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Úvod 

Tématem této bakalářské práce jsou rekvalifikace a následné uplatnění jejich 

absolventů na pracovním trhu. Práce je zaměřena na Karlovarský kraj.
1
  

V době, kdy jsem začala přemýšlet nad tématem bakalářské práce, právě 

začínala současná světová hospodářská krize. Počet nezaměstnaných rostl, a naděje, ţe 

by touto krizí postiţení lidé v dohledné době našli nové zaměstnání, byla malá. Média 

podávala zprávy o dotacích, které poskytne vláda postiţeným podnikům, o finančních 

prostředcích, které obdrţí úřady práce jako reakci na rapidní nárůst počtu těch, kdo se 

přišli zaregistrovat a zajistit si tak nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti,  

a o prognózách, které předpovídaly další propouštění. Zajímalo mě, jaký je v České 

republice systém boje s nezaměstnaností. Vyvstala otázka, do jaké míry se praktikuje 

aktivní politika zaměstnanosti, a jak moc jsme sociálním státem?  

Rekvalifikace jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jsou 

nástrojem, který rozvíjí flexibilitu jednotlivce a jeho schopnost lépe se orientovat na 

trhu práce. Měly by jednotlivci umoţnit plynule přecházet na pracovním trhu podle 

aktuální potřeby. Rekvalifikace jako jeden ze způsobů aktivní politiky zaměstnanosti by 

měly přispívat k rovnováze na pracovním trhu, měly by odstranit přebytek pracovní síly 

na jedné straně tím, ţe jí „přesunou“ tam, kde je jí nedostatek.  

Rozhodla jsem se proto, ţe zjistím, jestli tomu tak opravdu je. Cílem mé 

bakalářské práce bylo zjistit, zda uchazeči o práci vedení na úřadu práce, kteří úspěšně 

absolvují rekvalifikační kurz, skutečně na základě absolvování tohoto kurzu získají 

nové zaměstnání. Předpokládala jsem přitom, ţe na základě provedeného výzkumu si 

potvrdím předem utvořenou hypotézu, podle níţ by rekvalifikační kurzy měly svým 

absolventům přispět k nalezení nového zaměstnání. Zároveň jsem chtěla zjistit profil 

uchazečů o zaměstnání, kteří rekvalifikaci nastupují. Abych získala informace  

o účastnících rekvalifikačních kurzů, rozhodla jsem se vytvořit dotazník (viz Příloha 1) 

a rozdat ho v jednotlivých kurzech.  

Výzkum jsem rozdělila do dvou částí. První, teoretická část, je postavena na 

analýze dokumentů, získaných z archivu Úřadu práce v Karlových Varech a ze 

statistických údajů z databáze Českého statistického úřadu. Tato část poskytuje 

informace o stavu zaměstnanosti, popř. nezaměstnanosti, a programu rekvalifikací 

                                                 
1
 Pocházím z Karlových Varů, proto jsem práci zaměřila na Karlovarský kraj. 
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v Karlovarském kraji v období let 1999-2009. Zahrnuje také informace o nejčastěji 

volených zaměřeních rekvalifikace v období let 1999-2009. Teoretická část představila 

důleţitá témata zkoumaného problému a umoţnila formulovat hypotézu. 

Druhou část výzkumu tvoří výše zmiňovaný dotazník určený uchazečům  

o zaměstnání, kteří v prvním čtvrtletí roku 2010 nastoupili některý z rekvalifikačních 

kurzů organizovaný úřadem práce. Na základě vyplněných dotazníků jsem získala 

informace  

o poměru ţen a muţů v programu, o věkovém sloţení účastníků, o jejich průměrném 

dosaţeném vzdělání, o tom, jak dlouho jsou evidováni na úřadu práce atd. Splnila jsem 

tak první cíl výzkumu, a to zjistit profil účastníků rekvalifikačních kurzů. Druhým 

krokem bylo zjistit, kolik absolventů rekvalifikačních kurzů získá díky rekvalifikaci 

nové zaměstnání. Součástí kaţdého dotazníku byla také ţádost o poskytnutí kontaktních 

údajů, tj. telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Získání kontaktů bylo klíčovým 

krokem k dokončení výzkumu, tzn. zjištění, kolik absolventů rekvalifikačních kurzů 

získalo na základě absolvování rekvalifikačního kurzu zaměstnání. 

Na závěr práce uvádím informace získané na základě nestandardizovaných 

rozhovorů, které mi poskytli nejenom samotní respondenti, ale také vedoucí 

jednotlivých rekvalifikačních kurzů (lektoři), nebo pracovnice ÚP v KV. Tyto 

rozhovory jsou výsledkem volné konverzace, neměly ţádnou předem naplánovanou 

formu. Jsou však o to autentičtější a vzhledem k bohatým zkušenostem, které tito lidé 

většinou s rekvalifikačními kurzy mají, jsem je nemohla do této bakalářské práce 

nezařadit. 
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1 Teoretická část 

1.1 Pojetí práce a zaměstnání 

Práce a zaměstnání jsou dva odlišné pohledy na produktivní činnost člověka. 

Zatímco práci definujeme jako „vykonávání úkolů vyţadujících mentální a fyzické úsilí, 

jehoţ cílem je výroba zboţí a sluţeb k uspokojení lidských potřeb“ (Giddens, 1999, s. 309), 

a to bez ohledu na to, zda za ni dostaneme finanční odměnu, do zaměstnání chodíme 

výhradně výměnou za pravidelnou mzdu či plat. V tomto případě jde o tzv. formální 

ekonomiku.
2
 Rozlišujeme tedy práci jako sluţbu pro sebe, a práci, kterou nabízíme na 

trhu druhým. Ve druhém případě jde o soubor tří prvků: trţního zprostředkování – 

zveřejnění – zdanění. 

Většina pracovních úkolů probíhá mimo sféru formální ekonomiky, a dostává se 

do prostředí tzv. ekonomiky neformální. Jde většinou o práci v domácnosti, o práci 

domácích kutilů apod., tedy o prvky, které oficiální statistiky registrují málo nebo 

vůbec. 

Pro ekonomický systém moderních společností je charakteristická dělba práce. 

Jejím důsledkem je stále rostoucí specializace jednotlivých pracovních činností 
3
. 

S tímto faktem souvisí rostoucí vzájemná ekonomická závislost členů moderních 

společností. K těmto skutečnostem přispěla i rozsáhlá automatizace výrobního prostředí, 

tedy fakt, ţe velké mnoţství pracovních činností vykonává za člověka stroj. Přispělo to 

ke zrychlení pracovního procesu a zvýšení výroby, která je schopna uspokojovat stále se 

zvyšující poptávku po zboţí. Vedlo to však mj. ke změně ve struktuře zaměstnanosti. 

Zatímco ještě na začátku 20. století se většina zaměstnaných ţivila manuální prací 

(dělníci), postupem času se tento trend otočil, a v současné době jiţ převaţuje podíl tzv. 

„bílých límečků“. 

Jak jiţ bylo řečeno, jednou z hlavních charakteristik moderních společností je 

dělba práce a vzájemná ekonomická závislost. Je to způsobeno rostoucími poţadavky na 

odbornost kaţdého jednotlivého pracovníka. S tím souvisí i rozšiřující se trend 

                                                 
2
 „Práce je ve všech kulturách základem ekonomiky. Instituce, které zajišťují výrobu a směnu zboţí a sluţeb, 

vytvářejí ekonomický systém.“(Giddens, 1999, s. 309) 
3
 Naproti tomu v tradičních společnostech byly dva hlavní směry, a to zemědělství a řemeslo. Lidé byli 

ekonomicky soběstační. 
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rekvalifikací jako způsobu jak získat zaměstnání. Jde o zvyšování kvalifikace, 

dovedností a schopností jedince, který se tak stává atraktivnějším pro pracovní trh. 

„Nezaměstnaný je ten, kdo je ‚bez práce‘, čímţ se ovšem rozumí placené zaměstnání. 

Mnozí lidé, kteří jsou registrováni jako nezaměstnaní, však vykonávají nejrůznější formy 

produktivní práce (opravují dům, starají se o zahradu); řada osob pracuje na částečný 

úvazek nebo přijímá placená zaměstnání jen sporadicky; a důchodci, kteří nepracují, se 

mezi nezaměstnané nepočítají.“ (ibid., s. 327)  

Podle některých ekonomů bychom ukazatele zaměstnanosti měli doplnit o údaje  

o dvou dalších skupinách: pracovníci bez perspektivy (chtějí pracovat, ale nevěří, ţe si 

najdou práci) a osoby pracující nedobrovolně na částečný úvazek. 

Nezaměstnanost s sebou nese několik negativních jevů. Od ztráty příjmu (moţnost 

sníţení ţivotní úrovně) aţ po ztrátu sebevědomí, coţ můţe mít výrazný vliv na další ţivot. 

Paradoxem je, ţe přes zdánlivě zvyšující se ţivotní úroveň, míra nezaměstnanosti 

především v západních zemích neustále roste. Podle Giddense jde o důsledek několika 

faktorů (ibid., 1999): 

- „růst mezinárodní konkurence v oborech, v nichţ byl Západ dříve 

dominantní; 

- několik recesí, které postihly světovou ekonomiku od roku 1973; 

- snížení poptávky po pracovní síle vlivem rostoucího vyuţití 

mikroelektroniky; 

- větší podíl žen na trhu práce.“ 

Zaměstnancem budoucnosti je podle Giddense tzv. portfoliový pracovník, který 

bude disponovat „škálou rozmanitých dovedností a kvalifikací, které bude pouţívat při 

získávání různých přechodných zaměstnání.“ (ibid., s. 330)  

Můţe se však také stát, ţe placená práce, tzn. zaměstnání, ztratí vlivem stále rostoucí 

nezaměstnanosti svůj význam a smysl. Řešením je přehodnotit pohled na nezaměstnanost 

jako na negativní jev. „Vţdyť omezení pojmu „práce" na placené zaměstnání není ničím 

samozřejmým. Proč by nemělo být povaţováno za práci, jestliţe někdo věnuje obrovské 

úsilí svému koníčku, například zahradničení, a dělá to z nadšení, ne s vidinou zisku? Pojem 

„nezaměstnanost" vznikl teprve na konci devatenáctého století; moţná by mohl na konci 

dvacátého stejně náhle zmizet, kdybychom zrušili rovnítko mezi pojmy „nemít místo" a „být 

bez práce".“ (ibid., s. 331) Nezaměstnaní by v takovém případě byli označováni za osoby 
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samostatně výdělečně činné. Prvky, které tento vývoj podporují, jsou neustále se zkracující 

délka pracovního týdne v některých zemích Evropy, a tendence dřívějšího odchodu do 

důchodu. „Bude-li se doba strávená v zaměstnání dále sniţovat a potřeba „mít stále místo" 

ztratí v našem ţivotě své dominantní postavení, můţe se pojetí „kariéry" výrazně změnit.“ 

(ibid., s. 331) 

1.2 Politické přístupy k zaměstnanosti 

Politika zaměstnanosti je součástí sociální politiky státu. Souvisí s jejími dalšími 

součástmi, jako je například vzdělávání apod. (viz další text). 

A. Giddens se ve své knize Třetí cesta: obnova sociální demokracie (2001) snaţí 

nalézt třetí cestu mezi klasickou levicí a neoliberalismem. Zatímco stará levice vyţaduje 

všudypřítomnou účast státu v sociální i ekonomické sféře, a tím pádem i převahu státu 

nad občanskou společností, vede ke kolektivismu, silnému rovnostářství a plné 

zaměstnanosti, neoliberalisté (nová pravice) jsou jejím pravým opakem. Jejich 

prioritami jsou minimální role státu (tvrzení podloţené argumenty o nadřazené povaze 

trhu), autonomní občanská společnost, morální autoritářství a silný ekonomický 

individualismus. Sociální stát vnímají neoliberálové aţ jako záchrannou síť, nerovnost 

povaţují za ţádoucí. Podle neoliberálů existuje stát proto, aby „zajistil prostředky pro 

zastupování různých zájmů; poskytl fórum pro hledání kompromisů, které tyto zájmy 

vyţadují; vytvořil a chránil veřejný prostor“ (tak, aby mohla probíhat veřejná diskuse); 

„zajistil veřejné statky; reguloval trhy, zabezpečil hospodářskou soutěţ tam, kde hrozí 

monopol; podporoval sociální mír kontrolou násilí; podporoval aktivní rozvoj lidského 

kapitálu, udrţoval fungující právní systém; podporoval regionální a nadnárodní 

společenství“ (2001, s. 47). Prostřednictvím třetí cesty se Giddens pokouší přesáhnout oba 

tyto směry a nalézt jakýsi zlatý střed.  

„Konečný cíl politiky třetí cesty by měl spočívat v pomoci občanům zorientovat 

se v hlavních převratných změnách naší doby: globalizaci, změnách v osobním ţivotě, 

v našem vztahu k přírodě“ (ibid., s. 60). Předností politiky třetí cesty (předpokládaný 

nový postoj sociálních demokratů) je sociální spravedlnost a vědomí toho, ţe rovnost  

a svoboda se mohou navzájem vylučovat, přestoţe „rovnostářská opatření často mohou 

jednotlivcům rozšířit okruh svobod“ (ibid., s. 61). Svoboda tak v tomto pojetí znamená 

především svobodu jednání, tedy předpoklad stabilní občanské společnosti. Za příhodná 



6 

 

hesla této politiky povaţuje Giddens: „ţádná práva bez povinností“ 
4
 a „ţádná autorita 

bez demokracie“.  

„Reforma státu a vlády by měla být základním orientačním principem politiky 

třetí cesty, a to ve směru prohlubování a rozšiřování demokracie“ (ibid., s. 64). To 

předpokládá úzkou spolupráci vlády s institucemi občanské společnosti.
5
 Produktem 

tohoto partnerství by byla tzv. smíšená ekonomika. Ta můţe efektivně fungovat 

v případě, „ţe dojde k důkladné modernizaci existujících institucí veřejných sociálních 

sluţeb“ (ibid., s. 64). Politika třetí cesty vystupuje jako politika národního státu.  

Hlavním zájmem klasické sociální demokracie byla od počátku starost  

o sociálně slabší skupiny, přerozdělování. Na rozdíl od neoliberálů je pro ni tvorba 

bohatství vedlejší. To jsou dva do jisté míry extrémní směry, z nichţ chce politika třetí 

cesty vytvořit kompromis - zamýšlí soudrţnost veřejného a soukromého sektoru, 

předpokládá vyuţití trţní ekonomiky a důsledné dodrţování veřejných zájmů. Rovnost 

definuje jako inkluzi, tzn. „začlenění osob do většinové společnosti“ (ibid., s.. 89).
6
  

Přerozdělování finanční podpory nemá být zaměřeno pouze na chudé. Investovat 

je třeba také do lidských zdrojů, tzn. prohlubovat vzdělání občanů, zamezovat moţnosti, 

ţe ztratí zaměstnání vlivem toho, ţe nemají dostatečné dovednosti, nebo je jejich 

kvalifikace zastaralá.  

Ve své další knize Důsledky modernity (2003) se Giddens věnuje rozvoji 

kapitalismu jako „systému produkce zboţí, který je zaloţen na vztahu mezi soukromým 

vlastnictvím kapitálu a nemajetnou námezdní prací.“ (2003, s. 55) Souvisí s ním rozvoj 

industrialismu, tzn. „pouţívání neţivých zdrojů materiální síly ve výrobním procesu“ 

(ibid., s. 55), coţ předpokládá průběţnou koordinaci lidské činnosti, strojů, vstupů surovin 

a výstupu zboţí a ovlivňuje všechny oblasti lidské činnosti, včetně domácnosti a trhu 

práce.  

Významnou stránkou kapitalismu je podle Giddense soutěţivost. A to nejen 

v oblasti inovace strojů, ale také v případě lidského kapitálu. Kapitalismus vyţaduje 

neustálé sebevzdělávání, klade důraz na vzdělaného, a schopného člověka, z trhu práce 

dělá jednu velkou soutěţ, v níţ vyhrávají ti lepší. V případě, ţe člověk ztratí práci je 

                                                 
4
 Jako příklad udává pobírání podpory v nezaměstnanosti, které by vyţadovalo aktivní hledání nové 

práce. 
5
 Stát a občanská společnost by se měly navzájem kontrolovat. 

6
 Opakem je exkluze, tedy obrácení se zády k těm, kdo se ocitli na společenském dně, a nemají šanci, jak 

se znovu stát součástí společnosti. 
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tedy jednou z moţností, která odpovídá kapitalistickému pojetí trhu práce právě 

rekvalifikace, která rozvíjí a rozšiřuje schopnosti a rozhled kaţdého uchazeče o práci  

a znovu ho tak činí konkurenceschopným na pracovním trhu. Giddens však upozorňuje 

na to, ţe v současném světě na základě jím nastavených parametrů, není moţné být 

odborníkem ve všech ohledech. Uvádí, ţe navzdory tomu, ţe téměř kaţdý z nás má 

svou kvalifikaci, obor, kterému rozumí a je v něm dobrý, je „vzhledem k rozsáhlému 

počtu expertních systémů“ nemoţné, abychom se orientovali ve všem.  

1.2.1 Nezaměstnanost jako sociální problém 

Jak uvádí Mareš ve své práci s názvem Nezaměstnanost jako sociální problém 

(1994), nezaměstnanost provází mnoho negativních dopadů na ţivot jí postiţených 

jedinců. „Nejde jen o pokles ţivotní úrovně, spojený s poklesem příjmů, ale i o hluboké 

důsledky nezaměstnanosti pro jejich kaţdodenní ţivot, společenské vztahy, hodnoty  

a pro řadu sociálních institucí (zejména pro rodinu)“ (1994, s. 74). Situace kaţdého 

nezaměstnaného se však v několika ohledech liší. Jde především o to, zda jde o muţe či 

ţenu, o stupeň jejich kvalifikace, věk i povahu (zda se spíše smíří se svou situací nebo 

dělají všechno proto, aby ji změnili ve svůj prospěch). Důsledky, které doprovázejí 

především dlouhodobou nezaměstnanost, jsou podle Mareše následující: 

- absence pravidelnosti (změna vnímání času); 

- sociální izolace (nezaměstnanost připravuje člověka o sociální interakce); 

- ztráta sociálního postavení a s ním spojené vlastní důstojnosti a sebeúcty; 

- změna postavení v rodině (existují dokonce teorie o souvislosti 

nezaměstnanosti a zvýšené rozvodovosti, stejně tak jako o souvislosti 

nezaměstnanosti  

a násilnými činy v jí postiţených rodinách, za coţ pravděpodobně můţe 

zvýšená míra stresu); 

- ztráta hodnot a respektu k veřejným autoritám. 

