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Anotace 

Bakalářská práce „Srovnání nabídky vzdělávací soustavy s poptávkou na trhu 

práce v Jihočeském kraji“ se zabývá existencí disproporcí nabídky školské soustavy a 

trhu práce. Zjišťované disproporce v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání 

jsou identifikovány na základě analýzy dat z Krajského úřadu, úřadů práce v JčK a 

Národního ústavu odborného vzdělávání. V práci jsou podrobně zpracovány statistiky 

počtu žáků přijímaných do prvních ročníků dle typu škol i skupiny oborů vzdělávání, na 

straně poptávky na trhu práce jsou zkoumány jak kvantitativní data, tak závěry z šetření 

kvalitativních požadavků ze strany zaměstnavatelů. Na základě nezaměstnanosti 

„čerstvých“ absolventů za období posledních několika let jsou pak identifikovány 

existující disproporce.  Cílem práce je návrh doporučení k řešení zjištěných disproporcí. 

V závěrečné kapitole je diskutována prosaditelnost těchto doporučení v praxi včetně 

ekonomických, sociálních a politických faktorů při rozhodovacích procesech. 

 

Annotation 

This bachelor thesis “The comparison of labor market and education system 

supply in South Bohemian Region” deals with the existence of disproportion of 

education system and labor market. The disproportions in upper secondary education 

are based on the analysis of statistic data from the Regional Authority of South 

Bohemia, Employment Office and the National Institute of Technical and Vocational 

Education. The thesis works with the statistics of enrolled students in various types of 

schools and educational groups of specialization on the supply side. On the demand 

side, quantitative data as well as qualitative requirements of the employers are 

investigated. The existing disproportions are indicated by unemployment rate of “fresh” 

graduates. The aim of this thesis is to propose recommendation which will lead to the 

solution of indicated gaps. Implementation of proposed recommendation including the 

economic, social and political factors used within discussion making process are 

discussed in the concluding chapter.  
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Úvod 

Práce se zabývá srovnáním nabídky vzdělávací soustavy s požadavky trhu práce 

v Jihočeském kraji (JčK). Sladění školské soustavy s trhem práce je aktuální téma 

především ze strany podnikatelů, kteří se výrazným způsobem podílejí na financování 

veřejného sektoru a tedy požadují maximální využití jimi vložených zdrojů. Tlak na 

efektivitu fungování vzdělávací soustavy není ovšem pouze ze strany zaměstnavatelů a 

ostatních daňových poplatníků, ale i ze strany studentů, kteří mají zájem na získání 

takového vzdělání, které jim zaručí uplatnění na trhu práce. Využití potenciálu 

absolventů v souladu s jejich vzděláním může zamezit vzniku negativních vlivů 

nezaměstnanosti na jedince i celou společnost. 

Analýza vzdělávací nabídky, představované počty přijímaných žáků na učiliště, 

střední a vyšší odborné školy, je zasazena do širšího kontextu regionálních specifik 

Jihočeského kraje a jeho trhu práce. Další kapitoly analýzy charakterizují požadavky na 

trhu práce a oborově diferencovanou nezaměstnanost absolventů škol. V závěrečných 

kapitolách jsou navrhována doporučení  k řešení disproporcí vzdělávací soustavy a trhu 

práce při zohlednění ekonomických, sociálních a politických faktorů. 
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1 Vymezení problému 

Bakalářská práce se zabývá vzdělávací politikou, která je oblastí 

vícedimenzionální a tudíž vyžadující komplexní analýzu z několika stran. Tato 

vícerozměrnost je dána především existencí řady aktérů s různými zájmy a 

víceúrovňovými rozhodovacími procesy. Ačkoli nezaměstnanost nepatří v Jihočeském 

kraji mezi nejpalčivější problémy současnosti, vstupuje otázka optimalizace školské 

soustavy ve vazbě na měnící se trh práce i demografické změny i na politickou scénu. 

Značná setrvačnost systému školství si vyžaduje dlouhodobé plánování i neustálou 

aktualizaci již přijatých opatření. 

V březnu letošního roku byla v souladu se školským zákonem předkládána 

orgánům Jihočeského kraje aktualizovaná verze dlouhodobého záměru1, a to 

s výhledem až do roku 2013, neboť se ukazuje  jako nezbytné kopírovat rozpětí 

programovacího období EU. Vzdělávací politika není tvořena a realizována pouze na 

národní či regionální úrovni, ale do značné míry i na nadnárodní úrovni (EU) v podobě 

strategických dokumentů, směrnic a v neposlední řadě možností čerpání finančních 

prostředků z fondů EU. Tato práce se zaměřuje na úroveň krajskou, tedy na zřizovatele 

sítí škol a školských zařízení na středoškolské úrovni. Jsem si však vědoma přesahů a 

vzájemných vazeb mezi různými úrovněmi, kde dochází k rozhodujícím procesům a 

financování. 

Kromě aktérů podílejících se na tvorbě a realizaci vzdělávací politiky existují i 

aktéři prezentující poptávku po nabízeném vzdělání, či po absolventech, a v neposlední 

řadě i aktéři přispívající svými daněmi do státního rozpočtu. „(Aktéři) Mají různé druhy 

a rozsahy zdrojů, z nichž mohou čerpat (peníze, informace, vliv) i různé způsoby 

ovlivňování“ (Kalous, J., 2006, str.34). Patří sem politici, školská administrativa, 

učitelé, rodiče, církve, zaměstnavatelé, experti. Všichni ovlivňují vzdělávací politiku ve 

větší či menší míře a mají různé aspirace. 

Zde se bude na problém vzdělávací politiky a trh práce nahlížet především 

z pohledu zaměstnavatelů - podnikatelů, jejichž názory jsou převážně zastoupeny 

Hospodářskou komorou ČR, jejímž prostřednictvím vstupují na scénu tvorby vzdělávací 

politiky.  

  

                                                 
1 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje, 2008   
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2 Cíle práce 

Cílem práce je srovnat požadavky trhu práce s nabídkou vzdělávací soustavy 

Jihočeského kraje (JčK), na základě dat z minulých let a předpokládaného vývoje 

odhadnout budoucí potřeby v krátkodobém časovém horizontu a navrhnout doporučení 

ke snížení zjištěných disproporcí. Práce se zaměřuje především na vyšší sekundární a 

postsekundární vzdělání (nezahrnuté do terciálního), tedy na školy, jejichž zřizovatelem 

je převážně kraj. 

 

Hlavní výzkumné otázky 

• V jakých odvětvích či oborech existují největší disproporce mezi požadavky trhu práce 

a nabídkou školské soustavy? 

• Jak by měla vypadat nabídka školské soustavy, aby byly tyto disproporce sníženy? 

 

Dílčí výzkumné otázky: 

• Jaké obory, úrovně vzdělání a kvalita jsou poptávány na trhu práce ze strany 

zaměstnavatelů? 

• Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti jsou zaměstnavateli nejčastěji u absolventů 

postrádány? 

• Nabídka na trhu práce v JčK – jakou má strukturu z hlediska odvětví, konkrétních 

oborů, množství?  

• Nabídka školské soustavy JčK – kolik studentů studuje, jaký obor, jaké počty 

absolventů můžeme očekávat v následujících letech? 

• Jaké faktory (ekonomické, sociální, politické) ovlivňují nabídku školské soustavy? 

• Jaké politicko-sociální aspekty mohou bránit aplikaci doporučení ke snížení zjištěných 

disproporcí?  

• Jaký lze očekávat vývoj na trhu práce v JčK v krátkodobém časovém horizontu? 
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3 Metody zpracování 

Naší základní hypotézou je existence disproporcí mezi nabídkou školské 

soustavy a požadavky na trhu práce. Dříve než přistoupíme k analýze a ověřování 

této hypotézy si definujeme prvky modelu vzdělávací soustavy a jejího okolí. 

Využijeme k tomu navrhovaného modelu A.Veselého (Veselý, 2007), ze kterého pak 

využijeme určitých prvků. 

Obrázek 1: Model vzdělávací soustavy a jejího okolí   

 

Zdroj: Veselý (2007, str.36) 

 

Vzdělávací soustava, na své příslušné úrovni, je do značné míry ovlivněná 

dvěma typy vstupů. První tvoří množství a kvalita žáků a jejich rodičů, včetně jejich 

motivace, znalostí apod. Tento vstup je ovlivňován množstvím faktorů, jako je 

demografický vývoj i např. aktuální vzdělávací nabídka, která do značné míry ovlivňuje 

volbu oboru či školy. Druhý typ vstupů je představován objemem finančních prostředků 

investovaných do vzdělání, počtem a kvalitou učitelů, alokací času na jednotlivé 

předměty apod. Jedná se tedy o vstup ovlivnitelný nástroji vzdělávací politiky, mezi 

které se řadí financování, kurikulární politika, legislativa, způsob evaluace. Mezi 

podstatné nástroje patří také zřizování, popřípadě nezřizování určitých škol, oborů, 

případně určování počtu žáků ve třídě apod. (Veselý, 2007). 
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A. Veselý rozlišuje čtyři typy nástrojů: „První typ nástrojů ovlivňuje poptávku 

po vzdělání (F1). Může jít o poradenské služby, ale také o finanční pobídky (např. ve 

formě voucherů) ke vstupu do vzdělání. Druhý typ spočívá v tom, že stát (či složka 

státu) jako zřizovatel zpravidla největšího množství škol může také přímo určovat 

vzdělávací nabídku, respektive její podstatnou část (F2). Třetí typ nástrojů (F3) spočívá 

v přímém ovlivňování struktury vzdělávací soustavy a procesů v ní probíhajících, a to 

zejména prostřednictvím legislativních předpisů (např. určením maximálního počtu 

žáků ve třídách, počtem hodin věnovaným různým předmětům atd.) a evaluací. 

Konečně posledním typem (F4)  je nepřímé ovlivňování prostřednictvím vstupů, jako 

jsou učitelé, jejich kvalita, a prostřednictvím finančních prostředků atd.“ (Veselý, 2007, 

str. 12). 

Analýza vzdělávací politiky by měla také pamatovat na kontext vzdělávání. 

Změny na trhu práce,  struktura ekonomiky, demografický vývoj, vývoj kultury a 

společenských norem a hodnot, politické klima a mnoho dalších, to vše ovlivňuje 

všechny prvky modelu vzdělávací soustavy. Obzvlášť výrazně pak působí kontext na 

poptávku po vzdělání a na nástroje.  

Vzdělávací poptávka, jako další prvek modelu, je dosti problematický pojem, 

neboť je vícedimenzionální. Vzdělávacích poptávek je totiž několik. Poptávka jedinců, 

skupin či celospolečenská, každá se bude vyznačovat jinými cíli.  Následující schéma 

(podle Veselý, 2007, str. 20-24) zobrazuje příklady aktérů, z jejichž perspektiv by bylo 

možné na problematiku poptávky po vzdělání nahlížet. 
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Schéma vzdělávacích poptávek 

 

 

Z důvodu existence řady různých poptávek, jak z hlediska aktérů, tak časově, 

existuje i množství indikátorů těchto poptávek. V analýzách lze využít na úrovni 

poptávky studentů a jejich rodičů například počet přihlášek na jednotlivé studijní obory, 

míru identifikace s oborem, předčasný odchod ze školy či vzdělanostní aspirace.  

 

Současnou poptávku zaměstnavatelů a trhu práce může popsat např.:  

• Shoda vykonávaného zaměstnání s vystudovaným oborem (shoda získaného 

vzděláni a vykonávaného zaměstnání ve skupinách oborů) 

• Shoda získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání (využití dosažené úrovně 

vzdělání) 

• Poptávka po pracovních místech na pracovních úřadech 

• Poptávka po pracovních místech v denním tisku 

Vzdělávací poptávka 

jednotlivců 

skupin 

celospolečenská 

student 

 
rodiče 

 
absolventi 

 

zaměstnavatelé 

 
zájmové skupiny 

 
politické strany 

 

vědci 

 
mezinárodní 

organizace 

učitelé 

 

vzdělávací 

instituce státní  
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• Vyjádření zaměstnavatelů ve výzkumném šetření o poptávaných kompetencích a 

kvalifikacích 

• Uplatnění absolventů na trhu práce dle konkrétních oborů (míra nezaměstnanosti) 

• Odvětvová struktura trhu práce v daném regionu 

 

Budoucí poptávku zaměstnavatelů lze identifikovat expertními odhady poptávky 

po kvalifikacích na základě prognózy trhu práce (Veselý, 2007). Rozsah bakalářské 

práce bohužel neumožňuje soustředit se na všechny dostupné indikátory, proto se 

zaměřuje pouze na některé, a to v případě poptávky zaměstnavatelů pouze na evidenci 

pracovních úřadů, odvětvovou strukturu trhu práce a šetření nabídky pracovních míst 

v denním tisku a na Internetu. 

Posledními prvky modelu vzdělávací soustavy jsou výstupy a efekty 

vzdělávání. Konkrétní výstupy, např. znalosti, dovednosti, postoje studentů, jejich 

sociální sítě či vyprodukované vědění jsou konfrontovány s kontextem. „ (…) s tímto 

kontextem se rodí vzdělávací efekty (D), tj. vzdělávání vede k určitým společenským a 

ekonomickým důsledkům, ať již očekávaným, chtěným či nechtěným. (…)Tyto efekty 

proměňují samotný kontext vzdělávání (např. zvyšují ekonomický růst, zvyšují sociální 

soudržnost ve společnosti atd.), zároveň ovšem proměňují i úroveň vzdělávací 

poptávky: vzdělání, které má reálně positivní efekty, je více poptáváno než to, které má 

efekty malé, nebo dokonce negativní“ (Veselý, 2007, str. 17).   

 

Pod pojmem nabídka školské soustavy budeme rozumět souhrn nabídek 

veřejných i soukromých škol, a to nejen co do počtu absolventů různých oborů, ale také 

s ohledem na kvalitu jejich vzdělání (získané znalosti, dovednosti).  Abstrahujeme tedy 

od vzdělávacích institucí poskytující jiné formy učení, než je formální učení. Při analýze 

se dále zaměříme pouze na vyšší  sekundární vzdělání a postsekundární (nezahrnutého 

do terciálního).  

