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Anotace 
Bakalářská práce „Přechod absolventů středních škol na trh práce a problémy jejich 
uplatnitelnosti“ pojednává o etapě přechodu absolventů středních škol na trh práce a o 
problémech s ním spojených. Přechod ze školy do zaměstnání je považován za velmi důležitý 
krok, který lze v případě středoškoláků v jistém slova smyslu chápat jako skutečnou „zkoušku 
dospělosti“. První část bakalářské práce se zaměřuje rovněž na problém nezaměstnanosti 
absolventů škol a na faktory, které uplatnitelnost absolventů škol ovlivňují. Všímá si i 
problému předčasných odchodů ze vzdělávání, který sice v naší republice není majoritní, ale 
významně komplikuje uplatnitelnost mladých lidí na trhu práce. První část bakalářské práce 
se opírá o statistická data zveřejňovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí, částečně je 
založena na sekundární analýze kvalitativních dat získaných z úřadů práce  osvětlujících 
příčiny problémů středoškoláků evidovaných na úřadech práce jako uchazeči o zaměstnání. 
Druhá část bakalářské práce je věnována situaci absolventů strojírenských a 
elektrotechnických oborů na trhu práce. Tyto kvalifikace jsou zaměstnavateli velmi žádané a 
zároveň označované za výrazně „nedostatkové“. Druhá kapitola se zaměřuje hlavně na ty 
názory absolventů, které souvisejí s jejich identifikací se zvoleným oborem, na příčiny ztráty 
zájmu o absolvovaný obor a také na jejich profesní stabilitu a příčiny, proč absolventi v řadě 
případů pracují v jiném oboru než v tom, na který se připravovali.  

Annotation 

A bachelor's thesis with a title "Transition of Secondary School Graduates to the Labour 
Market and their Labour Market Success" addresses the transition of graduates from school 
to the labour market, their occupational success in the labour market and related issues. The 
transition from school to work can be viewed as an important step to life of secondary school 
students and can also be regarded as a real maturity test. The first part of the bachelor's 
thesis focuses on graduate unemployment and the factors that influence labour market 
success of graduates. In addition, it deals with early quitting schools. This problem is not the 
major one but complicates graduate employment success. The first part of the bachelor's 
thesis is based on statistical data published by the Ministry of Labour and Social Affairs. 
Moreover, it partially analyses qualitative data gained at labour offices explaining the reasons 
why school graduates are registered with labour offices as unemployed jobseekers. The 
second part of the bachelor's thesis is concerned with graduates of mechanical and electrical 
engineering fields and their labour market position. The aforementioned qualifications have 
been very much demanded by employers and at the same time they have represented 
professions in short supply. The second chapter focuses mainly on the views of these 
graduates on identification with the selected field of education, reasons for loss of interest in 
the field of graduate education, professional stability and reasons why they are very often 
employed in other fields than that which are trained for. 
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Projekt bakalářské práce 

Předpokládaný název práce: 
 

„Problémy uplatnitelnosti absolventů středních 
odborných škol na trhu práce “ 

 
Vstupní diskuse do problému: 
Absolventi škol jsou považováni za jednu z rizikových skupin na trhu práce. 
Důvodem je – z pohledu zaměstnavatelů - nedostatek praktických zkušeností 
a pracovních návyků. Přechod ze školy do zaměstnání je považován za velmi 
problematický krok, který lze v případě středoškoláků v jistém slova smyslu 
považovat za skutečnou „zkoušku dospělosti“. Úspěšné hledání zaměstnání 
je objektivně ovlivněno situací na regionálním trhu práce. To znamená 
vztahem mezi nabídkou pracovních sil a poptávkou zaměstnavatelů po 
kvalifikacích. Významnou roli hraje rovněž přístup samotných absolventů, 
zájem o práci ve zvoleném oboru.  
 V této práci se chci věnovat situaci absolventů středních odborných 
škol na trhu práce. Především se zaměřím na problém nezaměstnanosti této 
věkové skupiny a na postoj ke vzdělávání, který se může v důsledku 
konfrontace s nezaměstnaností měnit. První část bakalářské práce bych chtěl 
založit jednak na statistických datech zveřejňovaných Ministerstvem práce a 
sociálních věcí, jednak na sekundární analýze kvalitativních dat získaných 
z úřadů práce. Pracovníci úřadů práce jsou ti, kteří řeší problémy 
uplatnitelnosti absolventů škol. „Tvrdá“ statistická data proto doplním 
empirickými daty vztahujícími se k osvětlení příčin problémů středoškoláků 
evidovaných na úřadech práce jako uchazeči o zaměstnání. V této souvislosti 
zmíním rovněž problém žáků středních škol, kteří vzdělávání ukončili 
předčasně. Stávají se tak snad nejproblematičtější skupinou na trhu práce, 
neboť na něj vstupují jen se základním vzděláním a chybí jim jakákoliv 
kvalifikace. S rizikem dlouhodobé opakované nezaměstnanosti je spojeno 
rovněž riziko sociálně patologických jevů. 
 Druhou část bakalářské práce chci věnovat situaci středoškoláků, 
konkrétně absolventů strojírenských a elektrotechnických oborů, na trhu 
práce. Tyto kvalifikace jsou zaměstnavateli velmi žádané a zároveň 
označované za výrazně „nedostatkové“. Zaměřím se hlavně na ty názory 
absolventů, které souvisejí s jejich identifikací se zvoleným oborem, na příčiny 
ztráty zájmu o absolvovaný obor a také na jejich profesní stabilitu a příčiny, 
proč v řadě případů pracují v jiném oboru než v tom, na který se připravovali. 
V této části budu vycházet z empirických dat, na jejichž sběru a zpracování 
jsem se podílel v rámci šetření realizovaného Národním ústavem odborného 
vzdělávání. 



  

 
Navrhovaná struktura bakalářské práce 

 
1. Nezaměstnanost absolventů středních škol 
� Statistická data – míry nezaměstnanosti podle jednotlivých úrovní 

vzdělání a podle skupin oborů vzdělávání (sekundární analýza 
statistických dat MPSV) 

� Názory pracovníků úřadů práce na příčiny problémů středoškoláků při 
hledání pracovního uplatnění (kvalitativní empirické šetření realizované 
na ÚP v ČR) 

� Pozn.: obecné příčiny nezaměstnanosti 
 
 

2. Jsou absolventi středních škol spokojení se svým oborem a do 
jaké míry se v něm uplatňují? (Výběrové šetření realizované 3 roky 
po ukončení odborné přípravy) 

� Identifikace středoškoláků se zvoleným oborem na příkladu žáků ve 
strojírenských a elektrotechnických oborech  

� Důvody nespokojenosti se zvoleným oborem – na základě míry 
identifikace poukázat v krátkosti na problematiku předčasných odchodů 
ze vzdělávání 

� Profesní stabilita – uplatnění ve zvoleném oboru 
� Příčiny uplatnění v příbuzném či jiném oboru 
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Úvod  

 
Absolventy středních škol (absolventy učebních a studijních oborů 

SOU, absolventy SOŠ) můžeme do určité míry považovat za jednu 

z rizikových skupin na trhu práce. Důvodem je – z pohledu zaměstnavatelů 

- nedostatek praktických zkušeností a pracovních návyků. Přechod ze 

školy do zaměstnání je považován za velmi problematický krok, který lze 

v případě středoškoláků v jistém slova smyslu považovat za skutečnou 

„zkoušku dospělosti“.  

Úspěšné hledání zaměstnání je objektivně ovlivněno situací na 

regionálním trhu práce. To znamená vztahem mezi nabídkou pracovních sil 

a poptávkou zaměstnavatelů po kvalifikacích. Významnou roli hraje rovněž 

přístup samotných absolventů, jejich zájem o práci ve zvoleném oboru. 

Absolventi jsou vrženi do nového a poměrně neznámého prostředí, kde musí 

mnohdy nabrat další zkušenosti a dále rozvíjet své znalosti, aby dosáhli 

pracovní efektivity. Rozvíjejí své vědomosti a přizpůsobují se svému 

prostředí. Člověk, který je konfrontován s pracovním procesem, se musí zprvu 

zorientovat a získat přehled. Musí se zacvičit a to zabere nějaký čas. Právě 

z tohoto důvodu zaměstnavatelé preferují v některých oborech spíše zkušené 

zaměstnance, kteří se již v pracovním procesu orientují a dosahují vyšší 

efektivity. Přechod na trh práce tak může být do značné míry pro 

absolventa problematický a může být konfrontován i s nezaměstnaností. 

Volba vzdělávací dráhy a budoucí profese ovlivňuje průchod žáka 

vzdělávacím systémem. Přístup ke vzdělání, dosažení požadované úrovně 

vzdělání je limitujícím faktorem sociální mobility a žádoucího společenského 

statusu. V dnešní společnosti, která je často označována za společnost 

znalostí, založenou na znalostní ekonomice, je na vzdělání jejích členů 

kladen čím dál větší důraz. Tendence získat co nejvyšší vzdělání jsou 

manifestovány poměrně vysokým zájmem o terciární vzdělávání, zejména 

pak po vytvoření bakalářské formy studia. Pro přechod do terciárního 

vzdělávání a pro úspěšné studium je podstatná kvalita středního vzdělávání. 

Sekundární úrovni vzdělávacího systému, kvalitě vzdělávání, osvojování 
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znalostí, dovedností a kompetencí a jejich uplatnitelnosti je tudíž potřeba 

věnovat pozornost jak ve fázi přechodu do terciárního vzdělávání, tak v etapě 

přechodu ze školy na trh práce. Do jaké míry se absolventům podaří 

uplatnit získané znalosti a dovednosti, ovlivňuje dynamiku celé 

ekonomiky. Snaha o zlepšení uplatnitelnosti absolventů škol je součástí 

aktivní politiky zaměstnanosti každé vyspělé evropské země. 

První - teoretická - část bakalářské práce je zaměřena na 

problematiku přechodu absolventů středních škol na trh práce a na 

problémy jejich uplatnitelnosti.  

Hledají se zde odpovědi na otázky: Jaké jsou vzdělávací preference 

současných středoškoláků? Upřednostňují učební list či maturitu? Na 

jaké obory se především hlásí a o které se naopak nezajímají? Jaké 

subjektivní faktory ovlivňují přechod absolventů středních škol na trh 

práce? Nakolik jsou absolventi v etapě přechodu ze školy na trh práce 

ohroženi nezaměstnaností? Jaké jsou příčiny špatného uplatňování 

středoškoláků? Jaké jsou příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti 

absolventů středních škol? Zvyšuje se riziko nezaměstnanosti při 

předčasném  ukončení studia na střední škole? Jaké faktory 

spolurozhodují o úspěšnosti absolventa střední školy na trhu práce? 

Tato část je založena jednak na statistických datech zveřejňovaných 

Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV), Ministerstvem práce a sociálních 

věcí, jednak na sekundární analýze kvalitativních dat získaných z úřadů 

práce1. Pracovníci úřadů práce jsou ti, kteří řeší problémy uplatnitelnosti 

absolventů škol. „Tvrdá“ statistická data poskytují informace spíše 

deskriptivního charakteru (struktura nezaměstnanosti absolventů podle 

úrovně vzdělání a oborů), proto jsou doplněna empirickými daty 

vztahujícími se k osvětlení příčin problémů středoškoláků evidovaných 

na úřadech práce jako uchazeči o zaměstnání.  

V této souvislosti se bakalářská práce zaměří rovněž na problém žáků 

středních škol, kteří vzdělávání ukončili předčasně. Ti se stávají 

nejproblematičtější skupinou na trhu práce, neboť na něj vstupují jen se 

základním vzděláním a chybí jim jakákoliv kvalifikace. S dlouhodobou 

                                                 
1 Šetření realizovaná v dvouletém intervalu na 80 ÚP v celé ČR.
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opakovanou nezaměstnaností je spojeno rovněž riziko sociálně 

patologických jevů. 

Druhá část této bakalářské práce má charakter případové studie, 

která mapuje přechod absolventů strojírenských a elektrotechnických 

oborů ze školy na trh práce. Jedná se o kvalifikace, které jsou zaměstnavateli 

velmi žádané a zároveň označované za výrazně „nedostatkové“. Proto jsou 

analyzovány postoje absolventů strojírenských a elektrotechnických 

oborů, které souvisejí s jejich identifikací se zvoleným oborem, s jejich 

profesní stabilitou. Druhá část bakalářské práce rovněž odpoví na otázky 

jak absolventi zmíněných oborů hodnotí kvalitu své přípravy a jaké je jejich 

pracovní uplatnění. V této části budu vycházet z empirických dat, na jejichž 

sběru a zpracování jsem se podílel v rámci šetření realizovaných Národním 

ústavem odborného vzdělávání2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
  

Dotazování žáků SOU a SOŠ probíhá ve třech navazujících časových etapách, a to před závěrem studia a 

následně 3 a 6 let po ukončení studia na daném typu školy, což umožňuje postihnout vývoj názorů a situace 

absolventů jednotlivých druhů škol v časovém rozpětí šesti let. Dotazování vyučených absolventů s maturitní 

zkouškou, které tvoří málo zastoupený typ středního vzdělání bylo realizováno na základě jednorázového 

dotazníkového šetření tři roky od ukončení studia.  
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I Přechod absolventů středních škol na trh 
práce a problémy jejich uplatnitelnosti  
 
 

1 Struktura žáků středních škol  
 

Vzdělávací systém se v průběhu času vyvíjí. Mění se počty žáků 

z hlediska jednotlivých úrovní vzdělání i z hlediska oborových struktur. V 90. 

letech byl vývoj proporcí žáků ve středním vzdělávání charakterizován 

rychlým vyrovnáváním poměru podílu žáků vstupujících do učebních oborů a 

studijních oborů odborného vzdělávání. 