Na základě těchto skutečností je dlouhodobá nezaměstnanost označována za 

„ekonomicky a sociologicky neţádoucí jev“ (ibid., s. 74). S prodluţující se dobou 

nezaměstnanosti zpravidla klesá šance na získání nového zaměstnání. Mareš uvádí, ţe 

„osoby, které zůstaly déle neţ 15 měsíců nezaměstnanými, ve srovnání s osobami, které 

byly nezaměstnané jen 3 měsíce, mají při hledání zaměstnání jen třetinovou 

pravděpodobnost úspěchu.“ (ibid., s. 75)  
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Vysvětluje to jako důsledek vlivu 4 faktorů: 

- zlomení pracovní etiky, ztráta motivace stále hledat zaměstnání a s ní 

spojené definitivní vyloučení z trhu práce; 

- devastace lidského kapitálu spojená s neschopností udrţovat svou kvalifikaci 

atraktivní pro trh; 

- nedůvěra potenciálních zaměstnavatelů, kteří vidí dlouhodobou 

nezaměstnanost kandidáta jako neţádoucí. Chápou tento fakt jako osobní 

defekt nezaměstnaného („nepouţitelná kvalifikace, nedostatečné pracovní 

návyky, nespolehlivost, kverulanství, lenost“ ad.; ibid., s. 75); 

- krize identity člověka spojená se ztrátou společenského postavení. 

V souvislosti s postavením nezaměstnaného jedince a jeho rodiny mluví Mareš  

o tzv. anomické situaci a o deprivaci. Uvádí, ţe „deprivace nezaměstnaných je spojena 

s jejich vyloučením ze sociálních vztahů a s vyloučením z konzumu jako centrální 

aktivity moderní společnosti“ (ibid., s. 76). Rozlišuje přitom dva druhy deprivace, a to 

absolutní deprivaci a relativní deprivaci. Absolutní deprivace ohroţuje existenci 

nezaměstnaného. Relativní deprivace rovná se psychické strádání jedince.  

Ve výsledku je tedy patrné, ţe nezaměstnanost má negativní dopady nejenom na 

jedince, který jí musí čelit, ale také na jeho okolí. Jde tedy o sociální problém, který 

v rámci zachování společenského řádu vyţaduje pozornost. 

1.3 Rekvalifikace z pohledu andragogiky 

Tato část je postavena na poznatcích O. Pospíšila, které uvedl ve své práci 

Pedagogika dospělých, andragogika (2001).  

Pospíšil označuje rekvalifikaci za proces získávání nové kvalifikace. Dostává 

tedy člověka do nového prostředí, coţ vyţaduje osvojení si nových dovedností  

a adaptaci na nové sociální podmínky.  

Rekvalifikace zařazuje Pospíšil do kategorie aplikovaného kumulativního stupně 

organizace v oblasti distribuce andragogických aktivit 
7
, a to spolu s krátkodobými 

kurzy profesních dovedností, atraktivní profesní průpravou a volným sebevzděláváním. 

Cílem těchto aktivit je doplnění profesní způsobilosti, a upevnění účastníkovy role  

a pozice ve společnosti. Podle Pospíšila plní rekvalifikace především zastupitelskou  

                                                 
7
 Andragogika = vzdělávání a výchova dospělých. 
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a pokračovací funkci (souvisí to s cílem, který rekvalifikace sleduje, tzn. se získáním 

nové způsobilosti). 

Podle Pospíšila je rekvalifikace důsledkem změny ekonomických podmínek  

a vyţaduje intenzivnější působení lektora na účastníka. Důraz je však kladen také na 

sebevzdělávání. Do popředí se dostává motivace účastníka získávat nové dovednosti, 

umění řešit problémy s tím spojené a vyuţívat nově nabyté praktické dovednosti. Podle 

M. Beneše (2008) chápe stát rekvalifikace jako cestu k oslabení a řešení sociálních 

konfliktů  

a nezaměstnanosti.
8
 Tuto problematiku tedy řadí do oblasti sociální politiky.

9
  

Úspěšné dokončení rekvalifikačního kurzu však automaticky nezaručuje získání 

nového zaměstnání. A i v případě, ţe si dotyčný nové zaměstnání najde, není zaručeno, 

ţe si ho udrţí do konce produktivního věku. 

Z pohledu M. Šeráka (2009) spadají rekvalifikace do oblasti zájmového 

vzdělávání. Jde o způsob profesního vzdělávání. Šerák upozorňuje na skutečnost, ţe jde 

o jedinou oblast, která je alespoň nějakým způsobem legislativně regulována. Jako 

příklad uvádí zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti (ZoZ) nebo Národní program 

rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha, 2001).  

1.4 Pracovní modely ve světě a jejich kulturní podmíněnost 

Trhy práce nejsou univerzální, ale kulturně vymezené a podmíněné. Tato 

kulturní podmíněnost se projevuje v teoretických přístupech k práci, tj. v modelech 

práce.  

1.4.1 Typy pracovních modelů 

V následujícím textu uvedu jen ty nejvýznamnější: japonský pracovní model 

jako principiálně odlišný od evropského a posléze rozdíly mezi anglosaskými  

a kontinentálními přístupy.   

                                                 
8
 Vzdělávání představuje způsob, jakým stát reguluje trh práce. Beneš dává jako příklad, ţe např. 

v dobách nezaměstnanosti mládeţe stát prodlouţí povinnou školní docházku.  
9
 Uvádí její 2 formy: liberální (rozděluje prostředky podle potřeby, zastává názor, ţe ti, kdo jsou na tom 

ekonomicky a kulturně lépe, se o své vzdělání dokáţou postarat sami); a institucionální (nutnost vytvořit 

rovné vzdělávací podmínky pro všechny) 
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1.4.1.1 Japonský pracovní model 

Podle odborníka na moderní japonské dějiny a japonskou společnost Petra 

Kličky 
10

 je „jedním z nejvýznačnějších rysů současné japonské ekonomiky duální 

charakter japonského pracovního trhu, na němţ vedle sebe existují dvě naprosto odlišné 

formy zaměstnání: na jedné straně standardní zaměstnání (seiki kojó/tenkei kojó) a na 

druhé straně zaměstnání nestandardní (hiseiki kojó/hitenkei kojó).“ 
11

 

V prvním případě jde o formu vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 

která se vytvářela v důsledku industrializace (první polovina dvacátého století) a má typicky 

japonská specifika- na rozdíl od nestandardní formy.  

Zatímco u nás většinou rozlišujeme pouze práci na plný nebo částečný pracovní 

úvazek, v Japonsku se můţeme setkat aţ s 8 formami práce, které rozdělujeme do 3 

skupin.  

- standardní zaměstnání: práce na plný úvazek, na časově neomezenou pracovní 

smlouvu: 

o souvisí s industrializací; 

o stojí na 3 pilířích:  

 celoţivotní zaměstnání: zaměstnanec je v jedné firmě od ukončení 

SŠ/VŠ a setrvá tam aţ do věku určenému k odchodu (ten si kaţdá 

firma určuje sama). Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem přitom 

funguje nepsaná dohoda: „Zaměstnanec se vstupem do firmy 

zavazuje být loajální a oddaný, tj. akceptovat mnohahodinové 

neplacené přesčasy, vybírat si minimum dovolené a „dobrovolně“ 

se účastnit popracovních a nedělních druţeb s kolegy. Výměnou za 

to se firma zavazuje zaměstnance a jeho rodinu plně zaopatřit, tj. 

nepropustit ho, po odchodu do důchodu mu poskytovat penzi, 

postarat se o pozůstalé v případě jeho úmrtí atd. Jistota, ţe 

zaměstnanec ve firmě setrvá, jí umoţňuje bez obav investovat do 

zvyšování jeho lidského kapitálu.“ (ibid.) V rámci zţití se 

s mateřským podnikem buď projde zaměstnanec všemi pracovními 

pozicemi podniku, aby pochopil procesy jemu vlastní, coţ můţe 

                                                 
10

 Petr Klička je absolvent bakalářského studia mezinárodního obchodu na FMV VŠE, a japonských 

studií na FF UK 
11

 Dostupné z http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2009100103; 15. 3. 2010 

http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2009100103
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trvat několik měsíců-let, nebo navštěvuje dceřiné společnosti. 

Samozřejmostí je absolvování vzdělávacích kurzů. 

  seniorita: projevuje se dvěma způsoby:  

 ekonomicky: podle výše mzdy: „Mezi počtem odslouţených 

let (nikoli však věkem) a mzdou platí přímá úměra, přičemţ 

nárůst je výrazný…Nejniţší je mzda po nástupu, kdy 

zaměstnanec ţije sám a vyuţívá firemního ubytování 

(šataku). Později stoupá v období, kdy zaměstnanec zakládá 

rodinu a zařizuje bydlení, a vrcholu dosahuje v době, kdy 

jeho děti navštěvují vysokou školu. Výše mzdy se neřídí 

pouze odslouţenými lety, ale do jisté míry odráţí  

i individuální schopnosti. Oficiálně se totiţ neodvíjí od 

počtu odslouţených let, ale od pozice, kterou dotyčný ve 

firmě zastává.“ (ibid.) Kvalifikační postup je však u kaţdého 

jiný (přestoţe existuje minimální a maximální doba, po 

kterou můţe jednotlivec v kaţdé funkci setrvat, záleţí na 

jeho schopnostech, jakou hranici vyuţije). Tento fakt 

zapříčiňuje skutečnost, ţe zaměstnanci zůstávají v jedné 

firmě po celý ţivot. Kdyby chtěli zaměstnání změnit, byli 

by nuceni začít znovu od nejniţšího stupně. 

 společensky: silná hierarchie: „Platí, ţe kaţdý další rok 

upevňuje pozici jedince v rámci jeho komunity. Zároveň je 

známa izolovanost jednotlivých komunit 

v Japonsku…Změna zaměstnání znamená, ţe novou 

komunitou uči se pro člověka stane místo, které pro něho 

dosud bylo vnějším světem soto, tudíţ v něm nemá ţádný 

společenský kapitál (šakai šihon). Ten je třeba zdlouhavě 

budovat od nuly.“ (ibid.) 

 nekonfliktní souţití odborů s vedením.  

- nezaměstnaní a tzv. neetové: jde o osoby, které nepracují, ani se nepřipravují na 

ţádné povolání. Na rozdíl od nezaměstnaných, neetové nemají vůli pracovat. 

o Mezi těmito dvěma skupinami můţeme dále rozlišit 5 forem práce, které 

označujeme jako nestandardní zaměstnání. „Lze tedy říci, ţe nestandardní 
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zaměstnání jsou všechna zaměstnání, která probíhají jinak neţ na časově 

neomezený plný úvazek. Konkrétně jde o práci na částečný úvazek, 

brigádu, práci na omezenou dobu, nepřímé zaměstnání a stáţe pro 

cizince“ (ibid.) 

- nestandardní zaměstnání: vyuţívání nárazové pracovní síly. 

o „Ke konci 80. let se objevují tzv. freeteři – mladí lidé, kteří odmítají 

pracovat tradičním způsobem…objevují se konbini, fast-foody, karaoke  

a další podniky otevřené 24 hodin denně, které nabízejí bohaté moţnosti 

nenáročné práce na směny.“ (ibid.) 

o Nestandardní zaměstnání představuje opak standardního. Mezi jeho hlavní 

rysy patří krátkodobost a neměnnost výše mzdy. Pracovní smlouva je buď 

časově omezená, nebo na částečný úvazek, popř. obojí. Existuje zde 

moţnost snadno ukončit pracovní vztah jak ze strany zaměstnavatele, tak 

zaměstnance. Zaměstnavatele neváţe povinnost starat se o zaměstnance 

jako v případě standardního zaměstnání, můţe jej tedy kdykoli propustit. 

Stejně tak zaměstnanec, vzhledem k tomu, ţe jde většinou o práci 

nekvalifikovanou, a tudíţ snadno nahraditelnou, můţe kdykoli skončit. 

o V současnosti existuje 5 forem nestandardního zaměstnání (viz výše): 

nejčastější jsou práce na částečný úvazek a brigáda. Jde v podstatě o totéţ. 

Liší se pouze pravidelnost pracovní doby.
12

 Další z forem je práce na 

omezenou dobu. Vykonávají ji tzv. smluvní zaměstnanci. Jde o práci na 

plný úvazek, omezenou roční nebo kratší smlouvou. Další, tzv. nepřímé 

zaměstnání se rekrutovalo z dřívějších mimo firemních zaměstnanců. 

Zvláštní kategorii tvoří stáţe pro cizince. „Jde o formu rozvojové pomoci, 

kterou japonská vláda poskytuje převáţně Asii a Latinské Americe. Jedná 

se o maximálně tříleté stáţe, kdy první rok se uskutečňuje výcvik a další 

dva roky stáţista pracuje ve stejné firmě, aby si nabyté znalosti prakticky 

procvičil.“(ibid.) 

                                                 
12

 Práce na částečný úvazek probíhá vţdy ve stejný čas, v případě brigády se pracuje na směny (sektor 

sluţeb, 24 hodin). 
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1.4.1.2 Americký vs. evropský pracovní model 

Všeobecně platí, ţe Spojené státy nemohou být označovány za sociální stát. 

Míra sociální podpory je zde mnohem niţší, neţ např. v Evropě. „Zatímco v USA vede 

nedostatek sociálních dávek občany ke spontánní vynalézavosti, jak se na pracovním 

trhu uplatnit, sociálně naladěná Evropa se kloní k tomu, aby pruţnost pracovnímu trhu 

dodával stát, a to tím, ţe bude podporovat pracovní úvazky šité na míru.“ 
13

 S nízkými 

sociálními dávkami však souvisí riziko, ţe se lidé, kteří se nikoli vlastní vinou skutečně 

ocitnou bez prostředků, nebudou mít na koho obrátit.  

Pro americký pracovní model jsou typické pouze omezené sociální jistoty pro 

lidi zcela bez zaměstnání (na druhou stranu však americký pracovní trh nabízí širokou 

škálu tzv. „doplňujících“ zaměstnání).  

Typickým rysem amerického pracovního modelu je časté střídání zaměstnání ze 

strany zaměstnanců. Častější neţ v Evropě je zde např. stěhování za prací. K tomuto 

americkému způsobu ţivota se však evropští politikové staví poněkud odmítavě. Např. 

Gerhard Schröder se vyjádřil takto: „Nepřeji si americké poměry na pracovním trhu. 

Sociální demokraté jsou přesvědčeni, ţe musí být moţné, aby lidé ţili slušně a důstojně, 

aniţ by vykonávali tři zaměstnání za den, a přitom postrádali jakoukoli ochranu před 

propuštěním.“
14

. Podle odborníků je však situace taková, ţe Evropa se bude muset od 

USA v mnohém „přiučit“, a to především s ohledem na neustálý pokles produktivity, 

permanentní stárnutí obyvatelstva a s ním spojené sniţování HDP na hlavu spolu 

s neúměrným zatěţováním důchodového systému. V posledních letech je totiţ v EU 

zaměstnáno menší procento lidí a na kratší pracovní úvazek. „Místo vytváření nových 

pracovních míst je snaha přerozdělit ta existující. To se odráţí v niţší produktivitě na 

hlavu…Evropští politici rádi tvrdí, ţe se v USA tvoří hlavně podřadná nová pracovní 

místa ve sluţbách – tzv. McJobs neboli „práce u McDonalda“. Je však nedůstojné dělat 

práce, které běţně dělá kaţdá ţena ve své domácnosti? Je nezaměstnanost lepší neţ 

nízká mzda? Navíc skutečnost je taková, ţe téměř 60 % všech nových míst vytvořených 

 v USA v letech 1989-2000 bylo v horní třetině příjmového rozdělení. Pracovní místa ve 

sluţbách zdaleka nejsou jen nízko kvalifikovaná – právě ve sluţbách dosahuje podíl 

vysokoškolsky vzdělaných pracovníků aţ 30 % ...Pravda je i to, ţe více lidí v USA má 

                                                 
13

 Dostupné z http://www.mpsv.cz/cs/4624; 15. 3. 2010 
14

 Dostupné z http://www.euportal.cz/PrintArticle/93-americka-prosperita-a-evropske-pohrdani.aspx; 15. 

3. 2010 

http://www.mpsv.cz/cs/4624
http://www.euportal.cz/PrintArticle/93-americka-prosperita-a-evropske-pohrdani.aspx
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druhé zaměstnání – většinou ovšem na částečný úvazek, k doplnění příjmů, nikoli jako 

podmínku přeţití (časté je to právě u vysokoškoláků). V Evropě spíše převaţuje 

přivýdělek v šedé ekonomice – kvůli vyšším daním se druhé příjmy nelegalizují a tedy 

ani nezaznamenávají.“ (ibid.) 

V USA se navíc podpora v nezaměstnanosti vyplácí podstatně kratší dobu, neţ 

je tomu v Evropě. Propouštění amerických zaměstnanců je jednodušší. Se ztrátou 

zaměstnání navíc úzce souvisí také ztráta zdravotního pojištění. Najít si nové 

zaměstnání je zde však jednodušší. 