Poptávka na trhu práce je v této práci definována především počtem 

zaměstnavateli nabízených pracovních míst a jejich požadavky na kvalitativní 

parametry svých zaměstnanců. Podnikatelé, představující poptávku na trhu práce, jsou 

také jedni z důležitých aktérů poptávky po vzdělání. Jako indikátory použijeme volná 

pracovní místa na úřadech práce a analýzu inzerce denního tisku, Internetu a rozhovory 

s pracovníky personálních agentur prováděné Národním ústavem odborného vzdělávání.  
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V následujícím textu budeme tedy pod následujícími termíny rozumět: 

Nabídka školské soustavy v JčK: 

• Počet studujících v současnosti (ve všech ročnících) – představují nabídku na trhu 

práce v budoucnosti 

• Absolventi škol (včetně počtu nezaměstnaných absolventů, jejich znalostí, 

dovedností atd.) – představují nabídku na trhu práce v současnosti 

• Nabídka na trhu práce (počet dosažitelných nezaměstnaných) – představují 

nabídku současnosti či minulosti 

Poptávka na trhu práce v JčK: 

• Poptávka na trhu práce dle hledaných profesí (požadované množství) 

• Požadavky zaměstnavatelů na kompetence zaměstnanců (kvalitativní parametry) 

 

Stěžejní metodou bakalářské práce je za pomoci modelu analyzovat některé jeho 

prvky a analyzovat sekundární data, na jejichž základě bude kriticky zhodnocena 

stávající situace na trhu práce v JčK a z ní vyvozené návrhy na její zlepšení. Data 

využívaná k analýze byla získána ze zdrojů se stejnou metodikou, nebo na případné 

rozdíly bude průběžně upozorňováno, aby nedošlo k nepřesnostem. Zdroje dat jsou 

především: Krajský úřad v Č.Budějovicích, Český statistický úřad, úřady práce 

v okresních městech JčK a Národní ústav odborného vzdělávání. I přes poměrně detailní 

evidenci dat v oblasti vzdělávání a trhu práce nebylo vždy snadné získat data za 

Jihočeský kraj v dostatečně podrobné struktuře. Právě nedostatek dat spolu s rozdílným 

systémem jejich třízení znamenají jisté omezení naší analýzy. 

Identifikace kvantitativních disparit mezi nabídkou školské soustavy a 

poptávkou na trhu práce bude prováděna pomocí míry nezaměstnanosti absolventů dle 

kmenových skupin oborů, vždy v dubnu určitého roku. Kritickou hranicí pak označíme 

průměrnou míru nezaměstnanosti absolventů v kraji dle typu školy. Otevírané obory, 

respektive skupiny oborů, jejichž míra nezaměstnanosti absolventů bude přesahovat tuto 

kritickou hranici, bude porovnána s perspektivou daného odvětví a existující poptávkou 

na trhu práce. Stagnace či útlum rozvoje daného odvětví bude indikátorem k doporučení 

snižování (popřípadě dalšího nerozšiřování) kapacit příslušných oborů na školách. 

V případě identifikace velmi nízkých měr nezaměstnanosti absolventů a 

perspektivnosti odvětví, či stávající vysoké poptávce zaměstnavatelů, bude doporučeno 

rozšiřování nabídky oborů a propagace těchto oborů za účelem zvýšení poptávky ze 

strany studentů a jejich rodičů. 
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Případné kvalitativní nedostatky vzdělávání budou identifikovány  na základě 

šetření  „Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a 

názorů pracovníků personálních agentur“ (NÚOV, 2008). Také zjištění, že i přes vysoké 

počty nezaměstnaných absolventů existuje současně i vysoká poptávka ze strany 

zaměstnavatelů může znamenat jisté kvalitativní disproporce mezi požadavky 

zaměstnavatelů a dovednostmi či schopnostmi absolventů.  

Omezení analýzy je dáno především výběrem jedné skupiny aktérů 

(zaměstnavatelů) na vzdělávací politiku. Zároveň se soustředíme jen na některé 

indikátory vzdělávací poptávky, které umožňují analyzovat velkou část, avšak ne celou, 

komplexní reality. Nabídka vzdělávací soustavy také pracuje pouze s žáky denního 

studia. Případní absolventi studijních oborů probíhajících jinou formou vzdělávání tedy 

nebudou v našich tabulkách zahrnuti. Dalším podstatným omezením je změna definice 

absolventa v průběhu sledovaného období. V kapitole zabývající se srovnáním nabídky 

a poptávky na trhu práce v JčK je tedy třeba brát tuto skutečnost v potaz při srovnávání 

nezaměstnaností čerstvých absolventů v různých letech. V neposlední řadě i 

nezařazenost některých uchazečů o volná místa do dvoumístných kódů klasifikace 

zaměstnání (KZAM) přináší jistá omezení při sestavování poměrových ukazatelů 

v rámci analýzy. 
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4 Teoretická východiska 

Statek vzdělání tvoří podstatnou část lidského kapitálu, který se od 60.let 

zařazuje běžně mezi výrobní faktory. Přesto, že existuje řada různých teorií a typů 

kapitálů, vyznačují se v současném užití dle A.Veselého několika klíčovými znaky. Jsou 

to: 

• „Aspekt orientace na budoucnost. Kapitál představuje investici do budoucna a 

slouží k uspokojení budoucích potřeb. 

• Produktivnost. Kapitál, respektive investice do něj, umožňují efektivnější 

dosahování cílů a uspokojování budoucích potřeb. 

• Element času. Akumulace kapitálu je dlouhodobou záležitostí. 

• Nutnost údržby. Kapitál se v průběhu času znehodnocuje a vyžaduje neustálé 

udržování nebo náhradu. 

• Vzácnost. Kapitál je vzácným zdrojem, o který se vede soutěž a konkurenční boj“ 

(Veselý, 2006, str.9). 

 

Existuje řada autorů, kteří provádějí typologii statků na základě různých kritérií. 

Oblast školství je např. dle P.M.Jacksona a C.V.Browna řazena mezi statky smíšené 

(nikoli statky čisté soukromé či čisté veřejné). Pod pojmem statek smíšený rozumí 

soukromé statky produkující externality. Podstatou smíšených statků je dle autorů, 

„…že jednotlivec (1) má užitek ze spotřeby jednotlivce (2) a naopak“ (Jackson, Brown, 

2003, str. 79). 

V případě vzdělávání to tedy znamená, že vzdělávající se (či již vzdělaný) 

působí pozitivně na ostatní, respektive vytváří kromě soukromého užitku také 

společenský užitek. Právě tento fakt, že vzdělání vytváří pozitivní externality, z něj činí 

žádaný statek, na jehož poskytování má zájem i stát. Jakým dílem by se však měl 

finančně podílet závisí na stanovení společenského užitku, který vzdělání vytváří. Jeho 

vyčíslení je velice obtížné (např. Vomáčková, 2006, str. 95-98). Poměr společenského a 

soukromého užitku může být také na různých úrovních vzdělání (ZŠ, SŠ či VŠ) rozdílný 

(Valenčík, 2006, str. 119-122). 

Obdobně jako jiní autoři (J.Bénard, R.A.Musgrave, J.E.Stiglitz) řadí Jackson a 

Brown školy mezi statky nedělitelné (nevyvolávající rivalitu mezi spotřebiteli), avšak 

s možností vylučitelnosti ze spotřeby. Nerivalita znamená, že tatáž komodita – např. 

přednáška může být spotřebovávána dvěma spotřebiteli, aniž by spotřeba jednoho 
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probíhala na úkor druhého (dokud nedojde k efektu přetížení). Nedělitelnost statku 

vzdělání také vyjadřuje fakt, že je nemožné učinit alokační rozhodnutí prostřednictvím 

tržních cen (Hamerníková, Kubátová, 1999, 57-95). 

G.Terny doplnil zmíněnou klasifikaci dělitelnosti a vylučitelnosti ze spotřeby 

ještě o další kritérium -  o chování státu vůči různým statkům. Chování státu rozdělil na 

poručnické a neporučnické. Povinné vzdělání zařadil z tohoto pohledu mezi statky 

poručnické, tedy takové, u nichž se státním zásahem ovlivňuje jejich nabídka či 

soukromá spotřeba. „(…) k ekonomickým příčinám (poručnického chování státu – 

pozn.autora) lze řadit tzv. donucovací redistribuci, zaměřenou na určité statky (jako 

školství, zdravotnictví, sociální bydlení apod.) a překonání nedostatečné informovanosti 

jedinců, spočívající buď v neznalosti, vlastních zájmů (potřeb), nebo v neznalosti 

nejefektivnějšího způsobu jejich uspokojení“ (tamtéž, str. 73). U jiných autorů, např. 

R.A.Musgravea a P.B.Musgraveové, se používá pro poručnické statky termín 

„preferované statky“ (merit goods) (tamtéž, str. 57- 99). 

Povaha vzdělání jako netržního statku s sebou přináší řadu nesnadných 

rozhodnutí. Má být poskytován veřejně, nebo soukromě? Jaká je optimální nabídka a 

její struktura? Jak optimálně rozdělit náklady mezi spotřebitele a veřejný sektor? 

Netržní povaha vzdělávací soustavy také znemožňuje stanovit velikost přidané hodnoty 

vzdělání a ocenit výkon, který se obvykle snadno vypočítá za pomoci tržní ceny. 

Následující přehled zachycuje jak soukromé, tak veřejné náklady a přínosy investic do 

vzdělání. 
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Obrázek 2: Náklady a přínosy investic do vzdělání 

 

Zdroj: Vomáčková (2006, str. 100) 

 

Soukromá míra návratnosti do sekundárního vzdělávání byla v zemích OECD 

mezi lety 1964 – 1998 odhadnuta na 11,3 %, do terciárního pak nepatrně více – 11,6 %, 

společenská míra návratnosti do vzdělávání o něco nižší  - do sekundárního na 9,4 %, 

do terciárního pak na 8,4 % (Psacharopoulos, Patrinos, 2002). Novější odhad pro ČR (v 

roce 2005) vyčísluje soukromou míru návratnosti pro vysokoškolského studenta při 

neúročené půjčce asi 6,87 %, pro stát pak asi 5,19 % , což se v porovnání s diskontními 

sazbami ukazuje pro stát jako výhodná investice. (Vokáčová, 2005, str. 4-5) I přes 

možnost vytvářet odhady návratnosti investic je nutno si uvědomit, jak upozorňují 

někteří autoři, „(…), že finanční výnosy ze vzdělání jsou modifikovány celou řadou 

faktorů, ale i tak jsou doložitelné a významné“ (Valenčík, 2006, str. 124). 

Termín lidský kapitál, který razili američtí ekonomové T.Schlutz a G.Becker, se 

z počátku nesetkal s pochopením. „Lidský kapitál je dnes natolik bezesporný pojem, že 

je těžké pochopit nepřátelství, s nímž se v 50. a 60. letech setkával. Samotný pojem 

lidského kapitálu byl považován za ponižující, protože zacházel s lidmi jako se stroji. 

Přistupovat ke  školnímu vzdělání jako k investici, a nikoli jako ke kulturní zkušenosti, 
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bylo považováno za bezcitné a krajně omezené. V důsledku toho jsem se dlouho 

rozhodoval, než jsem nazval svou knihu Human Capital, a proti riziku jsem se pojistil 

dlouhým podtitulkem“ (Becker, 1997, str. 195). 

 

V současné době je již lidský kapitál a investice do vzdělání nejen běžně 

používaným pojmem, ale také preferovanou aktivitou. Vzdělání se také těší velké 

podpoře Evropské unie. V roce 1998  například vyšel dokument Kvalita vzdělávání – 

Odpověď na výzvy budoucnosti vydaný Výborem pro průmyslový výzkum a vývoj při 

Evropské komisi, kde stojí: „Evropské vzdělávací systémy musejí co nejodpovědněji 

reagovat na změny ve výrobě, musejí přispívat k hospodářskému růstu Evropy a 

k zajištění její konkurenceschopnosti ve světě“ (Průcha, 1999, str. 215). Na tuto výzvu 

by měly navazovat konkrétní opatření ve členských státech.  

Evropská unie přijala v roce 2000 Lisabonskou strategii s cílem společně 

koordinovat kroky vedoucí ke stimulaci růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti 

členských zemí EU. I přes určitá zklamání, která přineslo hodnocení výsledků v roce 

2005 zůstává Lisabonská strategie hlavním konceptem rozvoje evropského potenciálu. 

Česká republika se od začátku svého členství podílela na diskusích o revizi této 

strategie, která si od roku 2005 klade za cíl dosažení vyššího hospodářského růstu a 

zaměstnanosti při respektování principu udržitelného rozvoje a rozvíjet užší spolupráci 

v jejím naplňování mezi klíčovými subjekty národních politických systémů (vláda, 

parlament, místní a regionální orgány, podnikatelé, nestátní neziskové organizace). 

Návazný dokument na Lisabonskou strategii EU v ČR je Národní Lisabonský program 

2005 -2008.2   

Národní program si jako hlavní cíle klade makroekonomickou stabilitu a 

udržitelný růst, podporu a rozvoj podnikatelského prostředí, výzkumu, vývoje a inovací. 

Důraz je kladen také na udržitelné využívání zdrojů, modernizace a rozvoj dopravních a 

ICT sítí. V oblasti zaměstnanosti jde především o vytvoření vhodných podmínek pro 

flexibilní trh práce, zvýšení zaměstnanosti absolventů a územní mobility.  

                                                 
2 http://www.vlada.cz/files/eu/narodni_program_reforem_cz.pdf 17.5.2008 
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Jako klíč k dlouhodobé konkurenceschopnosti a efektivnímu využití lidských 

zdrojů ČR si Národní program v oblasti vzdělávání klade následující cíle:3 

• Realizovat kurikulární reformu 

• Rozšířit přístup k vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělávání 

• Podporovat spolupráci zaměstnavatelů, zaměstnanců a vzdělávacích a 

odborně profesních institucí 

• Zlepšit propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání 

• Podporovat prostupnost mezi jednotlivými stupni terciárního vzdělávání 

• Podporovat další vzdělávání ve firmách 

• Zvýšit informační vzdělanost 

 

Z řady studií OECD vyplývá, že „(…) nejvyšší nezaměstnanost postihuje 

občany, kteří mají nejnižší úroveň dosaženého vzdělání, nebo jsou bez kvalifikace; se 

zvyšující se úrovní dosaženého vzdělání se nezaměstnanost lidí snižuje“ (Průcha, 1999, 

str. 220). Další tendencí projevující se v zemích OECD je „(…) s přibývajícím věkem se 

zvyšuje zaměstnanost, a to ve všech vzdělanostních skupinách“ (tamtéž, str. 219). Na 

základě komparativní studie Education at Glance: Analysis 1996 bylo pro země OECD 

zjištěno, že „Nižší nezaměstnanost mládeže mají země, v nichž se mladí lidé připravují 

převážně v odborném typu vzdělávání a to hlavně v učňovských programech profesní 

přípravy“ (tamtéž, str. 220-221). Země s převažující účastí mládeže v odborném 

vzdělání, kde probíhá profesní příprava učňů, je tradičně např. Německo, Švýcarsko a 

Rakousko. Míry nezaměstnanosti těchto zemí (až na Německo) v posledních letech 

skutečně dosahovaly v rámci Evropy podprůměrných hodnot. 