Na základě srovnání proporcí jednotlivých úrovní vzdělání je patrná 

snaha zájemců o vzdělávání dosáhnout vyšší kvalifikace, která je cestou 

ke snazšímu uplatnění na trhu práce. Takové snahy jsou, podle mého názoru, 

zároveň důsledkem měnících se postojů vůči vzdělání jako takovému a jeho 

hodnotě.3 Změny ve společenských postojích a rostoucí hodnota vzdělání je 

pak do značné míry zapříčiněna rozrůstajícím se individualismem ve 

společnosti, kde je jedinec zobrazován jako soběstačná osoba, která se má 

starat o své individuální zájmy a její úspěšnost a prosazení se 

v konkurenčním prostředí je výsledkem aplikace jejích znalostí a schopností. 

Úspěch se tak stává obrazem a manifestací schopností a dovedností, které 

jsme v průběhu svého života nasbírali v procesu vzdělávání a učení.  

Vzdělávání umožňuje nejen uplatnění na trhu práce, ale je rovněž 

prostředkem k získání určité pozice ve společnosti a sociálního statusu. 

Získání vyšší úrovně vzdělání tak napomáhá nejen vyššímu finančnímu 

ohodnocení, ale také určitému pohybu v sociálním postavení jedince ve 

společnosti, možnostem vertikální mobility. Aplikujeme-li Bourdieův koncept 

teorie jednání, jedinec či skupina dosahuje určitého sociálního statusu 

prostřednictvím akumulace kulturního kapitálu, který je rozvíjen a modifikován 

vzdělávacími institucemi.  

                                                 
3
 Zároveň je však třeba říci, že zájem o vyšší (maturitní) úroveň vzdělání byl i před rokem 

1990, stanovená směrná čísla však „poslala“ 60% populace do učebních oborů. Důkazem 
zájmu byl v té době poměrně velký zájem o studium při zaměstnání, kam nebyl přístup tak 
striktně omezován. 
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Dosažení vyšší úrovně vzdělání však na jedince klade určité nároky 

z hlediska jeho schopností a dovedností, které nejsou schopni všichni splnit. 

Pro určité skupiny tak není vyšší úroveň vzdělání dosažitelná.  

Při pohledu na statistické údaje zjišťujeme, že se nadále zvyšuje podíl 

absolventů základních škol vstupujících do oborů poskytujících střední 

odborné vzdělání s maturitní zkouškou (SOŠ). Jejich podíl dosahuje 36% 

[Vojtěch, Chamoutová 2007: 5].  

Mírný nárůst je patrný také u středního odborného vzdělání s maturitní 

zkouškou (studijní obory SOU) zahrnujícího odborný výcvik ve stejném 

rozsahu jako je tomu u učebních oborů. Výhodou je zde kombinace 

odborných teoretických znalostí s praktickými, umožňující vstup do 

pracovního procesu s kvalifikací i praxí.  

Podíl gymnaziálního vzdělávání je poměrně stabilní. O tento typ školy 

mají zájem především ti, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na vysoké 

škole, případně na VOŠ (ty jsou velmi často spíše alternativou z důvodu 

nepřijetí na obor na vysokých školách).  

Poměrně výrazný je nárůst zájmu o lycea, kde jsou žáci připravováni 

pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách v souladu 

s odbornou profilací. 

Obr. 1: Vývoj podílů žáků vstupujících do 1. ročníků středního vzdělávání4 
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4 Vojtěch, Chamoutová (2007, s. 6). 
  Vysvětlivky: MZ (maturitní zkouška), VL (výuční list). 
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 Podíl počtu žáků v oborech, které poskytují vzdělání bez maturitní 

zkoušky (učební obory SOU) naopak postupně klesá. Do roku 2003 byly 

největší podíly zaznamenávány u vyučených. Následující roky jsou 

charakteristické jejich poměrně rychlým poklesem ve prospěch zvyšujících se 

počtů maturantů SOŠ. V poklesu zájmu o nižší úroveň vzdělání hraje svou roli 

také rostoucí společenská hodnota vzdělání, která je úzce spojená 

s úspěšným uplatněním na trhu práce a s větší šancí pohybu na 

společenském žebříčku. 

Pokles zájmu o některé učební, zvl. technické obory, je pak 

pravděpodobně výsledkem útlumu některých odvětví v sekundárním sektoru a 

vliv má také aktuální situace na trhu práce a v ekonomice. Volbu vzdělání po 

absolvování základní školní docházky ve velké míře ovlivňují rodiče, neboť 

děti v tak nízkém věku samy nemusejí mít jasnou představu o své budoucí 

kariéře a o možnostech uplatnění na trhu práce. Restrukturalizace ekonomiky 

vedla k zavření mnoha podniků, propouštění mnoha pracovníků a eliminovala 

některá odvětví primárního a sekundárního sektoru v důsledku postupného 

přechodu k sektoru služeb. Na trhu práce byly preferovány nové profese, 

kvalifikace a dovednosti. Objevila se tak vyšší nezaměstnanost osob 

s určitými kvalifikacemi, které již na trhu práce nebyly preferovány a jejichž 

prostřednictvím se jedinec již nemohl uplatnit [Mareš 2006: 20]. Právě tato 

skutečnost dle mého názoru vyvolává  velkou nedůvěru veřejnosti, především 

rodičů žáků základních škol k některým oborům. Rodiče mají na kariérové 

rozhodování žáků zásadní vliv a zcela přirozeně se snaží o to, aby děti získali 

vzdělání, které by jim umožnilo co nejlepší uplatnění na trhu práce a snížilo 

rizika spojená s přechodem ze školy do zaměstnání, hlavně riziko 

nezaměstnanosti. Fakt, že rodiče mají zájem o vzdělání svých dětí 

dosvědčuje i skutečnost, že jsou ochotni jejich vzdělání financovat, což se 

projevilo v rozvoji struktury soukromých škol. Je však třeba podotknout, že ne 

všichni rodiče mají potřebné finanční prostředky, které by umožnily další 

vzdělávací dráhu jejich dítěte.  

 Z důvodu možnosti dosažení kvalifikace potřebné k uplatnění na trhu 

práce a splnění požadavků potenciálních zaměstnavatelů se objevuje snaha 

učinit vzdělávací systém více otevřeným a prostupným. Souvisí s tím 

otevření možnosti pro jedince s nižší úrovní vzdělání (zejména se jedná o 
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střední vzdělání bez maturitní zkoušky) dosáhnout vyšší úrovně vzdělání. Pro 

absolventy učebních oborů se tak objevuje možnost nástavbového studia, 

které umožňuje během dvou let dosáhnout středního vzdělání s maturitní 

zkouškou a získat maturitní vysvědčení, jež jim umožní snazší uplatnění. Na 

začátku 90. let započal nárůst počtu studentů a v roce 1996 již téměř polovina 

vyučených pokračovala ve vzdělávání v tomto studiu. Pravdou ovšem je, že 

ne všichni toto studium úspěšně dokončí. Ve školním roce 2007/2008 bylo 

přijato přibližně 32% všech vyučených, ale lze očekávat, že téměř třetina 

studium nedokončí [Vojtěch, Chamoutová 2007: 8]. 

 Zvyšující se zájem o maturitní úroveň vzdělání a klesající zájem o 

střední vzdělání bez maturity vyvolává u zaměstnavatelů obavy 

z nedostatku vyučených. V některých profesích tak do určité míry vyvstává 

problém nedostatečné nabídky pracovních sil či nezájmu o nabízená pracovní 

místa. Přenesení zřizovatelských pravomocí v oblasti středního školství na 

kraje vedlo k rozdílnému vývoji proporcí mezi jednotlivými úrovněmi vzdělání, 

zejména pak v těch krajích, které mají záměr takové proporce regulovat ve 

snaze zajistit pracovní síly pro profese, o které není ze strany žáků v daných 

regionech větší zájem. Nastavení vzdělávacích struktur se tak v jednotlivých 

krajích odlišuje a počet studentů jednotlivých úrovní vzdělání je do jisté míry 

reflexí specifické situace na trhu práce v daném regionu a zdejší poptávky 

zaměstnavatelů po kvalifikacích.  

 

2 Přechod  absolventů středních škol na trh práce 
 

Přechod na trh práce můžeme jistě pokládat za jeden 

z nejdůležitějších okamžiků v životě každého jedince. Tuto etapu můžeme 

analyzovat na mikro a makro úrovni [Müller, Gangl 2003: 5]. Na jedné straně 

tu máme individuální zkušenosti jednotlivců, kteří přechod ze školy do 

zaměstnání vnímají jako sled určitých událostí vyvěrajících z očekávání a 

aktivit jak na straně uchazeče o zaměstnání, tak na straně potenciálního 

zaměstnavatele. Absolvent se dostává do nového a poměrně neznámého 

prostředí, kde musí aplikovat znalosti a dovednosti, které získal v průběhu 

svého studia. Zároveň však musí nabrané zkušenosti a získané poznatky dále 
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rozvíjet, musí se přizpůsobovat pracovnímu prostřední, získat pracovní 

návyky a rozvíjet dále své praktické zkušenosti. Přechod jedince na trh práce 

je samozřejmě determinován rovněž faktory na makro úrovni, jako je struktura 

pracovních příležitostí (počet a struktura volných pracovních míst), poměr 

nabídky a poptávky na trhu práce a stav ekonomiky. 

V dnešní moderní společnosti, kdy postavení člověka na 

společenském žebříčku závisí do značné míry na jeho pracovní pozici a 

vykonávané profesi, ovlivňuje vystudovaný obor a úroveň vzdělání nejen 

pracovní kariéru a finanční ohodnocení, ale také celkový životní styl [Trhlíková 

2006: 7]. Vzdělávací dráha a získání určité úrovně vzdělání však nejsou 

výsledkem pouze individuálního rozhodnutí jedince.  

Volba vzdělávací dráhy je determinována souhrou různých okolností, 

vnějších i vnitřních omezení. Vnější omezení souvisejí se vzdělávací 

nabídkou, její pestrostí i počty žáků, kteří mohou být do nabízených oborů 

přijati, ale také následné možnosti uplatnění v profesi odpovídající 

vystudovanému oboru. Vnitřní faktory se týkají studijních schopností, 

vzdělávacích aspirací, zájmu o obor a zájmu získat takovou kvalifikaci, která 

by umožňovala úspěšné uplatnění na trhu práce.  

V důsledku takových vnějších a vnitřních omezení jsou některé obory 

ve srovnání s ostatními více preferovány. Nízký zájem o obor a tím i nízký 

počet absolventů pak pro zaměstnavatele znamená problém s 

nedostatkem potenciální pracovní síly v odpovídajících profesích. 

Situaci ještě dále zhoršuje nízká identifikace některých absolventů škol 

se zvoleným oborem. 

Příčinou tohoto stavu je především nezájem o zvolený obor a 

nespokojenost s finančním ohodnocením odpovídající kvalifikace. 

Důvodem nespokojenosti s absolvovaným oborem je často nepřijetí na obor, 

o který původně usilovali. Absolventi pak chápou svůj obor jako nouzovou 

variantu, často zvolenou v rozporu s původním přáním. Taková volba z nouze 

má negativní efekt v tom smyslu, že po ukončení studia absolvent hledá 

pracovní uplatnění spíše v příbuzných či dokonce ve zcela odlišných oborech, 

kde však nemůže uplatnit získané odborné znalosti. Ještě horší variantou je 



 9  

z hlediska budoucí uplatnitelnosti na trhu práce předčasné ukončení 

vzdělávání. 

Negativní dopad na identifikaci s oborem mají zejména obavy z obtíží 

spojených s hledáním pracovního uplatnění a nespokojenost 

s finančním ohodnocením profese. Kromě těchto do značné míry 

objektivních faktorů mělo podstatný vliv i subjektivní vnímání spokojenosti 

s úrovní přípravy, případně další vzdělávací aspirace absolventů 

středních škol. 

Úřady práce zprostředkovávají poptávku zaměstnavatelů po pracovní 

síle a jsou proto schopny odpovědět na otázku: Jaké znalosti, dovednosti a 

schopnosti zaměstnavatelé vyžadují od absolventů různých typů škol? 

Možnosti dobrého uplatnění na trhu práce významně ovlivňuje 

kombinace a poměr všeobecných a odborných znalostí i míra osvojení 

klíčových, „přenositelných“ kompetencí, jako jsou jazykové a IT kompetence, 

ochota nést odpovědnost a ochota učit se, které odpovídají požadavkům 

zaměstnavatelů a jsou vázány na konkrétní pracovní pozice. Takto připravení 

absolventi středních škol mohou pružně reagovat na měnící se požadavky 

zaměstnavatelů na trhu práce, zvládnout a osvojit si moderní technologické či 

pracovní postupy. V případě potřeby jsou absolventi díky širokému profilu 

odborné přípravy, získaným všeobecným a odborným znalostem a 

dovednostem, schopni změnit profesi a lépe se přizpůsobit kvalifikačním 

požadavkům v rámci nové pracovní pozice.   

 Je pochopitelné, že hodnocení důležitosti kompetencí absolventů 

středních škol se na jednotlivých úrovních vzdělání liší v důsledku rozdílné 

úrovně požadavků kladených na jedince během studia a vzhledem k 

předpokládanému charakteru práce.  