1.4.1.3 Švédský pracovní model 

Švédský pracovní model se zaměřuje na ţeny, tzn., ţe se snaţí zrovnoprávnit 

pracovní příleţitosti a podmínky muţů a ţen. Švédský hospodářský model, neboli 

welfare state – stát blahobytu - je aplikován i na další skandinávské země. Zemím, které 

ho dokázaly s úspěchem aplikovat uţ několik let, zaručuje prosperitu a schopnost 

propojit ekonomické cíle se sociálními. Tento princip je zaloţen na představě  

o rovnosti, pocitu sounáleţitosti a solidarity. Stojí na 3 pilířích:  

- dosažení plné zaměstnanosti: nezaměstnanost ve Švédsku je výrazně niţší neţ 

v ostatních evropských státech. Nikdy nepřesahuje 3%. Dlouhodobá 

nezaměstnanost se zde prakticky nevyskytuje.
15

 

o Aktivní politika na trhu práce, postavená na 3 pilířích: mzdová politika, 

dlouhodobé programy rekvalifikací, rozvinuté programy k podpoře 

regionální a oborové mobility. APZ má ve Švédsku přednost před pasivní 

politikou zaměstnanosti. Výdaje spojené s podporou v nezaměstnanosti 

tvoří pouze ¼ částky poskytované na boj s nezaměstnaností.  

- další kroky k minimalizaci nezaměstnanosti: dotace firmám, kterým hrozí krach 

(upadající odvětví) kvůli udrţení pracovních míst; podpora veřejného sektoru, 

poskytování sociálního, právního, psychologického poradenství (vše bezplatně). 

Největší podíl nezaměstnaných zde tvoří mladí lidé s nízkým vzděláním 

(většinou jde o ţeny), kterým dává vláda moţnost chodit do tzv. krátkodobého 

                                                 
15

 „V roce 1989 bylo ve Švédsku jen 3900 lidí nezaměstnaných více neţ jeden rok, coţ je pouze 6.3% z 

celkové nezaměstnanosti.“ Dostupné z (http://www.google.cz/search?hl=cs&client=firefox-

a&rls=org.mozilla%3Acs%3Aofficial&channel=s&q=skandin%C3%A1vsk%C3%BD+pracovn%C3%A

D+model&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq; 15. 3. 2010) 

http://www.google.cz/search?hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Acs%3Aofficial&channel=s&q=skandin%C3%A1vsk%C3%BD+pracovn%C3%AD+model&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq
http://www.google.cz/search?hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Acs%3Aofficial&channel=s&q=skandin%C3%A1vsk%C3%BD+pracovn%C3%AD+model&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq
http://www.google.cz/search?hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Acs%3Aofficial&channel=s&q=skandin%C3%A1vsk%C3%BD+pracovn%C3%AD+model&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq
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zaměstnání, v němţ se mají připravit na normální pracovní proces. Většinou se jedná  

o vládou uměle vytvořená pracovní místa. Vláda podporuje také jakousi přípravu na 

ţivot v podobě vyšší úrovně dosaţeného vzdělání, která také přispívá ke sniţování rizik 

spojených se ztrátou zaměstnání. Lidé jsou schopni plynule změnit místo, např. z oboru, 

který ztratil perspektivu do oboru nového. Vláda dále hradí např. náklady spojené se 

stěhováním za prací nebo rekvalifikační kurzy. Klade se důraz na dodrţování principu 

"last in, first out", coţ znamená, ţe v případě problémů budou nejdříve propuštěni mladí 

lidé, pro které je jednodušší dále se rekvalifikovat. Panuje zde princip solidarity  

i v oblasti mezd. Platí pravidlo, ţe za stejnou práci mají lidé dostávat stejné finanční 

ohodnocení. I v případě, ţe člověk pracuje v ekonomicky slabším podniku, má 

zaručenou stejnou mzdu jako zaměstnanci úspěšných a efektivně hospodařících firem. 

Rozdíl ve výši mzdy mu doplácí stát. Tato skutečnost je postavena na přesvědčení, ţe 

zaměstnanec nemůţe za problémy podniku, v němţ pracuje. 

1.4.1.4 Modely sociální ochrany v Evropě 

S bojem proti nezaměstnanosti úzce souvisí i podoba modelů sociální ochrany, 

tzn. způsob, jakým se jednotlivé země snaţí pomoci lidem postiţeným ztrátou 

zaměstnání. Proto se v dalším textu krátce zmíním o podobách podpory 

nezaměstnaných v některých z evropských států. 

Modely sociální ochrany v Evropě jsou čtyři. Kromě skandinávského  

a anglosaského modelu sem řadíme také středoevropský a katolický model. 

Zatímco podle skandinávského (sociálně-demokratického/funkčního) modelu, 

který je postaven na smíru a solidaritě, mají „nárok na sociální dávky všichni občané, 

kteří splní základní podmínky…vyspělá společnost musí být schopna zajistit důstojné 

ţivotní podmínky všem svým členům.“
16

, anglosaský model je přesvědčen, ţe „lidé se 

mají o sebe postarat a systém má chránit pouze lidi ve stavu krajní nouze. Jde tedy  

o systém liberální…část obyvatelstva se o sebe postará a vytvoří relativně bohatou 

společnost, která bude ochotna věnovat určité prostředky na podporu chudých  

a zranitelných.“ (ibid.). Třetí, středoevropský model neboli Bismarckův „odvozuje 

dávky z účasti na trhu práce; je zaloţen na sociálním pojištění, tedy na dosaţených 

příjmech.“ (ibid.) Na jeho základech je postaven i sociální systém České republiky. 

                                                 
16

 Dostupné z http://www.tydenik-sondy.cz/verze2006/index.php?cislo=200714, 15. 3. 2010 

http://www.tydenik-sondy.cz/verze2006/index.php?cislo=200714
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Poslední, katolický model klade „větší část sociální odpovědnosti na rodinu, případně 

na sloţky přímo nepodléhající státu (charitu).“(ibid.). V současné době se katolický 

model vyskytuje spíše výjimečně. 

1.4.2 Paradigmatická změna politiky zaměstnanosti – přechod  

od pasivních k aktivním formám  

Státní politika zaměstnanosti má několik cílů. Jde především o dosaţení plné 

zaměstnanosti, tzn. „rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle, 

produktivní vyuţití zdrojů pracovních sil a zabezpečení práva občanů na zaměstnání“ 

(viz ZoZ). Celou problematiku má na starosti MPSV a jemu podřízené územní orgány 

státní správy – úřady práce. Ty monitorují stav na trhu práce, informují občany  

o pracovních moţnostech a zprostředkovávají jim vhodné zaměstnání, vedou evidenci 

uchazečů/zájemců o zaměstnání a rozhodují o jejich případném vyřazení z této evidence 

nebo o přiznání, popř. odebrání povolení osobám, které nejsou občany ČR, zajišťují 

rekvalifikaci, hmotnou podporu, a spolupráci s institucemi ovlivňujícími trh práce. 

Kontrolují dodrţování právních předpisů a hospodaří s finančními prostředky určenými 

k rozvoji zaměstnanosti. (ibid.) 

„Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění 

maximálně moţné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti (dále jen APZ) 

zabezpečuje ministerstvo a úřady práce; podle situace na trhu práce spolupracují při 

její realizaci s dalšími subjekty.“ 
17

 Mezi nástroje APZ se řadí: 

- rekvalifikace (viz výše); 

- investiční pobídky: jde o pobídky APZ, díky nimţ zaměstnavatel získává 

prostředky k vytváření nových pracovních míst; k rekvalifikaci nebo školení 

nových zaměstnanců. Hmotnou podporu poskytuje MPSV. Zaměstnavatel však 

musí splnit některé podmínky (viz výše uvedený odkaz); 

- veřejně prospěšné práce: jde o činnosti, které jsou spojeny s údrţbou veřejných 

prostranství, úklidem a údrţbou veřejných budov apod.; 

- společensky účelná pracovní místa: jde o pracovní místa vytvořená na základě 

dohody mezi zaměstnavatelem a příslušným úřadem práce (dále jen ÚP). Zajišťuje 

                                                 
17

 Dostupné z http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info/trhprace/apz; 13. 1. 2010. Na této adrese naleznete i 

podrobnější informace o kaţdém z nástrojů APZ. 

http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info/trhprace/apz
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pracovní místa uchazečům, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným 

způsobem; 

- příspěvek na zapracování: ÚP práce ho po dohodě poskytne zaměstnavateli, 

který přijme do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému ÚP věnuje 

zvýšenou péči (zdravotně postiţení, těhotné ţeny, osoby starší 50 let ad.); 

- příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program: ÚP práce ho po 

dohodě poskytuje zaměstnavateli, který přechází na nový podnikatelský program, 

a z toho důvodu není schopen zajistit pro své zaměstnance „práci v rozsahu 

stanovené týdenní pracovní doby.“ 

Součástí APZ je: 
18

 

- poradenství: zabezpečuje ho ÚP prostřednictvím odborných zařízení 

(pedagogicko-psychologických poraden ad.); 

- podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
19

: chráněné pracovní 

místo, chráněná pracovní dílna; 

- cílené programy k řešení zaměstnanosti: Jde o „soubor opatření zaměřených ke 

zvýšení moţnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce; 

součástí programu je stanovení podmínek pro jeho provádění a harmonogram 

čerpání. Cílené programy celostátního charakteru schvaluje vláda ČR a programy 

obecního, okresního a krajského charakteru ministerstvo.“ (ibid.).  

Výhodou APZ je, ţe sniţuje výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti. Samo 

MPSV uvádí, ţe „v momentě, kdy uchazeč o zaměstnání nastoupí do nové práce, vrací 

se část prostředků vynaloţených na APZ zpět do státního rozpočtu formou odvedených 

daní z mezd umístěných uchazečů. Zaměstnaný uchazeč také přináší úspory výdajů státu 

na zdravotním pojištění a není nadále závislý na sociálních dávkách.“ 
20

Zvyšuje se také 

koupěschopnost lidí znovu uvedených do pracovního procesu, coţ má pozitivní dopad 

na ekonomiku státu. 

Pasivní politika zaměstnanosti je součástí sociální politiky státu. Její podstatou 

je finanční podpora v nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká 

splněním několika podmínek: 

                                                 
18

 Podrobnější informace na http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info/trhprace/apz; 13. 1. 2010 
19

 S výjimkou příspěvku podle § 78 ZoZ 
20

 Dostupné z http://www.mpsv.cz/files/clanky/269/110804c.pdf;  20. 1. 2010 

http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info/trhprace/apz
http://www.mpsv.cz/files/clanky/269/110804c.pdf
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- uchazeč o zaměstnání musel v rozhodném období 
21

 vykonávat alespoň 12 měsíců 

(pokud jde o absolventy škol, poţaduje se pouze 6 měsíců) 

zaměstnání/výdělečnou činnost, na jejímţ základě vznikla povinnost odvádět 

pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na SPZ (státní politiku 

zaměstnanosti), 

- uchazeč o zaměstnání musí sám poţádat příslušný ÚP o poskytnutí podpory  

v nezaměstnanosti, 

- uchazeč o zaměstnání nesmí pobírat starobní důchod ke dni, k němuţ mu má být 

přiznána podpora v nezaměstnanosti.  

Podporu v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání nepobírá v případě, ţe: 

- pobírá starobní důchod; 

- pobírá dávky nemocenského pojištění; 

- pobírá podporu při rekvalifikaci; 

- je ve vazbě. 

V letošním roce (tzn. v r. 2010) vydalo MPSV Příručku nezaměstnaného v roce 

2010. Jde o první příručku svého druhu u nás. Jejím cílem je poskytnout uchazečům  

o práci informace o tom, jak mají postupovat, jakou pomoc mohou očekávat,  

a o moţnosti hledat práci v zahraničí. Podle slov ministra JUDr. Petra Šimerky navazuje 

tato příručka na „úspěšné publikace vydávané uţ řadu let ČSSZ, které se zabývají 

starobními důchody a sociálním pojištěním osob samostatně výdělečně činných.“ (viz 

Příručka nezaměstnaného, str. 5). Příručka je zdarma k dispozici na všech úřadech 

práce.  

Tato publikace je jakýmsi vodítkem na cestě aktivní politiky zaměstnanosti. 

Obsahuje kapitoly typu Kdy mám začít hledat novou práci, Jak mám novou práci 

hledat, Můţu vyuţít nějaké moderní formy hledání práce, které garantuje stát, nebo 

Musím si hledat práci, i kdyţ pobírám podporu?  

Příručka upřesňuje, jaké doklady potřebuje uchazeč o zaměstnání, kdyţ se jde 

přihlásit na úřad práce, 
22

 co je uchazeč o zaměstnání povinen dělat po dobu, kdy je 

                                                 
21

 Rozhodným obdobím se rozumí období posledních 3 let před zařazením do evidence uchazečů  

o zaměstnání 
22

 Platný OP nebo jiný doklad k prokázání totoţnosti a místa trvalého bydliště, doklad o ukončení 

pracovního poměru, v případě, ţe jde o OSVČ také „potvrzení o sobě účasti na důchodovém pojištění  

a o vyměřovacím základu, potvrzení o ukončené náhradní době (návrat z mateřské dovolené, péče 

 o osobu blízkou)“ (viz Příručka nezaměstnaného, str. 9) 
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evidován úřadem práce, nebo zda je uchazeč o zaměstnání povinen přijmout kaţdou 

práci, kterou mu ÚP nabídne 
23

. Dále příručka upřesňuje podmínky, které vytvářejí 

nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti. Uvádí, ţe „abyste jako uchazeč  

o zaměstnání mohl dostat podporu v nezaměstnanosti, musel jste v posledních třech 

letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získat alespoň 12 měsíců 

důchodového pojištění.“ 
24

 

Příručka uvádí také informace pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci 

jiţ delší dobu. Po uplynutí 5 měsíční lhůty vypracuje ÚP danému uchazeči tzv. 

individuální akční plán, který „obsahuje aktivity, které mají přispět ke zvýšení moţnosti 

vašeho uplatnění na trhu práce.“ (Příručka nezaměstnaného, str. 12) Příručka popisuje také 

případy, díky nimţ nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti zaniká. Jde o situaci, 

kdy „uchazeč o zaměstnání s kterým v posledním půl roce před zařazením do evidence 

zaměstnavatel skončil pracovněprávní vztah, protoţe daný člověk zvlášť hrubým 

způsobem porušil povinnosti stanovené právními předpisy, které se vztahovaly k jím 

vykonávané práci.“ (Příručka nezaměstnaného, str. 13) Na podporu v nezaměstnanosti 

nemá nárok ani člověk, který během posledního půl roku, kdy byl evidován na úřadu 

práce bez váţných důvodů, opakovaně ukončil zaměstnání, které mu ÚP 

zprostředkoval. Podporu v nezaměstnanosti nemá nárok pobírat ani člověk, který pobírá 

výsluhový příspěvek vyšší neţ je podpora v nezaměstnanosti 
25

.  

V době, kdy je uchazeč v evidenci ÚP a pobírá podporu v nezaměstnanosti, 

existuje moţnost, ţe si tento uchazeč o zaměstnání přivydělá. Tzn., ţe kombinace 

pobírání podpory v nezaměstnanosti a dalšího výdělku je moţná, součet obou částek 

však nesmí překročit polovinu minimální mzdy. Povinnost nahlásit příslušnému ÚP, ţe 

si uchazeč o zaměstnání přivydělává je omezena „8 kalendářními dny ode dne vzniku 

pracovního nebo sluţebního poměru nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce 

                                                 
23

 Platí většinou stejné podmínky jako v případě rekvalifikace, tzn., pokud uchazeč o zaměstnání odmítne 

nabízené zaměstnání bez uvedení váţného důvodu, hrozí mu vyřazené z evidence ÚP. 
24

 Do důchodového pojištění se započítává i tzv. náhradní doba (tzn. doba pobírání invalidního důchodu, 

doba péče o dítě do čtyř let, doba výkonu dlouhodobé dobrovolnické nebo veřejné sluţby apod. 
25

 „Výsluhový příspěvek poskytovaný podle zák. č. 221/1999 Sb. nemá povahu mzdy ani jiného příjmu ve 

smyslu § 299 o. s. ř. (např. dávky sociálního zabezpečení či důchodu) a lze tedy u něj provádět výkon 

rozhodnutí přikázáním pohledávky. Výsluhový příspěvek ve smyslu § 33 odst. 1 zákona č. 76/1959 Sb., 

 o některých sluţebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, je chápán jako určitá 

kompenzace práce vykonávané ve ztíţených podmínkách, kompenzace určitých omezení vyplývajících z 

charakteru práce v ozbrojených silách, tedy jako součást dávek sociálního charakteru souvisejících s 

ukončením sluţebního poměru. Není však součástí tzv. sluţebního příjmu a ani součástí platu příslušníků 

ozbrojených sil.“ (dostupné z http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/vysluhovy-prispevek-

59368.html; 25. 4. 2010)  

http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/vysluhovy-prispevek-59368.html
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/vysluhovy-prispevek-59368.html
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nebo dohody o pracovní činnosti a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši 

měsíčního výdělku nebo odměny.“ (Příručka nezaměstnaného, str. 15) V případě 

krátkodobého zaměstnání (zprostředkovává ho ÚP) se odměna nesleduje. Krátkodobé 

zaměstnání předpokládá dobu trvání do 3 měsíců.  

V případě, ţe si uchazeč o zaměstnání najde práci, je povinen oznámit tuto 

skutečnost příslušnému úřadu práce nejpozději den před nástupem do zaměstnání. 

Pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti apod. je povinen předloţit na příslušném 

úřadu práce do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu do zaměstnání. 

Přechod od pasivních forem sociální politiky k aktivním formám se projevuje 

především v podpoře lokálních a individuálních potřeb jednotlivých aktérů. Tomuto 

tématu se věnuje K. Müller, ve své stati uvedené v Sociologickém časopise 

(Sociologický časopis, 2008/4, s. 637-9), kde se vyjadřuje ke Giddensovu návrhu na 

aktivnější uplatnění evropského sociálního modelu v rozvoji EU, jako k řešení 

v přechodu od pasivních k aktivním formám sociální politiky. Giddens staví svou teorii 

na koncepci ekonomiky zaloţené na vědění. O sociální sféře mluví jako o zdroji růstu 

ekonomiky. „Konstatuje, ţe praktické vyuţití této teze je omezováno tím, ţe nejsou 

brány v úvahu transformace, ke kterým v této oblasti dochází. Vychází z předpokladu, ţe 

sociální model, který se historicky rozvinul v rámci evropských národních států, se můţe 

stát pozitivním faktorem jejich sdruţování a aktivním zdrojem podpory evropeizačních 

procesů.“ 
26

 Důleţité je uvědomit si, ţe na základě těchto skutečností jiţ nelze 

povaţovat sociální modely jednotlivých států za vnitřně uzavřené. Vlivem globalizace 

musíme brát v úvahu propojení jednotlivých sociálních modelů a uvědomit si nutnost 

jejich kooperace. Podle Giddense mají být „sociální transformace, které jsou 

ovlivňovány z obou stran, charakterizovány jako přechod od pasivních forem sociální 

politiky k jejím aktivním formám.“ (ibid., s. 637).  