Také P. Ryan chtěl zodpovědět otázku: Je učňovská příprava na povolání 

výhodnější než celodenní odborné vzdělávání jen ve škole? Došel k závěrům: „V 

současných vyspělých ekonomikách je učňovství spojeno s ekonomickými výhodami, 

především jako zdroj stabilnějšího zaměstnání pro mladé muže…Mezinárodní 

komparace poskytují ekonometrické důkazy o tom, že učňovství zvyšuje šance mladých 

                                                 
3 http://www.vlada.cz/files/eu/narodni_program_reforem_cz.pdf 17.5.2008 



 24 

lidí na zaměstnání a je v tomto smyslu výhodnější než odborné vzdělávání probíhající 

jen ve škole.“4   

Jiné studie naopak Ryanovo zjištění popírají a považují učňovské vzdělání za 

přežitek průmyslové společnosti. Další autoři, např. Veselý, se nechtějí zabývat 

otázkou, zda je odborné vzdělání pro současnost dobré či nikoli. Považují za důležitější 

pokládat si otázku „jaké odborné vzdělání, za jakým účelem a pro koho?“ Veselý 

v rámci analýzy učebních oborů v českém prostředí dochází k závěrům, že „učební obor 

snižuje riziko nezaměstnanosti jen pro ty, kteří by jinak opustili vzdělávací systém 

pouze se základním vzděláním. Studium na střední odborné škole a získání tzv. duální 

kvalifikace je oproti učebnímu oboru výhodné nejen z hlediska možnosti studia na 

terciární úrovni, ale také z hlediska pracovního uplatnění“ (Veselý In: Matějů, Straková, 

2006, str. 260). Analýza provedená na datech z Národního ústavu odborného 

vzdělávání, navíc prokázala, že maximálně 30 – 35 % absolventů učebních oborů získá 

maturitu nástavbovým studiem, které ovšem nesnižuje jejich riziko nezaměstnanosti 

(tamtéž , str. 260). 

Pokud jde o postavení českého středního školství v rámci mezinárodního 

srovnání, je třeba upozornit na skutečnost, že ČR má statisticky mezi zeměmi EU 

nejvyšší vyšší podíl žáků v oborech odborného vzdělávání. Pro srovnání viz následující 

schéma, kde je naznačena šipkou tendence posunu českého školství. 

                                                 
4 RYAN, P. (1998) citováno podle PRUCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní 

komparace vzdělávacích systémů. 1.vydání, Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-290-4. (str. 219) 
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Obrázek 3: Model odborné přípravy zemí Evropské unie 

 

Zdroj: http://www.msmt.cz,  10.4.2008 
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5 Specifika Jihočeského kraje 

Jihočeský kraj má rozlohu 10 057,3 km2, tedy asi 13% rozlohy ČR. V kraji žije 

630 006 obyvatel, hustota zalidnění je nejnižší v celé ČR (62,6 osob/km2)5. Tento kraj 

vykazuje dlouhodobě nízkou míru nezaměstnanosti v porovnání s ostatními kraji ČR 

(sezónně upravená nezaměstnanost v březnu 2008 v ČR 4,5%) i EU (v březnu 2008 

v EU 6,7%).6 Míra nezaměstnanosti v JčK v dubnu 2008 činila 3,8 % a celkový počet 

nezaměstnaných dosahoval 14 234 nezaměstnaných osob evidovaných na úřadech 

práce. Vývojové trendy zaměstnanosti dle oborů, které jsou předmětem dalších kapitol 

analýzy, zde ovšem nelze jednoznačně kladně hodnotit. 

Demografické trendy jsou podobné jako v celé ČR. Přes klesající úmrtnost 

docházelo od roku 1991 ke snižování přírůstku v důsledku nízké porodnosti a od roku 

1994 dokonce k úbytku počtu obyvatel přirozenou měrou. Celkový přírůstek obyvatel 

kraje byl však zajištěn dlouhodobě kladným migračním saldem. Demografické změny 

se promítají do věkového složení populace. 

JčK není bohatý na suroviny, ale je bohatý na lesy, které zaujímají asi třetinu 

území a vodní plochy. Území kraje mělo vždy spíš charakter rekreační než průmyslový. 

Hlavními zahraničními investory jsou firmy ze sousedních zemí - především z Německa 

(např. Robert Bosch GmbH) a Rakouska. Nový vstup velkých firem se ovšem 

nepředpokládá, neboť kraj nepodporuje tvorbu velkých průmyslových zón a dle 

zastupitelstvem schváleného Programu rozvoje kraje se s podporou masivních investic 

průmyslu nepočítá.   

 

Program rozvoje kraje ve své preambuli uvádí:  

Jihočeský kraj chce být "regionem bohatým, založeným na přírodním a kulturním 

dědictví předchozích generací, respektující jeho začleňování do Evropské unie, který 

dosáhne úrovně vyspělých regionů členských států Evropské unie“ (Program rozvoje 

kraje 2007). 

 

Program rozvoje kraje definuje také následující strategické cíle, kterým na 

prvním místě vévodí právě zaměření na cestovní ruch. 

                                                 
5 Údaje za rok 2006, zdroj: Statistická ročenka Jihočeského kraje 2007 
6 Údaje za EU27, zdroj: Eurostat,  Euro-Indicators 30.4.2008 
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Strategické cíle Jihočeského kraje 

1. Učinit region přitažlivý pro "světovou turistiku" při využití jedinečností jižních 

Čech v jejich přírodním i urbanistickém charakteru. 

2. Vytvořit infrastrukturu, která se stane předpokladem pro zapojování regionu do 

globálního světa. 

3. Umožnit strategickým investorům vstup do regionu a k tomu jim vytvářet 

podmínky. 

4. Rozvíjet předpoklady pro malé a střední podnikání, obzvláště pak v příhraničních 

oblastech regionu, k odstranění jejich zaostávání a vysídlování. 

5. Využívat přírodní, surovinové a vodní zdroje regionu k ekonomickým aktivitám, 

které jsou v souladu se zásadou trvale udržitelného rozvoje. 

6. Usměrňovat zemědělství, lesnictví a rybářství v orientaci podpory ostatních cílů 

při zohledňování zemědělské politiky EU s akcentem na krajinotvorbu a další 

ekologické aspekty. 

7. Vytvořit sociální, zdravotnickou, vzdělávací a vědeckou soustavu, odpovídající 

věkovým, sociálním a profesním potřebám regionu, legislativě a standardům EU. 

(Program rozvoje kraje 2007) 
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6 Nabídka školské soustavy JčK na úrovni středních a 

vyšších odborných škol  

V této kapitole se budeme snažit odpovědět na otázku, jaká je nabídka školské 

soustavy JčK, tedy kolik studentů studuje v určitém typu vzdělávání, v jakých oborech, 

popřípadě jaké počty absolventů můžeme předpokládat v následujících čtyřech letech. 

V kraji v současnosti existuje 99 středních škol, z nichž 77 zřizuje kraj, a 17 vyšších 

odborných škol, z nichž kraj zřizuje 13. V dalším textu nebudeme zřizovatele rozlišovat, 

veškeré údaje budou za všechny školy a obory denního studia nabízené v kraji.  

Následující graf č.1 zachycuje vývoj podílů žáků v JčK vstupujících do 

1.ročníků středního vzdělávání (u víceletých gymnázií do vyššího stupně) na denní 

studium během školních let 2002/03 až 2007/08. V porovnání s vývojem v celé ČR se 

ukazuje, že v JčK tradičně vstupuje nižší  podíl studentů do škol typu vyučení 

s maturitou. Výrazný pokles podílů žáků středního vzdělání s výučním listem se v JčK 

neprojevil tak prudce, proto zde podíl těchto žáků převyšuje celorepublikový průměr 

(spolu s Libereckým krajem se jedná o nejnižší podíl v celé ČR). Mírně nižší je i podíl 

jihočeských gymnazistů. 

Graf 1: Vývoj vzdělanostní struktury v Jihočeském kraji a v ČR (SVsVL = střední škola s výučním 
listem, SVsMZ (LO) = vyučení s maturitou, SVsMZ (M) = střední s maturitní zkouškou,  
gymnázium) 

 

Zdroj: NÚOV, 2008 
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Sledujeme-li v následující tabulce procentuální podíl žáků dle typu vzdělávání, 

ukazuje se, že změny nejsou příliš významné. Celkově však narůstá počet absolventů, 

kteří zakončili střední školu maturitou ať už na gymnáziu, střední odborné škole či 

v rámci nástavbového studia při středním odborném učilišti. 

Tabulka 1: Vývoj vzdělanostní struktury v JčK 

 

 
Zdroj: NÚOV, 2008 
 

Následující tabulka ukazuje meziroční nárůst podílů žáků vstupujících do 

1.ročníků středního vzdělávání (u víceletých gymnázií do vyššího stupně) pro školní 

roky 03/04 až 07/08 (jen denní studium). Zvýrazněné jsou hodnoty nárůstu (poklesu) 

větší (menší) nebo rovno 1,5 procentního bodu. V posledních letech nedošlo 

k výraznějšímu snížení ani zvýšení počtu žáků v žádném z typů škol. 

Tabulka 2: Meziroční nárůst podílu žáků 1. ročníků (v %) 

Školn
í rok 

Gymnázi
a 

Obory vzdělání kat. M, J a 
C 
  

Obory vzdělání kat.  E, H a 
LO 
  

    s maturitou 
bez 
maturity 

s výučním 
listem s maturitou 

Celkem z 
toho s 

maturitou 

03/04             

04/05 0,9 -1,6 0,0 0,1 0,6 -0,1 

05/06 -0,2 2,1 -0,1 -1,4 -0,4 1,5 

06/07 -0,3 0,6 0,0 -0,7 0,4 0,6 

07/08 0,8 0,3 0 -1,2 0,1 1,2 
Zdroj: NÚOV, 2008 

 

Zajímavou oblastí je také rozvoj obecně odborného vzdělávání v lyceích, které 

by měly připravovat žáky ke vstupu do terciárního vzdělávání. Celorepublikově dochází 

k rozšiřování nabídky oborů lyceí, jejichž podíl v souladu s Dlouhodobým záměrem ČR 

stoupá (NÚOV, 2008). V JčK lze pozorovat podobný trend. Zde uvádíme tabulku žáků 

lyceí samostatně, ačkoli dále budou součástí kategorie M (středního odborného 

vzdělávání s maturitní zkouškou).  



 30 

Tabulka 3: Žáci prvních ročníků lyceí 

  2004/05 2005/06 2006/07 2006/07 

  abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

ČR 3767 2,7% 5288 3,9% 6217 4,4% 6522 4,9% 
JčK 115 1,3% 267 3,0% 284 3,1% 345 4,2% 
Zdroj: NÚOV, 2008 

6.1 Oborová specifikace 

Z hlediska oborové struktury členění dle klasifikace kmenových oborů vzdělání 

(KKOV) a současně dle typu středního vzdělání můžeme sledovat počty žáků 

nastupující do prvních ročníků za posledních 6 let, po které se vedou v krajské evidenci.  

V rámci kategorie J a C, tedy středního vzdělání bez výučního listu či maturity, 

studuje jen velmi málo studentů. Nejinak je tomu i v JčK, kde v současnosti nastoupilo 

do prvního ročníku oborů obecně odborné přípravy jen 38 žáků. Z předešlého školního 

roku však do dalšího ročníku nepostoupila ani polovina žáků. 

 

Tabulka 4: Počty žáků prvních ročníků kategorie J, C (střední vzdělání bez výučního listu či 

maturity) 

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

obory J, C 1.ročník 1.ročník 1.ročník 1.ročník 1.ročník 
1.roční
k 2.ročník 

41 Zemědělství a lesnictví 0 23 0 0 0 0 0 

78 
Obecně odborná 
příprava 0 0 0 0 40 38 15 

  Celkem 0 23 0 0 40 38 15 

Zdroj: Vlastní práce s využitím dat Krajského úřadu JčK 

 

Do vzdělání kategorie E, H, kde získají absolventi výuční list, byli přijímáni žáci 

do tříletých a dvouletých vzdělávacích programů. Z již uvedených statistik vyplývá, že 

podíl právě tohoto typu vzdělávání klesá. Během sledovaného období došlo v kategorii 

E, H k poklesu přijímaných žáků především v oborových skupinách 26 (elektrotechnika, 

telekomunikační a výpočetní technika), 28 (technická chemie a chemie silikátů), 29 

(potravinářství a potravinářská chemie), 31 (textilní výroba a oděvnictví), 33 

(zpracování dřeva), 41 (zemědělství a lesnictví) a 66 (obchod). Zcela zanikly obory 

skupiny 63 (ekonomika a administrativa). Naopak výraznější nárůst zaznamenal obor 36 

(stavebnictví, geodézie a kartografie) a 69 (osobní a provozní služby). 
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Tabulka 5: Počty žáků prvních ročníků kategorie E, H (střední vzdělání s výučním listem)  

Vyučení (E,H) - 1.ročník 

Oborové skupiny 
2002/0
3 

2003/0
4 

2004/0
5 

2005/0
6 

2006/0
7 

2007/0
8 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 491 504 465 522 503 506 

26 
Elektrotechnika, telekomunikační a 
výpočetní technika 331 298 299 266 285 224 

28 Technická chemie a chemie silikátů 31 25   9     

29 Potravinářství a potravinářská chemie 219 210 196 193 180 129 

31 Textilní výroba a oděvnictví 88 38 41 31 14 12 

33 Zpracování dřeva 301 276 265 198 203 184 

34 
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a 
fotografie 20 0 12 24 31 34 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 276 343 376 340 288 324 

37 Doprava a spoje 13 12 14 23 15 9 

39 Interdisciplinární obory             

41 Zemědělství a lesnictví 393 350 340 372 379 301 

63 Ekonomika a administrativa 101 98 88       

64 Podnikání v oborech, management             

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 729 733 706 719 791 723 

66 Obchod 322 318 290 283 277 224 

68 Veřejnosprávní činnost, právo             

69 Osobní a provozní služby  198 207 220 220 254 249 

82 Umění a užité umění 12 14 14 13 14 20 

  CELKEM 3525 3426 3326 3213 3234 2939 

Zdroj: Vlastní práce s využitím dat Krajského úřadu JčK 

 

Tabulka č.6 zobrazuje počty žáků prvních ročníků středního vzdělání s maturitní 

zkouškou s odborným výcvikem (kategorie L0), nebo dvouletého nástavbového studia  

(kategorie L5) umožňujícího získání maturitní zkoušky těm, kteří již získali výuční list. 

V kategorii L během předchozích 6-ti let zcela zanikly obory nabízející vzdělání ve 

skupině 31 (textilní výroba a oděvnictví) a 41 (zemědělství a lesnictví), naopak nově se 

objevil vyučovaný interdisciplinární obor (oborová skupina 39).  