Je však třeba podotknout, že některé schopnosti jsou univerzálního 

charakteru a jsou využitelné na všech pracovních pozicích. Z přiloženého 

grafu je patrné, že rozdíly v hodnocení důležitosti takových kompetencí, 

znalostí a dovedností pro získanou úroveň vzdělání jsou méně výrazné. 

Například schopnost porozumět pracovním instrukcím můžeme chápat jako 

dovednost, která je preferovaná ve všech typech zaměstnání, nehledě na 

úroveň dosaženého vzdělání.  
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Obr. 2: Hodnocení důležitosti znalostí, dovedností a schopností podle jednotlivých 
úrovní vzdělání5 
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Na úrovni učebních oborů je patrné, že dovednostem jako je ústní a 

písemný projev je přikládána nejmenší důležitost, což koresponduje 

s charakterem vykonávané profese. Podobně je tomu v případě 

komunikačních dovedností, znalosti cizích jazyků a schopnosti vést. 

Z hodnocení důležitosti kompetencí jasně vyplývá, že jsou nejvýše hodnoceny 

ty kompetence, které vedou ke splnění úkolů v rámci pracovní činnosti. 

Můžeme tedy říci, že jsou více hodnoceny spíše kompetence čistě 

účelové. U maturitních oborů je stejně jako u učebních oborů nejvýše 

hodnocena schopnost učit se a porozumět pracovním instrukcím, zároveň 

                                                 
5 Burdová, Trhlíková et al (2007, s. 15). 
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jsou však jako důležité označeny kompetence, které jsou odrazem 

samostatnosti jedince ve smyslu orientace v problematice a uchopení 

samotného problému.  

Vnímání důležitosti znalostí, dovedností a kompetencí ze strany 

zaměstnavatelů se zvyšuje s úrovní vzdělání absolventa [Burdová, 

Trhlíková et al 2007: 15]. 

 Zároveň je třeba podotknout, že pro hodnocení školní přípravy jsou 

důležité také názory absolventů. Poskytují tak potřebnou vazbu odbornému 

vzdělávání na úrovni systému i na úrovni školy, která některý ze sledovaných 

oborů nabízí. Absolventi hodnotí úroveň získaných znalostí a dovedností 

poměrně příznivě. Za nejsilnější stránku své přípravy považují své 

odborné teoretické znalosti (dobrou úroveň konstatovalo zhruba 90 % 

absolventů).  Výrazně méně jsou spokojeni s úrovní svých jazykových znalostí. 

Výuka jazyků tedy zůstává i nadále slabým místem středoškolské  přípravy. 

Vyučení absolventi jsou výrazně nespokojení s úrovní osvojených 

počítačových (IT) dovedností [Trhlíková 2008: 12].  

Obr. 3: Hodnocení získaných kompetencí–srovnání podle typu střední školy, v % 
odpovědí6 
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6 Trhlíková (2008, s. 13). 
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S mírou identifikace s oborem7 koresponduje i míra profesní 

stability8 budoucích absolventů. Část z nich na konci studijní přípravy 

konfrontuje své původní představy o zvolené profesi s realitou a ne vždy 

vyznívá výsledek této konfrontace uspokojivě.  

Podle toho, který způsob hledání zaměstnání preferují, lze absolventy 

rozdělit do dvou hlavních skupin: pasivní - spoléhají především na úřad práce, 

na pomoc rodičů, aktivní - pracovní uplatnění chtěli hledat sami 

kontaktováním odpovídajících firem, využijí kontakty získané během odborné 

praxe, začnou sami podnikat, uplatní se v rodinné firmě, budou sledovat 

inzerci v novinách i vyvěšenou ve škole. 

 Podle závěrů šetření absolventi preferují aktivní přístup k hledání 

uplatnění na trhu práce. Podpora v nezaměstnanosti nepatří k nejvýrazněji a 

prvoplánově preferovaným strategiím. 

 

3 Předčasné odchody ze vzdělávání 
 
Ačkoliv důležitost vzdělání a jeho hodnota ve společnosti roste, některé 

skupiny mají ke vzdělávání spíše negativní přístup a nepřikládají mu takový 

význam. V krajním případě předčasně ukončují studium na střední škole a 

směřují na trh práce bez jakékoliv kvalifikace, pouze se základním vzděláním. 

Jsou vystaveni vysokému riziku, neboť s postupem času se možnosti návratu 

ke vzdělávání snižují. Je čím dál obtížnější se ke studiu vrátit a zvyknout si 

opět na prostředí školy a studijní režim. Klesá příležitost získat optimální 

úroveň vzdělání a tím i šance na úspěšné uplatnění na trhu práce a šance 

vzestupné sociální mobility [Úlovcová, Bubíková et al 2006: 9]. Vyhlídky těch, 

kteří předčasně opustili vzdělávání, na stabilní a perspektivní zaměstnání jsou 

tak poměrně malé. Riziko nezaměstnanosti se u této skupiny zvyšuje a 

provází ji v průběhu celého ekonomicky aktivního života.   

Předčasné odchody ze vzdělávání silně souvisí se sociálním zázemím 

a rodinnou situací. Jedinci, kteří již nemají zájem se dále vzdělávat, často 

pochází ze sociálně slabších rodin, kde mají rodiče převážně nižší vzdělání. 
                                                 
7 Míra identifikace vyjadřuje podíl respondentů - budoucích absolventů daného oboru, kteří by 
si opět zvolili stejný obor, k celkovému počtu respondentů. 
8 Míra profesní stability vyjadřuje podíl respondentů - budoucích absolventů daného oboru, 
kteří chtějí pracovat ve stejném či příbuzném oboru, k celkovému počtu respondentů. 
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Takoví rodiče často vzdělávání nepovažují za důležité, mají k němu spíše 

negativní postoj a nevnímají ho jako prostředek úspěšného uplatnění na trhu 

práce. To se samozřejmě odráží i na dítěti, které tyto postoje rodičů přejímá. 

Školu pak často vnímá jako zbytečnou a v důsledku takových postojů klesá 

jakákoliv jeho motivace učit se.  

Do určité míry tedy platí fakt, že čím vyšší mají rodiče vzdělání, tím 

větší šanci má na dokončení svého vzdělání také jejich dítě. Rodinné a 

sociální zázemí je důležité v tom smyslu, že prostřednictvím sociálního, 

kulturního a ekonomického kapitálu ovlivňuje další fáze života jedince a 

jeho úspěšnost. Rodiče s vyšší úrovní vzdělání mají ve vzdělávání svých 

dětí vyšší aspirace. Dítě je tak více motivované a zároveň hodnotě vzdělání 

přikládá větší význam, což se pak samozřejmě odráží i na jeho školním 

prospěchu. Důležitá je tedy podpora rodičů a intenzita zájmu o dítě. Záleží na 

tom, zda se rodiče dítěti skutečně věnují, zda existuje zpětná vazba ve formě 

pochvaly ze strany rodičů, která motivaci dítěte ovlivňuje. Špatné zázemí, 

nedostatečná pozornost věnovaná dítěti a nezájem o jeho školní povinnosti 

jsou tak často příčinou špatného školního prospěchu, ale také výchovných 

přestupků a problémů s kázní [Festová 2006: 6]. Pro rodiny s nižší úrovní 

vzdělání je navíc charakteristické, že špatné známky dítěte se stávají pouze 

potvrzením jejich domněnky o nedostatečných studijních předpokladech 

dítěte.  

V sociálně slabších rodinách často jeden z rodičů nepracuje a 

potýká se s nezaměstnaností. Zároveň je takové rodinné prostředí často 

charakteristické absencí motivace k práci a tendencí využívat sociálních 

dávek jakožto finančního zdroje pro udržování chodu domácnosti. 

Internalizace postojů rodičů během procesu socializace a život 

v takovém prostředí pak pro jedince může mít neblahý vliv v reprodukci 

negativních životních strategií a přenosu sociálně patologických jevů. 

Dítě takový životní styl bude chápat jako zcela přirozený a bude na základě 

své zkušenosti formovat svůj postoj k ambicím a aspiracím ve vzdělávání a 

také k samotné hodnotě práce. Možnost “přežívání“ v důsledku pobírání 

sociálních dávek se pro dítě stane lákavou možností a na možnost vzdělávání 

a zapojení se do pracovní činnosti postupně zanevře.  
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S předčasným odchodem ze vzdělávání pak také souvisí různé životní 

události, se kterými může být člověk během svého studia konfrontován. 

Příkladem může být úmrtí v rodině, dlouhodobé zdravotní problémy, 

těhotenství, problémy s drogami, ale také přestěhování rodiny do jiné oblasti a 

s tím související dojíždění či volba jiného oboru.  

V lokalitě bydliště pak nemusí být dostupné ty obory, které jedinec 

preferuje a chce se v jejich rámci vzdělávat a získat kvalifikaci potřebnou 

k uplatnění na trhu práce. Neochota dojíždět, či přílišná vzdálenost do 

školy s preferovaným oborovým zaměřením tak mohou být příčinou 

alternativní volby jiného oboru, o který pak žák v průběhu svého studia 

přestane mít zájem.  

Volba alternativního oboru může být také výsledkem omezení možnosti 

volby v důsledku špatného prospěchu. Volba nechtěného oboru se tak zdá 

být jedinou možností v pokračování vzdělávání vedoucí k dosažení alespoň 

nějaké kvalifikace. Další příčinou nevhodně zvoleného oboru může být 

nevyhraněnost jedince a mlhavá představa budoucího uplatnění. Zároveň i 

zkreslené a povrchní představy o tom, jaké profese a obory vzdělání vlastně 

existují, jaké jsou po absolvování zvoleného oboru vyhlídky na uplatnění na 

trhu práce a co jaká profese obnáší i jaké jsou s ní ze strany zaměstnavatelů 

spojené požadavky.  

Volbu vzdělávací cesty, obor vzdělání, významně ovlivňují rodiče. 

Ovšem i oni z nedostatku informací či ve snaze zajistit svému dítěti vysoké 

vzdělání mohou své dítě nasměrovat k nesprávnému rozhodnutí a vybrat 

obor, který je pro něj příliš náročný. Dítě pak učivo nezvládá a dostává špatné 

známky. Dočasné školní neúspěchy jsou pro něj díky negativnímu hodnocení 

spojeny s nepříznivými pocity. To může vést až ke strachu do školy chodit, 

tedy i k záškoláctví a kázeňským přestupkům. Pocit vlastní neschopnosti pak 

sráží úroveň motivace a může vést až k pasivitě a nezájmu o obor a o další 

setrvání ve vzdělávání.  

Takové negativní zkušenosti pak do jisté míry také vytvářejí představy 

o důležitosti, respektive zbytečnosti vzdělání a ovlivňují studentovo 

rozhodnutí, zda se dál vzdělávat či nikoliv.  
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Právě nezájem a nechuť se dále vzdělávat a pokračovat ve studiu 

jsou spolu s nedostatečnou motivací nejfrekventovanějšími příčinami 

odchodu absolventů ze vzdělávání. 

Pravdou je, že podle zaměstnanců úřadů práce jsou mnozí 

nezaměstnaní absolventi se svou situací spokojeni [Festová 2006: 10]. 

Hlavním důvodem je pak dostatek volného času a minimální tlak povinností 

kladených na ně. Postupně si tedy zvykají na pasivní životní styl a místo 

aktivního řešení své situace se snaží hledat důvody proč daný stav neměnit. 

Příčinou pozitivního přístupu k takové životní situaci je však spíše skutečnost, 

že jinou životní úroveň tyto osoby ani neznají.  

Problematika předčasných odchodů ze vzdělávání je nejvíce kritická 

především na učilištích (OU, U), kam směřují většinou studenti 

s nedokončeným základním vzděláním, případně ze škol pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Skupina absolventů této úrovně vzdělání 

je charakteristická nízkými či žádnými studijními návyky a nízkou motivací, 

která je výsledkem neadekvátního sociálního zázemí. To potvrzuje i fakt, že 

tito žáci učilišť měli problémy už s dokončením základní školní docházky. 

Nejvíce z nich odchází již v prvním ročníku, přičemž pouze třetině se podaří 

přestoupit na jiný typ školy či obor.  

V počtu předčasných odchodů ze vzdělávání jsou na druhé příčce 

učební obory SOU, kde v prvním ročníku odchází 16,4% studentů [Úlovcová, 

Bubíková et al 2006: 22]. Vysoký počet studentů opouštějících předčasně 

vzdělávací dráhu je ve srovnání s ostatními kategoriemi vzdělání ukončenými 

maturitní zkouškou i v rámci studijních oborů SOU.   

S rostoucí úrovní vzdělání mají předčasné odchody ze vzdělávání 

klesavou tendenci. S vyšší úrovní vzdělávání se navíc v případě 

předčasných odchodů zvyšuje úspěšnost přestupu na jiný typ školy či 

oboru, což je ovlivněno dosaženou úrovní vzdělání a do jisté míry i větší 

možností výběru a volby jiné vzdělávací dráhy. Předčasné odchody na 

vyšších úrovních vzdělávání tak nutně nemusí znamenat ukončení studia 

v pravém smyslu slova, jako je tomu například u žáků učilišť, jejichž možnosti 

jsou, co se týče výběru jiné vzdělávací dráhy, značně omezené.  