Pasivní formy se orientují na: 

- problémy exkluze/inkluze; 

- ochranu pracovních míst; 

- ochranu před riziky nejenom ze strany státu, ale také z důsledků velkých 

technických a ekonomických projektů. 

                                                 
26

 Dostupné z 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/9b8fc8f41460dd97313812f0b34b47de15892e6b_514_2008-

4Muller.pdf, 9. 5. 2010 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/9b8fc8f41460dd97313812f0b34b47de15892e6b_514_2008-4Muller.pdf
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/9b8fc8f41460dd97313812f0b34b47de15892e6b_514_2008-4Muller.pdf
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„Aktivní sociální politika má být soustředěna na klíčový sociální problém, který 

spočívá ve změnách kvality ţivota zasahujících dnes do kaţdodenních praktik lidí.“ 

(ibid., s. 637). Jde především o: 

- ochranu a podporu zaměstnanců (nikoli pracovních míst); 

- opatření zajišťující přístup k práci; 

- opatření zajišťující lidskou důstojnost; 

- opatření zmírňující tlak sociálních nerovností. 

Rozhodujícím faktorem napomáhajícím rozvoji APZ je podle Giddense proces 

výchovy a vzdělávání, „jehoţ aktivní formy umoţňují přípravu populace pro 

rozmanitost a změnu.“ (ibid., s. 637).  

Pasivní, popř. aktivní sloţka je patrná i v oblasti ekonomických a sociálních 

nerovností a solidarity. Pokud se totiţ ekonomické a sociální nerovnosti projevují ve 

zvýšené míře, hrozí, ţe míra solidarity mezi obyvateli bude klesat, a občanskou 

vstřícnost vystřídají „vzájemné vymezování a sociální uzavřenost.“ Solidarita 

v diferencovaných společnostech závisí na schopnosti utvářet hranice mezi skupinami, 

ale zároveň činit tyto hranice prostupnými (ibid., s. 637). Přispět k tomuto trendu můţe 

podle Giddense především informační a komunikační technika, a to zvláště v oblasti 

horizontální komunikace. 
27

 

1.4.3 Shrnutí 

Zatímco pro japonský pracovní model je typické, ţe lidé pracují po celý svůj 

ţivot v jedné společnosti, která pro ně vytváří nejenom pracovní, ale také sociální 

zázemí, v Evropě a v USA je situace odlišná. Zatímco v Evropě je běţné vytváření 

optimálních pracovních podmínek, a poskytování sociální podpory nezaměstnaným – 

Evropu tedy lze povaţovat za společenství sociálně orientovaných států, sociální 

aspekty v USA fungují jiným způsobem. Systém sociální ochrany zde nefunguje vůbec 

nebo pouze zčásti, lidé jsou závislí na sobě a jakési „vlastní aktivní politice 

zaměstnanosti.“ Jsou nuceni více migrovat za prací, vykonávat větší počet zaměstnání 

ad.   

                                                 
27

 Horizontální komunikace = sdělování informací jednotlivcům majícím stejné sociální postavení v rámci 

dané skupiny. 
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Poněkud negativní trend spojený s evropskou politickou zaměstnaností (viz výše 

zmíněné přerozdělování jiţ existujících pracovních míst, namísto vytváření nových 

pracovních míst) do jisté míry vylepšuje podoba švédského modelu zaměstnanosti, 

který úspěšně spojuje solidaritu s aktivní politikou zaměstnanosti (viz výše).  

S politikou zaměstnanosti, ať uţ aktivní nebo pasivní, úzce souvisí modely 

sociální ochrany. Proto bych chtěla v dalším bodě zmínit podobu jednotlivých modelů 

sociální ochrany v Evropě.  
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2 Regulativní právní úprava rekvalifikačních kurzů  

v ČR 

Podle definice Ministerstva práce a sociálních věcí je rekvalifikace „forma 

vzdělávání, která umoţňuje uchazečům o zaměstnání 
28

 a zájemcům o zaměstnání 
29

 

zvýšit si své uplatnění na trhu práce, a zabezpečit si tak do budoucna svoji 

zaměstnatelnost“
30

. Cílovou skupinou jsou především ti, kdo delší dobu nemohou najít 

práci, jsou registrováni na úřadu práce, a pobírají podporu v nezaměstnanosti. 
31

 

Nezaměstnanost je typickým jevem trţního hospodářství. Jde o situaci, kdy 

„řada osob stojí mimo ekonomický proces, nemají práci, jsou však ochotny a schopny 

pracovat a práci aktivně hledají“ (Dvořáková, 2004, s. 57). Existuje několik typů 

nezaměstnanosti:  

- nezaměstnanost cyklická/konjukturální (způsobuje ji pokles 

ekonomiky, který nutí firmy propouštět.); 

- nezaměstnanost frikční/fluktuační/dočasná (jde o jev, který provází 

proces, kdy si lidé sami hledají novou práci. Většinou jde o krátké 

období, přibliţně do 3 měsíců); 

- nezaměstnanost sezónní (krátkodobá nezaměstnanost způsobená 

nerovnoměrnou poptávkou po práci); 

- nezaměstnanost strukturální (př.: „nezaměstnaní horníci nemohou 

nastoupit na volná místa šiček v nově otevřené textilce“).
32

 

Způsobů, jak sniţovat nezaměstnanost je několik. Základní dělení je dvojí: 
33

 

                                                 
28

 Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně poţádá o zprostředkování vhodného 

zaměstnání úřad práce, v jehoţ správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených 

podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. (viz ZoZ §24). Další podmínky 

viz ZoZ §25. Místem bydliště se rozumí „u státního občana ČR adresa trvalého bydliště; u cizince, který 

je občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem adresa trvalého pobytu na území ČR, nebo adresa, kde 

se na území ČR zdrţuje; u cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, adresa 

místa trvalého pobytu na území ČR.“  
29

 „Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím 

účelem poţádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území České 

republiky. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a můţe mu zabezpečit 

rekvalifikaci.“ (viz ZoZ §22) 
30

 Dostupné z http://www.mpsv.cz/cs/6853; 15. 12. 2009 
31

 Znění zákona o zaměstnanosti z roku 2009 však „umoţňuje úřadům práce zabezpečit rekvalifikaci i pro 

zájemce o zaměstnání, pokud jsou např. ohroţeni ztrátou zaměstnání, aniţ by byli vedeni v evidenci 

úřadu práce. Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 

pak stanoví, jakými formami vzdělávání se rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 

uskutečňuje a jaké náklady spojené s rekvalifikací a v jakém rozsahu můţe úřad práce uhradit uchazeči 

o zaměstnání, který jím byl vyslán na rekvalifikaci“ (http://www.mpsv.cz/cs/6853; 15. 12. 2009).  
32

 Dostupné z http://business.center.cz/business/pojmy/p1658-strukturalni-nezamestnanost.aspx; 3. 1. 10 

http://www.mpsv.cz/cs/6853
http://www.mpsv.cz/cs/6853
http://business.center.cz/business/pojmy/p1658-strukturalni-nezamestnanost.aspx
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- pasivní politika zaměstnanosti (vláda zmírňuje dopady 

nezaměstnanosti rozdělováním podpory v nezaměstnanosti); 

- aktivní politika zaměstnanosti (podpora růstu zaměstnanosti). 

Podle definice uvedené v ZoZ §104 rovná se aktivní politika zaměstnanosti 

„souhrn opatření směřujících k zajištění maximální moţné úrovně zaměstnanosti.“ 

(ZoZ §104) Zajišťuje ji MPSV a úřady práce (spolupráce s dalšími oprávněnými 

subjekty je moţná). Mezi hlavní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří: 

- rekvalifikace; 

- investiční pobídky; 
34

 

- veřejně prospěšné práce; 

- společensky účelná pracovní místa; 

- příspěvek na zapracování; 

- příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (viz ZoZ §104). 

Součástí APZ je také odborné poradenství 
35

, které poskytují ÚP 

uchazečům/zájemcům o zaměstnání, pracovní rehabilitace, chráněné pracovní místo,
36

 

chráněná pracovní dílna 
37

, redukce sociálních dávek, nebo výše zmiňované vládou 

financované rekvalifikace. 

Činnost APZ financuje MPSV ze státního rozpočtu. „Problémy obecního, 

okresního, krajského a celostátního charakteru v oblasti zaměstnanosti mohou být 

řešeny prostřednictvím cílených programů 
38

, včetně mezinárodních programů  

s mezinárodní účastí a programů financovaných v rámci Strukturálních fondů 

Evropského společenství a dalších programů Evropského společenství.“ (viz ZoZ 

§120). 

                                                                                                                                               
33

 Více viz bod 2.3. Vymezení rozdílu mezi aktivní a pasivní politikou zaměstnanosti 
34

 V rámci investičních pobídek podporuje vláda vytváření nových pracovních míst a hmotnou podporu 

v rekvalifikaci, popř. školení stávajících zaměstnanců. Výše hmotné podpory viz vyhláška 515/2004 Sb.  
35

 Podrobnosti o poradenství pro získání nového zaměstnání viz vyhláška č. 518/2004 Sb. 
36

 Jde o „pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postiţením na základě 

písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let 

ode dne sjednaného v dohodě. ÚP můţe na toto místo poskytnout příspěvek.“ (dostupné  

z http://portal.mpsv.cz/sz/local/do_info/ostatniinformace/chpm_chpd, 10. 5. 2010) 
37

 Jde o „pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s ÚP a přizpůsobené pro zaměstnávání 

osob se zdravotním postiţením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60 % 

těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne 

sjednaného v dohodě. ÚP můţe na vytvoření chráněné dílny poskytnout příspěvek.“ (dostupné  

z http://portal.mpsv.cz/sz/local/do_info/ostatniinformace/chpm_chpd; 10. 5. 2010) 
38

 Cílený program = „soubor opatření zaměřených ke zvýšení moţnosti fyzických osob nebo jejich skupin 

uplatnit se na trhu práce“ (viz ZoZ §120) 

http://portal.mpsv.cz/sz/local/do_info/ostatniinformace/chpm_chpd
http://portal.mpsv.cz/sz/local/do_info/ostatniinformace/chpm_chpd
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ZoZ uvádí také definici uţívanou pro rekvalifikace uchazečů o zaměstnání. 

Popisuje ji jako „získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení 

dosavadní kvalifikace, včetně jejího udrţování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se 

povaţuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud ţádnou 

kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází  

z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která 

má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických 

dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.“ (viz ZoZ §108)  

Rekvalifikaci 
39

 mohou zprostředkovávat „zařízení s akreditovaným 

vzdělávacím programem podle ZoZ; zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem 

podle zvláštního právního předpisu; škola v rámci oboru vzdělávání.... nebo vysoká 

škola s akreditovaným studijním programem; zařízení se vzdělávacím programem 

(rekvalifikační zařízení) 
40

“ (viz ZoZ §108). 

Úřad práce je oprávněn hradit rekvalifikačnímu zařízení, s nímţ má uzavřenou 

písemnou dohodu o spolupráci, veškeré náklady spojené s rekvalifikací. V písemné 

dohodě uzavřené mezi rekvalifikačními zařízeními a úřadem práce musí být uvedeny: 

- identifikační údaje účastníků dohody; 

- zaměření rekvalifikace; 

- „základní kvalifikační předpoklady potřebné pro zařazení do evidence; 

- rozsah teoretické a praktické přípravy; 

- místo a způsob provedení rekvalifikace; 

- doba zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných 

znalostí a dovedností; 

- náklady rekvalifikace, doba a způsob jejich úhrady; 
41

 

- závazek rekvalifikačního zařízení uzavřít pojištění pro případ své 

odpovědnosti za škodu a zdraví způsobenou při rekvalifikaci; 

- závazek akreditovaného zařízení vrátit poskytnuté finanční prostředky 

nebo jejich část, pokud nedodrţí sjednané podmínky, nebo pokud mu 

                                                 
39

 Rekvalifikovat se mohou nejenom uchazeči/zájemci o zaměstnání, ale také zaměstnanci, a to v rámci 

získání, zvýšení, nebo rozšíření kvalifikace. Rekvalifikace probíhá v těchto případech v pracovní době  

a zaměstnanci v tomto případě náleţí nárok na náhradu mzdy v podobě průměrného výdělku.  
40

 „Vzdělávacím programem akreditovaným podle odstavce 2 písm. a) se rozumí program, kterému byla 

na základě potřeb trhu práce rozhodnutím Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy udělena 

akreditace.“ (viz ZoZ §108) 
41

 Bliţší informace o nákladech spojených s rekvalifikacemi viz vyhláška 519/2004 Sb. 
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jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce, neţ 

náleţely, a lhůta podmínky jejich vrácení; 

- ujednání o vypovězení dohody.“ (viz ZoZ §108). 

Zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) upravuje 

rekvalifikaci o zaměstnání a zároveň opravňuje úřady práce zprostředkovat rekvalifikaci 

také zájemcům o zaměstnání, a to v případě, ţe jim např. hrozí ztráta stávajícího 

zaměstnání. V takovém případě musejí být na úřadu práce evidováni jako zájemci  

o zaměstnání (nikoli uchazeči o zaměstnání). Jde např. o ţeny na mateřské dovolené. 

Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců 

o zaměstnání stanovuje, jakými formami lze uchazečům/zájemcům o zaměstnání 

zprostředkovat vzdělávání, stejně tak jako horní hranici finančních dotací 

poskytovaných úřadem práce na rekvalifikaci a náklady s ní spojené.  

Rekvalifikace jsou jednou z moţností, jak sniţovat míru nezaměstnanosti. 
42

 

Rozlišujeme několik forem, v nichţ se rekvalifikační kurzy realizují. Účastníci mohou 

navštěvovat rekvalifikační kurz v rámci vzdělávacích programů dalšího profesního 

vzdělávání, ve speciálních programech, kde získají pracovní dovednosti, nebo v rámci 

mezinárodních vzdělávacích programů. Především ale ve vzdělávacích programech 

zvlášť určených uchazečům o zaměstnání. Právě s těmito programy spolupracují 

jednotlivé úřady práce, a jejich prostřednictvím umoţňují svým klientům získat novou 

kvalifikaci, nebo si rozšířit tu stávající. Jednotlivé vzdělávací aktivity lze samozřejmě 

kombinovat. 

Provádět rekvalifikaci mohou na základě zákona o zaměstnanosti z 1. ledna 

2009 pouze „zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zákona 

o zaměstnanosti, zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního 

právního předpisu, např. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách“
43

. 

K uskutečnění rekvalifikace dochází na základě dohody mezi příslušným úřadem práce 

44
 a uchazečem o zaměstnání, popř. zájemcem o zaměstnání. Úřad práce poté uzavře 

písemnou dohodu s příslušným rekvalifikačním zařízením. Tomuto zařízení lze  

ze strany úřadu práce uhradit náklady spojené s rekvalifikací.  

                                                 
42

 Na přirozenou míru nezaměstnanosti má vliv především frikční a strukturální nezaměstnanost. 
43

 Dostupné z http://www.mpsv.cz/cs/6853; 15. 12. 2009 
44

 Úřad práce je „přidělen“ podle místa bydliště uchazeče. 

http://www.mpsv.cz/cs/6853
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Náklady spojené s rekvalifikací hradí za kaţdého uchazeče/zájemce  

o zaměstnání příslušný úřad práce. Kaţdý úřad práce můţe také „poskytnout příspěvek 

na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací“ (ibid.).  

Náklady spojené s rekvalifikací hradí úřady práce pouze uchazečům  

o zaměstnání, kteří navštěvují rekvalifikační kurzy, tzn. nikoli zájemcům o zaměstnání. 

Uhradit mohou úřady práce pouze prokázané výdaje: jízdné na cestu k přijímacímu 

pohovoru, jízdné na zahájení a ukončení rekvalifikace, jízdné z místa bydliště do místa 

konání kurzu a zpět, a to v případě, ţe se kurzy konají v jiném městě, neţ je místo 

bydliště uchazeče. Stejně tak hradí úřady práce i výdaje na ubytování během 

rekvalifikace, která se koná v jiném místě, neţ je místo bydliště uchazeče o zaměstnání 

(maximální částka příspěvku na ubytování je 1000 Kč na den) a stravné ve dnech trvání 

kurzu. Pro případ, ţe by uchazeč o zaměstnání způsobil v rekvalifikačním kurzu 

jakoukoli škodu, hradí úřady práce také pojištění pro případ škody (v úvahu připadá  

i pojištění spojené s rekvalifikací probíhající v zahraničí).  

Obsah dohody, kterou uzavírá úřad práce a uchazeč/zájemce o zaměstnání 

v souvislosti s nástupem do rekvalifikačního kurzu, přesně vymezuje zákon  

o zaměstnanosti. Dohoda musí být uzavřena písemnou formou, a musí mít přesné 

náleţitosti: „identifikační údaje účastníků dohody, pracovní činnost, na kterou je 

rekvalifikace zabezpečována, způsob a doba rekvalifikace, místo jejího konání, 

podmínky poskytování příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených 

s rekvalifikací, způsob ověření získaných znalostí a dovedností, závazek uchazeče 

o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání uhradit náklady rekvalifikace, pokud bez 

váţných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného 

zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, a druhy nákladů, které bude 

povinen úřadu práce uhradit, a ujednání o vypovězení dohody“ (ibid.). 