Výrazný nárůst zaznamenaly oborové skupina 64 (podnikání v oborech, 

management), mírnější pak 23 (strojírenství a strojírenská výroba) a 37 (doprava a 

spoje). Počet žáků přijímaných do prvních ročníků kategorie L0 a L5 poklesl výrazně u 

oborů skupiny 66 (obchod), mírněji u oborů 26 (elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika) a 29 (potravinářství a potravinářská chemie).  
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Tabulka 6: Počty žáků prvních ročníků kategorie L0 (střední vzdělání s maturitní zkouškou a 

odborným výcvikem) a L5 (nástavbové studium) 

Vyučení (L) - 1.ročník 

Oborové skupiny 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 145 135 134 134 197 180 

26 
Elektrotechnika, telekomunikační a 
výpočetní technika 229 256 210 213 194 182 

29 Potravinářství a potravinářská chemie 32 53 43 24 11 10 

31 Textilní výroba a oděvnictví 23 0 31 0 0   

33 Zpracování dřeva 70 33 41 44 44 48 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 15 16 12 17 14 15 

37 Doprava a spoje 13 0 10 0 12 46 

39 Interdisciplinární obory     30 32 31 55 

41 Zemědělství a lesnictví 53 25 0 0 0 0 

63 Ekonomika a administrativa 24 26 46 59 57 29 

64 Podnikání v oborech, management 409 456 376 452 542 554 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 68 60 53 63 62 66 

66 Obchod 142 172 173 155 77 61 

69 Osobní a provozní služby  51 52 56 51 57 55 

82 Umění a užité umění 19 33 40 10 12 11 

  CELKEM 1293 1317 1255 1254 1310 1312 

Zdroj: Vlastní práce s využitím dat Krajského úřadu JčK 

 

Střední odborné vzdělání kategorie M (střední odborné školy se zakončením 

maturitní zkouškou) se v JčK těší stále větší oblibě (kopíruje se zde trend celé ČR). Od 

školního roku 2002/03 se zde otevřely nové obory ve skupinách 37 (doprava a spoje), 

69 (osobní a provozní služby) a 72 (knihovnictví). Téměř třínásobného nárůstu se 

dostalo skupině 78 (obecně odbornému vzdělávání - tvořené převážně již dříve 

zmiňovanými lycei). Výrazné zvýšení počtu přijímaných žáků se také uskutečnilo 

v oborových skupinách 26 (elektrotechnika, telekomunikační  a výpočetní technika) a 

65 (gastronomie, hotelnictví a turismus). Od roku 2004/05 již nebyli přijímáni žáci do 

skupiny oborů 66 (obchod). K výraznějšímu poklesu došlo ve skupinách zdravotnictví 

(53) a ekonomiky a administrativy (63). 



 33 

Tabulka 7: Počty žáků prvních ročníků kategorie M  (střední vzdělání s maturitní zkouškou) 

Vyučení (M) - 1.ročník 

Oborové skupiny 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

16 Ekologie a ochrana životního prostředí 75 76 78 60 56 47 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 287 295 238 284 255 251 

26 
Elektrotechnika, telekomunikační a 
výpočetní technika 241 396 379 404 409 405 

28 Technická chemie a chemie silikátů 13 16 14 16 7 5 

29 Potravinářství a potravinářská chemie 52 48 50 41 53 40 

31 Textilní výroba a oděvnictví 31 29 31 20 21 10 

33 Zpracování dřeva 62 85 69 62 57 47 

34 
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a 
fotografie 33 31 26 19 30 28 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 309 343 284 286 277 279 

37 Doprava a spoje 0 53 32 55 53 65 

39 Interdisciplinární obory 28 27 11 17 21 0 

41 Zemědělství a lesnictví 279 293 286 274 289 265 

43 Veterinářství a veterinární prevence 66 65 66 66 66 67 

53 Zdravotnictví 340 320 345 264 317 256 

63 Ekonomika a administrativa 794 746 750 767 819 597 

64 Podnikání v oborech, management 139 150 106 133 126 135 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 133 152 166 166 248 209 

66 Obchod 16 11 0 0 0 0 

68 Veřejnosprávní činnost, právo 99 120 108 124 122 121 

69 Osobní a provozní služby        0 0 24 

72 Knihovnictví     25 30 32 25 

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 123 149 92 87 108 108 

78 Obecně odborná příprava 132 157 128 286 297 367 

82 Umění a užité umění 129 142 134 143 141 156 

  CELKEM 3381 3704 3418 3604 3804 3507 

Zdroj: Vlastní práce s využitím dat Krajského úřadu JčK 

 

Následující tabulka ukazuje vývoj počtu žáků přijímaných do čtyřletých, 

šestiletých a osmiletých gymnázií a konzervatoří. Kromě mírného poklesu počtu žáků 

5.ročníků osmiletých gymnázií zde nedošlo ve sledovaném období k výrazným 

změnám. 

 

Tabulka 8: Počty žáků prvních ročníků gymnázií a konzervatoří 

 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Gymnázium 8-leté (5.ročník) 617 649 562 576 596 560 

Gymnázium 6-leté (3.ročník) 146 121 107 133 155 157 

Gymnázium 4-leté (1.ročník) 891 955 882 939 923 888 

Konzervatoře (1.ročník) 32 28 27 29 28 38 

pozn.: Do roku 2004/05 (včetně) nezahrnuto Biskupské gymnázium 

Zdroj: Vlastní práce s využitím dat Krajského úřadu JčK 
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Zkoumáme-li oborové skupiny vyšších odborných škol (kategorie N), zjistíme, 

že zde nedocházelo v posledních šesti letech k výrazným změnám. Od roku 2003/04 byl 

otevřen nový obor ve skupině 37 (doprava a spoje), stabilně má však v prvním ročníku 

jen kolem 35 studentů. Mírného nárůstu dosáhla skupina 23 (strojírenství a strojírenská 

výroba - s výjimkou v roce 2006/07) a skupina 26 (elektrotechnika a telekomunikační a 

výpočetní technika), k mírného poklesu došlo ve skupinách 33 (zpracování dřeva), 36 

(stavebnictví, geodézie a kartografie).  

Tabulka 9: Počet žáků prvních ročníků vyšších odborných škol 

Vyšší odborné školy (N) 

Oborové skupiny  2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

16 Ekologie a ochrana životního prostředí 36 37 34 35 25 33 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 23 78 49 55 15 74 

26 
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 
technika 103 119 103 110 83 127 

33 Zpracování dřeva 98 113 82 64 75 57 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 99 87 43 69 61 63 

37 Doprava a spoje   35 27 38 30 40 

41 Zemědělství a lesnictví 84 92 74 65 81 74 

53 Zdravotnictví 85 86 57 77 56 71 

63 Ekonomika a administrativa 320 337 359 332 309 292 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 52 52 30 60 62 36 

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 63 62 35 65 66 38 

82 Umění a užité umění 36 29 33 55 53 48 

  CELKEM 999 1127 926 1025 916 913 

Zdroj: Vlastní práce s využitím dat Krajského úřadu JčK 

 

V Jihočeském kraji došlo v posledních letech k mírnému poklesu nově přijatých 

do prvního ročníku denního studia, naopak přibližně ¼ všech studentů VOŠ tvoří 

studenti jiných forem než denního studia. Celkově je podíl studentů odcházejících  na 

vyšší odborné školy v JčK (17% maturantů) hned po hlavním městě Praze (18,5% 

maturantů) nejvyšší v republice.  Celorepublikový průměr činí pouze 11,3%. 
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6.2 Předpokládaný  vývoj nabídky vzdělávací soustavy 

Současně studující žáci prvních ročníků (pokud studium úspěšně dokončí a 

nebudou pokračovat v dalším studiu) vstoupí za necelé čtyři roky na trh práce a budou 

tvořit nabídku na trhu práce.  

V současnosti je již znám maximální počet budoucích absolventů oborů 

s výučním listem, jak ukazuje následující tabulka. Při stoprocentní úspěšnosti 

absolvování výučního oboru se v následujících třech letech výrazně zvýší počet 

absolventů skupiny oborů stavebnictví, geodézie a kartografie, dále oborů gastronomie, 

hotelnictví a turismus a osobní a provozní služby. Dojde ke snížení počtu absolventů 

skupin oborů elektrotechniky, telekomunikační a výpočetní techniky, potravinářství a 

potravinářské chemie, textilní výroby a oděvnictví a skupiny dopravy a spoje. 

Tabulka 10: Počet žáků všech ročníků kategorie E,H ve školním roce 2007/08 

Vyučení (E,H) Oborové skupiny 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 506 468 473 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 
224 267 259 

28 Technická chemie a chemie silikátů 0 0 4 

29 Potravinářství a potravinářská chemie 129 143 137 
31 Textilní výroba a oděvnictví 12 11 25 
33 Zpracování dřeva 184 184 180 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 
34 27 21 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 324 241 264 
37 Doprava a spoje 9 14 11 
41 Zemědělství a lesnictví 301 319 288 
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 723 678 545 
66 Obchod 224 226 217 
69 Osobní a provozní služby 249 229 180 

82 Umění a užité umění 20 9 9 
CELKEM 2939 2816 2613 

Zdroj:Vlastní práce s využitím dat Krajského úřadu JčK 
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Graf 2: Počet žáků všech ročníků kategorie E,H ve školním roce 2007/08 
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Absolventi výučních oborů s maturitou či nástavbových studií přibudou ve 

skupinách strojírenství a strojírenská výroba a elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika. Naopak o polovinu méně absolventů oboru obchod vstoupí na trh 

práce za čtyři roky.  Nulové hodnoty u některých skupin oborů jsou dány faktem, že se 

jedná pouze o dvouleté nástavbové studium a proto zde nejsou žádní žáci. Z těchto 

nástavbových oborů lze očekávat opravdu výrazný  nárůst ve skupině podnikání 

v oborech, management. V červnu 2008 skončí asi 400 studentů, zatímco o rok později 

při nulové úmrtnosti asi 550 žáků.  

 

Tabulka 11: Počet žáků všech ročníků kategorie L0, L5 ve školním roce 2007/08 

Vyučení s maturitou (L) Oborové skupiny 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 
23 Strojírenství a strojírenská výroba 180 186 129 99 

26 
Elektrotechnika, telekomunikační a 
výpočetní technika 182 171 125 124 

29 Potravinářství a potravinářská chemie 
10 9     

33 Zpracování dřeva 48 27     

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 
15 12     

37 Doprava a spoje 46 15 0 14 
39 Interdisciplinární obory 55 30 29 17 
63 Ekonomika a administrativa 29 49 24 0 
64 Podnikání v oborech, management 554 398 0 0 
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 66 50 0 0 
66 Obchod 61 77 100 128 
69 Osobní a provozní služby  55 45 42 53 
82 Umění a užité umění 11 11 10 15 

CELKEM 1312 1080 459 450 

Zdroj: Vlastní práce s využitím dat Krajského úřadu JčK 
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Graf 3: Počet žáků všech ročníků kategorie L ve školním roce 2007/08 
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U žáků středních odborných škol zakončujících studium maturitní zkouškou lze 

za čtyři roky předpokládat zvýšený počet uchazečů o zaměstnání ve skupinách oborů 

strojírenství a strojírenská výroba, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 

technika, osobní a provozní služby a u skupiny obecně odborná příprava. Podstatně 

méně žáků absolvuje v kategorii M ze skupiny oborů ekonomika a administrativa, kde 

v případě úspěšného dokončení všech stávajících studentů vstoupí na trh práce za čtyři 

roky o téměř 100 studentů méně než  v letošním roce 2008, a dokonce o 160 méně než 

v roce 2010. Také u oborů z oblasti zdravotnictví dojde v nejbližších letech 

k výraznějšímu poklesu počtu absolventů. 

 

Tabulka 12: Počet žáků všech ročníků kategorie M ve školním roce 2007/08 

SOŠ s maturitou (M) Oborové skupiny 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 
16 Ekologie a ochrana životního prostředí 47 50 56 41 
23 Strojírenství a strojírenská výroba 251 238 239 188 

26 
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 
technika 405 419 367 312 

28 Technická chemie a chemie silikátů 5 5 12 11 
29 Potravinářství a potravinářská chemie 40 46 42 39 
31 Textilní výroba a oděvnictví 10 16 19 21 
33 Zpracování dřeva 47 52 57 61 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 
28 27 16 15 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 279 262 265 254 
37 Doprava a spoje 65 54 48 24 
39 Interdisciplinární obory 0 0 18 0 
41 Zemědělství a lesnictví 265 271 251 257 
43 Veterinářství a veterinární prevence 67 65 63 65 
53 Zdravotnictví 256 265 259 310 
63 Ekonomika a administrativa 597 768 721 688 
64 Podnikání v oborech, management 135 118 135 101 
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 209 226 156 151 
68 Veřejnosprávní činnost, právo 121 118 120 95 
69 Osobní a provozní služby  24       
72 Knihovnictví 25 29 27 20 
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 108 108 85 86 
78 Obecně odborná příprava 367 289 276 118 
82 Umění a užité umění 156 126 131 123 

CELKEM 3507 3552 3363 2980 

Zdroj: Vlastní práce s využitím dat Krajského úřadu JčK 
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Graf 4: Počet žáků všech ročníků kategorie M ve školním roce 2007/08 
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Současný počet žáků vyšších odborných škol naznačuje, že v roce 2010 dokončí 

školu několikanásobně vyšší počet technicky zaměřených absolventů (oborové skupiny 

23 a 26). Počet absolventů výrazněji naroste i ve skupinách ekonomika a administrativa, 

stavebnictví, geodézie a kartografie. Ve skupině oborů doprava a spoje, kam nebyli 

v předchozích dvou letech přijímáni žádní žáci, vstoupí na trh práce mladí absolventi za 

tři roky. V rámci vyšších odborných škol nedojde v příštích letech k výraznějšímu 

snížení absolventů v žádné ze skupin.  

 

Tabulka 13: Počet žáků všech ročníků vyšších odborných škol ve školním roce 2007/08 

VOŠ Oborové skupiny 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 
16 Ekologie a ochrana životního prostředí 33 21 22   
23 Strojírenství a strojírenská výroba 74 25 28 7 

26 
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 
technika 127 47 48   

33 Zpracování dřeva 57 39 25   
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 63 27 32 24 
37 Doprava a spoje 40       
41 Zemědělství a lesnictví 74 52 49   
53 Zdravotnictví 71 38 57 19 
63 Ekonomika a administrativa 292 158 183 0 
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 36 48 42   
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 38 47 54   
82 Umění a užité umění 48 48 16   

CELKEM 953 550 556 50 

Zdroj: Vlastní práce s využitím dat Krajského úřadu JčK 
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Graf 5: Počet žáků všech ročníků vyšších odborných škol ve školním roce 2007/08 
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Demografický dopad na počet žáků ve školách 

 

Na základě prognóz Projekce odvětvových, profesních a 

kvalifikačně/vzdělanostních struktur pracovních míst v ČR v letech 2005 – 2015 

v rámci VIP Kariéry-ISA byly vytvořeny tři varianty budoucího demografického vývoje 

a jeho dopadu na vzdělanostní strukturu. Pro JčK mohou mít pro kategorii středního 

vzdělání zakončeného výučním listem variantně dramatický dopad.   
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Graf 6: Vývoj nově přijatých žáků do oborů vzdělání kategorie E a H v JčK – porovnání variant 

 

Zdroj: http://www.msmt.cz, 2008  

 

Graf č.7 zobrazuje dopad demografického vývoje na všechny skupiny oborů 

vzdělání při nejmírnější variantě.  