Ačkoliv přestup na jiný obor nebo typ školy nemůžeme chápat jako 

ukončení vzdělávací činnosti, je třeba si uvědomit, že je přesto do jisté míry 
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rizikovým faktorem, který se týká budoucího uplatnění jedince. Přechází do 

jiného prostředí, často na obory, které nejsou tolik náročné a které je zároveň 

přivedou k nižší kvalifikaci. Navíc je zde riziko, že žák studium nedokončí ani 

v jiném oboru a stejně se nakonec rozhodne k odchodu ze vzdělání. 

Úspěšnost přestupu na jiný obor či školu se navíc v průběhu 

studia snižuje. Nejvíce problematickou skupinu pak tvoří ti studenti, 

kteří odchází v posledním ročníku studia. Jsou to ti, kteří neuspějí 

při maturitní zkoušce, případně se k ní ani nedostaví, nebo odejdou již 

v průběhu školního roku. Neúspěch ve finální etapě studia ohrožuje celé 

dosavadní úsilí jednotlivce o získání kvalifikace a vysvědčení i možnosti jeho 

budoucího uplatnění, neboť takoví studenti tak opouštějí školu pouze se 

základním vzděláním a vstupují na trh práce bez jakékoliv kvalifikace. Jestliže 

navíc vezmeme v úvahu fakt, že absolventi škol nemají prakticky žádné 

zkušenosti s pracovním procesem, pracovními návyky a potřebnou praxí, 

stávají se tak jedinci s neukončeným vzděláním z hlediska uplatnění vysoce 

rizikovou skupinou. 

Skupiny s takovými sociálními charakteristikami pak mohou 

podléhat na pracovním trhu marginalizaci v důsledku jeho segmentace. 

Pozice na pracovních trzích je určena procesy participace na takových trzích, 

procesy soutěžení a selekce, které se opírají o schopnosti a kvalifikaci 

soutěžících [Sirovátka 1997: 170]. Určité skupiny jsou tedy v důsledku 

nedostačující kvalifikace zatlačeny do nevýhodných či marginálních pozic 

a jsou vystaveny vyššímu riziku nezaměstnanosti, především pak 

dlouhodobé. Taková rizika pak mohou vést až k vyloučení z trhu práce a 

sociální exkluzi, která je výsledkem vyloučení ze sociálních vztahů i 

konzumu jako centrální aktivity moderní společnosti [Mareš 2006: 76]. 

V důsledku nezaměstnanosti jedinec ztrácí některé sociální kontakty a 

přetrhává sociální sítě. Je však třeba zdůraznit skutečnost, že sociální izolace 

je silně determinována věkem a mladší generace se v ní neocitají tolik jako 

starší lidé. Přesto se takové případy pramenící z pocitů stigmatizace ztráty 

zaměstnání mohou vyskytnout i u mladých lidí. V důsledku neschopnosti 

jedince udržovat určité standardy úrovně konzumu, které jsou přijímané 

majoritou společnosti a ztráta možnosti uspokojovat své potřeby pak může 

vést i k pocitům deprivace.  
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4 Příčiny problémů středoškoláků při hledání 
pracovního uplatnění 

 
Jaké jsou příčiny problémů absolventů škol při hledání uplatnění 

na trhu práce? Jaké jsou příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti 

některých absolventů středních škol? Jaké jsou nejžádanější profese na 

trhu práce a jakou šanci mají absolventi škol při této poptávce po 

pracovní síle uspět? Odpovědi na tyto otázky mohou poskytnout pracovníci 

úřadů práce, kteří jsou s evidovanými nezaměstnanými absolventy v kontaktu 

a řeší jejich problémy v praktické rovině. Názory pracovníků úřadů práce jsou 

tak důležité pro vytvoření komplexního pohledu na situaci absolventů škol na 

trhu práce.  

 Příčiny nezaměstnanosti absolventů škol a zhoršené možnosti 

uplatnění se podle pracovníků úřadů práce koncentrují do tří problematických 

oblastí – vysoké počty absolventů určitých oborů vzdělání, nedostatečná 

praxe a skutečnost, že v současné době neexistuje zaměstnavatel, který 

by měl o absolventy odpovídajících oborů zájem [Burdová, Trhlíková et al 

2007: 6]. Všechny tyto faktory jsou determinantou úspěšnosti integrace 

mladých lidí na trhu práce. Na tuto problematiku by bylo možno aplikovat 

teorii insider-outsider, která  je založena na rozlišení a dichotomii insiderů a 

outsiderů [Müller, Gangl 2003: 188]. Za insidery můžeme považovat 

zaměstnanou pracovní sílu, zatímco charakteristikou outsiderů, jakožto 

skupiny vstupující na trh práce,  je jejich nezaměstnanost. Touto skupinou 

jsou pak míněni právě absolventi škol, kteří vstupují na trh práce bez pracovní 

zkušenosti a jsou tak do jisté míry znevýhodněni v “soutěži“ o dostupná 

pracovní místa s již zkušenou pracovní silou, která má na trhu práce pevnější 

pozici. 

Dalšími faktory jsou znalosti a dovednosti, které neodpovídají 

požadavkům potenciálních zaměstnavatelů a neochota absolventů ve 

vystudovaném oboru pracovat, spojená převážně s nízkým finančním 

ohodnocením a obtížnými pracovními podmínkami dané profese.  

Nezájem o obor jako důvod nezaměstnanosti je charakteristický 

hlavně pro absolventy maturitních oborů středního odborného 
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vzdělávání. To je dle mého názoru způsobeno především skutečností, že 

v době volby oboru mnoho studentů nemělo jasnou představu o své 

budoucnosti a svém uplatnění na trhu práce. Případně za ně rozhodli rodiče, 

kteří vybrali obor, jenž z hlediska náročnosti neodpovídal studijním 

předpokladům a možnostem jejich dětí nebo který byl v rozporu s jejich zájmy 

a preferencemi. Všechny tyto faktory se pak velmi negativně odrážejí na 

identifikaci žáků s oborem.  

Příčina nezaměstnanosti v podobě nedostatečné praxe je typická 

především pro absolventy s výučním listem. V souvislosti se získáním 

praxe, která by byla pro potenciální zaměstnavatele adekvátní, se hovoří o 

potřebě rozšíření možnosti ověřovat a rozvíjet své odborné znalosti v rámci 

praxe v reálném pracovním prostředí a zefektivnění spolupráce 

jednotlivých škol se zaměstnavatelskou sférou.  

 Vysoké počty nezaměstnaných absolventů jsou také mezi maturanty 

všeobecného gymnaziálního vzdělávání a maturanty, absolventy  

ekonomických oborů. Příčinou je hlavně vysoký počet absolventů. Podle 

zkušeností úřadů práce však tito jedinci nezůstávají v evidenci příliš dlouho. 

Většinou se jedná o ty absolventy, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na 

vysoké školy a VOŠ a  přihlášku ke studiu si podávají opakovaně. Navíc, co 

se týče schopnosti dostát požadavkům zaměstnavatelů, jsou tito absolventi 

považováni za poměrně přizpůsobivé a flexibilní jedince na trhu práce.  

 Šance absolventů získat pracovní uplatnění je diferencována podle 

situace v jednotlivých profesích. Mezi profese, které jsou nejčastěji 

zastoupeny v nabídce volných pracovních míst, patří především 

strojírenské a stavební profese. V těchto profesích s nárůstem pracovních 

příležitostí však dochází k převisu volných míst z důvodu nízkého zájmu o 

odpovídající obory vzdělání, který je determinován především postojem rodičů 

žáků 9. tříd. Ten je mimo jiné důsledkem redukce počtu zaměstnanců 

v určitých odvětvích (ve vazbě na restrukturalizaci ekonomiky). Rodiče tak 

velmi citlivě reagují na aktuální situaci na regionálním trhu práce – v případě, 

že mají stejnou odpovídající profesi, řídí se i vlastní – často negativní – 

zkušeností. 

Nízký zájem o obor má ve svých důsledcích přímou vazbu na počty 

absolventů. Nezanedbatelným problémem je pak nízká identifikace se 
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zvoleným oborem a tím i neochota hledat pracovní uplatnění v odpovídajících 

profesích [Burdová, Trhlíková et al 2007: 12].  

 
 

5 Riziko nezaměstnanosti na cestě ze školy na trh 
práce 

 
Co si představit pod pojmem nezaměstnanost? Jestliže zaměstnání 

budeme chápat jako práci podloženou na smluvním základě, která zahrnuje 

materiální odměny za výkon a odvedenou práci, jsme schopni eliminovat 

takové jevy jako vzájemná pomoc, kde jsou důvody vykonávání této činnosti 

převážně neekonomické a její ztráta nepřivozuje nezaměstnanost [Mareš 

2006: 16]. Nezaměstnaného pak můžeme chápat jako osobu, která nemá 

placené zaměstnání a nemá důvod si zaměstnání nehledat. To, že je člověk 

nezaměstnaný v nás však nemusí vyvolávat představy o znemožnění přístupu 

na trh práce, spíše jde o nemožnost, ale také nechuť, se na takovém trhu 

prosadit. Samotný trh práce pak můžeme chápat jako trh nabídky a poptávky 

po pracovní síle, na němž je určována výše úplaty za práci.  

Otázkou je, jaká kritéria lze aplikovat při zařazování osob mezi 

nezaměstnané. Pojem nezaměstnaný může být vnímán subjektivně a tedy 

v různých významech. Jasná definice pojmu je kriticky důležitá pro možnost 

sledování vývoje nezaměstnanosti, tvorby a realizace aktivní politiky 

zaměstnanosti a nastavení konkrétních preventivních opatření.  

Nejednotný přístup ke sledovanému jevu se promítá do statistik, které 

pak nemusí být relevantní a reliabilní. Do roku 2004 se do statistik o 

nezaměstnanosti absolventů škol promítal nejednotný přístup úřadů práce 

k definici absolventa – uchazeče o zaměstnání. Mezi tuto kategorii byli 

původně zahrnováni ti, jejichž celková doba zaměstnání v pracovním nebo 

podobném poměru nedosáhla po úspěšném ukončení studia dvou let 

[Chamoutová, Burdová 2007: 3]. Takové tendence byly výsledkem nastavení 

tzv. Aktivní politiky zaměstnanosti a praxe úřadů práce v 90. letech. To ovšem 

znamenalo, že na základě takové definice byli do této kategorie zahrnováni i 

ti, kdo absolvovali školu před více lety a nebyli schopni dva roky odpracovat. 

Zákon o zaměstnanosti z roku 2004 definuje absolventy - uchazeče o 
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zaměstnání jako fyzické osoby mladší 25 let, které mají nejvýše dva roky 

od ukončení školy. U absolventů vysokých škol pak byla věková hranice 

posunuta na 30 let.  

Z důvodu získání co nejpřesnějších údajů o míře nezaměstnanosti 

absolventů škol, jsou počty absolventů evidovaných na úřadu práce jako 

uchazeči o zaměstnání vztaženy k počtu čerstvých absolventů, tj. 

absolventů škol v minulém školním roce. Data vztahující se k tomuto zdroji 

jsou navíc očištěna tak, aby zahrnovala pouze ty, kteří mohou bezprostředně 

vstoupit na trh práce a nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí do 

zaměstnání [Chamoutová, Burdová 2007: 4].  

 

5.1 Absolventi škol evidovaní na úřadech práce  
 

V ČR je v posledních letech patrný značný pokles počtu 

nezaměstnaných absolventů škol. Průměrný podíl absolventů na celkové 

nezaměstnanosti měl od roku 1999 do roku 2006 klesající tendenci. V roce 

2000 se absolventi podíleli na celkové nezaměstnanosti v průměru 13,5%, 

v roce 2006 se už jednalo pouze o 7,1% [Chamoutová, Burdová 2007: 10]. 

Pokles nezaměstnaných absolventů je pak dobře patrný v zářijových 

statistikách, které v průběhu roku dosahují nejvyšších hodnot z důvodu 

absorpce absolventů z června na trh práce.  

Celková míra nezaměstnanosti je v ČR o něco nižší než je průměr 

EU15, v kategorii mladých je tomu naopak. Míra nezaměstnanosti 

mladých ve věku 15–24 let je v EU15 přibližně 2 krát vyšší než celková 

míra nezaměstnanosti, v České republice je 2,4 krát vyšší. Také podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 6 měsíců) mladých lidí je v ČR 

v porovnání s EU15 vyšší, představuje 54 %.  

Toto nepříznivé srovnání ČR s EU15 je ovlivněno především vysokou 

mírou nezaměstnanosti (i dlouhodobé) mladých lidí bez kvalifikace, 

pouze se základním vzděláním.9 V této skupině se totiž vyskytuje velmi 

                                                 
9 V ČR je velmi nízký podíl mladých lidí, kteří mají pouze základní vzdělání (5,5%), nikde jinde, kromě 
Slovenska, není tak nízký. V naprosté většině zemí EU tento podíl přesahuje 20%, ve Francii dosahuje 
např. 30% (Vývoj podílů zaměstnaných osob podle stupně vzdělání. Přístup z URL: 
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malý podíl těch, kteří jsou schopni a ochotni pracovat, malý je i podíl 

zaměstnavatelů, kteří jsou ochotni takové lidi přijímat. Míra 

nezaměstnanosti mladých se základním vzděláním tak patří k nejvyšším 

v EU. Naopak, míra nezaměstnanosti mladých středoškoláků a 

vysokoškoláků je ve srovnání s ostatními členskými státy relativně 

nízká. Trend, že lidé s vyšším vzděláním jsou nezaměstnaností 

postihováni méně než ostatní, se tedy v České republice projevuje obzvlášť 

výrazně.  