V případě předčasného ukončení rekvalifikace tzv. „bez váţných důvodů“ musí 

uchazeč o zaměstnání nést následky. Tzn. pokud, po uzavření dohody s příslušným 

úřadem práce odmítne nastoupit do kurzu, pokud neplní předepsanou teoretickou, popř. 

praktickou přípravu, pokud neplní předepsané studijní a výcvikové povinnosti nebo se 

nepodrobí závěrečné zkoušce, je povinen převzít finanční úhradu rekvalifikačního kurzu 

od úřadu práce. „Tuto povinnost má i v tom případě, pokud odmítne nastoupit  

do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci“ (ibid.). Ve všech 

těchto případech musí úřad práce zároveň předat celou věc k řízení příslušnému 
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finančnímu úřadu. Jedná se o „porušení podmínek poskytnutí příspěvku a porušení 

rozpočtové kázně“ (ibid.). 
45 

Jiná je situace, kdy uchazeč o zaměstnání nedokončí rekvalifikaci z váţných 

důvodů. 
46

 Mezi tyto důvody patří: „důvody rodinné spočívající v nezbytné osobní péči 

o dítě do věku 4 let, nezbytné osobní péči o dlouhodobě těţce zdravotně postiţené dítě 

ve věku do 18 let, nezbytné osobní péči o převáţně nebo úplně bezmocnou fyzickou 

osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem 

o zaměstnání trvale ţije a společně uhrazují náklady na své potřeby, tyto podmínky se 

nevyţadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění povaţuje za osobu 

blízkou, docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte  

a místě výkonu a povaze zaměstnání druhého manţela nebo registrovaného partnera, 

zdravotní a jiné váţné osobní důvody jako např. nástup do pracovního poměru nebo 

sluţebního poměru, pokud brání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, zahájení 

činnosti na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud 

její výkon brání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, zahájení soustavné přípravy 

na budoucí povolání, nástup k výkonu trestu odnětí svobody nebo nástup k výkonu 

ochranného opatření zabezpečovací detenci, přiznání plné invalidity, nástup do vazby, 

pokud její rozsah neumoţňuje rekvalifikaci dokončit, popřípadě jiné zvlášť zřetele 

hodné osobní důvody, které úřad práce v rámci individuálního posouzení shledá 

váţnými. Tyto důvody, které jsou povaţovány za váţné, a které brání klientovi 

v nástupu nebo dokončení rekvalifikačního kurzu, musí uchazeč o zaměstnání 

příslušnému úřadu práce prokazatelně doloţit. Na základě toho není uchazeč  

o zaměstnání povinen hradit úřadu práce náklady spojené s rekvalifikací. V opačné 

situaci platí stejná pravidla jako v případě nedokončené rekvalifikace bez váţných 

důvodů (viz předchozí odstavec) a uchazeč je povinen veškeré náklady rekvalifikace (§ 2 

vyhlášky č. 519/2004 Sb.) i náklady spojené s rekvalifikací (§ 3 vyhlášky č. 519/2004 Sb.) úřadu 

práce uhradit. 

Moţností dokončení rekvalifikace je několik. V případě nedokončení 

rekvalifikace z váţných důvodů existuje moţnost dohodnout s úřadem práce moţnost 

                                                 
45

 Vrátit příspěvek na úhradu nákladů spojených s rekvalifikací je uchazeč o zaměstnání povinen vrátit 

také v případě, ţe dojde omylu, tzn., pokud je mu příspěvek poskytnut neprávem, nebo ve vyšší částce. 

Vrátit musí v takovém případě buď celou částku, nebo její větší část. Pokud se tak nestane, postupuje 

úřad práce celou záleţitost příslušnému finančnímu úřadu. 
46

 Tyto váţné důvody jsou uvedeny v zákoně o zaměstnanosti. 
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dodatečného ukončení kurzu. V takovém případě dokončí uchazeč o zaměstnání 

rekvalifikační kurz jako zájemce o zaměstnání. Tento krok vyţaduje uzavření nové 

písemné dohody mezi klientem a úřadem práce. V úvahu připadá i moţnost,  

ţe uchazeč/zájemce o zaměstnání dokončí zbylou část kurzu jako zaměstnanec 

zaměstnavatele. V takovém případě je uzavřena dohoda o rekvalifikaci mezi úřadem 

práce a zaměstnavatelem (podle § 110 zákona o zaměstnanosti; tj. dohody 

o rekvalifikaci zaměstnanců mezi úřadem práce a zaměstnavatelem, případně 

rekvalifikačním zařízením, a dohody o rekvalifikaci zaměstnanců mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem; ibid.). Rekvalifikační kurz můţe uchazeč/zájemce  

o zaměstnání dokončit i v jiném rekvalifikačním kurzu. „Jde o případy, kdy účastník 

rekvalifikace (např. z důvodu nemoci nebo z důvodů vzniklých na straně 

rekvalifikačního zařízení) nemohl dokončit rekvalifikaci v kurzu, ve kterém ji zahájil“ 

(ibid.). 

V případě, ţe uchazeč o zaměstnání nedodrţuje podmínky sjednané s úřadem 

práce (odmítnutí nástupu do kurzu bez váţného důvodu, neplnění teoretické a praktické 

přípravy nebo studijních a výcvikových povinností, nesloţení závěrečné zkoušky) nebo 

(od 1. 1. 2009) pokud je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci úřadu práce déle neţ  

5 měsíců a po uplynutí této doby odmítne nastoupit do rekvalifikačního kurzu, je úřad 

práce povinen vyřadit takového uchazeče z evidence uchazečů o zaměstnání.  

Na základě vyřazení z evidence ztrácejí uchazeči nárok na podporu v nezaměstnanosti. 

Opětovné zařazení do programu je moţné aţ po 6 měsících od vyřazení z evidence.  

Nárok na podporu při rekvalifikaci má kaţdý uchazeč o zaměstnání, tzn. nikoli 

zájemce o zaměstnání, který navštěvuje některý z rekvalifikačních kurzů z nabídky 

úřadu práce (podmínkou je, ţe ke dni přiznání podpory nesmí pobírat starobní důchod). 

Podpora při rekvalifikaci činí 60% průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího 

základu. „Uchazeči o zaměstnání, který před zahájením rekvalifikace vykonával 

výdělečnou činnost, která není dobou důchodového pojištění, se od 1. ledna 2009 

podpora při rekvalifikaci stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 

vyměřovacího základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné 

činnosti, které jsou dobou důchodového pojištění“ (ibid.). Maximální výše podpory 

během rekvalifikace se rovná 0,65 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 
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1. -3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku před kalendářním rokem, v němţ uchazeč 

nastoupil rekvalifikaci. 
47

  

Nabídka rekvalifikačních kurzů podléhá změnám. Řídí se aktuální nabídkou 

pracovních pozic na trhu práce. Nelze tedy obecně říci, která konkrétní povolání 

nejčastěji figurují na seznamu rekvalifikačních kurzů. Situace se totiţ můţe rok od roku 

měnit. Smysl mají pouze v případě, ţe si uchazeč zvolí kvalifikaci, pro kterou je 

dostatek volných pracovních míst.  

Kaţdý uchazeč o zaměstnání má individuální akční plán, který konzultuje a vede 

společně s osobní zprostředkovatelkou. Vychází se z toho, jaké má uchazeč vzdělání  

a představu o dalším uplatnění, tzn. co by chtěl dělat. Uchazeči dále prochází tzv. 

diagnostikou (práce s psychologem), na jejímţ základě zjistí, jestli je pro ně vhodnější 

manuální práce, administrativa aj. Rozhodujícím prvkem je úroveň vzdělání, jaké 

uchazeč dosáhl. 

Za výběr a zařazování uchazečů do rekvalifikace zodpovídá odbor 

zprostředkování. Mezi kritéria, která poradkyně pro zprostředkování bere v úvahu,  

se řadí délka evidence uchazeče na ÚP, jeho kvalifikace, dosaţené vzdělání, apod. Při 

výběru uchazečů do rekvalifikačních kurzů přitom nesmí dojít k porušení rovného 

přístupu, tzn., platí zákaz diskriminace podle § 4 ZoZ č.435/2004 Sb.  

                                                 
47

 Od 1. 1. 2009 jde o částku 14 912,- Kč. 
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3 Výzkum nezaměstnanosti a jeho výsledky 

Právní podmínky týkající se státní politiky zaměstnanosti popisuje Zákon  

o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ze dne 13. května 2004. „Tento zákon v souladu  

s právem Evropských společenství 1) upravuje zabezpečování státní politiky 

zaměstnanosti, jejímţ cílem je dosaţení plné zaměstnanosti a ochrana proti 

nezaměstnanosti.“ (viz ZoZ §1). 

Mezi hlavní body státní politiky zaměstnanosti v České republice patří: 

- „zabezpečování práva na zaměstnání; 

- sledování a vyhodnocování situace na trhu práce; 

- koordinace opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských 

zdrojů v souladu s EU; 

- tvorba a koordinace jednotlivých programů a opatření k zajištění 

priorit v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů; 

- uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti; 

- tvorba a zapojení do mezinárodních programů souvisejících 

s rozvojem zaměstnanosti; 

- hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti; 

- poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských 

sluţeb na trhu práce; 

- poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,  

- opatření na podporu a dosaţení rovného zacházení; 

- opatření pro zaměstnávání osob, které mají ztíţené postavení na trhu 

práce; 

- usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území ČR“ 

(viz ZoZ §2). 

Na státní politice zaměstnanosti se kromě státu podílejí zaměstnavatelé  

a odborové organizace (jde o tzv. „další subjekty činné na trhu práce“). Státní politika 

zaměstnanosti je tak postavena na spolupráci státu a dalších subjektů činných na trhu 

práce, tzn. s „územními samosprávnými celky, profesními organizacemi, sdruţeními 

osob se zdravotním postiţením a organizacemi zaměstnavatelů.“ (viz ZoZ §2) Správu 

státní politiky zaměstnanosti má v ČR na starosti MPSV a úřady práce.  
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Mezi účastníky právních vztahů týkajících se situace na trhu práce řadíme kromě 

České republiky, která je zastupována MPSV a úřady práce, také „osoby, které mají 

způsobilost být zaměstnancem“ 
48

, dále zaměstnavatelé, právnické a fyzické osoby 

vyhovující zvláštním právním předpisům (předpisy udává ZoZ), státní příslušníci 

některého z členských států EU v případě, ţe má „stejné právní postavení v právních 

vztazích upravených tímto zákonem jako občan České republiky, pokud tento zákon 

nestanoví jinak“ a „Rodinní příslušníci občana České republiky, kteří nejsou státními 

příslušníky České republiky ani jiného členského státu Evropské unie“ (viz ZoZ §3). 

Je přitom samozřejmostí, ţe při uplatňování práva na zaměstnání je nutno 

předejít jakékoli formě diskriminace. Platí tedy zákaz rozlišování (také uvedený v ZoZ). 

Předpokládá se tedy zákaz přímé 
49

 i nepřímé 
50

 diskriminace (pohlaví, rasa, náboţenství 

ad.).  

Správu všech výše uvedených bodů má na starosti MPSV. To kromě kontroly  

a vyhodnocování situace na trhu práce aktualizuje tzv. Národní soustavu povolání, která 

mj. popisuje i „předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné  

a zdravotní“ (viz ZoZ §6).
51

 Další činností MPSV, která významně souvisí  

s rekvalifikacemi, je skutečnost, ţe MPSV „spravuje a poskytuje prostředky 

zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, rozhoduje o jejich pouţití... zřizuje státní 

rekvalifikační střediska vede pro účely zaměstnanosti centrální evidenci zájemců  

o zaměstnání, uchazečů o zaměstnání zveřejňuje v elektronické podobě způsobem 

umoţňujícím dálkový přístup písemné materiály vztahující se k poskytování prostředků 

státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.“ (viz ZoZ §6). 

Prostředníkem ve vykonávání těchto činností jsou úřady práce. 

Úřady práce fungují jako správní úřady trhu práce. Území, které spadá do 

činnosti kaţdého jednotlivého ÚP, se shoduje s územními obvody okresů. „Místní 

příslušnost úřadu práce se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání 

                                                 
48

 Fyzickými osobami se rozumí „státní občané ČR a za stejných podmínek také cizinci a všichni, „kteří 

splňují podmínky pro zaměstnávání stanovené tímto zákonem“ (viz ZoZ §3). 
49

 „Přímou diskriminací se rozumí jednání, kdy je, bylo nebo by bylo na základě rozlišování podle 

vymezených diskriminačních důvodů s fyzickou osobou zacházeno méně příznivě, neţ se zachází nebo 

zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci.“ (viz ZoZ §4) 
50

 Nepřímou diskriminací se rozumí jednání, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup 

znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu vůči jiné na základě rozlišování podle vymezených 

diskriminačních důvodů; nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního stavu je i odmítnutí nebo 

opomenutí přijmout opatření, která jsou v konkrétním případě nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním 

postiţením měla přístup k zaměstnání.“ (viz ZoZ §4) 
51

 Další body, které obsahuje NSP viz ZoZ §6 
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vykonáváno, pokud tento zákon nestanoví jinak.“ (viz ZoZ §7). Úřady práce 

shromaţďují všechny uvedené informace o trhu práce v rámci svých územím daných 

kompetencí, a získaná data poté odesílají MPSV. Na jejich základě vznikají 

celorepublikové ţebříčky zaměstnanosti.  

Úřady práce fungují zároveň jako orgány, které zprostředkovávají zaměstnání 

uchazečům o zaměstnání. V souvislosti s tím poskytují mj. poradenství pro fyzické 

osoby, které se „zaměřuje na posouzení osobnostních předpokladů, schopností, 

dovedností a na doporučení zaměstnání, přípravy na budoucí povolání, volby povolání 

a rekvalifikace.“ (viz ZoZ §15). V současné době zprostředkovávají úřady práce 

„zaměstnání podle právních předpisů Evropských společenství upravujících volný 

pohyb osob v rámci Evropských společenství.
52

 Zprostředkování zaměstnání úřady 

práce je bezplatné.“ (viz ZoZ §18) 

Zákon o zaměstnanosti udává, ţe „fyzická osoba má právo na zprostředkování 

vhodného zaměstnání. Vhodným zaměstnáním, pokud zákon nestanoví jinak, je 

zaměstnání: 

- které zakládá povinnost odvádět pojistné a důchodové pojištění  

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; 

- jehoţ délka pracovní doby činí nejméně 80% stanovené týdenní 

pracovní doby; 

- které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší neţ  

3 měsíce; 

- které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud moţno 

její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, 

moţnosti ubytování a dopravní dosaţitelnosti zaměstnání.“ (viz ZoZ 

§20) 

V případě, ţe je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci úřadu práce po dobu 

delší, neţ je jeden rok, sniţují se poţadavky na zprostředkování vhodného zaměstnání 

(viz výše).  

Do evidence uchazečů o zaměstnání je fyzická osoba zařazena v okamţiku 

„písemné ţádosti o zprostředkování zaměstnání.“ (viz ZoZ §26) Ţádost o zaměstnání 

musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, „souhlas s jejich zpracováním, údaje  

                                                 
52

 Tzn., ţe ÚP mohou zprostředkovávat zaměstnání jako z ČR do zahraničí, tak ze zahraničí do ČR. 

Ovšem pouze se souhlasem uchazeče o zaměstnání. 



34 

 

o jeho kvalifikaci, získaných pracovních zkušenostech, zájmu o určitá zaměstnání, 

zdravotních omezeních a údaje, které uchazeče o zaměstnání omezují v souvislosti se 

zprostředkováním zaměstnání.“ (viz ZoZ §26).  

Ukončení evidence nastává v okamţiku, kdy uchazeč splní některou z podmínek 

uvedených v ZoZ §29. ZoZ §30 uvádí podmínky, které dovolují vyřadit uchazeče  

o zaměstnání z evidence úřadu práce (tzn. proti jeho vůli). Součástí těchto podmínek je  

i případ, kdy uchazeč o zaměstnání „odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, 

neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické 

přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které 

rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí  

a dovedností, anebo uchazeč, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání 

nepřetrţitě déle neţ 5 měsíců, odmítne nabídku ÚP na rekvalifikaci“ (ZoZ §30).  

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který poţádal 

příslušný úřad práce o poskytování podpory v nezaměstnanosti, a které v délce alespoň 

12 měsíců získal dobu důchodového pojištění (zaměstnáním nebo jinou výdělečnou 

činností), a nepobírá přitom starobní důchod. Nárok na podporu v nezaměstnanosti 

naopak pozbývá uchazeč o zaměstnání, který opustil předchozí zaměstnání z důvodu 

hrubého porušení pracovní kázně; který opakovaně opustil zaměstnání bez váţného 

důvodu;  nebo který má nárok pobírat výsluhový příspěvek, který je vyšší neţ podpora 

v nezaměstnanosti. Nárok na podporu má také uchazeč o zaměstnání v rekvalifikaci. 

„Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu 

při rekvalifikaci jsou poslední 3 roky před zařazením do evidence uchazečů  

o zaměstnání.“ (viz ZoZ §41) 
53

. Pobírání podpory v nezaměstnanosti je přitom časově  

i věkově omezeno. U uchazeče o zaměstnání činí doba pobírání podpory 

v nezaměstnanosti: 

- 5 měsíců: u uchazeče do 50 let věku; 

- 8 měsíců: u uchazeče nad 50 do 55 let věku; 

- 11 měsíců: u uchazeče nad 55 let věku. 

Přerušení poskytování podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci nastává 

                                                 
53

 „Do předchozího zaměstnání se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo 

jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a 

krátkodobým zaměstnáním.“ (viz § 41) 
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v případě, ţe uchazeč pobírá starobní důchod, nemocenskou, nebo je ve vazbě. Tato 

doba se do poskytování podpory v nezaměstnanosti/při rekvalifikaci nezapočítává.  

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvozuje z posledního průměrného čistého 

měsíčního výdělku uchazeče 
54

. „Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 

2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající 

podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího 

základu. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního 

čistého výdělku nebo vyměřovacího základu... Maximální výše podpory  

v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první 

aţ třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla 

podána ţádost o podporu v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory při rekvalifikaci 

činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první aţ třetí čtvrtletí 

kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání 

nastoupil na rekvalifikaci.“ (viz ZoZ §50). Podmínky, které udávají povinnost uchazeče 

o zaměstnání, popř. ÚP nahradit, vrátit nebo doplnit finanční prostředky spojené 

s podporou v nezaměstnanosti/při rekvalifikaci, jsou uvedeny v ZoZ §54-56.  