Graf 7: Dopad na všechny skupiny oborů vzdělání v JčK, varianta 1 

 

Zdroj: http://www.msmt.cz, 2008 
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7 Poptávka na trhu práce JčK (profese, množství) 

V této kapitole se budeme zabývat otázkou, jaké obory, úrovně vzdělání a 

kvality jsou poptávány na trhu práce JčK ze strany zaměstnavatelů. Poptávku na trhu 

práce nelze zúžit na poptávku po zaměstnancích zveřejňovanou na úřadech práce, neboť 

existuje řada zaměstnavatelů, která hledá zaměstnance pomocí internetových serverů, 

novinových inzerátů apod. Tyto ostatní způsoby se ovšem obtížně kvantifikují a pro JčK 

neexistuje jejich evidence. Proto zde vyjdeme ze statistik úřadů práce v JčK a doplníme 

analýzu o závěry šetření inzertní nabídky denního tisku, na Internetu a v personálních 

agenturách za celou ČR.  

V hospodářství JčK je zaměstnáno celkem zhruba 300 tis. osob, z toho téměř 

třetina v průmyslu, 13 % v obchodu a opravách spotřebního zboží, 10 % ve 

stavebnictví. Podle údajů za rok 2007 mělo v Jihočeském kraji k 31. 12. 2007 přiděleno 

IČO 120 tisíc fyzických osob. Počet obyvatel starších 18 let se v kraji pohybuje kolem 

514 tisíc. Teoreticky z toho můžeme vyvodit, že na každé čtyři Jihočechy připadá jeden 

podnikatel. 7 

Na základě dat získaných z úřadů práce v JčK bylo v dubnu8 2008 evidováno 

v JčK 8251 volných pracovních míst a 14 234 uchazečů o práci. Přesný počet uchazečů 

a nabízených volných pracovních míst vždy za duben posledních čtyřech let z hlediska 

dvoumístné klasifikace zaměstnání (KZAM) lze nalézt v příloze. Upozorňujeme, že asi 

3% uchazečů nebylo možno zařadit do žádné třídy a někteří další uchazeči či pracovní 

místa byla zařazena pouze do hlavní jednomístné třídy.  Nezařazenost některých 

uchazečů je nutno brát v potaz při hodnocení následujících poměrových grafů ukazující 

disproporce na trhu práce. 

Graf č. 8 ukazující poměr počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo ukazuje 

na trvale výrazný převis nabídky pracovní síly u nižších administrativních pracovníků 

(kromě úředníků ve službách a obchodě), prodavačů, manekýnů a předváděčů zboží, 

výrobců a opravářů přesných strojů, uměleckých řemeslníků, polygrafů a pracovníků 

v příbuzných oborech (kromě obsluhy strojů a zařízení), dále u skupin  pomocníků a 

nekvalifikovaných pracovníků v dolech a lomech, v průmyslu, stavebnictví, v dopravě a 

v příbuzných oborech a u skupiny pomocní a nekvalifikovaní dělníci zaměření na prodej 

                                                 
7 Údaje z http://invest.kraj-jihocesky.cz/?p=p_217  datum: 17.5.2008 
8 Vybrány byly dubnové hodnoty pro dobrou srovnatelnost s daty z  NÚOV týkajících se nezaměstnanosti 

čerstvých absolventů, se kterými je pracováno v následující kapitole. 
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a služby. U obou naposled jmenovaných skupin je pravděpodobně převis ještě 

výraznější vzhledem k zařazenosti pouze do hlavní třídy (viz tabulka s nezařazenými 

uchazeči do dvojmístného KZAM). 

Poměrně překvapivý je i značný převis pedagogických pracovníků a uchazečů ze 

skupiny ostatní vědci a odborní duševní pracovníci jinde neuvedení a techničtí 

pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a zemědělští pracovníci a pracovníci 

v příbuzných oborech.  
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Graf 8: Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (členění dle KZAM- uvedeného v řádcích grafu) 
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V dalším grafu č. 9 je zobrazen poměrový ukazatel počtu volných pracovních 

míst na jednoho uchazeče, který nám ukazuje, v jakých oblastech je naopak pociťován 

vysoký nedostatek pracovních sil. Dubnové hodnoty letošního a loňského roku jasně 

identifikují největší neuspokojenou poptávku po pracovnících obsluhy průmyslových 

zařízení. Vysoký počet volných pracovních míst na jednoho uchazeče je i v třídách 

kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci (kromě obsluhy strojů a zařízení) a 

obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci. Převis poptávky nad nabídkou 

pracovních míst se v grafu objevuje i u pomocných a nekvalifikovaných pracovníků 

v zemědělství, lesnictví, rybářství a v příbuzných oborech, kde je ovšem opět množství 

dvojmístně nerozřazených pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. 

Hranice jednoho pracovního místa na jednoho uchazeče byla v posledních letech 

také překročena také u skupiny vědců a odborníků ve fyzikálních příbuzných vědách, 

architektů a technických inženýrů a skupiny úředníci ve službách a obchodě. 

 

Stávající poptávku na trhu práce na základě dat z úřadů práce lze shrnout 

následovně: 

• Nedostatek pracovníků s technickým vzděláním, především zaměřených na 

obsluhu průmyslových a stacionárních zařízení, montážních dělníků, kovodělníků 

a  strojírenských dělníků 

• Technicky zaměření pracovníci jsou postrádáni i u kvalifikačně  vyšších tříd jako 

jsou vědci a odborníci ve fyzikálních a příbuzných vědách, architekti a techničtí 

inženýři 

• Převis nabídky pracovníků nad poptávkou je především v třídách nižších 

administrativních pracovníků a prodavačů a některých pomocných dělnických 

profesí 

• Nabídku pracovních příležitostí převyšují techničtí pracovníci v oblasti biologie, 

zdravotničtí a zemědělští pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech a vědci a 

odborní duševní pracovníci jinde neuvedení 
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Graf 9: Počet volných míst na 1 uchazeče (členění dle KZAM – uvedeného v řádcích grafu) 
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7.1 Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na Internetu, 

šetření personálních agentur 

Kromě analýzy poptávky po pracovních místech na úřadech práce existuje i řada 

dalších indikátorů, pomocí nichž lze charakterizovat poptávku po vzdělání ze strany 

zaměstnavatelů a trhu práce. Monitorování inzerce a názorů personálních agentur 

týkajících se nabídky zaměstnání je jedním ze způsobů zachycení současných potřeb 

zaměstnavatelských subjektů. Na přelomu roku 2007/08 proběhla v rámci projektu 

Vzdělání-Informace-Poradenství – VIP Kariéra již druhá vlna (první proběhla v roce 

2005) šetření prováděná Národním ústavem odborného vzdělávání. 

Šetření inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na Internetu  probíhalo od 

5.11. do 17.11. 2007. Po tuto dobu bylo v necelé dvacítce celostátních a regionálních 

denících (za JčK byl analyzován Budějovický deník) zaznamenáno 15 697 inzerátů 

nabídek práce. Na Internetu pak byly sledovány dva odkazy: www.sprace.cz a 

www.prace.cz, kde bylo zaznamenáno 10 182 inzerátů. Šetření bohužel 

nevyhodnocovalo data za Jihočeský kraj, proto níže uvedené výsledky budou za celou 

ČR. 

Inzerce v denním tisku se zaměřuje nejvíc na vyšší a vysoce kvalifikované 

profese, oproti roku 2005 výrazně posílilo zastoupení dělnických profesí. Zájem o 

dělnické profese se objevil ve větší míře i při šetření personálních agentur. Odvětví 

ekonomické činnosti firem nabízejících volná pracovní místa nebylo ve všech médiích 

často uvedeno. Zatímco „ (…) prostřednictvím tisku nejčastěji inzerují firmy se 

zaměřením na zpracovatelský průmysl (včetně automobilového), obchodní činnost, na 

oblast peněžnictví a pojišťovnictví, v případě Internetu jsou relativně nejčastější 

inzeráty firem orientujících se na obchodní činnost, oblast peněžnictví a pojišťovnictví a 

zpracovatelský průmysl. To zhruba odpovídá struktuře klientely personálních agentur 

(…)“ (Šťastnová, Kalousková, Úlovcová, Vojtěch, 2008, str. 76). Tří zmiňovaných 

médií využívají i zahraniční firmy, které ještě před třemi lety poptávaly převážně 

pracovníky s vyšší kvalifikací. V druhé vlně šetření měly tyto firmy také zájem o 

pracovníky nižší kvalifikační úrovně i některá dělnická povolání. 

Stupeň dosaženého vzdělání je v porovnání s rokem 2005 podstatně méně často 

v inzerci uváděn, což pravděpodobně souvisí s obecným nedostatkem pracovních sil či 

zvýšenou poptávkou dělnických profesí. Poměrně často je požadováno minimálně 

středoškolské vzdělání, „ (…) což může být do určité míry i vysvětlením toho, že 

výslovné požadavky na absolvování vyšší odborné školy se takřka neobjevují. (…) jen 
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zřídka dochází k prolínání maturitního a nematuritního vzdělání, zaměstnavatelé tyto 

dvě úrovně poměrně striktně oddělují“  (Šťastnová, Kalousková, Úlovcová, Vojtěch, 

2008, str. 76). Dle výsledků šetření není ani obor vzdělání pro zaměstnavatele určující. 

Vyžadován je zpravidla spíše u technických oborů (strojírenství, elektrotechnika, 

elektronika, IT či stavebnictví), u oborů ekonomických a u více kvalifikovaných profesí. 

7.2    Kvalitativní požadavky 

Jaké znalosti, schopnosti, dovednosti jsou zaměstnavateli nejčastěji u absolventů 

postrádány? 

Šetření názorů pracovníků čtrnácti pracovních agentur probíhající formou 

polostrukturovaných rozhovorů proběhlo jen v několika vybraných krajích, do kterých 

nebyl JčK zahrnut. I přes to mohou být i pro JčK výsledky podnětné v oblasti 

komparace požadavků na kvalifikace a kompetence uchazečů o zaměstnání. Oproti 

předchozí vlně šetření personálních agentur v roce 2006 např. přibývá případů, kdy 

požadavek na vzdělání není zcela jednoznačný. „Buď jsou zaměstnavatelé ochotni 

přijmout čerstvého vysokoškoláka či středoškoláka s bohatší praxí, nebo například 

požadují „minimálně středoškolské vzdělání“. Absolventi VOŠ jsou stále řazeni spíše 

na úroveň středoškoláků s maturitou, ačkoli jejich praktické zaměření bývá pozitivně 

hodnoceno“ (Šťastnová, Kalousková, Úlovcová, Vojtěch, 2008, str. 55). 

Představitelé pracovních agentur se shodují, že požadovaná délka praxe značně 

záleží na konkrétní pracovní pozici. U středoškoláků je žádaná zpravidla v rozsahu 2-3 

let, zatímco u vysokoškoláků 1 až 3 roky. Analýza však potvrdila, že požadovaná praxe 

i případné vzdělání jsou jakýmsi ideálem a zaměstnavatelé musejí často ze svých 

požadavků slevit.  

Mezi nejpožadovanější kompetence uchazečů o zaměstnání patří dle pracovníků 

personálních agentur zběhlost v cizích jazycích, komunikační schopnosti a adaptabilita a 

flexibilita (viz. tabulka č.14). Oproti první vlně šetření se ukázalo, že zatímco v mnoha 

jiných sledovaných oblastech zaměstnavatelé své nároky snížili, u znalostí cizích jazyků 

naopak vzrostly. Ochota učit se a schopnost pracovat v týmu je navíc podstatnou 

kompetencí středoškoláků a vyučených. Následující tabulka udává počty agentur, které 

označily dané kompetence za nejvíce žádané pro různé úrovně vzdělání.  
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Tabulka 14 : Nejvíce žádané klíčové kompetence uchazečů o zaměstnání od pracovních agentur 

 

Zdroj: NÚOV, 2008 

 

Mezi kompetence, na které by měly klást školy větší důraz, což ukazuje 

následující tabulka, patří právě znalost cizích jazyků, a to i u vyučených. Podstatně horší 

jazykové znalosti dle názorů pracovníků agentur mají absolventi technických škol. 

Některé zahraniční firmy poptávají pracovníky s technickým vzděláním se znalostí i 

dvou cizích jazyků. Komunikační schopnosti a dovednosti úzce související se 

schopnostmi prezentace a seberealizace a celkové vystupování a jednání s lidmi je 

vůbec nejčastěji označovaná kompetence, na kterou by se školy měly více soustředit. 

„Agentury totiž vidí jako závažný problém, že školy nedávají žákům a studentům 

v dostatečné míře možnost vyjádřit svůj názor, naučit se argumentovat a prezentovat či 

takzvaně „prodat“ své myšlenky; větší pozornost by měla být zaměřovaná na celkovou 

kulturu vyjadřování“ (Šťastnová, Kalousková, Úlovcová, Vojtěch, 2008, str. 59). 

V tabulce č.15 jsou zachyceny počty agentur, které uvedly, že na dané 

kompetence by měly školy klást větší důraz. Přesto, že agentury neoznačily zběhlost 

v používání výpočetní techniky, jak tomu bylo v první vlně šetření před dvěmi lety, 

jedná se o důležitou kompetenci. Agentury se domnívají, že dnešní absolventi jsou 

v práci s výpočetní technikou poměrně zběhlí. Schopnosti správně formulovat problém 

a určit, co je jeho podstatou, dokázat se orientovat v množství informací, jsou naopak 

velmi postrádané schopnosti dnešních absolventů.  
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Tabulka 15: Kompetence, na které by školy měly klást větší důraz dle názoru agentur 

 

Zdroj: NÚOV, 2008 

 

Přestože požadavky zaměstnavatelů na praxi v oboru v inzerci denního tisku 

výrazně poklesly, vidí personální agentury zlepšení přípravy žáků právě v těsnějším 

kontaktu studentů s praxí. Získání praktických zkušeností v reálném pracovním 

prostředí umožňuje žákům získat i obecnou představu o fungování firem a jejich 

vnitřního fungování. Agentury dále zdůrazňují, že důležitá není jen nabídka praxí ze 

strany firem, ale i dostatečná podpora a tlak škol na své studenty. 

7.3 Odhad vývoje na trhu práce v krátkém časovém horizontu  

Jaký lze očekávat vývoj na trhu práce v JčK v krátkodobém časovém horizontu? 