Složení skupiny mladých nezaměstnaných podle délky trvání 

nezaměstnanosti se v průběhu roku proměňuje, je zde patrný cyklický výkyv, 

způsobený přílivem čerstvých absolventů škol na trh práce, což se v evidenci 

úřadů práce projeví zejména v měsíci září. 

 

5.2 Struktura nezaměstnaných z hlediska úrovně vzdělání a 
oborů vzdělání 

 

Porovnáváme-li uplatnění na trhu práce podle úrovně vzdělání, je 

zřejmé, že existuje přímá závislost mezi úrovní vzdělání a uplatnitelností na 

trhu práce. Jinými slovy ten, kdo má vyšší vzdělání, má také vyšší šanci na 

uplatnění a snižují se rizika konfrontace jedince s nezaměstnaností.  

Při sledování uplatnitelnosti a úspěšnosti jedinců při vstupu na trh 

práce se můžeme opírat o absolutní počty uchazečů o zaměstnání a míru 

nezaměstnanosti10, která vyjadřuje, kolik procent absolventů dané skupiny 

oborů zůstává bez zaměstnání.  

Na základě sledování míry nezaměstnanosti pak lze do jisté míry 

předpoklad přímé závislosti mezi úrovní vzdělání a uplatnitelností potvrdit.  

Míra nezaměstnanosti všech evidovaných absolventů v dubnu 

2007 dosahovala u vyučených 8,9%, u vyučených s maturitou 8,7%, u 

absolventů SOŠ s maturitou 6,5%, u absolventů gymnázií 2,5%, u 

absolventů VOŠ 4,8% a u VŠ 2,4% [Chamoutová, Burdová 2007: 16].  
                                                                                                                                            
http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/DStranka.aspx?CiloveSkupiny=4&KodStranky=4.4.06&sv
=1). 
 
10
 Podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat (tedy zaměstnaným i 

nezaměstnaným). 
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Z uvedených hodnot vyplývá, že nejvyšší míry nezaměstnanosti 

dosahují ve srovnání s ostatními sledovanými kategoriemi vzdělání 

vyučení. Skupinu vyučených na trhu práce tvoří absolventi učebních oborů 

středního odborného vzdělávání (kategorie H) a absolventi učilišť a 

odborných učilišť (kategorie E), které jsou určené především těm, kdo 

nedokončili základní školu.  

Z dostupných dat je patrný významný pokles míry 

nezaměstnanosti u všech sledovaných kategorií vzdělání. Na snižování 

nezaměstnanosti absolventů má vliv zlepšující se ekonomická situace ČR i 

fakt, že absolventi mají větší možnost pokračovat ve vzdělávání na vysokých 

školách. Bez významu není ani to, že nárok na podporu vzniká až po 6 

měsících praxe, kromě toho se změnila také definice absolventa. Podstatnou 

roli hraje i zvýšená nabídka nových pracovních příležitostí, kterou vytvářejí 

zahraniční investoři, což potvrzuje skutečnost, že ke snížení došlo hlavně v 

technických oborech. 

Stále však platí pravidlo, že čím vyšší úroveň vzdělání, tím lepší 

uplatnění na trhu práce. To se týká i dlouhodobě nezaměstnaných. Z tohoto 

pravidla se vymykají pouze absolventi gymnázií, kteří mají poněkud nižší 

nezaměstnanost než vysokoškoláci. Je to způsobeno tím, že jich většina 

pokračuje ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách. 

Obr. 4: Vztah míry nezaměstnanosti a úrovně dosaženého vzdělání (duben 1998 – 
2007)11 
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Mezi skupinami oborů jsou velké rozdíly. Výrazné zlepšení už druhým 

rokem zaznamenaly strojírenské obory a nízkou nezaměstnanost absolventů 

si udržují také elektrotechnické obory. Naopak vyšší míry nezaměstnanosti se 

                                                 
11 Chomoutová, Burdová (2007, s. 17). 
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stále objevují u stavebních oborů. Projevuje se to zejména u učebních oborů, 

kde má zřejmě vliv zaměstnávání levné pracovní síly ze zahraničí. Týká se to 

ale také absolventů VOŠ, jimž zase konkurují vysokoškoláci a středoškoláci 

ze stejných oborů. Nedobrá situace přetrvává u zemědělských oborů (hlavně 

u maturantů a absolventů VOŠ).  

Často je kritizována „nadprodukce“ absolventů maturitních 

ekonomických oborů. Poměrně vysoký počet nezaměstnaných v těchto 

oborech je ale třeba srovnávat s velkým počtem absolventů. V rozporu 

s převládajícím míněním byla tedy míra nezaměstnanosti u těchto oborů 

v minulých letech stále podprůměrná a teprve v posledním roce dosahuje 

průměrných hodnot.  

Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazují dlouhodobě u všech kategorií 

vzdělání zdravotnické obory, což zřejmě znamená, že by se měla zvýšit jejich 

kapacita a tedy také počet přijímaných žáků i absolventů. 

 

5.3 Struktura nezaměstnaných středoškoláků z hlediska 
profesní skladby 

 

Některé obory jsou z hlediska uplatnitelnosti více perspektivní, jiné 

spíše rizikové a zájem ze strany žáků o ně klesá. Oba jevy korespondují 

s vývojem ekonomiky. V důsledku omezení některých průmyslových odvětví 

se mění také poptávka po kvalifikované pracovní síle na trhu práce. Někteří 

absolventi škol se tak mohou potýkat s problémem nezaměstnanosti. 

Obory jako hornictví, hutnictví a slévárenství byly těžce poznamenány 

restrukturalizací ekonomiky a uvolňováním pracovních sil, což vedlo k 

nedůvěře v perspektivu těchto oborů a možnost dobrého pracovního 

uplatnění a tím i k poklesu počtu žáků a následně absolventů středních škol.  

Stejně je tomu v případě textilního průmyslu. Textilní výroba byla 

výrazně omezena z důvodu neschopnosti konkurovat levnému dovozu ze 

zahraničí, především z asijských zemí.  

Dalším příkladem pak může být situace v zemědělských oborech, kde 

je míra nezaměstnanosti ve srovnání s ostatními kategoriemi vzdělání 

nadprůměrná, i když je počet absolventů poměrně nízký.  
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Kromě restrukturalizace ekonomiky mají na uplatnitelnost absolventů 

středních škol vliv i další faktory. Zvýšenou míru nezaměstnanosti vykazují 

například vyučení ve skupině oborů Gastronomie, hotelnictví, turismus, i když 

nabídka volných pracovních míst na trhu práce je poměrně dobrá 

[Chamoutová, Burdová 2007: 43]. Obdobná situace je pak patrná také u 

skupiny oborů Obchod. Jak v oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu tak 

v oblasti obchodu dochází k velké fluktuaci pracovníků. Zvláště drobní 

zaměstnavatelé pak často upřednostňují rodinné příslušníky nebo 

nekvalifikované pracovní síly.  

Využívání levné a ne vždy kvalifikované pracovní síly komplikuje 

uplatnitelnost absolventů stavebních oborů. Ačkoliv se poptávka po 

stavebních pracích z důvodu rozšiřující se výstavby zvyšuje, zaměstnavatelé 

raději dávají přednost levnější pracovní síle ze zahraničí a absolventi 

stavebních oborů zůstávají v evidenci úřadů práce.  

V současné době však klesající celková míra nezaměstnanosti i míra 

nezaměstnanosti absolventů škol přispívá k tomu, že v některých oborech 

trvá nebo se dokonce prohlubuje nedostatek pracovníků. Zaměstnavatelé 

bojují především s nedostatkem vyučených pracovníků v technických 

profesích a upozorňují na nedostatek absolventů technických oborů na trhu 

práce. Školy se potýkají s malým zájmem o technické obory. Problém  tedy 

v současnosti nespočívá v zásadním strukturálním nesouladu mezi 

vzdělávací nabídkou a potřebami zaměstnavatelů, ale spíše v nezájmu žáků 

některé obory studovat a pracovat v nich. A to v situaci, kdy se absolventi 

mohou uplatnit v jiných oblastech, ve kterých rychle rostoucí ekonomika 

vytváří řadu lépe placených příležitostí.   

 Důvodem nedostatku pracovníků pak může být neuspokojivé finanční 

ohodnocení dané profese či nevyhovující pracovní podmínky. Někteří 

absolventi z těchto důvodů nehledají uplatnění v profesích, na které se 

připravovali a raději si najdou jiné zaměstnání, případně končí v evidenci 

úřadu práce.  
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6 Faktory ovlivňující zaměstnanost a nezaměstnanost 
absolventů středních škol 

 

Na snižování celkové míry nezaměstnanosti a specifické míry 

nezaměstnanosti absolventů škol působí mnoho faktorů, respektive jejich 

souhra neboť jsou v mnohých případech úzce propojeny.  

Jedním z nejdůležitějších faktorů je především zlepšující se 

ekonomická situace v ČR. Přesněji řečeno zvyšující se hospodářský růst 

země, nižší celková nezaměstnanost, stav mezi nabídkou a poptávkou a větší 

nabídka volných pracovních míst.  

Důležitým faktorem determinujícím míru nezaměstnanosti je také 

změna v nároku na podporu v nezaměstnanosti, neboť podpora může být 

přiznána pouze jedinci, který v posledních třech letech vykonával zaměstnání 

či jinou výdělečnou činnost alespoň po dobu šesti měsíců [Chamoutová, 

Burdová 2007: 11].  

Velký vliv měl na nezaměstnanost absolventů příliv zahraničních 

investorů po vstupu do EU. Zvýšila se nabídka volných pracovních míst, 

zejména v technických oborech. Důvodem je fakt, že v evropských zemích se 

obecně zvyšuje akcent na sektor služeb na úkor primárního a sekundárního 

sektoru. Z výsledků empirických šetření vychází najevo, že více než polovina 

Evropanů pracuje v sektoru služeb. Reorientace na sektor služeb je patrná 

samozřejmě i v ČR. Ovšem z výsledků mezinárodního srovnání je patrné, že 

oproti porovnání s průměrem EU 27 má ČR vysoký podíl zaměstnaných 

v průmyslu a stavebnictví a vede v podílu osob zaměstnaných ve 

zpracovatelském průmyslu [Vojtěch, Chamoutová 2007: 39]. V poslední době 

se často medializuje obava, že se ČR stává „montážní dílnou“ Evropy. 

Přispívá k tomu i dlouhodobě tradiční role sekundárního sektoru, která nás 

provází již od dob první republiky a je ve velké míře i pozůstatkem 

komunistického režimu v ČR. Restrukturalizace průmyslu je dlouhodobý a 

pomalý proces. Působení zahraničních investorů na našem trhu je pak zcela 

jistě výsledkem možnosti využívat poměrně levnou kvalifikovanou pracovní 

sílu. Otázkou ovšem je, na jak dlouhou dobu bude pro tyto investory naše 

kvalifikovaná pracovní síla atraktivní. S přibližováním průměrných mezd v ČR 
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mzdové úrovni EU jistě zájem investorů poklesne a bude se orientovat dále 

na východ.  

Vstup ČR do EU zároveň otevřel možnost uplatnění na mezinárodních 

trzích práce. Jedinci, kteří nejsou schopni se uplatnit na domovském trhu 

práce a podmínky na trhu je v nalezení uplatnění omezují, se tak často 

rozhodují k hledání zaměstnání v jiných zemích. Taková perspektiva může být 

v budoucnu atraktivní zejména pro obory zaměřené na hotelnictví a turismus. 

S otevřením mezinárodního pracovního trhu tak dochází k migraci pracovních 

sil a jejich větší mobilitě. Vzhledem k posílení české koruny v poslední době, 

klesající nezaměstnanosti a omezujícím podmínkám v sousedních zemích 

není odliv kvalifikované pracovní síly do zahraničí natolik závažným 

problémem. 

 Odliv pracovní síly pak dle mého názoru není závažný i v důsledku 

rozšíření nabídky terciárního vzdělávání a tedy větší možnosti se dále 

vzdělávat, zvýšit svou kvalifikaci a tím i šanci na uplatnění na domácím 

pracovním trhu. Na míru nezaměstnanosti má tedy velký vliv i nastavení 

vzdělávacího systému. 

 Často se také poukazuje na fakt, že nikoliv bezvýznamným faktorem, 

který ovlivní v budoucnu uplatnění absolventů škol, je výrazný demografický 

pokles. Dá se očekávat, že v následujících letech klesne počet 15letých o 

20% až 30%. Pokles u vyučených bude zároveň výsledkem stále se 

zvyšujícího zájmu o vyšší úroveň vzdělání a dosažení vyšší kvalifikace 

umožňující snazší uplatnění na trhu práce. Populační pokles postupně ovlivní 

proporce přijímaných žáků a studentů na všech úrovních vzdělání.  
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II Přechod absolventů strojírenských a 
elektrotechnických oborů na trh práce 

 

Rychlé ekonomické a technologické změny kladou zvýšené nároky na 

flexibilitu, schopnost pracovníků se přizpůsobovat, učit se a celoživotně se 

vzdělávat. Podmínkou úspěšného uplatnění na trhu práce v průběhu celého 

pracovního života se stává flexibilita, schopnost neustále se přizpůsobovat 

měnícím se požadavkům i podmínkám profese. Zaměstnavatelé stále více 

oceňují nejen odborné teoretické a praktické znalosti, ale i tzv. klíčové 

dovednosti, jako jsou např. schopnost se učit, komunikovat, pracovat v týmu a 

další. 