3.1 Výzkumný projekt 

Výzkumný projekt se zabývá otázkou rekvalifikace a následného uplatnění 

absolventů rekvalifikace na pracovním trhu. Podle definice MŠMT napomáhá 

rekvalifikace k „získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče 

 o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání (evidovaného na úřadu práce)“. Podle 

MŠMT můţe rekvalifikaci provádět „akreditované zařízení MŠMT“ nebo „zařízení 

akreditované dle zvláštních právních předpisů“. Mezi cílové skupiny patří uchazeči  

o zaměstnání a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP; zaměstnanci (tzn. v zájmu 

dalšího pracovního uplatnění zaměstnanců po dohodě s příslušným ÚP), popř. další 

fyzické osoby. 
55

  

                                                 
54

 V případě OSVČ se výše podpory v nezaměstnanosti/při rekvalifikaci stanoví „procentní sazbou 

z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.“ (viz ZoZ 

§ 50). 
55

 Jde o informace získané ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a z vyhlášky č. 524/2004 Sb. 

fyzická osoba = člověk jako přirozený nositel práv a povinností. V obecné rovině tento pojem vymezuje 

občanský zákoník (§ 7 - 10). 
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Rekvalifikace se dělí do dvou hlavních skupin, a to na specifické rekvalifikace  

a nespecifické rekvalifikace. Specifické rekvalifikace jsou postaveny na základě 

poţadavků samotných zaměstnavatelů a analýzy monitoringu trhu práce. Vedou ke 

konkrétnímu pracovnímu uplatnění. Nespecifické rekvalifikace rozšiřují znalosti 

absolventa a prohlubují moţnost jeho všeobecného uplatnění. Tento systém 

rekvalifikací „slouţí k řešení strukturální nerovnováhy na trhu práce mezi nabídkou  

a poptávkou po pracovní síle“ (viz ročenka ÚP za rok 2008).   

Rekvalifikace povaţuji za velmi dobrý způsob, jak zabránit ať uţ rostoucí 

nezaměstnanosti (obecné hledisko), nebo postavení jedince jako nezaměstnaného 

(nezaměstnanost jako osobní zkušenost), tzn. evidovaného na příslušném ÚP. Je však 

otázkou, jak se na rekvalifikaci jako moţnost získat nové zaměstnání, dívají její samotní 

absolventi. Není vţdy lehké opustit zaměstnání, které lidé mnohdy dělali většinu svého 

ţivota. Často se také stane, ţe člověk vlivem rekvalifikace ztratí společenské postavení 

spojené se svým  původním zaměstnáním. Ani to neulehčuje rozhodování o tom, zda 

změnit způsob nejenom obţivy, ale také celého svého ţivota.  

Svůj výzkum jsem provedla v rámci Karlovarského kraje. Cílem projektu bylo 

zjistit účinnost rekvalifikačních kurzů a schopnost jejich absolventů znovu se úspěšně 

zapojit do pracovního procesu. Vedle statistických údajů, kde byl sběr dat zaměřen 

především na počet nezaměstnaných, počet rekvalifikovaných, počet těch, kdo ukončili 

rekvalifikace ad., jsem provedla dotazníkové šetření, zaměřené na účastníky 

rekvalifikačních kurzů. V rámci této části jsem chtěla zjistit, zda jednotliví absolventi 

rekvalifikačních kurzů získali díky kurzu nové zaměstnání. 

3.2 Metodologický přístup 

Pro realizaci svého výzkumného projektu jsem pouţila řadu metodických 

přístupů: studium dokumentů, statistické metody vyuţívající dostupné databáze  

a dotazníkové šetření (tj. kvantitativní výzkum). Ten mi umoţnil získat nejenom 

statistické údaje související s rekvalifikačními kurzy, ale také informace o účastnících 

rekvalifikačních kurzů (viz Příloha 1). Údaje jsem získala z databáze ÚP KV,  

a z internetového serveru MPSV, které také zveřejňuje data vhodná pro tento výzkum. 

Jde o data týkající se nezaměstnanosti a rekvalifikací nejenom v rámci ČR, ale také 
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v rámci jednotlivých krajů a měst.
56

 Na základě těchto dat jsem získala přehled  

o skutečných počtech nezaměstnaných a rekvalifikovaných ve zvoleném období  

(1999-2009).
57

  

Pro dokreslení situace v kraji uvádím ve výzkumu i údaje o stavu hospodářského 

vývoje v odpovídajícím období, tzn. HDP 
58

. Hodnotu HDP uvádím pro kaţdý 

jednotlivý rok, tzn. 1999-2009.  Údaje jsem získala z databáze Českého statistického 

úřadu, přenesla je do tabulky (viz Tabulka 2) a vytvořila grafy (Graf 2,3). V tabulce 

uvádím údaje jak pro Českou republiku, tak pro Karlovarský kraj. Mohu tak porovnat, 

jak se lišila nebo nelišila situace v kraji ve srovnání s Českou republikou jako celkem. 

První graf (Graf 2) porovnává HDP pro ČR a KK, druhý graf (Graf 3) porovnává údaje 

o nezaměstnanosti v rámci celé ČR a KK. 

Dotazníkové šetření mi poskytlo informace o samotných účastnících 

rekvalifikačních kurzů. Otázky v dotazníku byly všem respondentům společné.  

To umoţnilo aplikovat výsledky na celou skupinu rekvalifikovaných v Karlovarském 

kraji. Vzhledem k tomu, ţe cílem výzkumu bylo zjistit, zda absolventi rekvalifikačních 

kurzů znovu naleznou práci (ÚP si takovou statistiku nevedou, není tedy znám ani 

přibliţný počet těch, kdo se na trhu práce díky nové kvalifikaci uplatní), byla součástí 

dotazníku i ţádost o poskytnutí kontaktního telefonního čísla nebo e-mailové adresy 

účastníka rekvalifikačního kurzu, a datum ukončení jeho kurzu. To proto, abych se 

s kaţdým absolventem rekvalifikačního kurzu mohla po ukončení jeho rekvalifikace 

spojit a zeptat se ho, zda díky rekvalifikaci našel nové zaměstnání nebo nikoli. Sdělení 

kontaktních údajů bylo samozřejmě zcela dobrovolné. Přesný počet takto získaných 

informací proto neodpovídá počtu vyplněných dotazníků, protoţe ne kaţdý mi své 

kontaktní údaje poskytl. 

                                                 
56

 Příklad přehledové tabulky viz 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_od_072004/?_piref37_240420_37_240419_240419.statse=2000000

000011&_piref37_240420_37_240419_240419.statsk=2000000000017&_piref37_240420_37_240419_2

40419.send=send&_piref37_240420_37_240419_240419.stat=2000000000018&_piref37_240420_37_24

0419_240419.obdbi=D&_piref37_240420_37_240419_240419.uzemi=1000&ok=Vyber; 8. 11. 2009 
57

 Pro první dva roky výzkumu, tzn. pro rok 1999 a 2000 se bohuţel nevedly statistiky. 
58

 klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech 

odvětvích v činnostech povaţovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně sluţeb 

trţní i netrţní povahy). Růst (pokles) HDP charakterizuje, o kolik % reálně stoupl (klesl) hrubý domácí 

produkt ve sledovaném čtvrtletí roku proti stejnému období roku předchozího, po očištění o sezónní vlivy 

a nestejný počet pracovních dní.  

 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_od_072004/?_piref37_240420_37_240419_240419.statse=2000000000011&_piref37_240420_37_240419_240419.statsk=2000000000017&_piref37_240420_37_240419_240419.send=send&_piref37_240420_37_240419_240419.stat=2000000000018&_piref37_240420_37_240419_240419.obdbi=D&_piref37_240420_37_240419_240419.uzemi=1000&ok=Vyber
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_od_072004/?_piref37_240420_37_240419_240419.statse=2000000000011&_piref37_240420_37_240419_240419.statsk=2000000000017&_piref37_240420_37_240419_240419.send=send&_piref37_240420_37_240419_240419.stat=2000000000018&_piref37_240420_37_240419_240419.obdbi=D&_piref37_240420_37_240419_240419.uzemi=1000&ok=Vyber
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_od_072004/?_piref37_240420_37_240419_240419.statse=2000000000011&_piref37_240420_37_240419_240419.statsk=2000000000017&_piref37_240420_37_240419_240419.send=send&_piref37_240420_37_240419_240419.stat=2000000000018&_piref37_240420_37_240419_240419.obdbi=D&_piref37_240420_37_240419_240419.uzemi=1000&ok=Vyber
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_od_072004/?_piref37_240420_37_240419_240419.statse=2000000000011&_piref37_240420_37_240419_240419.statsk=2000000000017&_piref37_240420_37_240419_240419.send=send&_piref37_240420_37_240419_240419.stat=2000000000018&_piref37_240420_37_240419_240419.obdbi=D&_piref37_240420_37_240419_240419.uzemi=1000&ok=Vyber
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Respondenty byli lidé, kteří absolvovali rekvalifikační kurz v prvním čtvrtletí 

roku 2010. Vyhledala jsem je na základě údajů poskytnutých ÚP KV. ÚP mi poskytl 

názvy jednotlivých dodavatelů rekvalifikačních kurzů, s nimiţ v rámci programu 

rekvalifikací spolupracuje, a na něţ jsem se obrátila s ţádostí o pomoc při šíření 

dotazníku. Dotazník obdrţel kaţdý účastník kaţdého rekvalifikačního kurzu, bylo však 

na něm, zda se výzkumu chce účastnit – a dotazník vyplnit, nebo nikoli.  

Poslední částí výzkumu se staly nestandardizované rozhovory s lidmi, kteří mají 

s rekvalifikačními kurzy vlastní zkušenosti, ať uţ z postavení účastníka rekvalifikačního 

kurzu, zřizovatele rekvalifikačního kurzu, nebo pracovníka ÚP. Tyto rozhovory 

vznikaly spontánně, neměly ţádnou předem určenou formu. Výběr těchto respondentů 

byl zcela náhodný, záleţelo tedy čistě na potenciálním respondentovi, zda měl zájem 

sdělit mi své zkušenosti s rekvalifikačními kurzy. 

3.3 Techniky sběru dat 

Pro první část výzkumu jsem zvolila analýzu dokumentů, tedy jiţ kompletních 

údajů, které jsem pro svůj výzkum vyuţila. V této záleţitosti jsem se obrátila na ÚP 

v Karlových Varech. Mým cílem bylo získat fakta o skutečném počtu nezaměstnaných 

v KK pro rok 1999-2009, o počtu těch, kteří byli součástí rekvalifikačního programu ÚP 

v KV pro stejné roky, o zaměřeních rekvalifikace, která lidé v těchto letech absolvovali,  

o počtu úspěšných absolventů rekvalifikace a o procentu jejich dalšího uplatnění na trhu 

práce. 

Pro druhou část výzkumu jsem zvolila dotazník (viz Příloha 1). Dotazník byl 

společný všem respondentům (respondenty byli účastníci rekvalifikačních kurzů).  

Jde o soubor čtrnácti otázek. Moţnost odpovědí jsem zvolila podle charakteru otázky. 

Dotazník tedy obsahuje otevřené i uzavřené odpovědi. V případě některých uzavřených 

otázek jsem jako moţnou odpověď uvedla i moţnost jiný důvod. Respondenti tak měli 

moţnost volně odpovědět. 

Nestandardizované rozhovory (viz kapitola 4.10) probíhaly formou neřízené 

konverzace mezi mnou a respondentem. Informace takto získané jsem si se svolením 

účastníků zapisovala a uvedla je v kapitole 4. 10. 
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3.4 Výběr vzorku a prostředí výzkumu  

Studium dokumentů se týkalo jak kvantitativních údajů z dostupných 

statistických zdrojů tak i interpretace dokumentů, které jsem získala na základě 

podkladů z výše uvedených úřadů. V analýze dokumentů jde o dokumenty, které 

nevznikly záměrně pro tento výzkum. Data odpovídají statistickým údajům, týkajících 

se nezaměstnanosti a programu rekvalifikace v Karlovarském kraji. V této části se jedná 

čistě o analýzu sesbíraných dat, která jsem doplnila do předem připravené tabulky. Data 

mi poskytla informace o trhu práce v Karlovarském kraji tak, jak se měnila v průběhu 

let 1999-2009. V této části jde o deskriptivní výzkum.  

Dotazníky (druhá část) jsem rozdala ve skupinách, které odpovídaly rozdělení 

do rekvalifikačních kurzů, které probíhaly v prvním čtvrtletí roku 2010. Dotazník 

obdrţel kaţdý účastník kaţdého rekvalifikačního kurzu v Karlovarském kraji (výjimkou 

byly kurzy, jejichţ zřizovatelé se výzkumu odmítli zúčastnit nebo jedinci, kteří účast na 

výzkumu odmítli z vlastní vůle). Znění dotazníků bylo pro všechny respondenty shodné.   

Výběr respondentů, kteří mi poskytli nestandardizovaný rozhovor, byl zcela 

náhodný. Respondenti nebyli vybíráni podle ţádného klíče, záleţelo čistě na nich, zda 

mi chtějí sdělit své zkušenosti s rekvalifikačními kurzy nebo nikoli. 

3.5 Metody vyhodnocování a interpretace získaných dat 

Kvantitativní část výzkumu jsem shrnula do přehledové tabulky (viz kapitola 4.8 

Statistické údaje o nezaměstnanosti a rekvalifikacích, Tabulka 1). Tato část výzkumu 

nevyţaduje hodnocení. Slouţí pouze jako cesta k absolventům rekvalifikačních kurzů  

a pro představu o tom, jaký byl počet nezaměstnaných, kteří se rozhodli rekvalifikovat 

v letech 1999-2009. Pro přehlednost jsem na základě získaných dat vytvořila grafy 

(Graf 2, 3) a údaje o nezaměstnanosti porovnala s hospodářskou situací daných let. 

Situaci v Karlovarském kraji jsem dále porovnala se situací v celé České republice, a to 

jak v otázce nezaměstnanosti, tzn. trhu práce, ale také v jejím vztahu k hospodářské 

situaci země (na základě statistických dat získaných z údajů Českého statistického 

úřadu). 

Druhou část výzkumu tvoří dotazník (Příloha 1). Otázky v dotazníku jsou 

rozděleny do tří skupin, a to do skupiny uzavřených odpovědí, tzn. podle odpovědí 
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ANO/NE; do skupiny otázek, kde si respondent vybírá z předem vytvořených odpovědí 

(s moţností zvolit si kategorii jiné a vhodnou odpověď vypsat); a do skupiny 

otevřených otázek. Dotazníky jsem vyhodnotila na základě předem připraveného klíče. 

Pro vyhodnocení jsem vyloučila pouţití některého ze speciálních počítačových 

programů, a to s ohledem na relativní jednoduchost otázek a nabízených odpovědí. 

Zvolila jsem tedy „ruční“ vyhodnocení odpovědí. Do předem připravené tabulky jsem 

zaznamenala četnost jednotlivých odpovědí a výsledná data seřadila od nejčetnějších po 

méně časté. Na základě výsledných dat jsem pro lepší orientaci v problematice a pro 

přehlednější orientaci v uváděných údajích vytvořila grafy. Jeden graf pro kaţdou 

odpověď. Součástí vyhodnocení dotazníku je tedy 14 grafů, které mapují údaje získané 

na základě vyplněných dotazníků. 

Posledním, a nejdůleţitějším krokem výzkumu bylo znovu kontaktovat ty 

respondenty, kteří na sebe v dotazníku uvedli kontakt (telefonní číslo/e-mail), a zjistit, 

zda jim absolvování rekvalifikačního kurzu skutečně pomohlo získat nové zaměstnání.  

Informace získané na základě nestandardizovaných rozhovorů jsem nijak 

nevyhodnocovala, uvedla jsem je v kapitole 4.10 Dodatečné poznatky z výzkumu. 

3.6 Hodnocení kvality výzkumu 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe v první části výzkumu šlo čistě o analýzu 

dokumentů a doplnění statistických údajů do předem připravené tabulky, není tato část 

z mého pohledu nijak výrazně problematická. Jinak je tomu ve druhé části. První 

komplikace nastala při cestě k samotným účastníkům rekvalifikačních kurzů. ÚP totiţ 

nejsou zřizovateli rekvalifikačních kurzů, ale pouhými zprostředkovateli. Úřad práce mi 

poskytl informace o dodavatelích rekvalifikačních kurzů. To vyţadovalo navázat 

kontakt se zástupci těchto agentur/společností, obeznámit je s cílem výzkumu a poţádat 

je o pomoc. Vyplnění dotazníku, stejně jako poskytnutí kontaktních údajů bylo zcela 

dobrovolné, proto šlo o riskantní krok výzkumu. Nedalo se totiţ předem odhadnout, 

kolik účastníků rekvalifikačních kurzů bude ochotno se na výzkumu podílet, a to  

i s ohledem na to, ţe je jeho cílem doplnit chybějící informace v systému trhu práce 

(skutečné mnoţství těch, kteří na základě absolvování RK získají zaměstnání).  

Někteří z poskytovatelů RK se na výzkumu odmítli podílet hned od začátku, jiní 

účast odmítli v průběhu řízení. Jako důvody uváděli nejčastěji nedostatečný časový 
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prostor pro vyplnění dotazníku. Některé agentury upřednostnily rozdání dotazníků 

vlastními silami, jiné mi umoţnily přístup do kaţdého konkrétního RK, abych dotazníky 

mohla rozdat sama. To mi umoţnilo setkat se nejenom se samotnými uchazeči  

o zaměstnání, ale také s lektory a zřizovateli rekvalifikačních kurzů. Mnozí z nich 

pracují v této oblasti jiţ mnoho let. Jejich postřehy jsem si proto dovolila uvést v části 

4.10 Dodatečné poznatky k výzkumu. Sporný bod této části spočívá ve výrazně 

subjektivním pohledu na danou problematiku v případě kaţdého z respondentů.   

Na jednu stranu se můţe jednat o výhodu, protoţe zde respondenti sdělují názor, který 

je jim vlastní, a s nímţ jsou do značné míry ztotoţněni, na druhou stranu můţe být tento 

názor značně zkreslený a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Navzdory tomuto riziku 

jsem přesvědčena o tom, ţe i tato část sem jistě patří. 