Výrazný pokles počtu zaměstnaných zaznamenal ve sledovaném období především 

odvětví zemědělství, myslivost a související činnosti, k mírnému poklesu pak došlo 

v oboru stavebnictví a lesnictví, rybolov, chov ryb a související činnosti. Mírný nárůst 

zaměstnanosti lze také sledovat v odvětvích nemovitosti, pronájem, podnikatelské 

činnosti, ostatní veřejné a sociální služby, zdravotní a sociální péče, vzdělávání, 

zpracovatelský průmysl. Jak vyplývá z následujícího grafu nejedná se ovšem o výrazné 

trendy. 

Mimo lesnictví, které stále klesá, lze očekávat vývoj na trhu  práce velice málo 

proměnlivý a vzhledem k neexistenci nových masivních investic do JčK je možno stejné 

tendence očekávat i v nejbližší budoucnosti. 
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Graf 10: Vývoj počtu zaměstnaných v národním hospodářství v JčK dle odvětví činnosti (v tis.) 
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Zdroj: ČSÚ a vlastní práce 
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8 Srovnání nabídky a poptávky na trhu práce v JčK 

Nabídka na trhu práce v JčK – jakou má strukturu z hlediska odvětví, konkrétních 

oborů, množství?  

Srovnání počtů absolventů škol dle odvětví se současným trhem práce budeme 

provádět pomocí míry nezaměstnanosti absolventů. V prvé řadě musíme upozornit na 

změnu definice uchazeče o zaměstnání – absolventa. Dříve používaná definice 

Zákoníku práce zahrnovala všechny, kteří po ukončení vzdělání nedosáhli 

(kumulativně)  alespoň dvou let v pracovním poměru, tedy mateřská dovolená, vojenská 

služba apod. se nezapočítávala. Dle této definice byla míra nezaměstnanosti absolventů 

vyšší, než dle definice nové, vycházející ze Zákona o zaměstnanosti ze dne 13.5.2004, 

na kterou úřady práce postupně přecházely.  Absolventem se dle Zákona o 

zaměstnanosti rozumí uchazeč o práci nejvýše dva roky po ukončení školy (NÚOV, 

2006). V následujícím textu je třeba brát na tuto změnu definice zřetel.  

Data v této kapitole pochází z NÚOV, který nejčastěji pracuje s daty „čerstvých“ 

absolventů vždy za duben. Jedná se o takové absolventy, kteří ukončili vzdělání 

v uplynulém školním roce. Absolventi škol jsou v jejich metodice uváděni dle místa 

školy, zatímco uchazeči o zaměstnání v místě trvalého bydliště.  

Následující tabulky udávají vývoj nezaměstnanosti v Jihočeském kraji během 

posledních šesti let.9  Celková nezaměstnanost v krajském pohledu je výrazně pod 

průměrem ČR a ve sledovaném období se (s výjimkou v roce 2004) výrazně snižoval 

počet nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo. 

Tabulka 16: Celková nezaměstnanost v krajském pohledu (dubnové hodnoty) 

Jihočeský 
kraj 

Počet nezaměstnaných Míra nezaměstnanosti % ČR % 

2002 18006 5,7% 8,8% 

2003 19509 6,1% 9,6% 

2004 21758 6,9% 10,2% 

2005 20055 6,2% 8,9% 

2006 20322 6,2% 8,3% 

2007 15997 4,8% 6,8% 

Zdroj: NÚOV, 2008 

                                                 
9 Se vstupem do EU (pro zajištění srovnatelnosti dat) a se snahou o získání přesnějšího ukazatele celkové 
nezaměstnanosti v ČR byla MPSV v roce 2005 zavedena nová metodika statistického monitorování této 
oblasti. Podle této metodiky jsou získávána data o uchazečích o zaměstnání, kteří jsou “dosažitelní“. Za 
dosažitelné jsou považováni všichni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve 
vazbě, ve výkonu trestu, v rekvalifikačních kurzech, nepobírají peněžitou pomoc v mateřství a nejsou v 
pracovní neschopnosti. Původní metodika výše uvedené okolnosti nezohledňovala. 
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Tabulka 17: Volná pracovní místa evidovaná na úřadech práce v JčK (dubnové hodnoty) 

Jihočeský 
kraj 

Počet volných pracovních 
míst 

Počet nezaměstnaných/ 1 
volné pracovní místo 

ČR 

2002 2705 6,7 9,3 
2003 2901 6,7 12,4 
2004 2737 7,9 12,5 
2005 3277 6,1 8,6 
2006 3841 5,3 6,1 
2007 6743 2,4 3,3 

Zdroj: NÚOV, 2008 

 

Podíl nezaměstnaných absolventů a mladistvích na 1 volné pracovní místo klesl 

dokonce v minulém roce pod hodnotu 1. Nutno podotknout, jak ukazuje i tabulka č.18, 

že v JčK podíl volných pracovních míst právě pro mladistvé a absolventy ku počtu 

celkových volných pracovních míst je podstatně vyšší než v ČR. V loňském roce činil 

v JčK téměř 26%, zatímco v celé ČR jen 19%. Tento vývoj lze proto po obou stránkách 

velice kladně hodnotit.   

Tabulka 18: Volná pracovní místa pro absolventy a mladistvé 

Jihočeský 
kraj 

Počet volných 
pracovních míst pro 

absolventy a 
mladistvé 

Počet nezaměstnaných 
absolventů a 

mladistvých/ 1 volné 
pracovní místo 

ČR 
Podíl 
% 

ČR % 

2002 855 2,5 6,0 31,6% 17,3% 
2003 855 2,6 7,2 29,8% 17,7% 
2004 759 3,0 7,5 27,7% 15,2% 
2005 611 2,6 5,8 18,6% 10,5% 
2006 872 1,7 2,8 22,7% 14,6% 
2007 1743 0,7 1,1 25,8% 18,8% 

Poznámka : Podíl % (ČR % ) = počet volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé / celkový počet volných 
pracovních míst v kraji (v ČR). 

Zdroj: NÚOV, 2008 

 

Jiné hodnoty však udávají následující tabulky míry nezaměstnanosti absolventů 

dle typu škol. Míra nezaměstnanosti, je vypočtena jako podíl počtu nezaměstnaných 

„čerstvých“ absolventů (tj. nezaměstnaných absolventů, kteří ukončili studium nejdéle 

dvanáct měsíců před okamžikem zjišťování, v tomto případě nejdříve v květnu 

předchozího roku) a celkového počtu absolventů, kteří ukončili studium v kalendářním 

roce předcházejícím roku výpočtu. Hodnota míry nezaměstnanosti absolventů vyjadřuje, 

kolik procent absolventů dané kategorie vzdělání příp. skupiny oborů zůstane bez 

zaměstnání (NÚOV, 2008). 
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Ukazuje se, že míra nezaměstnanosti absolventů se v průběhu předchozích let 

snižovala. Srovnatelnost celého zobrazeného období 2002 až 2007 však není možná 

z důvodu změny metodiky. Hodnotíme-li poslední dvě sledovaná období, můžeme 

konstatovat, že nejvyšší míry nezaměstnanosti absolventů dosahovali absolventi 

výučních oborů s výučním listem či s maturitou, a to i přes výrazný pokles (až o více 

než 3 procentní body). Následující tabulka ukazuje míry nezaměstnanosti absolventů ve 

srovnání s celorepublikovým průměrem. 

 

Tabulka 19: Míra nezaměstnanosti absolventů v JčK – denní studium (dubnové hodnoty) 

 

Zdroj: NÚOV, 2008 

 

Absolutní počet absolventů a nezaměstnaných absolventů ukazuje následující 

tabulka. Absolutně největší počet absolventů je ze středních odborných škol s maturitní 

zkouškou a vyučených s výučním listem. 

Tabulka 20: Počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů v JčK – denní studium (dubnové 

hodnoty) 

 

Zdroj: NÚOV, 2008 
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Nejzajímavější je sledovat oborovou struktura nezaměstnanosti s využitím 

oborového členění používaného v rámci Klasifikace kmenových oborů vzdělání 

(KKOV), tak jak to provádí Národní ústav odborného vzdělávání. Právě z tohoto 

členění můžeme přesněji vybrat určitou skupinu kmenových oborů, jejichž absolventi 

nejhůře nacházejí uplatnění na trhu práce. V následujících tabulkách jsou zvýrazněny 

kmenové obory vzdělávání v určitých typech vzdělání, jejichž míra nezaměstnaných 

„čerstvých“ absolventů převyšuje průměrnou míru nezaměstnanosti „čerstvých“ 

absolventů tohoto typu vzdělání v daném roce. Nápadně nízké či příliš vysoké hodnoty 

mohou být způsobeny malým počtem absolventů. Tabulky s absolutními počty 

nezaměstnaných „čerstvých“ absolventů i celkových počtů jsou uvedeny v příloze. 

Tabulka 21: Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů výučních oborů (kategorie E, H) – dubnové 

hodnoty 

Kategorie E, H 
Rok 2004 2005 2006 2007 
Celkem 16,4% 11,5% 11,3% 7,2% 
Strojírenství a strojírenská výroba 11,7% 7,6% 9,0% 2,5% 
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 8,7% 7,1% 7,3% 4,2% 
Technická chemie a chemie silikátů 17,9% 5,9% 16,7% 12,5% 
Potravinářství a potravinářská chemie 18,6% 16,9% 11,3% 10,3% 
Textilní výroba a oděvnictví 17,0% 10,4% 29,1% 3,4% 
Zpracování dřeva 16,0% 13,0% 10,3% 3,1% 
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 15,8% 8,3% 5,6%   
Stavebnictví, geodézie a kartografie 22,9% 9,4% 12,5% 5,3% 
Doprava a spoje 0,0% 50,0% 40,0% 0,0% 
Zemědělství a lesnictví 15,4% 10,0% 9,2% 8,9% 
Ekonomika a administrativa 3,8% 7,5% 16,5% 10,2% 
Gastronomie, hotelnictví a turismus 20,4% 15,8% 11,9% 11,3% 
Obchod 15,0% 11,4% 12,6% 8,9% 
Osobní a provozní služby 21,8% 16,2% 15,6% 12,0% 
Umění a užité umění 28,6%   0,0% 0,0% 

Zdroj: NÚOV s využitím dat ČSÚ, MPSV a ÚIV a vlastní práce 

 

Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů výučních oborů (kategorie E, H), tj. 

těch, kteří ukončili studium v červnu předešlého roku, je počítána v dubnu, aby 

absolventi měli dostatečně dlouhou dobu na nalezení práce. Nezaměstnanost  

vyučených absolventů kmenové skupiny oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 

spolu s osobními a provozními službami se v průběhu posledních čtyřech let 

pohybovala výrazně nad celkovým průměrem vyučených absolventů. Zatímco do 

učebních oborů gastronomie, hotelnictví a turismus nebyla rozšiřována nabídka škol 

(viz kapitola nabídka vzdělávací soustavy), do oborů osobní a provozní služby se tak 
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stalo právě naopak. Vysoká nezaměstnanost se také vyskytuje u oborů se zaměřením na 

potravinářství a potravinářkou chemii. Trvale podprůměrná míra nezaměstnanosti 

studentů s výučním listem z technických oborů strojírenství a strojírenská výroba a 

elektrotechnická, telekomunikační a výpočetní technika. 

Jak je zřetelné z grafu č.11, ve sledovaném období poklesla výrazným způsobem 

nezaměstnanost absolventů výučních oborů textilní výroby a oděvnictví a zpracování 

dřeva a hudebních nástrojů. To lze vysvětlit především výrazným snížením nabídky 

těchto oborů. Poněkud překvapivý je vývoj nezaměstnanosti absolventů výučních oborů 

ekonomika a administrativa, která se v posledních letech objevila nad průměrem. Tento 

trend se ovšem zastaví, neboť do těchto oborů nebyli v posledních dvou školních letech 

přijímáni již žádní studenti (otevírány jsou obory maturitní). 
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Graf 11: Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů výučních oborů (kategorie E, H) 

Kategorie E, H
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Potravinářství a p.ch.

Text.výr.a oděvnictví

Zprac.dřeva a hud.n.

Polygrafie a další

Stavebnictví, g.a k.

Doprava a spoje

Zemědělství a lesn.

Ekonomika a adm.

Gastron.,hotel.a tur.

Obchod

Osobní a prov.sl.

Umění a užité umění

2004

2005

2006

2007

 

Zdroj: NÚOV s využitím dat ČSÚ, MPSV a ÚIV a vlastní práce 
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Podobná situace je mezi nezaměstnanými „čerstvými“ absolventy kategorie L0 a 

L5. Uplatnění absolventů oborů ekonomika a administrativa spolu s obory zaměřenými 

na obchod se jeví trvale jako problematická. Výuční obory s maturitní zkouškou 

zaměřené na obchod byly během posledních sedmi let sníženy na poloviční počet 

přijímaných žáků. O podobných opatřeních ve vztahu k ekonomice a administrativě 

však nelze hovořit. Původně problematicky uplatnitelné obory jako zemědělství a 

lesnictví, textilní výroba a oděvnictví, již několik let nepřijímají žádné žáky do výučních 

oborů s maturitní zkouškou.  Dobré uplatnění technicky zaměřených oborů se ukazuje, 

stejně jako u absolventů a výučním listem, i zde v kategorii L0 a L5. Velmi dobré 

uplatnění, s výjimkou jednoho roku, nacházejí absolventi oborů stavebnictví, geodézie a 

kartografie a oborů potravinářství a potravinářská chemie.  

 

Tabulka 22: Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů výučních oborů s maturitní zkouškou (kat. 

L0, L5) 

Kategorie L0, L5 
Rok 2004 2005 2006 2007 
Celkem 15,2% 11,2% 10,7% 7,3% 

Strojírenství a strojírenská výroba 11,2% 4,8% 3,0% 4,9% 
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 18,6% 8,3% 7,3% 5,6% 
Potravinářství a potravinářská chemie 0,0% 0,0% 12,1% 5,3% 

Textilní výroba a oděvnictví 13,3% 27,8% 10,0%   

Zpracování dřeva 16,7% 12,5% 10,0% 0,0% 

Stavebnictví, geodézie a kartografie 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Doprava a spoje 14,3% 30,8% 8,3% 30,0% 
Zemědělství a lesnictví 16,7% 22,2% 29,6%   

Ekonomika a administrativa 15,4% 18,2% 19,0% 15,6% 

Podnikání v oborech, management 14,4% 12,1% 11,4% 6,9% 

Gastronomie, hotelnictví a turismus 17,9% 7,3% 15,1% 8,8% 

Obchod 20,6% 14,0% 14,5% 9,9% 

Osobní a provozní služby    9,1%   8,3% 

Umění a užité umění 11,1% 28,6% 20,0% 9,1% 
Zdroj: NÚOV s využitím dat ČSÚ, MPSV a ÚIV a vlastní práce 
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Graf 12: Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů výučních oborů s maturitní zkouškou (kategorie 

L0, L5) 

Kategorie L0, L5
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Zdroj: NÚOV s využitím dat ČSÚ, MPSV a ÚIV a vlastní práce 
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Absolventi, kteří získali vzdělání na středních odborných školách s maturitní 

zkouškou, se velice dobře uplatňují opět v oborech strojírenství a strojírenská výroba, 

elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Navíc existuje vysoká poptávka 

i po absolventech oborů stavebnictví, geodézie a kartografie, zdravotnictví a  

ekonomika a administrativa. Nejnižší míru nezaměstnanosti absolventů mají 

gymnazisté, započítáme-li je do kategorie M, kteří v naprosté většině pokračují ve 

studiu na vyšší odborné či vysoké škole.  