Důsledkem těchto trendů je i relativně volnější vztah mezi 

vykonávanou profesí a získaným vzděláním. Významný podíl absolventů, 

zejména na úrovni vyučených a středních odborných škol s maturitou odchází 

bezprostředně po ukončení studia pracovat do jiného oboru. V kategorii 

vyučených plánovalo po ukončení studia uplatnění přímo ve vystudovaném 

oboru 61 % absolventů a dalších 12,4 % chtělo pracovat v oboru příbuzném. 

Odbornou přípravu tedy zamýšleli v praxi více či méně uplatnit tři ze čtyř 

absolventů učebních oborů [Úlovcová, Berný et al 2000: 11]. V dalších letech 

pak vede rozčarování z nevyhovujících platových nebo pracovních podmínek 

k dalšímu odlivu absolventů z původně vystudovaných oborů. Po třech 

letech od ukončení studia pak podíl středoškoláků, kteří zůstávají ve 

svém oboru, klesá. Nejvyšší je u vyučených, kde dosahuje asi 46 %, u 

vyučených s maturitou činí 36 % a u maturantů na SOŠ 31 %. U maturantů 

dochází ve srovnání s vyučenými k výraznějšímu přesunu do  příbuzných 

oborů; tento podíl dosahuje téměř 30 %. Podle výzkumů podíl vyučených, 

kteří pracují 6 let od ukončení studia mimo vystudovaný obor dosahuje 

téměř 40 %. [Trhlíková 2008: 15]. 

Nedostatek některých, především technických profesí na trhu práce se 

stává celoevropským problémem. Je spojený jak s nezájmem žáků a jejich 

rodičů o studium technických oborů, tak velmi často i s pozdějším 

nezájmem v těchto oborech pracovat. Vysoký podíl žáků, kteří tyto obory 
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vystudují, zejména v kategorii vyučených, odchází zejména z důvodu 

nevyhovujících platových a pracovních podmínek do jiných profesí. 

Nezájem o pracovní uplatnění ve vystudovaném oboru je patrný u 

skupin oborů strojírenství a elektrotechnika, kde je poptávka po 

kvalifikované pracovní síle ze strany zaměstnavatelů poměrně vysoká, ale 

zájem absolventů, kteří odpovídající obor vystudovali, o pracovní uplatnění 

nízký. Je třeba hledat odpověď na otázku, jaké jsou příčiny nízké 

identifikace se zvoleným oborem a co je důvodem nezájmu absolventů 

strojírenských a elektrotechnických oborů pracovat v oborech, na které 

se připravovali.  

 

1 Absolventi strojírenských oborů  
Původní zájem o studium oboru se odráží v míře identifikace 

s oborem. Mezi absolventy SOU je míra identifikace s oborem rozdílná. U 

automechaniků je poměrně vysoká (přibližně 80%), u obráběčů se 

původně nízký zájem o studium projevuje i v nízké míře identifikace – 

pouze 45% by opakovalo svou volbu [Trhlíková 2006: 19]. Hlavní motivací 

volby oboru Obráběč byla spíše šance na snadné uplatnění na trhu práce a 

finanční ohodnocení profese. A právě v tomto směru u obráběčů také po třech 

letech došlo k značné deziluzi. Oproti původní motivaci nyní považují 

finanční ohodnocení naopak za důvod, proč by si tento obor již podruhé 

nevybrali. Obráběči by častěji než jiní absolventi svou volbu neopakovali 

z důvodu, že si to nepřáli ani před třemi roky. Hlavní příčinou nízké 

identifikace s oborem byla v případě mechaniků ztráta zájmu o obor a 

údajně nízká úroveň školní přípravy, která ve výsledku snižuje možnost 

uplatnění na trhu práce, neboť získané znalosti a dovednosti neodpovídají 

kvalifikačním požadavkům zaměstnavatelů. Z tohoto důvodu by dnešní 

absolventi podruhé volili raději maturitní úroveň vzdělání, která vede k vyšší 

kvalifikaci.  

V rámci vzdělávací nabídky maturitních oborů SOŠ byl pro 

strojírenské obory - ve srovnání s ostatními obory - charakteristický nižší 

prvotní zájem o obor, přičemž převažujícím důvodem volby tohoto oboru byl 

neúspěch u přijímacího řízení na jiný obor, který student původně 
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preferoval. Mezi studenty strojírenských oborů SOŠ tak byl vyšší podíl těch, 

kteří nebyli ztotožnění s oborem již na začátku svého studia. Zde je patrné, že 

se strojírenské obory staly alternativní variantou, případně že uchazeči o 

tyto obory nebyli dostatečně obeznámeni s náplní studia, postrádali informace 

o oboru nebo neměli jasnou představu o svém budoucím uplatnění.  

U absolventů maturitních strojírenských oborů SOŠ dosahuje - ve 

srovnání s ostatními skupinami oborů - míra identifikace průměrných hodnot, 

stejný obor by zvolilo přibližně 64% dotázaných [Trhlíková 2006: 20]. 

Převládajícím důvodem volby jiného oboru je pak především nízký zájem o 

obor či jeho ztráta.  

Nespokojenost absolventů strojírenských oborů s úrovní školní 

přípravy, uváděná jako jeden z důvodů nízké identifikace s oborem, si 

zasluhuje hlubší analýzu. Hodnocení kompetencí a dovedností získaných 

během odborné přípravy se na jednotlivých úrovních vzdělání poměrně liší. 

 V rámci učebních oborů SOU jsou absolventi s celkovou úrovní 

školní přípravy ve strojírenských oborech spokojeni nejméně a jsou 

nejvíce kritičtí, což je dle mého názoru do jisté míry způsobeno obavami ze 

schopnosti naplnit kvalifikační požadavky potenciálních zaměstnavatelů a 

získat úspěšné uplatnění na trhu práce. V rámci učebních oborů jsou patrné 

rozdíly i mezi jednotlivými obory. Zatímco nejlépe odborně připraveni po 

stránce teoretické se cítí obráběči, z hlediska praktických dovedností jsou si 

jistější automechanici. Ti také disponují jak lepšími všeobecnými znalostmi a 

celkovým rozhledem, tak i některými klíčovými kompetencemi – mají pocit, že 

škola rozvíjela v dostatečné míře jejich komunikační dovednosti a naučila je i 

samostatně se rozhodovat při řešení pracovních úkolů.  

Absolventi studijních oborů SOU a především pak SOŠ jsou 

s úrovní přípravy více spokojeni (absolventi maturitních strojírenských 

oborů SOŠ jsou ve srovnání s vyučenými spokojeni v dvojnásobné míře). 

Absolventi studijních oborů SOU hodnotí nejlépe získané odborné 

praktické dovednosti, což není nijak překvapivé, vzhledem k samotné formě 

odborné přípravy, jejíž součástí je odborný výcvik realizovaný v reálném 

pracovním prostředí firem. Absolventi strojírenských oborů SOŠ lépe 

hodnotí odborné teoretické znalosti. Je však třeba poukázat na polaritu 
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jejich názorů, založenou na skutečnosti že jsou v maturitních strojírenských 

oborech připravováni jak pro uplatnění na trhu práce, tak k dalšímu studiu na 

terciární úrovni vzdělávání. Zatímco část absolventů strojírenských oborů 

SOŠ, orientovaná na pokračování ve studiu, má výhrady ke kvalitě a 

náročnosti výuky a k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy, další část 

absolventů si stěžuje na nepřipravenost pro vstup do praxe, na přílišné 

teoretické zaměření výuky, které neposkytuje potřebné praktické 

dovednosti vyžadované zaměstnavateli [Trhlíková 2006: 13]. I když je třeba 

brát v potaz skutečnost, že vzdělávací aspirace a ambice absolventů 

strojírenských oborů jsou ve srovnání s jinými obory nižší. Velké 

procento absolventů odchází přímo na trh práce. Pokud se přihlásili do 

terciárního studia (35%) pak pouze do jeho denní formy, většinou na VŠ 

[Úlovcová, Vojtěch et al 2008: 26]. Rozdílné hodnocení je dle mého názoru 

způsobeno charakterem výuky na jednotlivých typech škol. Na vyšší úrovni 

vzdělávání je problematika rozebírána více do hloubky a podrobněji než 

v rámci učebních oborů. Studenti se tak v dané problematice orientují lépe 

z hlediska odborných teoretických znalostí, chybí jim však potřebné praktické 

dovednosti, na které se více zaměřují školy nabízející odbornou přípravu 

v učebních oborech.  

Obr. 5: Hodnocení celkové úrovně školní přípravy ve strojírenských oborech – 
srovnání podle typu střední školy12 
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12 Trhlíková (2008, s. 21). 
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Pro uplatnění na trhu páce jsou velmi důležité tzv. přenositelné 

kompetence. Osvojení některých z nich je však nehledě na úroveň 

dosaženého vzdělání hodnoceno negativně. Týká se to zejména 

jazykových znalostí, které jsou z pohledu absolventů strojírenských oborů 

nedostačující. Je však třeba podotknout, že jazykové znalosti a výuka cizích 

jazyků vůbec jsou problémem i v dalších oborech středního vzdělávání. 

Znalost cizích jazyků je přitom v dnešní době jednou z nejvýznamnějších 

klíčových kompetencí. S otevřením mezinárodních trhů práce a zvyšujícím se 

přílivem zahraničních investorů do ČR jsou jazykové dovednosti potenciálními 

zaměstnavateli silně preferované. Nedostatečná příprava a rozvíjení 

jazykových schopností tak do značné míry omezuje uplatnění a mobilitu na 

trhu práce.  

Mezi učebními a studijními strojírenskými obory existují poměrně velké 

rozdíly ve spokojenosti jejich absolventů se schopností pracovat 

s výpočetní technikou, s osvojenými IT dovednostmi. Nejvíce 

nespokojení jsou vyučení absolventi (s výjimkou obráběčů, kteří pracují na 

číslicově řízených strojích), absolventi studijních oborů SOU a SOŠ jsou ve 

srovnání s vyučenými spokojeni v daleko větší míře.  

S mírou identifikace s oborem tedy koresponduje také míra 

profesní stability. Pracují absolventi strojírenských oborů v profesích, 

které odpovídají vystudovanému oboru? V závěru studia má většina 

absolventů zájem uplatnit se ve vystudovaném oboru. V té době však nemají 

jasnou představu o možnostech uplatnění v oboru, finančním ohodnocení, 

pracovních podmínkách apod. Poměrně nízkou profesní stabilitu 

vykazovali na konci odborné přípravy budoucí absolventi strojírenských 

učebních oborů – zejména pak obráběči a mechanici (výjimečné 

postavení měl ve skupině učebních oborů pouze obor Automechanik, který je 

orientovaný na poskytování primárních služeb). 

Vzhledem k rostoucímu počtu nabídek pracovních míst ze strany 

zaměstnavatelů, obráběči shledávají nabídku volných míst jako dostatečnou. 

Většina absolventů tohoto učebního oboru tak při hledání zaměstnání nečeká 

výraznější obtíže. Při hledání zaměstnání spoléhají obráběči na pomoc svých 

rodičů a své vlastní síly. Buďto jsou v přímém kontaktu s vybranými firmami, 
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nebo využívají zprostředkovanou nabídku úřadů práce. V etapě při přechodu 

do praxe zároveň využívají často kontaktů získaných během studia na své 

škole, případně očekávají pomoc od svých učitelů a inzerce ve škole 

[Úlovcová, Berný et al 2000: 23]. Pravdou ovšem je, že absolventi tohoto 

oboru mají nízkou profesní stabilitu, která je do značné míry ovlivněna 

jejich nespokojeností s možnostmi finančního ohodnocení. Velká část se 

tak neuplatňuje ve vystudovaném ani příbuzném oboru. Překvapivě velký 

podíl absolventů chce začít s podnikáním, což je pro ně možné východisko 

z nouze. Takové podnikatelské aktivity jsou však spíše orientovány mimo 

vystudovaný obor. 

Mechanici zaujímají v míře profesní stability ještě horší pozici než 

obráběči. Při hledání zaměstnání se absolventi tohoto učebního oboru 

spoléhají především na kontakty svých rodičů a v hledání jsou méně aktivní. 

Nespoléhají se ani na kontakty školy či pomoc učitelů, což odráží i jejich 

nespokojenost se školní přípravou během studia.  

Automechanici jsou, co se týče profesní volby, na rozdíl od ostatních 

zmíněných oborů stabilnější. Je však třeba podotknout, že tento obor není ze 

strany zaměstnavatelů tolik preferovaný a ti rozhodně netrpí nedostatkem 

pracovní síly jako u oborů Obráběč a Mechanik. V oboru Automechanik se 

chce převážná většina absolventů ve vystudovaném oboru uplatnit. Důvodem 

je především velký zájem studentů a fakt, že tento učební obor je ze strany 

studentů velmi žádaný. Ze srovnávaných oborů se zde nejčastěji 

setkáváme s vlivem rodinných vzorů. Zájemci o tento obor vzdělání často 

reprodukují profesní volbu svých otců. Ve srovnání s jinými strojírenskými 

obory uvažují absolventi učebního oboru Automechanik mnohem častěji i o 

příbuzné profesi, což je dáno širší profilací odborné přípravy, která to 

umožňuje [Úlovcová, Berný et al 2000: 37]. Při hledání zaměstnání se stejně 

jako mechanici spoléhají na pomoc svých rodičů. Zároveň jsou však poměrně 

aktivní v kontaktování odpovídajících firem a ve srovnání s ostatními učebními 

obory využívají nejvíce při hledání zaměstnání úřady práce. 