3.7 Etické otázky společenskovědního výzkumu 

Uţ od samého počátku výzkumu bylo jasné, ţe jakékoli informace, které jsem 

získala od respondentů, stejně jako statistické údaje poskytnuté výše uvedeným úřadem 

práce, nebudou vyuţity nad rámec samotného výzkumu. Účastníky výzkumu jsem 

seznámila s cílem celého projektu, tj. se snahou zjistit, zda rekvalifikační kurzy 

skutečně pomáhají svým absolventům v hledání nového zaměstnání, a s důleţitou 

úlohou, kterou hrají ve výzkumu sami respondenti. Stejně tak byli účastníci výzkumu 

seznámeni s právem na uţití anonymity a se skutečností, ţe mohou svoji účast ve 

výzkumu kdykoli ukončit.  

Respondenti byli seznámeni se skutečností, ţe jde o bakalářskou práci,  

a s moţností jejího dalšího vyuţití. 

3.8 Statistické údaje o nezaměstnanosti a rekvalifikacích 

První část výzkumu, spočívající ve sběru dat, je postavena na analýze 

dokumentů. Při její realizaci jsem spolupracovala s pracovníky ÚP v Karlových Varech, 

kteří mi poskytli potřebná data, tzn. informace o počtu uchazečů o zaměstnání, počtu 

těch, kdo nastoupili rekvalifikace, počtu úspěšných absolventů RK, neúspěšných 

absolventů RK, těch, kdo RK ukončili předčasně, a počtu absolventů, kteří byli 

z evidence ÚP vyřazeni 12 měsíců po skončení RK. Data jsem shromáţdila v období  

10 let, tzn. od roku 1999 do roku 2009 (roky jsem vybírala tak, aby statistiky jim 
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odpovídající byly uzavřeny, rok 2010 proto nebyl pro uvedení do statistik vhodný).   

Pro první dva roky výzkumu, tzn. pro rok 1999 a 2000 bohuţel neexistují údaje pro 

některé z uvedených výzkumných otázek. Jedná se o informace o tom, kolik uchazečů a 

jak ukončilo RK (Tabulka 1). Od roku 2006 se počet lidí v rekvalifikaci dělí na 

uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání. 

Zjištěná data jsem pro lepší orientace uvedla do tabulky, a to následujícím 

způsobem (viz Tabulka 1):  

Tabulka č. 1 Počet uchazečů a zájemců o zaměstnání  

stav vždy k 
31.12. 

199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 2006 2007 2008 2009 

počet 
uchazečů o 
zaměstnání 

582
0 

559
1 

611
1 

670
4 

685
1 

729
8 

718
1 6400 5143 5111 7366 

počet 
uchazečů v 
rekvalifikac
i - RK 
zahájené v 
daném 
roce 87 198 316 478 772 893 758 

789 
uchazečů
, 8 
zájemců 

635 
uchazečů
, 4 
zájemci 

564 
uchazečů
, 30 
zájemců 

445 
uchazečů, 
28 
zájemců 

počet  
uchazečů, 
kteří 
úspěšně 
ukončili RK x x 262 429 627 804 686 724 588 539 389 

počet 
uchazečů, 
kteří 
neúšpěšně 
ukončili RK x x 4 10 11 22 23 32 45 34 16 

počet 
uchazečů, 
kteří 
předčasně 
ukončili RK x x 50 39 134 67 49 41 6 21 68 

uchazeči 
od počátku 
roku 
vyřazení z 
evidence 
do 12 
měsíců po 
úspěšném 
ukončení 
RK x x 297 315 495 603 520 578 525 418 296 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro lepší dokreslení situace jsem pro dvě proměnné z tabulky, tj. počet 

nezaměstnaných a počet rekvalifikovaných v Karlovarském kraji, vytvořila graf (Graf 

1):  

Graf č. 1 Statistika nezaměstnanosti a účasti v RK v letech 1999 – 2009 (pro KK) 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Abych zjistila, jak a jestli vůbec se mění struktura rekvalifikačních kurzů 

v Karlovarském kraji, rozhodla jsem se v této části uvést také přehledy o tom, jaké 

kurzy byly ve zkoumaných letech, tzn. v letech 1999-2009 nejčastěji voleny pro 

rekvalifikaci (Tabulka 2; Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů získaných z ÚP). 

Za kaţdý rok jsem se rozhodla uvést pět kurzů, které měly největší počet absolventů. 

Údaje jsou brány nikoli za jednotlivý kurz, ale v počtu uchazečů jako celku (kaţdý kurz 

mohl v daném roce proběhnout několikrát (např. v kaţdém čtvrtletí jednou), počet 

absolventů jsem pro kaţdý kurz sečetla a jednotlivá zaměření seřadila od nejčetnějšího 

k méně častým. Vzhledem k velkému počtu kurzů jsem se rozhodla uvést do přehledu 

pouze prvních 5 nejobsazenějších rekvalifikačních kurzů. Rok 2009 je přitom rozdělen 

na část financovanou ze státních prostředků věnovaných na APZ, a na část 

financovanou z dotací EU. 
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Tabulka č. 2 Nejčastěji volené rekvalifikace 

1999 2000 2001 2002 

svařování 
prac. v odd. market. 
doplň. kurz 
svařování 
podvojné účetnictví 
obsluha osobního 
PC 

svařování 
obsluha osobního 
PC 
stavební a zednické 
práce, podvojné 
účetnictví,prod.

59
 

práce 

obsluha osobního 
PC 
podvojné účetnictví 
nesp. rekv. pro SŠ

60
 

svařování 
masér 

obsluha osobního 
PC 
RK pro absolventy 
podvojné účetnictví 
masér 
svařování 

2003 2004 2005 2006 

obsluha osobního 
PC 
podvojné účetnictví 
rekvalifikační kurz 
pro absolventy 
svářečský kurz 

obsluha osobního 
PC 
motivační kurz 
svařování 
masér 
prodavačské práce 

obsluha osobního 
PC 
svařování 
správce PC sítě 
masér 
účetnictví s vyuţitím 
výpočetní techniky 

obsluha osobního 
PC 
účetnictví 
svařování 
řidič motorového 
vozíku 
masér 

2007 2008 2009 ESF 2009 APZ 

obsluha osobního 
PC 
účetnictví s vyuţitím 
VT 
řidič motorového 
vozíku 
svařování 
sanitář 

obsluha osobního 
PC 
manikúra a nehtová 
modeláţ 
svařování 
sanitář 
daňová evidence a 
účetnictví 

obsluha osobního 
PC 
profesní oprávnění 
skupiny C 
účetnictví 
masér 
svařování 

obsluha osobního 
PC 
svařování 
pracovník v 
sociálních sluţbách 
daňová evidence a 
účetnictví 
profesní oprávnění 
skupiny C 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ze statistik Českého statistického úřadu jsem získala data o stavu hospodářského 

vývoje v odpovídajícím období, tzn. HDP 
61

. Hodnotu HDP uvádím pro kaţdý 

jednotlivý rok, tzn. 1999-2009. Údaje jsem získala z databáze Českého statistického 

úřadu. 

V tabulce (Tabulka 3) uvádím údaje jak pro Českou republiku, tak pro 

Karlovarský kraj. Mohu tak porovnat, jak se lišila nebo nelišila situace v kraji  

ve srovnání s Českou republikou jako celkem. První graf (Graf 2) porovnává HDP pro 

                                                 
59

 Prodavačské práce 
60

 Nespecifikované rekvalifikace pro absolventy středních škol 
61

 Klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech 

odvětvích v činnostech povaţovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně sluţeb 

trţní i netrţní povahy). Růst (pokles) HDP charakterizuje, o kolik % reálně stoupl (klesl) hrubý domácí 

produkt ve sledovaném čtvrtletí roku proti stejnému období roku předchozího, po očištění o sezónní vlivy 

a nestejný počet pracovních dní.  
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ČR a KK, druhý graf (Graf 3) porovnává údaje o nezaměstnanosti v rámci celé ČR  

a KK. 

Zatímco první graf ukazuje (Graf 2), ţe přestoţe HDP za celou ČR do roku 2006 

rostl a od roku 2006 se propadal, HDP KK zůstávalo po celou dobu na téměř stejné 

úrovni. Jinak je tomu v případě druhého grafu (Graf 3), tedy nezaměstnanosti. Aţ do 

roku 2003 se křivka pro ČR v podstatě shoduje s křivkou KK, od roku 2003 ovšem KK 

zaznamenává vyšší počet nezaměstnaných, neţ jsou průměrná čísla pro ČR. 

Nezaměstnanost tedy v KK rostla navzdory faktu, ţe HDP pro KK se téměř neměnil. 

Nejvyšší počet nezaměstnaných pro KK byl zaznamenán v roce 2005, kdy se KK 

pohyboval o 3% nad celorepublikovým průměrem. Průměrná nezaměstnanost pro celou 

ČR zase ukazuje, ţe navzdory propadajícímu se HDP (od roku 2006),  

se nezaměstnanost v rámci celé ČR sniţovala. Nejvyšší průměrné hodnoty pro 

nezaměstnanost v ČR byly zaznamenány v roce 2000. Nezaměstnanost v KK byla 

v tomto roce o 0,4% niţší neţ uváděl celorepublikový průměr. 

Tabulka č. 3 Porovnání stavu HDP České republiky vůči Karlovarskému kraji 

ukazatel 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ČR 

celkem 

%, 

r/r, 

reálně 

1,3 3,6 2,5 1,9 3,6 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,2 

%,  Ø 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 

KK %, 

r/r, 

reálně 

2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 - 

%, Ø 8,1 8,4 7,4 7,5 6,4 9,4 10,9 10,2 8,2 7,6 - 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 2 ukazuje, jak se lišil vývoj HDP v České republice jako celku,  

a v Karlovarském kraji v letech 1999-2009. 

Graf č. 2 Porovnání HDP České republiky a Karlovarského kraje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 3 Porovnání nezaměstnanosti České republiky a Karlovarského kraje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tento graf porovnání míru nezaměstnanosti v rámci celé České republiky  

a Karlovarského kraje v letech 1999 – 2009. 

3.9 Výsledky dotazníkového šetření 

Pro realizaci druhé části výzkumu bylo nutné kontaktovat vzdělávací zařízení, 

která spolupracují s úřadem práce, a rozdat dotazníky v rekvalifikačních kurzech, které 

organizují.  
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Otázky v dotazníku jsou rozděleny do tří skupin, a to do skupiny uzavřených 

odpovědí, tzn. podle odpovědí ANO/NE; do skupiny otázek, kde si respondent vybírá 

z předem vytvořených odpovědí (s moţností zvolit si kategorii jiné a vhodnou odpověď 

vypsat); a do skupiny otevřených otázek. Pro vyhodnocení dotazníků jsem zvolila 

jednoduchou ruční metodu, a to vzhledem k jednoznačnosti pokládaných otázek.  

U kaţdé otázky jsem zjistila četnost jednotlivých odpovědí, jejich počet zaznamenala  

do tabulky a na základě takto získaných dat poté vytvořila grafy. V některých případech 

jde o grafy sloupcové, v jiných (otázky s odpověďmi ANO-NE-NEVÍM) jde o grafy 

koláčové. Grafické znázornění uvedených odpovědí povaţuji za dobrý způsob, jak si 

vytvořit lepší představu o dané problematice (poměr uvedených odpovědí).  

V dalším textu uvedu výsledky vyhodnocení otázku po otázce. Vţdy přitom 

uvedu znění otázky, moţnosti odpovědí, tabulku četnosti jednotlivých odpovědí  

a příslušný graf. V tabulce přitom uvádím četnost odpovědí na jednotlivce, zatímco 

v grafu je četnost odpovědí zaznamenána v procentech. 

Pro představu o vzorku respondentů jsem se rozhodla uvést na začátku 

vyhodnocení informace o pohlaví a věkové struktuře respondentů (Tabulka 4, Graf 4). 

Poměr ţen a muţů ve výzkumu byl téměř 50:50. Výzkumu se zúčastnilo 45% ţen  

a 49% muţů. 6% respondentů na otázku o pohlaví vůbec neodpovědělo. 

Tabulka č. 4  Počet dotazovaných respondentů 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

13. Pohlaví počet 

MUŢ 71 

ŢENA 66 

nevyplnil 9 

Celkem dotázaných 146 
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Graf č. 4 Počet dotazovaných respondentů 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Jednotlivé věkové kategorie jsem do tabulky (Tabulka 5, Graf 5) uvedla tak, aby 

se shodovaly s rozdělením do věkových kategorií, které uvádí statistiky ÚP a MPSV. 

Největší počet respondentů uvedl věk v kategorii 45-49 let, nejméně respondentů bylo 

v kategorii 60-64 let, v poslední kategorii, tj. 65 a více let nebyl ani jeden uchazeč. 

Objevilo se však 5 uchazečů o zaměstnání, kteří jsou čerstvými absolventy SŠ. 

 

Tabulka č. 5 Věkové kategorie respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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do 19 let 5 

20 - 24 let 8 

25 - 29 let 8 

30 - 34 let 21 

35 - 39 let 20 

40 - 44 let 22 

45 - 49 let 28 

50 - 54 let 21 

55 - 59 let 8 

60 - 64 let 2 

65 a více let 0 

nevyplnil 3 

Celkem dotázaných 146 
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Graf č. 5 Věková kategorie respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku „Jaký obor jste vystudoval/a?“ (Graf 6, Tabulka 6) odpovídali 

respondenti velice různorodě. Nejčastěji uváděli absolvování ZŠ, další v pořadí byl 

zámečník, prodavačka. Devět respondentů otázku vůbec nezodpovědělo. Někteří 

respondenti uvedli, ţe nemají ţádné vzdělání (tzn. ani ZŠ). Do níţe uvedené tabulky 

jsem zapsala všechny odpovědi včetně četnosti, tzn., kolik respondentů je uvedlo,  

do grafu jsem však zaznamenala pouze 15 nejčetnějších odpovědí. 

Graf č. 6 Vystudovaný obor dotazovaných respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 6 Vystudovaný obor dotazovaných respondentů 
 

1. Jaký obor jste vystudoval/a? počet 

ZŠ 17 

zámečník 11 

Prodavačka 9 

nevyplnil 9 

ekonomika 7 

bez vzdělání 7 

automechanik 6 

strojírenství 6 

zedník 6 

kuchař/číšník 5 

gymnázium 5 

SOU 4 

švadlena/krejčí 3 

obchod 3 

instalatér 3 

keramik 2 

SZTŠ Cheb 2 

OA 2 

zemědělský mechanizátor 2 

truhlář 2 

laborant 2 

chovatel zemědělských zvířat 2 

kadeřník 2 

policejně-správní činnost 1 

plynotechnik 1 

oděvnictví 1 

cestovní ruch 1 

SPŠ chemická 1 

přadlák 1 

šička 1 

mechanik ocelových konstrukcí 1 

SPŠ dopravní 1 

malíř porcelánu 1 

kytarář 1 

svářeč 1 

ošetřovatel skotu 1 

elektromechanik 1 

horník 1 

tkadlena 1 

mechanik hudebních nástrojů 1 

SPŠS 1 

soustruţník kovů 1 

skladník 1 

strojní mechanizátor 1 

stavebnictví 1 

uzenářka 1 

zahradník 1 

návrhářství 1 

SPŠ textilní - oděvnictví 1 

management ve stavebnictví 1 

Technicko - hospodářská a 
správní činnost 1 

opravář zemědělských strojů 1 

Celkem dotázaných 146 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Stejná situace jako v předchozím případě platí i pro otázku „Jaké bylo Vaše 

poslední zaměstnání?“ Na tuto otázku respondenti často uvedli jako poslední 

zaměstnání nikoli pozici, ale firmu, v níţ pracovali. I takové odpovědi jsem 

zaznamenala do tabulky (Tabulka 7). Stejně jako v předchozí otázce, i zde platí, ţe 

v tabulce jsou všechny odpovědi, včetně jejich četnosti, zatímco v grafu (Graf 7) jsou 

jen nejčastěji uváděné odpovědi (tomto případě jde o prvních 11 nejčastěji uváděných 

zaměstnání). 

Graf č. 7 Poslední zaměstnání dotazovaných respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 7 Poslední zaměstnání dotazovaných respondentů 

 

2. Jaké bylo Vaše poslední 
zaměstnání? počet 

dělník/ce 11 

zámečník 8 

skladník 6 

OSVČ 6 

prodavačka 5 

nevyplnil 5 

mateřská dovolená 4 

bezpečnostní sluţba 4 

šička 3 

administrativa 3 

zedník 3 

údrţbář 2 

finanční poradce 2 

hasič 2 

uklízeč/ka 2 

kontrolor/ka 2 

AMPHENOL TUCHEL 
Electronics 2 

taxi 2 

odborný technik kvality 2 

operátor 2 

ostraha 2 

řidič 2 

automechanik 2 

CK 1 

LAMONTEX, s.r.o. 1 

strojvedoucí ČD 1 

export manager 1 

výpočetní technik 1 

sběrné suroviny 1 

zástupce manaţera 1 

rehabilitace 1 

opatrovatelka 1 

cukrář 1 

plavčík 1 

provozní 1 

NEMOS Ostrov 1 

operátor výroby 1 

montáţ 1 

odborný přípravář 1 

vlakvedoucí 1 

sanitář 1 

pomocná síla 1 

dokončovací práce 1 

přadlena 1 

celní deklarant 1 

vedoucí oddělení potravin 1 

plynotechnik 1 

hotel 1 

asistentka GŘ 1 

pomocník v zubní laboratoři 1 

číšník 1 

POPROCAN s.r.o. 1 

obchodní zástupce 1 

pokladní 1 

vedoucí úseku Globus 1 

zástupce mistra 1 

vedoucí pošty 1 

malíř porcelánu 1 

škola 1 

slévač v kovovýrobě 1 

mistr 1 

technik měření emisí 1 

vedoucí expedice 1 

karlovarský porcelán 1 

výkon trestu odnětí svobody 1 

brusič, leštič kovů 1 

montáţ a letování vyhřívacích 
kabelů do autosedaček 1 

účetní 1 

kočí 1 

vrátný 1 

osobní asistentka 1 

soustruţnice 1 

stráţný 1 

pomocná síla v kuchyni 1 

laborantka 1 

pracovník přímé péče 1 

sokolovská uhelná 1 

svářeč 1 

truhlář 1 

WITTE Nejdek 1 

obsluha rozprachové sušičky 1 

montáţ plastových oken 1 

ţelezobetonář 1 

kuchař/číšník 1 

ČSAD Mělník 1 

PREFA Cheb 1 

pečovatelka 1 

Celkem dotázaných 146 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nejvíce respondentů navštěvovalo masérský kurz, následoval kurz se zaměřením 

na práci na PC (počítačový kurz sám o sobě není povaţován za rekvalifikační kurz, 

přestoţe tomu tak v minulosti bylo, a to hlavně s ohledem na skutečnost, ţe znalost 

práce na počítači uţ se dnes bere jako samozřejmost a základ všeobecného vzdělání). 