 

Tabulka 23: Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů středních odborných škol s maturitní 

zkouškou (kategorie M) 

Kategorie M 
Rok 2004 2005 2006 2007 
Celkem 11,1% 8,1% 8,7% 6,5% 

Ekologie a ochrana životního prostředí 15,7% 13,9% 23,2% 7,5% 

Strojírenství a strojírenská výroba 9,1% 3,6% 7,2% 5,4% 
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 9,4% 6,7% 6,7% 4,9% 

Technická chemie a chemie silikátů 11,1% 8,0% 16,7% 33,3% 
Potravinářství a potravinářská chemie 8,3% 13,7% 12,2% 2,3% 

Textilní výroba a oděvnictví 7,1% 3,4% 9,4% 9,1% 

Zpracování dřeva 3,6% 1,5% 7,4% 9,8% 
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 3,2% 8,3% 0,0% 0,0% 

Stavebnictví, geodézie a kartografie 8,0% 7,0% 7,5% 6,1% 

Doprava a spoje 47,8%   16,0%  -  

Interdisciplinární obory 19,4% 19,0% 4,5% 5,6% 

Zemědělství a lesnictví 16,9% 11,4% 13,0% 5,3% 

Veterinářství a veterinární prevence 4,1% 12,5% 10,9% 11,3% 

Zdravotnictví 5,5% 5,3% 2,4% 5,9% 

Ekonomika a administrativa 9,5% 7,2% 7,0% 5,4% 

Podnikání v oborech, management 16,9% 14,0% 13,7% 10,8% 

Gastronomie, hotelnictví a turismus 12,4% 7,5% 11,8% 12,7% 

Obchod 21,4% 6,3% 6,7% 0,0% 

Veřejnosprávní činnost, právo 22,5% 17,0% 14,5% 7,5% 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 21,0% 9,9% 6,0% 4,7% 

Obecně odborná příprava 8,3% 7,4% 9,2% 6,8% 

Umění a užité umění 14,0% 9,6% 12,3% 10,5% 

Gymnázium 5,2% 4,0% 3,2% 2,8% 
Zdroj: NÚOV s využitím dat ČSÚ, MPSV a ÚIV a vlastní práce 

 

Předchozí tabulka i následují graf zobrazují poměrně jasnou problematičnost 

uplatnění absolventů oborů ekologie a ochrany ŽP, podnikání v oborech, management, 

právní a veřejnosprávní činnost a umění a užité umění. U většiny těchto oborů došlo 

během posledních čtyřech let k poklesu nezaměstnanosti čerstvých absolventů. Zatímco 

u oboru ekologie a ochrany ŽP došlo k poklesu nabídky vzdělání, u oborů se zaměřením 
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na právní a veřejnosprávní činnost a umění a užité umění se začalo přijímat přibližně o 

20 žáků každý rok víc a je nutno tyto obory v nejbližší době řešit (i když absolutní počty 

nejsou významné).  

Graf 13: Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů středních odborných škol s maturitní zkouškou 

(kategorie M) 

Kategorie M
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Text.výr.a oděvnictví
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Zemědělství a lesn.
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Zdroj: NÚOV s využitím dat ČSÚ, MPSV a ÚIV a vlastní práce 
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Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů vyšších odborných škol je trvale nad 

průměrem u oborů se zaměřením na zemědělství a lesnictví. Velice dobře uplatnitelní 

jsou absolventi oborů ekonomika a administrativa, pedagogika, učitelství a sociální péče 

a umění a užité umění, kde jsou míry nezaměstnanosti absolventů hluboko pod 

průměrem. Určitý potenciál do budoucna, s potřebou vyššího počtu studentů lze tušit u 

oboru gastronomie, hotelnictví a turismus, kde s výjimkou roku 2004, i přes zvyšování 

absolutního počtu absolventů míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů klesala až na 

úroveň 0% nezaměstnaných v roce 2007.  

Tabulka 24: Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů vyšších odborných škol (kategorie N) 

VOŠ 
Rok 2004 2005 2006 2007 
Celkem 7,1% 8,3% 8,7% 4,6% 

Ekologie a ochrana životního prostředí 0,0% 8,0% 23,8% 3,4% 

Strojírenství a strojírenská výroba 0,0% x 25,0% 9,5% 
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 
technika 10,7% 2,0% 9,8% 5,6% 

Zpracování dřeva 0,0% 5,3% 13,5% 2,9% 

Stavebnictví, geodézie a kartografie 4,2% 0,0% 17,6% 10,0% 

Doprava a spoje       5,3% 

Zemědělství a lesnictví 9,0% 15,0% 11,5% 14,3% 
Zdravotnictví 8,7% 16,3% 3,8% 0,0% 

Ekonomika a administrativa 6,7% 8,3% 7,9% 4,1% 

Gastronomie, hotelnictví a turismus 15,4% 4,3% 2,3% 0,0% 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 3,3% 3,8% 7,5% 2,1% 

Umění a užité umění 2,0% 7,7% 4,2% 2,1% 
Zdroj: NÚOV s využitím dat ČSÚ, MPSV a ÚIV a vlastní práce 
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Graf 14: Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů vyšších odborných škol (kategorie N) 
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Zdroj: NÚOV s využitím dat ČSÚ, MPSV a ÚIV a vlastní práce 
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9 Doporučení ke snížení disproporcí mezi nabídkou 

vzdělávací soustavy a poptávkou na trhu práce 

Z výše uvedených čísel a grafů vyplývá vhodnost realizace určitých opatření od 

zřizovatele středních škol v kraji, tj. od Krajského úřadu Jihočeského kraje. Snížení 

počtu nezaměstnaných na straně jedné a úprava vzdělávacích oborů dle potřeb trhu 

práce na straně druhé je však složitější proces než manažerské rozhodnutí o uzavření či 

otevření školy. Kroky vedoucí ke snížení disproporcí mezi nabídkou vzdělávací 

soustavy a poptávkou na trhu práce je potřeba pojmout v širším kontextu.  

Lze doporučit obecnější kriteria k efektivnějšímu nastavení vzdělávací nabídky. 

Tedy provádět zápisy nových perspektivních oborů výměnou za (z hlediska vysoké 

nezaměstnanosti absolventů) nevyhovující obory a z pohledu demografických prognóz 

nepodporovat vznik nových středních škol a navyšování kapacit pro denní studium. 

Jako vhodné lze doporučit i utlumování oborů, ze kterého vycházejí absolventi s mírou 

nezaměstnanosti výrazně převyšující průměr kraje, naopak kapacitně posilovat obory, u 

nichž lze předpokládat do budoucna zvýšenou poptávku na trhu práce, a v případě 

nedoložitelnosti potřeby na trhu práce nerozšiřovat nabídku stejných nebo příbuzných 

oborů dalších místech kraje. V oblasti vyšších odborných škol lze považovat za vhodné 

usilovat o provázanost s bakalářským studiem na  vysokých školách v regionu a 

podporovat vznik pouze svým zaměřením ojedinělé a společensky potřebné vyšší 

odborné školy. 

Z vyhodnocení dat z kapitoly 7 poptávka na trhu práce vyplývají následující 

zjištění. V posledních letech přetrvává nedostatek pracovníků s technickým vzděláním, 

především zaměřených na obsluhu průmyslových a stacionárních zařízení, montážních 

dělníků, kovodělníků a  strojírenských dělníků. Technicky zaměření pracovníci jsou 

postrádáni i u kvalifikačně  vyšších tříd jako jsou vědci a odborníci ve fyzikálních a 

příbuzných vědách, architekti a techničtí inženýři. Naopak převis nabídky pracovníků 

nad poptávkou je především v třídách nižších administrativních pracovníků a 

prodavačů, uměleckých řemeslníků a nekvalifikovaných pracovníků v lomech a 

některých dělnických profesí. Nabídku pracovních příležitostí převyšují i uchazeči ze 

skupiny: techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a zemědělští pracovníci a 

pracovníci v příbuzných oborech. 
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Z pohledu kvalitativních parametrů je žádoucí podporovat a rozvíjet u 

absolventů komunikační schopnosti a dovednosti, a to i v cizích jazycích, dále pak 

adaptabilitu a flexibilitu spolu s ochotou učit se a pracovat v týmu.  

 Z naší kvantitativní analýzy vyplynulo, že v současnosti nastavená nabídka 

vzdělávací soustavy v JčK odpovídá výše zmíněným kritériím, a výrazné disproporce 

tedy nebyly identifikovány. Menší výjimky, řádově však téměř zanedbatelné, lze nalézt 

u výučních oborů osobní a provozní služby  a u oborových skupin právní a 

veřejnosprávní činnost, umění a užité umění na úrovni středních odborných škol 

s maturitní zkouškou, ve kterých i přes trvale nadprůměrné míry nezaměstnanosti 

absolventů bylo v posledních letech přijímáno více žáků. Také u skupiny oborů 

zemědělství a lesnictví na vyšších odborných školách lze spatřit určitou disproporci 

v závislosti na perspektivitě odvětví i měr nezaměstnanosti absolventů.  Znovu ovšem 

upozorňujeme, že v naprosté většině nastavená struktura odpovídá požadavkům trhu 

práce. 

 

9.1 Ekonomické, sociální a politické faktory ovlivňující nabídku 

školské soustavy 

Jaké ekonomické, sociální, politické faktory ovlivňují nabídku školské soustavy? 

Při přijímání rozhodnutí ke snížení disproporcí mezi nabídkou vzdělávací 

soustavy a poptávkou trhu práce je nutno vnímat jejich ekonomický dopad nejen pro 

stát. Celý systém řízení škol je podřízen krajským orgánům příslušného kraje. Jakákoli 

změna, vyvolaná zjištěním na trhu práce, neovlivňuje přímo množství finančních 

prostředků, které dostává kraj od ministerstva školství k přerozdělování do škol. Vazba 

úřadů práce, které jsou dosud řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) na 

úrovni okresů, na krajské úřady není dosud žádná. Okresní úřady práce mají sice 

pověřený úřad práce v krajském městě, který zastřešuje  činnost na úrovni kraje, tento 

však nemá přímou nadřízenost okresním úřadům práce ani konkrétní  vztah ke 

krajskému úřadu v kraji. 

Existuje sice Rada lidských zdrojů jako orgán JčK (kde jsou zastoupeni sociální 

partneři), který projednává problematiku trhu práce  a školské soustavy, tento orgán je 

však pouze poradním s periodicitou jednání dvakrát za rok a je bez dostatečného 

obsazení provozních pracovníků, kteří by prováděli analýzy a návrhy opatření pro 

samotnou Radu lidských zdrojů. Ta je naopak velmi silně personálně a politicky 
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obsazena – řídí jí hejtman kraje, jsou v ní zastoupeny úřady práce, školský úřad, 

hospodářská komora apod. 

Je-li výuka na středních školách řízena a financována z kraje, je potřeba 

pozitivně vidět snahu krajských orgánů o optimalizaci školské soustavy. Omezené 

prostředky, které stát na financování oblasti středního školství uvolňuje, nutí 

profesionální aparát - Odbor školství mládeže a tělovýchovy JčK zpracovávat návrhy 

k jejich efektivnímu využití. 

Je však třeba vnímat, že změnu oboru na konkrétní škole trvá několik let, je 

nutno k tomu zajistit vyučující, kteří by splňovali podmínky odborné a pedagogické, a 

učinit nepopulární kroky propuštění těch učitelů, kteří nejsou schopni či ochotni projít 

rekvalifikací na nový žádaný obor. Zde je opět další úskalí pro ředitele škol omezené 

výší mzdy, kterou mohou nabídnout pro tyto odborné učitele. 

Střední školy představují často velmi důležitý nejen ekonomický subjekt v místě, 

kde jsou dislokovány. Jejich společenský význam na zaměstnanost pro místní 

obyvatelstvo je vždy důležitý. Škola bývá často podporována i obcí, kde působí, neboť 

její přítomnost má široký dopad. Obec má možnost získat dotace na dopravní 

obslužnost či jiné služby pro žáky a učitele. Jakýkoliv návrh na omezení či zrušení 

střední školy v daném místě má citelný dopad na ekonomiku dané obce. 

Jak už bylo řečeno dříve, aspektů pro výběr vzdělávání je celá řada. Pro rodiče a 

děti patří geografická blízkost školy  s dostatečným výběrem studijních oborů k 

žádaným. Jiné priority pak budou mít různé zájmové skupiny. Při projednávání 

optimalizace škol hraje tedy významnou úlohu též politické hledisko. Starosta, krajský 

zastupitel, poslanec či senátor je vždy oslovován s žádostí o pomoc, aby danou školu ve 

městě udržel. Právě v této oblasti bývá často nejsilnější vliv při rozhodovacích 

procesech optimalizace.  

9.2 Průběh rozhodovacích procesů při zřizování či určování 

zaměření vzdělávacích institucí v kraji 

Proces změny stávajícího stavu středoškolského vzdělání má  několik stupňů. 

První informaci o obsazenosti otevřených oborů, respektive převisu či neobsazenosti 

zřízených míst, podává škola na Odbor školství mládeže a tělovýchovy JčK. Na totéž 

místo docházejí nejen žádosti škol, ale i zaměstnavatelů, na otevření jiných oborů. 

K vyhodnocení se používá krajská databáze oborů a škol i prognózy demografického 

vývoje. Návrh pro příští roky je projednáván Radou lidských zdrojů JčK, kde jsou 
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zastoupeni úřady práce a ostatní aktéři trhu práce, zaměstnavatelé, politici, ředitelé 

významných vzdělávacích institucí apod. Zároveň návrhy Odboru školství, mládeže a 

tělovýchovy projednává Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost JčK. Po 

projednání v Radě kraje schvaluje  návrhy na změnu Zastupitelstvo kraje JčK. 