 Po určité době podíl absolventů strojírenských oborů, kteří zůstávají ve 

svém oboru, dále klesá. Týká se to zejména absolventů maturitních oborů, 

což je do jisté míry přirozeným důsledkem širšího vzdělání, které maturitní 

úroveň poskytuje [Trhlíková 2008: 15].   
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Obr. 6: Uplatnění absolventů ve vystudovaném oboru s odstupem 3 let od ukončení 
daného typu studia (v % odpovědí).13 
 
 

61%

12%

29%
36%

62%

31%

11%

29% 27%

40%38%

27%

16%

46%46%

22%
32%

36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

po ukončení
studia

skutečnost po
3 letech

po ukončení
studia

skutečnost po
3 letech

po ukončení
studia

skutečnost po
3 letech

v oboru v příbuzném
oboru

v jiném oboru/
lhostejné

SOU Maturitní SOU SOŠ

 
 
 

Podíváme-li se na podíly absolventů strojírenských oborů, kteří tři 

roky od ukončení studia na jednotlivých typech středních škol pracují 

zcela mimo vystudovaný obor, vidíme, že nedosahují ani průměrných 

hodnot. Vzhledem k tomu, že dvě třetiny absolventů strojírenských 

učebních oborů pracují tři roky po ukončení studia ve svém či 

příbuzném oboru [Trhlíková 2008: 23], mohlo by se zdát, že poptávka 

zaměstnavatelů bude naplněna. Je však třeba si uvědomit, že se jedná o údaj 

vztahující se k celé skupině strojírenských učebních oborů. Mezi jednotlivými 

obory jsou - co se týče profesní stability - patrné velké rozdíly.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Trhlíková (2008, s. 16). 
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Obr. 7: Podíl absolventů, kteří tři roky od ukončení studia pracují zcela mimo 
vystudovaný obor – srovnání podle typu střední školy14 
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Ze zkoumání příčin nedostatku absolventů strojírenských oborů, 

především učebních, který zaměstnavatelé v posledních letech velmi často 

zmiňují, vyplynulo, že problémem je primárně nízký zájem o tyto obory, za 

pozitivní trend lze považovat skutečnost, že pokles se před dvěma lety 

zastavil a počty zájemců o vzdělávání nyní stagnují. Za rozhodující příčinu 

nedostatku absolventů strojírenských učebních oborů považuji nízkou míru 

identifikace se zvoleným oborem a z tohoto postoje plynoucí i nízkou 

míru profesní stability. V této souvislosti stojí za zmínku deziluze určité části 

absolventů strojírenských oborů co se týče finančního ohodnocení a 

pracovních podmínek. Z těchto důvodů se totiž pro obor původně 

rozhodovali. Ke zlepšení současného stavu mohou výrazně přispět 

zaměstnavatelé tím, že nabídnou zájemcům o vzdělávání ve fázi profesní 

volby a rovněž absolventům strojírenských oborů zajímavou pracovní 

perspektivu i možnosti dobrého platového ohodnocení. Škola může přispět 

k identifikaci s oborem cestou zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, 

realizací výuky podporující rozvoj přenositelných kompetencí. IT dovednosti, 

                                                 
14 Trhlíková (2008, s. 23). 
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jazykové a komunikační dovednosti významně ovlivní úspěšné uplatnění 

absolventů strojírenských oborů, podpoří rovněž geografickou mobilitu. 

 

 

2 Absolventi elektrotechnických oborů 
Další skupinou oborů, jejichž absolventi jsou na trhu práce ze strany 

zaměstnavatelů poměrně žádaní, jsou elektrotechnické obory. Zatímco 

zaměstnavatelé si stěžují na nedostatek absolventů některých 

elektrotechnických oborů, ti si hledají uplatnění v příbuzných či zcela jiných 

oborech, ve kterých již nemohou uplatňovat své odborné teoretické znalosti a 

praktické dovednosti, které získali v průběhu studia. Jaké jsou příčiny 

nezájmu absolventů o uplatnění ve zvoleném oboru?  

 Ačkoliv měli absolventi elektrotechnických oborů o svůj obor původně 

velký zájem, v průběhu studia ho postupně ztráceli, což se projevilo i na 

klesající míře identifikace se zvoleným oborem. 

Mezi absolventy byly zjištěny velké rozdíly v původním zájmu o učební 

obor. Podíl elektrikářů, kteří svůj obor zvolili v souladu se svým přáním, je ve 

srovnání s ostatními obory vysoký – původní zájem o obor mělo asi 80% 

absolventů [Trhlíková 2006: 22]. Elektrikáři se při výběru oboru řídili více svým 

zájmem (často posíleným existencí profesního vzoru v rodině), v úvahu brali 

rovněž informace o možnostech uplatnění. Pro zvolený obor by se podruhé 

rozhodlo 60% absolventů tříletého učebního oboru Elektrikář [Trhlíková 

2006: 23]. 

Nízký původní zájem o obor Elektromechanik se odráží v míře 

identifikace absolventů s vystudovaným oborem. Stejný obor by si 

opětovně zvolilo pouze 55% absolventů, což je dáno poměrně vysokým 

podílem těch, kdo neměli o studium vybraného oboru vůbec zájem a těch, kdo 

zájem v průběhu studia ztratili. Tento nezájem je pak možné přičíst i faktu, že 

tento obor je mnohými absolventy tohoto oboru charakterizován jako poměrně 

náročný.  

 Jedním z faktorů, které ovlivňují identifikaci s oborem je také 

spokojenost s úrovní školní přípravy.  
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 Elektrikáři, kteří měli velký zájem o obor, hodnotili lépe školní přípravu 

z hlediska úrovně všeobecných znalostí, odborných teoretických znalostí, 

schopnosti samostatného rozhodování, komunikačních dovedností, 

jazykových znalostí, i když jejich hodnocení bylo ve srovnání s hodnocením 

absolventů jiných oborů průměrné či spíše podprůměrné. Výjimkou byla práce 

s výpočetní technikou. V tomto směru hodnotili školní přípravu jako vysoce 

nadprůměrnou. Elektromechanici, u nichž byl zájem o obor i míra identifikace 

nízké, hodnotili lépe pouze odborné praktické dovednosti. 

Absolventi elektrotechnických učebních oborů dosahují nízké míry 

profesní stability. Profesní stabilitu vyučených elektrikářů snižuje skutečnost, 

že se v oboru nemohou tolik uplatnit, případně v něm - podle svého názoru 

- dosáhnout dobrého výdělku [Úlovcová, Berný et al 2000: 47]. Častěji než 

elektromechanici by si také podruhé vybrali raději nějaký maturitní obor. 

Příčinou jsou vysoké kvalifikační požadavky zaměstnavatelů, absolventi 

učebních oborů tak jasně vnímají, že vyučení jim pro úspěšné uplatnění na 

trhu práce nestačí. Elektromechaniky častěji přestal obor zajímat (svou roli 

zde sehrála i škola), případně připouštějí spíše než elektrikáři jeho vysokou 

náročnost.  

Elektrikáři se podobně jako vyučení elektromechanici chtějí v daleko 

vyšší míře uplatnit v oboru příbuzném nebo jiném. Vyučení elektromechanici, 

kteří jsou v poslední době na pracovním trhu ze strany zaměstnavatelů 

vysoce žádaní, tak pracují v jiných oborech. Důvodem je pak především 

nezájem o obor a nízká identifikace spojená s nespokojeností s 

finančními a pracovními podmínkami. 

 V daleko větší míře než absolventi jiných oborů elektrikáři při hledání 

pracovního uplatnění spoléhají na pomoc rodičů i na kontakty získané na 

škole během odborné praxe. Při hledání se tedy více opírají o sociální síť 

svých rodičů. Využívají také inzeráty vyvěšené ve škole, případně uvažují o 

uplatnění v rodinné firmě. Vzhledem k obavám z obtíží spojených 

s uplatněním elektrikáři více zvažovaných způsobů hledání zaměstnání již 

realizovali: jednali s firmou (s příslibem pracovního místa i bez něj), sledovali 

inzerci, navštívili ÚP a uvažovali o vlastním podnikání [Úlovcová, Berný et al 

2000: 37]. 
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 Elektromechanici ve srovnání s nimi více preferují přímé kontaktování 

firem (nadprůměrné), informativní návštěvu úřadu práce (největší zájem ve 

srovnání s jinými obory), sledování inzerce (nadprůměrné). Více spoléhají i na 

pomoc učitelů. Doposud však nebyli u žádného zvažovaného kroku aktivnější 

než elektrikáři (kromě zajištění místa v rodinné firmě). 

V případě neúspěchu by elektrikáři ve větší míře preferovali podporu 

v nezaměstnanosti, problémy s uplatněním by častěji řešili prací v zahraničí 

nebo podnikáním. Byli by více ochotni vykonávat jakoukoliv práci kdekoliv. 

Elektromechanici by sice dali přednost práci v oboru v místě bydliště, ale byli 

také spíše ochotni vykonávat jakoukoli práci kdekoliv, přijali by možnost 

příležitostné práce. V tomto smyslu jsou tedy aktivnější než elektrikáři a 

zároveň adaptabilnější, spíše by pro ně přicházela v úvahu také rekvalifikace. 

Zajímavá je situace na úrovni maturitních oborů SOU a SOŠ. 

Absolventi studijních elektrotechnických oborů měli již od začátku o obor velký 

zájem – maturitní studium na SOU by si vybralo 65% absolventů [Úlovcová, 

Vojtěch et al 2008: 27], studijní obor SOŠ si v souladu se svým zájmem 

vybralo 84% žáků [Trhlíková 2006: 22]. Důvodem volby studia maturitního 

oboru byly především lepší možnosti pracovního uplatnění, svou roli však 

hrály i vzdělávací aspirace. Ve srovnání s ostatními skupinami oborů mají 

absolventi elektrotechnických oborů největší zájem pokračovat ve studiu na 

terciární úrovni vzdělávání.   

Ačkoliv byl u skupiny těchto absolventů škol zájem o studium i míra 

identifikace s oborem silná, hodnocení kompetencí a školní přípravy není ve 

srovnání s jinými obory příliš pozitivní. Důvodem je dle mého názoru 

skutečnost, že skupiny elektrotechnických oborů jsou z hlediska vzdělávání 

poměrně ambiciózní skupinou, a proto jsou v hodnocení získaných znalostí 

více kritičtí než absolventi jiných skupin oborů. Zároveň je třeba si opět 

uvědomit, že maturitní úroveň vzdělání umožňuje absolventům jak přechod na 

trh práce a vstup do praxe, tak i možnost dalšího studia na úrovni terciárního 

vzdělávání. Tedy podobně jako u absolventů strojírenských oborů i zde 

můžeme nalézt  dvě skupiny absolventů, kteří dosažené znalosti, dovednosti 

a kompetence hodnotí z hlediska jejich konkrétní vzdělávací a profesní dráhy.  
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Absolventi studijních oborů SOU hodnotí kvalitu školní přípravy jako 

lehce podprůměrnou [Úlovcová, Vojtěch et al 2008: 27]. Nejhůře hodnotí 

především své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, které jsou 

z hlediska úspěšného uplatnění velmi důležité. Oproti tomu velmi dobře  

hodnotí své dovednostmi práce s výpočetní technikou. 

Absolventi SOŠ se k hodnocení kompetencí a získaných znalostí staví 

více kriticky. Se studiem bylo spokojeno pouze 40% absolventů, stejně tak i 

jednotlivé kompetence jsou hodnoceny poměrně nepříznivě. Odborné 

praktické znalosti posuzuje kladně pouze 49%, schopnosti a dovednosti 

spojené s výpočetní technikou přibližně 68% absolventů [Trhlíková 2006: 26]. 

Stejně jako u maturitních oborů SOU jsou opět negativně hodnoceny 

komunikační dovednosti a jazykové znalosti, které jsou v rámci těchto oborů 

na nízké úrovni.  

 Profesní stabilita je nižší i u maturitních oborů SOU a SOŠ, 

přestože absolventi elektrotechnických oborů na této úrovni vzdělání 

vykazovali poměrně vysokou identifikaci s oborem. Pravdou je, že vzhledem 

k této úrovni vzdělání nejsou absolventi tak úzce profilováni jako například u 

učebních oborů. Ve spojení s ambicemi v dalším vzdělávání jsou tak schopni 

využít své znalosti především v příbuzných oborech, kam velká část 

absolventů maturitních oborů SOU a SOŠ směřuje. Důvodem je pak opět 

nespokojenost s finančním ohodnocením a pracovními podmínkami.  

Obr. 8: Podíl absolventů, kteří tři roky od ukončení studia pracují zcela mimo 
vystudovaný obor – srovnání podle typu střední školy15  
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15 Trhlíková (2008, s. 25). 
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Shrnutí  
Pro uplatnitelnost absolventů elektrotechnických oborů je typické, že 

vyučení je pro výkon profese na pozicích vysoce kvalifikovaných 

dělníků často nedostačující. To ovlivňuje do značné míry identifikaci 

s původně zvoleným oborem, protože absolventi by si raději vybrali 

maturitní obor. Uvedený fakt významně ovlivňuje i vzdělávací aspirace této 

skupiny absolventů středních škol. Oproti zmíněnému zájmu o dosažení 

vyšší úrovně vzdělání v oblasti elektrotechniky, který lze hodnotit vlastně 

pozitivně, se jako zásadnější problém jeví ztráta zájmu o zvolený obor. 