Podíváme-li se podrobněji na tento postup a víme-li, že ve Výboru pro výchovu, 

vzdělání a zaměstnanost, Radě kraje i Zastupitelstvu JčK jsou voleni zástupci 

politických stran za jednotlivé obce i města, můžeme snadno usoudit, že proces 

rozhodování není čistě ekonomický či vázaný pouze na nezaměstnanost absolventů 

příslušných škol. Přesto lze vysledovat významný vliv „tvrdých dat“ z nezaměstnanosti 

či ekonomičnosti provozu školy na   změny vzdělávacích oborů na školách či dokonce 

na způsob jejich zrušení. Nejedná se většinou přímo o zánik školy, ale nastupuje 

slučovací proces s jinou střední školou, která pak v horizontu více let provede vlastní 

proces uzavření odloučeného pracoviště. Že i tento proces je „bolestný“ a tvrdě dopadne 

potvrzuje v JčK například zánik školy v Dubu u Prachatic, kde areál bývalé školy 

dodnes není zcela využit. Sociální aspekty optimalizace školské soustavy se rozložením 

rozhodovacího procesu do delšího časového horizontu většinou zmírní a politické 

problémy se rozmělní.   
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Závěr  

Hledáme-li optimální řešení, případně podklad pro politická rozhodnutí k snížení 

disproporcí mezi nabídkou vzdělávací soustavy a poptávkou na trhu práce, musíme si 

uvědomit širší souvislosti vazeb. V této práci jsem popsala hlavní významné aspekty 

tak, jak jsou řešeny nyní v Jihočeském kraji.  

JčK je zřizovatelem škol. Může do značné míry ovlivňovat výstupy vzdělávací 

soustavy a to nejen nabídkou. Jsou to rodiče a žáci, kteří si vybírají školu a obor, na 

kterém budou studovat. Ke správnému rozhodnutí však potřebují dostatek informací o 

nabízených vzdělávacích možnostech a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Kromě 

důležitých doporučení z kapitoly 9, která vyplývají přímo ze zpracovávaných dat v této 

bakalářské práci, je informovanost významným marketingovým nástrojem, který 

ovlivňuje JčK zatím pouze nepřímo prostřednictvím škol při náborování. Na reklamní 

kampani k naplňování žádaných oborů by se též měli podílet i budoucí zaměstnavatelé. 

Koordinační činnost však musí zajistit JčK.  

Kraj může také ovlivnit počet a druh podnikatelských subjektů svými 

podmínkami k podnikání – tedy může tímto způsobem ovlivnit i trh práce 

komplementárně ke svojí nabídce školské soustavy. Významným efektem při 

maximalizaci plnění požadavků trhu práce nabídkou školské soustavy je využití 

potenciálu absolventů v souladu s jejich vzděláváním bez nepříznivých vlivů související 

s nezaměstnaností. 

Protože při studiu podkladových materiálů bylo nutno pracovat i s daty na 

celostátní úrovni, lze konstatovat, že ostatní kraje v ČR budou řešit či již řeší podobné 

úkoly. V rámci JčK se daří udržovat soulad trhu práce a školské soustavy na velmi 

dobré úrovni. Míra nezaměstnanosti JčK je dlouhodobě nízká a stále klesá. Změny 

v oborech probíhají plynule a až na výše popsané nedostatky nemají dramatický 

charakter. 

Závěry, které vyplynuly z analýzy dat v této práci jsou rozšiřitelné i do jiných 

krajů ČR pouze se znalostí jejich specifik. Pro současnou poptávku jsou vnitřní zdroje 

pracovních sil z absolventů téměř vyčerpány a pro naplnění poptávky je dnes již 

v některých krajích velmi významný vliv imigrantů. To je však již téma na další 

bakalářskou či diplomovou práci.  
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Resumé 

This bachelor thesis “The comparison of labor market and education system 

supply in South Bohemian Region” deals with the existence of disproportion of 

education system and labor market. The disproportions in upper secondary education 

are based on the analysis of statistic data from the Regional Authority of South 

Bohemia, Employment Office and the National Institute of Technical and Vocational 

Education. The thesis works with the statistics of enrolled students in various types of 

schools and educational groups of specialization on the supply side. On the demand 

side, quantitative data as well as qualitative requirements of the employers are 

investigated. The existing disproportions are indicated by unemployment rate of “fresh” 

graduates. The aim of this thesis is to propose recommendation which will lead to the 

solution of indicated gaps. Larger disproportions were not located as the currently set 

education system proved to be able to accommodate the regional market demand. On 

the base of expected situation on the labor market and demographic trends 

recommendations of policy making criteria are stated.  Implementation of proposed 

recommendation including the economic, social and political factors used within 

discussion making process are discussed in the concluding chapter.  
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Seznam zkratek 

ČSÚ – Český statistický úřad 

EU – Evropská unie  

EUROSTAT – Statistical Office of the European Communities 

JčK – Jihočeský kraj 

KKOV – Klasifikace kmenových oborů vzdělání 

KZAM – Klasifikace zaměstnání 

MPSV –Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NÚOV – Národní ústav odborného vzdělávání 

ÚIV- Ústav pro informace ve vzdělávání 
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Příloha 2: Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů, duben 2006 

 
Zdroj: NÚOV, 2006 

Příloha 3: Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů, duben 2005 

 
Zdroj: NÚOV, 2005 
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Příloha 4: Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů, duben 2004 

 
Zdroj: NÚOV, 2004 
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Příloha 5: Počet uchazečů a volných míst v JčK dle klasifikace zaměstnání KZAM (dubnové hodnoty) 

  Jihočeský kraj Počet uchazečů o práci Volná místa celkem 

   rok 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 
01 Příslušníci armády 14 7 10 8 0 0 0 0 
11 Zákonodárci, vyšší úředníci 7 15 11 13 0 1 2 4 
12 Vedoucí a řídící pracovníci velkých organizací 109 162 126 119 60 49 71 61 

13 
Vedoucí, ředitelé, kteří řídí malý podnik, organizaci, 
společnost /za pomoci nejvýše jednoho dalšího řídícího 
pracovníka/ 43 58 55 59 17 23 40 21 

21 
Vědci a odborníci ve fyzikálních a příbuzných vědách, 
architekti a techničtí inženýři /tvůrčí pracovníci/ 165 181 145 100 76 88 119 108 

22 
Vědci, odborníci a inženýři v biologických, lékařských a 
příbuzných oborech 100 79 62 71 14 27 27 31 

23 Odborní pedagogičtí pracovníci 170 163 161 142 60 64 42 39 
24 Ostatní vědci a odborní duševní pracovníci jinde neuvedení 454 486 481 362 68 66 65 89 
31 Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech 667 654 558 412 190 273 324 338 

32 
Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a 
zemědělští pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech 391 392 351 262 36 37 59 99 

33 Pedagogičtí pracovníci 105 95 84 58 11 13 30 15 
34 Jiní pomocní odborní pracovníci 1296 1279 944 824 182 240 329 325 

41 
Nižší administrativní pracovníci /kromě úředníků ve službách 
a obchodě/ 1528 1499 1238 1203 79 133 199 171 

42 Úředníci ve službách a obchodě 200 196 153 126 39 47 163 107 
51 Obsluhující pracovníci 1909 1987 1541 1247 238 393 659 636 
52 Prodavači, manekýni a předváděči zboží 1775 1869 1446 1133 104 147 292 265 

61 
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, 
myslivosti -  - orientovaní na trh 460 493 380 279 86 103 100 143 

62 
Pracovníci získávající obživu v zemědělství a rybářství  
/samozásobitelé/ 5 3 6 3 0 0 0 0 

71 
Kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin, stavební dělníci a 
pracovníci příbuzných oborů /kromě obsluhy strojů a zařízení/ 1763 1861 1111 820 386 404 729 936 

72 
Kvalifikovaní  kovodělníci a strojírenští dělníci  /kromě obsluhy 
strojů a zařízení - hl. třída 8/ 1427 1498 959 770 545 550 1043 1298 

73 
Výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí řemeslníci, 
polygrafové a pracovníci v příbuzných oborech  /kromě 
obsluhy strojů a zařízení - hl. třída 8/ 

163 172 141 89 27 15 18 23 

74 
Ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci  /kromě obsluhy 
strojů a zařízení - hl. třída 8/ 1046 1145 784 555 357 271 502 523 

81 Obsluha průmyslových zařízení 178 169 120 88 146 86 222 514 
82 Obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci 755 780 668 596 339 464 912 1003 
83 Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení 1001 989 751 570 213 268 512 423 

91 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření na prodej a 
služby 2111 2111 1725 1512 280 294 420 423 

92 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, 
rybářství a příbuzných oborech 177 155 97 52 26 38 95 75 

93 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v 
průmyslu, stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech 2441 2435 2075 1729 219 203 324 407 

0**   3 1 1 2 0 0 0 0 

1**   0 0 1 0 1 1 1 1 

2**   1 1 0 0 0 0 0 0 

3** TECHNIČTÍ, ZDRAVOTNIČTÍ, PEDAGOG. PRACOVNÍCI 2 3 1 5 0 0 0 0 

4** NIŽŠÍ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI 39 43 42 68 0 1 0 0 

5** PROVOZNÍ PRACOVNÍCI VE SLUŽBÁCH A OBCHODĚ 24 18 20 22 1 6 2 2 

6** KVALIFIK. DĚLNÍCI V ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 11 10 24 16 0 0 0 0 

7**   8 7 8 13 0 0 0 0 

8** OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 101 150 104 109 2 8 2 5 

9** POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI 528 478 414 224 188 152 150 166 

  Neuveden 715 587 865 573 0 0 0 0 

  Celkem 21892 22231 17663 14234 3966 4459 7453 8251 

       Zdroj: Vlastní práce s využitím dat z Úřadů práce v JčK 
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Příloha 6: Poměrové ukazatele - počet uchazečů na 1 volné pracovní místo a počet volných míst na 

jednoho uchazeče (dubnové hodnoty) 

  Jihočeský kraj Poměr UCH na VM Poměr VM na UCH 
   rok 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 
01 Příslušníci armády  n. n.   n. n.  0 0 0 0 
11 Zákonodárci, vyšší úředníci  n. 15 5,5 3,3 0 0,1 0,2 0,3 
12 Vedoucí a řídící pracovníci velkých organizací 1,8 3,3 1,8 2 0,6 0,3 0,6 0,5 

13 
Vedoucí, ředitelé, kteří řídí malý podnik, organizaci, 
společnost /za pomoci nejvýše jednoho dalšího 
řídícího pracovníka/ 2,5 2,5 1,4 2,8 0,4 0,4 0,7 0,4 

21 
Vědci a odborníci ve fyzikálních a příbuzných vědách, 
architekti a techničtí inženýři /tvůrčí pracovníci/ 2,2 2,1 1,2 0,9 0,5 0,5 0,8 1,1 

22 
Vědci, odborníci a inženýři v biologických, lékařských 
a příbuzných oborech 7,1 2,9 2,3 2,3 0,1 0,3 0,4 0,4 

23 Odborní pedagogičtí pracovníci 2,8 2,5 3,8 3,6 0,4 0,4 0,3 0,3 

24 
Ostatní vědci a odborní duševní pracovníci jinde 
neuvedení 6,7 7,4 7,4 4,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

31 
Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných 
oborech 3,5 2,4 1,7 1,2 0,3 0,4 0,6 0,8 

32 
Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a 
zemědělští pracovníci a pracovníci v příbuzných 
oborech 10,9 10,6 5,9 2,6 0,1 0,1 0,2 0,4 

33 Pedagogičtí pracovníci 9,5 7,3 2,8 3,9 0,1 0,1 0,4 0,3 
34 Jiní pomocní odborní pracovníci 7,1 5,3 2,9 2,5 0,1 0,2 0,3 0,4 

41 
Nižší administrativní pracovníci /kromě úředníků ve 
službách a obchodě/ 19,3 11,3 6,2 7 0,1 0,1 0,2 0,1 

42 Úředníci ve službách a obchodě 5,1 4,2 0,9 1,2 0,2 0,2 1,1 0,8 
51 Obsluhující pracovníci 8 5,1 2,3 2 0,1 0,2 0,4 0,5 
52 Prodavači, manekýni a předváděči zboží 17,1 12,7 5 4,3 0,1 0,1 0,2 0,2 

61 
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, 
rybářství, myslivosti -  - orientovaní na trh 5,3 4,8 3,8 2 0,2 0,2 0,3 0,5 

62 
Pracovníci získávající obživu v zemědělství a 
rybářství  /samozásobitelé/  n.  n. n.   n. 0 0 0 0 

71 
Kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin, stavební 
dělníci a pracovníci příbuzných oborů /kromě obsluhy 
strojů a zařízení/ 4,6 4,6 1,5 0,9 0,2 0,2 0,7 1,1 

72 
Kvalifikovaní  kovodělníci a strojírenští dělníci  /kromě 
obsluhy strojů a zařízení - hl. třída 8/ 2,6 2,7 0,9 0,6 0,4 0,4 1,1 1,7 

73 
Výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí 
řemeslníci, polygrafové a pracovníci v příbuzných 
oborech  /kromě obsluhy strojů a zařízení - hl. třída 8/ 6 11,5 7,8 3,9 0,2 0,1 0,1 0,3 

74 
Ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci  /kromě 
obsluhy strojů a zařízení - hl. třída 8/ 2,9 4,2 1,6 1,1 0,3 0,2 0,6 0,9 

81 Obsluha průmyslových zařízení 1,2 2 0,5 0,2 0,8 0,5 1,9 5,8 
82 Obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci 2,2 1,7 0,7 0,6 0,4 0,6 1,4 1,7 
83 Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení 4,7 3,7 1,5 1,3 0,2 0,3 0,7 0,7 

91 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření na 
prodej a služby 7,5 7,2 4,1 3,6 0,1 0,1 0,2 0,3 

92 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 
lesnictví, rybářství a příbuzných oborech 6,8 4,1 1 0,7 0,1 0,2 1 1,4 

93 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a 
lomech, v průmyslu, stavebnictví, v dopravě a v 
příbuzných oborech 11,1 12 6,4 4,2 0,1 0,1 0,2 0,2 

0**    n. n.  n.  n.  0 0 0 0 
1**   0 0 1 0 n.   n.  1  n.  
2**    n.  n.  n.  n.  0 0  n.  n. 

3** 
TECHNIČTÍ, ZDRAVOTNIČTÍ, PEDAGOG. 
PRACOVNÍCI  n.  n.  n.  n. 0 0 0 0 

4** NIŽŠÍ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI  n. 43  n.  n. 0 0 0 0 

5** 
PROVOZNÍ PRACOVNÍCI VE SLUŽBÁCH A 
OBCHODĚ 24 3 10 11 0 0,3 0,1 0,1 

6** KVALIFIK. DĚLNÍCI V ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ  n.  n. n.  n. 0 0 0 0 
7**    n.  n.  n.   n. 0 0 0 0 
8** OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 50,5 18,8 52 21,8 0 0,1 0 0 
9** POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI 2,8 3,1 2,8 1,3 0,4 0,3 0,4 0,7 
  Neuveden  n.  n.  n. n.  0 0 0 0 
  Celkem 5,5 5 2,4 1,7 0,2 0,2 0,4 0,6 

Zdroj: Vlastní práce s využitím dat z Úřadů práce v JčK, Pozn.: n. = není uchazeč nebo volné místo   

(dělení nulou)  