Domnívám se, že v tomto bodě výrazně záleží na zajímavosti oboru, možnosti 

získat v průběhu odborné přípravy potřebné teoretické znalosti, ale i praktické 

dovednosti, o kompetencích souvisejících s prací s výpočetní technikou nelze 

ve spojení s elektrotechnickými obory vůbec pochybovat. Důležitá je i 

možnost realizovat odborný výcvik v prostředí firem, které využívají 

nejmodernější výrobní technologie. Absolventi pak často volí aktivní strategie 

při hledání pracovního uplatnění.  

Ačkoliv měla většina absolventů původně velmi silný zájem o 

studium oboru, míra jejich identifikace se zvoleným oborem i profesní 

stabilita v některých případech v dalších letech postupně klesala. Tento 

trend je nejvíce zřetelný především u vyučených absolventů. Práce 

v příbuzném oboru nemusí nutně znamenat problém profesní stability, 

vypovídá rovněž o šíři přípravy žáků v elektrotechnických oborech a o jejich 

flexibilitě.  
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Závěr 

Směřujeme ke společnosti znalostí. Znalosti, dovednosti a kompetence 

získané a rozvíjené v průběhu vzdělávání se stávají prostředkem k získání 

dobrého pracovního uplatnění i určitého sociálního statusu jedince ve 

společnosti. Vyšší úroveň vzdělání, vyšší kvalifikace je předpokladem lepší 

vertikální sociální mobility. Podíváme-li se na strukturu absolventů škol, 

zjišťujeme, že podíl vyučených od 90. let klesá, zatímco podíl absolventů, 

kteří dosáhli střední úrovně vzdělání ukončeného maturitní zkouškou, se 

naopak zvyšuje. Tento vývoj pak samozřejmě ovlivňuje kvalifikační strukturu 

absolventů vstupujících na trh práce. V životě jednotlivce můžeme 

identifikovat dva klíčové momenty, které ovlivní průběh jeho vzdělávací a 

profesní dráhy. Prvním z nich je volba vzdělávací a profesní dráhy, druhý – a 

neméně důležitý – uzlový bod představuje etapa přechodu ze školy na trh 

práce. 

Některé obory jsou žáky a jejich rodiči preferovány, jiné zůstávají 

stranou jejich zájmu. Příčinou může být nevyhraněnost dítěte a nejasná vize 

jeho budoucího uplatnění, ale i špatná informovanost dětí a jejich rodičů o 

obsahu studia. Důležitými faktory, které mají na volbu vzdělávání 

neopominutelný vliv, jsou finanční ohodnocení, pracovní podmínky a  

možnosti pracovního uplatnění ve zvolené profesi.  

Volba oboru může být také nouzovým, alternativním řešením, po 

kterém žáci s rodiči sáhnou v případě neúspěchu u přijímacího řízení.  

Nezájem o obor je pak jedním z nejvíce frekventovaných důvodů obtížné 

identifikace se zvoleným oborem. V řadě případů dochází také ke ztrátě 

zájmu o obor v průběhu studia, odborné přípravy. Vliv na identifikaci s oborem 

má v průběhu studia i v etapě přechodu na trh práce také subjektivní 

hodnocení úrovně přípravy, dosažených odborných znalostí, praktických 

dovedností i přenositelných kompetencí ze strany žáků, absolventů škol. 

Takové hodnocení přípravy během studia se na jednotlivých úrovních 

vzdělání podstatně liší, což koresponduje s charakterem vykonávané profese. 

Některé kompetence však můžeme chápat jako univerzální a využitelné na 

všech pracovních pozicích. S vyšší úrovní vzdělání jsou však patrná vyšší 
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očekávání ze strany studentů a také odlišné požadavky a nároky na ně 

kladené. Na úrovni vzdělání bez maturity jsou hodnoceny především 

kompetence účelové, které vedou ke splnění zadaného úkolu. Na vyšších 

úrovních vzdělání jsou jako potřebné hodnoceny také kompetence, které jsou 

odrazem samostatnosti jedince ve smyslu orientace v problematice a 

uchopení problému, schopnosti rozhodovat se a problém řešit. 

Zaměstnavatelé pak podle zkušeností pracovníků úřadů práce od absolventů 

očekávají vedle profesních znalostí a dovedností také řadu kompetencí, 

především ochotu nést odpovědnost za vykonávanou práci a především pak 

ochotu učit se, dále se vzdělávat tak, aby naplnili specifické požadavky 

kladené na danou pracovní pozici. Nízký zájem absolventů některých oborů 

hledat uplatnění v odpovídající profesi pak do značné míry souvisí s určitou 

deziluzí při setkání s reálným pracovním prostředím a finančním 

ohodnocením. To se týká především absolventů strojírenských učebních 

oborů. Ztráta zájmu o zvolený obor, případně obtížné studium je problémem 

některých absolventů elektrotechnických oborů. Ti však zároveň zjišťují, že 

vyučení v oboru není pro uplatnění na trhu práce dostačující a mají zájem o 

získání vyšší kvalifikace. To se pak odráží i ve vyšších vzdělávacích 

aspiracích absolventů elektrotechnických oborů.  

To vše následně ovlivňuje turbulenci změn při přechodu absolventů 

středních škol na trh práce. Přičteme-li k tomu skutečnost, že absolventi škol 

obecně představují velmi rizikovou skupinu na trhu práce, u které 

zaměstnavatelé poukazují na nedostatek praktických zkušeností, je zřejmě, 

že jejich pozice nemusí být jednoduchá. Přestože se v ČR v poslední době 

dramaticky snižuje jak obecná míra nezaměstnanosti, tak specifická míra 

nezaměstnanosti absolventů škol,  a to především díky ekonomickému vývoji, 

odchylky ve vztazích nabídky a poptávky na regionálních trzích práce a 

neochota části absolventů hledat uplatnění v oborech, na které se 

připravovali, mohou stát za konfrontací absolventů s problémem 

nezaměstnanosti. V případě absolventů strojírenských a učebních oborů, 

které jsem si zvolil pro část své bakalářské studie, která je vlastně případovou 

studií, se setkáváme s paradoxní situací, kdy zaměstnavatelé upozorňují na 

nedostatek pracovníků a na fakt, že jejich požadavky po kvalifikacích nejsou 
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naplněny, poměrně vysoký podíl absolventů se ve svém oboru nemá zájem 

uplatnit a hledá zaměstnání v lepším případě v některém příbuzném oboru, 

v horším případě ve zcela odlišném oboru. Příčinou je často deziluze 

z finančního ohodnocení a pracovních podmínek v odpovídajících profesích. 

Zaměstnavateli proklamovaný nedostatek absolventů především 

strojírenských učebních oborů je velmi silné společenské téma, které je 

v posledním čase velmi často medializováno. Neopominutelný fakt je zároveň 

ten, že k zaměstnavateli pociťovanému nedostatku pracovní síly výraznou 

měrou přispívá u strojařů nízká profesní stabilita a obecně pak demografický 

pokles, který zapříčiní rovněž snížení počtu žáků vstupujících do odborného 

vzdělávání a následně i k snížení počtu absolventů středních odborných škol 

všech typů.  

Dalším sociálním problémem, který ovšem v naší společnosti není ve 

srovnání s dalšími evropskými zeměmi tolik markantní, je předčasný odchod 

ze vzdělávání. Problém mladistvých absolventů, kteří vstupují na trh práce 

bez jakékoliv kvalifikace, pouze se základním vzděláním, je opravdu velmi 

zásadní a váže na sebe i existenci celé řady sociálně patologických jevů. 

Přestože to není problém, který by byl pro český vzdělávací systém a český 

trh práce dominantní, jedná se o skupinu, která ztratila jakoukoliv motivaci 

potřebnou k dosažení úrovně vzdělání. Mladí lidé, kteří mají pouze základní 

vzdělání tak ovlivňují jak specifickou míru nezaměstnanosti absolventů škol, 

tak i míru jejich dlouhodobé nezaměstnanosti.  

 

Resumé 
First - theoretical - part of this baccalaureate thesis is concerned on labour market 

transition of graduates of the secondary schools and on problems of theirs employability. It 

answers what are educational preferences of current students of the secondary schools, what 

are subjective reasons influencing transition of secondary schools graduates on the labour 

market, what are reasons for theirs difficult employability, what risks are linked with early 

school-leaving and unemployment risks (incl. long term unemployment).  Its based on 

statistical data provided by UIV and MPSV and also on empirical surveys results, which 

elucidates causalities of observed phenomena. Education is only one most important 

determiner for the future career success. School graduates have comparative disadvantage in 

comparison with adults on the labour market. They miss sufficient practice, which is 

significantly influencing period of theirs transition from school to workplace. On other hand a 
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significant decrease of general unemployment rate in CR is under way and it is influencing 

also specific unemployment rate of school graduates. Reason for that are in particular 

conditions of general economy, which are one of most important external factors. But 

important are also knowledge, skills and competences of school graduates, gained during 

vocational training. Also individual opinion of school graduates itself and employment offices 

(which are arranging employers needs for a workforce) is interesting. Its evident, that except 

of wide professional knowledge and practical skills employers are demand - proportionally to 

educational level gained - for competences such as ability to take responsibility, willingness to 

further education, and of course language and IT skills. Most problematic are mainly those of 

youngsters, who are leaving education early, without any qualification. Although number of 

early school-leavers in CR is lowest in comparison with other European countries, this group 

influencing not only unemployment rate but also its duration.  

Second part of thesis is empirical and gives information about labour market transition of 

school graduates from the fields of education engineering and electroengineering. Bring 

analyzes of attitudes of school graduates from two mentioned fields of education. Attitudes 

are interconnected with their identification with the chosen field of education and with stability 

of related profession. It concerns on quality assessment of schools from the school 

graduates´ point of view. It is based on empirical data collected during survey of the National 

Institute of Technical and vocational Education, on which the author has participated. Second 

part of baccalaureate thesis illustrates fact, that previous interest on chosen field of education 

increases subsequent identification with this field. In case of alternative choice (“under 

pressure”) think school graduates more often about work in different field. Low professional 

stability is characteristic mainly for the school graduates from engineering vocational fields of 

education. Its caused in one hand by theirs primary lack of interest about this field, in other 

hand by disillusion coming out from financial and working conditions in the chosen field. It 

gives also answer on question, what is the reason for contemporary lack of school graduates 

from machinery vocational fields of education on the labour market 

 

Summary 
První teoretická část bakalářské práce je zaměřena na problematiku přechodu 

absolventů středních škol na trh práce a na problémy jejich uplatnitelnosti. Přináší odpovědi 

na otázky vzdělávacích preferencí současných středoškoláků, subjektivních faktorů 

ovlivňujících přechod absolventů středních škol na trh práce, příčin obtížné uplatnitelnosti 

absolventů středních škol na trhu práce, rizik spojených s předčasných ukončením 

vzdělávání, rizika nezaměstnanosti (vč. dlouhodobé nezaměstnanosti). Je založena jednak 

na statistických datech ÚIV a MPSV, jednak na výsledcích empirických šetření, která 

vysvětlují příčinné souvislosti sledovaných jevů. Vzdělání je nejdůležitější determinanta 

profesního úspěchu. Absolventi škol jsou ve srovnání s dospělými na trhu práce v relativní 

nevýhodě. Chybí jim dostatečná praxe, což významně ovlivňuje etapu přechodu ze školy do 
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zaměstnání. Na druhé straně v ČR dochází k výraznému poklesu obecné míry 

nezaměstnanosti a tím i specifické míry nezaměstnanosti absolventů škol. Důvodem je 

především stav ekonomiky, který patří k nejdůležitějším vnějším faktorům. Důležité jsou však i 

znalosti, dovednosti a kompetence absolventů škol získané v průběhu odborné přípravy. 

Zajímavé je subjektivní hodnocení absolventů samotných i hodnocení úřadů práce, které 

zprostředkovávají poptávku zaměstnavatelů po pracovní síle. Je zřejmé, že vedle širokých 

profesních znalostí a praktických dovedností jsou od absolventů škol – úměrně úrovni 

dosaženého vzdělání – žádány kompetence jako schopnost nést odpovědnost, ochota učit se 

a samozřejmě jazykové a IT kompetence. Problematičtí jsou hlavně ti mladí lidé, kteří ze 

vzdělávání odcházejí předčasně, bez kvalifikace. Přestože ČR má ve srovnání s ostatními 

evropskými zeměmi podíl těchto jedinců nejnižší, ovlivňuje tato skupina jak míru 

nezaměstnanosti, tak i její délku. 

Druhá část má empirický charakter a vypovídá o přechodu absolventů strojírenských a 

elektrotechnických oborů na trh práce. Analyzuje postoje absolventů strojírenských a 

elektrotechnických oborů, které souvisejí s jejich identifikací se zvoleným oborem a s jejich 

profesní stabilitou. Zaměřuje se na subjektivní hodnocení kvality školní přípravy absolventy 

uvedených oborů. Druhá část vychází z empirických dat získaných v rámci šetření 

realizovaných Národním ústavem odborného vzdělávání, na kterých se autor bakalářské 

práce podílel. Tato část dokládá, že identifikaci se zvoleným oborem výrazně zvyšuje původní 

zájem o obor. V případě, že se jedná o alternativní („nouzové“) řešení, absolvent častěji 

uvažuje o uplatnění v jiném oboru. Nízká profesní stabilita je charakteristická zejména pro 

absolventy strojírenských učebních oborů a je zapříčiněna jednak původním nezájmem o 

obor, jednak deziluzí spojenou s finančním ohodnocením a pracovními podmínkami dané 

profese. To je také odpověď na otázku, co je příčinou nedostatku absolventů učebních 

strojírenských oborů na trhu práce. 

.  
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