V rámci projektu, jehoţ součástí rekvalifikační kurzy jsou, je tedy běţnou praxí, ţe 

uchazeči o zaměstnání často absolvují nejprve kurz práce s počítačem, a aţ poté 

nastupují samotnou rekvalifikaci. Já jsem se však rozhodla uvést práci na PC do statistik 

pro ucelení představy o tom, kolik lidé se jakých kurzů účastní. Kompletní seznam 

zaměření rekvalifikačních kurzů je uveden v tabulce (Tabulka 8). Graf (Graf 8) opět 

ukazuje výběr nejčastěji volených zaměření. 

Tabulka č. 8 Zaměření rekvalifikačních kurzů 

3. Jaké je zaměření kurzu, který v 
rámci rekvalifikace navštěvujete? počet 

masér 28 

práce s PC 21 

svařování 17 

profesní průkaz (řidičský) 11 

ŘP skupiny "C" 8 

prodavač 7 

kuchařské práce 7 

ŘP skupiny "D" 7 

účetnictví + daně 7 

šička 5 

nevyplnil 5 

floristika 4 

pedikúra/manikúra 2 

sanitář 2 

kadeřník 2 

malíř-natěrač 2 

ŘP skupiny "E" 2 

montér suchých staveb 2 

dále se zdokonalovat 1 

sehnat práci 1 

ţádný, ale jsem spokojen 1 

zvýšení kvalifikace 1 

obsluha vysokozdviţného vozíku 1 

ŘP skupiny "P" 1 

truhlář 1 

Celkem dotázaných 146 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 8 Zaměření rekvalifikačních kurzů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Se zaměřením rekvalifikačního kurzu souvisí také otázka na dobu trvání 

rekvalifikace. Ta je pro kaţdý kurz jiná. Moţnosti, které jsem uvedla v dotazníku,  

se shodují s moţnostmi uváděnými úřady práce a MPSV. Z tabulky (Tabulka 9) je 

patrné, ţe nejvíce respondentů navštěvovalo v prvním čtvrtletí roku 2010 kurzy trvající 

od jednoho do tří měsíců. Dva respondenti otázku nevyplnili. Graf (Graf 9) ukazuje 

procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí. 

Tabulka č. 9 Doba rekvalifikace dotazovaných respondentů 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

4. Jaká je předpokládaná doba Vaší 
rekvalifikace? počet 

1 - 3 měsíce 76 

1 týden - 1 měsíc 35 

3 - 6 měsíců 27 

6 - 12 měsíců 4 

do 1 týdne 2 

nevyplnil 2 

Celkem dotázaných 146 
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Graf č. 9 Doba rekvalifikace dotazovaných respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na otázku „Proč jste se přihlásil/a do rekvalifikačního kurzu?“ mohli 

respondenti zvolit větší počet odpovědí. Někteří z nich tuto moţnost vyuţili, proto se 

celkový počet odpovědí (170) neshoduje s počtem respondentů (146). Otázka navíc 

nabízela také odpověď z jiného důvodu. Poskytovala tedy respondentům prostor pro 

uvedení vlastního názoru. Uvedené odpovědi spolu s uvedením četností kaţdé 

z odpovědí jsem zapsala do níţe uvedené tabulky (Tabulka 10). Také v poslední 

kategorii uvedli někteří respondenti více odpovědí. Přiloţený graf (Graf 10) opět 

zaznamenává procentuální zastoupení kaţdé z odpovědí. Respondenti si mohli vybrat 

z těchto odpovědí: 

a. Do rekvalifikačního kurzu jsem vstoupil/a, protoţe absolvování tohoto 

rekvalifikačního kurzu bylo podmínkou pro získání práce u jednoho ze 

zaměstnavatelů v Karlovarském kraji. 

b. Do rekvalifikačního kurzu jsem vstoupil/a, protoţe skončila doba, během které 

mám nárok pobírat podporu v nezaměstnanosti. Díky rekvalifikaci se tento 

nárok obnovuje. 

c. Do rekvalifikačního kurzu jsem vstoupil/a pod vlivem svého okolí (rodiny, 

přátel). 

d. Do rekvalifikačního kurzu jsem vstoupil/a, protoţe si myslím, ţe jde o šanci, jak 

získat nové zaměstnání. 

e. Do rekvalifikačního kurzu jsem vstoupil/a z jiného důvodu. (vypište) 

 

52%

24%

19%

3% 1% 1%

Jaká je předpokládaná doba Vaší rekvalifikace?
1 - 3 měsíce

1 týden - 1 měsíc

3 - 6 měsíců

6 - 12 měsíců

do 1 týdne

nevyplnil
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Graf č. 10 Důvody pro přihlášení do rekvalifikačního kurzu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 10 Důvody pro přihlášení do rekvalifikačního kurzu 

5. Proč jste se přihlásil/a do 
rekvalifikačního kurzu? počet 

a. 29 

b. 8 

c. 3 

d. 112 

e.  18 

pozn. k bodu různé 
- paní je z Aše, kde shánějí šičky, ale 
nemají čas je zaučovat (1x) 
- chuť do dalšího sebevzdělávání a 
získání nových zkušeností a dovedností 
(2x) 
- zájem o kurz a práci ve zdravotnictví 
- zájem o lázeňství a masáţe 
- v případ odmítnutí kurzu by ÚP vyřadil 
uchazeče z evidence (2x) 
- práce s lidmi 
- zdokonalovat se (2x) 
- seberealizace 
- peníze 
- chuť dělat práci, která ho/jí baví (2x) 
- na doporučení ÚP 
- stále se navyšují ceny kvalifikací, jako 
je profesní osvědčení - neúnosné uhradit 
z vlastních zdrojů a příjmů 
- něco nového 
- OSVČ 
- alespoň nějaký papík :) 
- abych se přesvědčil, jak je náš stát 
zkorumpovanej atd.   

Celkem dotázaných 170 
  

Zdroj: Vlastní zpracování 

17%

5%

2%

66%

10%

Proč jste se přihlásil/a do rekvalifikačního kurzu?

a.

b.

c.

d.

e. 
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Na otázku, zda si respondenti myslí, ţe jim rekvalifikace pomůţe najít lépe 

placené zaměstnání, odpovědělo nejvíce respondentů (62), ţe neví, 56 respondentů si 

myslí, ţe ano a pouze 26 respondentů si myslí, ţe ne, 2 respondenti neodpověděli 

vůbec. Tabulka (Tabulka 11) ukazuje zastoupení jednotlivých kategorií mezi 

respondenty, graf (Graf 11) ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí. 

Tabulka č. 11 Rekvalifikace jako pomoc k získání lepšího zaměstnání 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 11 Rekvalifikace jako pomoc k získání lepšího zaměstnání 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Navzdory skutečnosti, ţe respondenti spíše nevěří tomu, ţe by díky rekvalifikaci 

získali lépe placené zaměstnání, neţ měli v minulosti, většina z nich (105) na ni spoléhá 

jako na způsob získat nové zaměstnání. Pouze 19 respondentů uvedlo, ţe na 

rekvalifikaci jako na cestu k novému zaměstnání nespoléhá, a 17 neví. 5 respondentů na 

otázku neodpovědělo. Tabulka (Tabulka 12) ukazuje zastoupení jednotlivých kategorií 

mezi respondenty, graf (Graf 12) ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých 

odpovědí. 

 

43%
38%

18%

1%

Myslíte si, že díky rekvalifikaci získáte lépe placené 
zaměstnání?

NEVÍM

ANO

NE

nevyplnil

6. Myslíte si, že díky rekvalifikaci 
získáte lépe placené zaměstnání? počet 

NEVÍM 62 

ANO 56 

NE 26 

nevyplnil 2 

Celkem dotázaných 146 
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Tabulka č. 12 Spoléhání respondentů na rekvalifikaci 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 12 Spoléhání respondentů na rekvalifikaci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Změnu v systému financování rekvalifikačních kurzů 
62

 potvrzuje i poměr 

odpovědí na otázku, zda respondenti mají na základě absolvování rekvalifikačního 

kurzu přislíbené pracovní místo od některého ze zaměstnavatelů v KK. Většina 

respondentů (116) totiţ uvedla, ţe nikoli. Pouze 27, ţe ano, a 3 respondenti 

neodpověděli. Tabulka (Tabulka 13) ukazuje zastoupení jednotlivých kategorií mezi 

respondenty, graf (Graf 13) ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí. 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 Nově jsou vyuţívány i peníze EU, nikoli pouze státní peníze. Rekvalifiční kurzy tedy nejsou otevřeny 

pouze těm, kdo mají přislíbené zaměstnání, ale všem, kdo mají o rekvalifikaci zájem. 

72%

13%
12%

3%

Spoléháte na rekvalifikaci jako na způsob, jak získat 
nové zaměstnání?

ANO

NE

NEVÍM

nevyplnil

7. Spoléháte na rekvalifikaci jako na 
způsob, jak získat nové zaměstnání? počet 

ANO 105 

NE 19 

NEVÍM 17 

nevyplnil 5 

Celkem dotázaných 146 
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Tabulka č. 13 Pracovní místo získané díky rekvalifikaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 13 Pracovní místo získané díky rekvalifikaci 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Od 1. 1. 2009 platí vyhláška, která upravuje dobu, po kterou můţe uchazeč  

o zaměstnání pobírat podporu v nezaměstnanosti. Nově činí tato doba 5 měsíců. Po 

jejím skončení je uchazeč o zaměstnání vyřazen z evidence ÚP. Pokud však uchazeč  

o zaměstnání po uplynutí 5 měsíců nastoupí na rekvalifikaci, obnovuje se nárok na 

pobírání podpory v nezaměstnanosti, a můţe v evidenci ÚP setrvat. Největší počet 

odpovědí na otázku „Jak dlouho jste evidován/a na ÚP“ je 6-9 měsíců (45). Nejniţší 
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wellness 1 
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počet respondentů uvedl, ţe je na ÚP evidován do 3 měsíců, 1 respondent neodpověděl. 

Časové rozvrţení se shoduje s kategoriemi uváděnými ÚP a MPSV. Tabulka (Tabulka 

14) ukazuje zastoupení jednotlivých kategorií mezi respondenty, graf (Graf 14) ukazuje 

procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí. 

Tabulka č. 14 Doba evidence dotazovaných respondentů na ÚP 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 14 Doba evidence dotazovaných respondentů na ÚP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poměr zastoupení respondentů na jednotlivých úřadech práce v kraji je velmi 

podobný. Nejvíce respondentů je evidováno na ÚP v Chebu, uchazečů o zaměstnání 

evidovaných na ÚP v Karlových Varech je nejméně. Čtyři respondenti na otázku 

neodpověděli. Tabulka (Tabulka 15) ukazuje zastoupení jednotlivých kategorií mezi 

respondenty, graf (Graf 15) ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí. 

 

 

31%

19%16%

16%

14%

3%
1%

Jak dlouho jste evidován/a na ÚP?

6 - 9 měsíců

12 - 24 měsíců

nad 24 měsíců

9 - 12 měsiců

3 - 6 měsíců

do 3 měsíců

nevyplnil

9. Jak dlouho jste evidován/a 
na ÚP? počet 

6 - 9 měsíců 45 

12 - 24 měsíců 28 

nad 24 měsíců 24 

9 - 12 měsiců 23 

3 - 6 měsíců 21 

do 3 měsíců 4 

nevyplnil 1 

Celkem dotázaných 146 
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Tabulka č. 15 Poměr zastoupení respondentů na ÚP v kraji 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 15 Poměr zastoupení respondentů na ÚP v kraji 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Stupeň dosaţeného vzdělání se nejčastěji pohyboval na úrovni „vyučen/a“. 

Pouze jeden z respondentů uvedl vysokoškolské vzdělání, dva respondenti 

neodpověděli. Tabulka (Tabulka 16) ukazuje zastoupení jednotlivých kategorií mezi 

respondenty, graf (Graf 16) ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých odpovědí. 

 

Tabulka č. 16 Stupeň dosaţeného vzdělání dotazovaných respondentů 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

34%

34%

29%
3%

Na jakém ÚP jste evidován/a?

ÚP v Chebu

ÚP v Sokolově

ÚP v Karlových Varech

nevyplnil

10. Na jakém ÚP jste 
evidován/a? počet 

ÚP v Chebu 50 

ÚP v Sokolově 49 

ÚP v Karlových Varech 43 

nevyplnil 4 

Celkem dotázaných 146 

11. Jaké je Vaše dosažené vzdělání? počet 

vyučen/a 68 

maturita 35 

základní vzdělání 34 

bez vzdělání 3 

vyšší odborná škola 3 

nevyplnil 2 

vysoká škola 1 

Celkem dotázaných 146 
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Graf č. 16 Stupeň dosaţeného vzdělání dotazovaných respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Posledním krokem výzkumu bylo znovu kontaktovat ty respondenty, kteří do 

dotazníku uvedli kontaktní údaje (telefon/e-mail), a zjistit, zda po úspěšném 

absolvování rekvalifikačního kurzu získali zaměstnání. 

Z celkového počtu 217 rozeslaných dotazníků se 146 dotazníků vrátilo 

vyplněných. Z těchto 146 vyplněných dotazníků mi kontaktní údaje poskytlo  

93 respondentů. 31 respondentů uvedlo e-mail, 62 respondentů uvedlo telefonní číslo. 

17 respondentů jsem do závěrečné části výzkumu nemohla zahrnout (rekvalifikační kurz 

jim končil aţ v době vyhodnocování této části výzkumu nebo později, tzn. na otázku, 

zda jim RK pomohl nebo nepomohl získat práci, by nebyli schopni odpovědět). 

Podařilo se mi opakovaně se spojit se 48 respondenty, a zjistit, zda jim rekvalifikační 

kurz pomohl nebo nepomohl získat práci. Sedmnáct respondentů se této části nemohlo 

zúčastnit, protoţe jim kurz končil později, neţ toto vyhodnocování probíhalo,  

a s 22 respondenty se mi nepodařilo spojit. Buď neodpověděli na můj e-mail, nebo se 

mi tento e-mail vrátil jako nedoručitelný, nebo měli opakovaně vypnutý mobilní telefon. 

Pro větší přehlednost jsem výsledky této části výzkumu uvedla do tabulky 

(Tabulka 17). Do tabulky jsem uvedla počet rozeslaných dotazníků, počet vyplněných 

dotazníků (= návratnost), počet získaných kontaktů, a počty úspěšně kontaktovaných, 

neúspěšně kontaktovaných a vůbec nekontaktovaných (z důvodu pozdního ukončení 

kurzu). Do tabulky jsem dále uvedla počty těch, kdo na základě absolvování RK získali 

nebo nezískali práci, a těch, kdo práci mají, ale nikoli na základě absolvování RK.  

47%

24%

23%

2% 2%

1%

1%

Jaké ja Vaše dosažené vzdělání?
vyučen/a

maturita

základní vzdělání

bez vzdělání

vyšší odborná škola

nevyplnil

vysoká škola
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Ze 48 úspěšně kontaktovaných absolventů RK získalo na základě absolvování kurzu 

práci 13 respondentů, 31 respondentů práci na základě absolvování RK nezískalo,  

4 respondenti získali práci, která nesouvisí s absolvováním RK.  

Tabulka č. 17 Výsledky výzkumu 

  

počet těch, kteří 
po absolvování 
RK získali práci 

počet těch, kteří 
po absolvování 
RK nezískali 
práci 

počet těch kteří 
mají práci, ale 
ne díky RK 

počet rozeslaných 
dotazníků 217 

13 31 4 

počet vyplněných 
dotazníků 146 

počet získaných 
kontaktů 93 

počet úspěšně 
kontaktovaných 48 

počet neúspěšně 
kontaktovaných 28 

x 
počet 
nekontaktovaných 17 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.10  Dodatečné poznatky z výzkumu 

Zatímco některé ze vzdělávacích agentur chtěly rozdat dotazníky účastníkům 

svých kurzů samy, jiné mi umoţnily přístup do kurzů, které organizují. Díky tomu jsem 

v mnoha případech navázala kontakt jak se samotnými respondenty, tak s lidmi, kteří se 

v oblasti rekvalifikačních kurzů pohybují jiţ několik let. Rozhovory byly zcela volné, 

vyplynuly vţdy ze situace. Tím spíše jsem se dozvěděla informace, na které bychom se 

ve strukturovaném rozhovoru pravděpodobně vůbec nedostali. 

Na samém začátku praktické části jsem se setkala s MUDr. Wittnerovou, která 

jiţ 20 let vede rekvalifikační kurzy se zaměřením masér, sanitář, atd. MUDr. Wittnerová 

mluvila např. o změnách souvisejících s novu formou financování rekvalifikačních 

kurzů (zatímco dříve byly rekvalifikační kurzy financovány ze státních peněz, a počet 

míst pro rekvalifikaci byl proto omezen pouze na uchazeče, kteří měli přislíbené 

pracovní místo v daném oboru, v současnosti se situace změnila, kurzy jsou 

financovány mj. ze zdrojů EU a jsou otevřeny v podstatě kaţdému). Jako příklad uvedla 

MUDr. Wittnerová aktuální situaci v daném rekvalifikačním kurzu, který měl 30 
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účastníků se zaměřením masér. Na základě dlouholetých zkušeností, ale také zpráv 

z oboru (od lidí, kteří se rekvalifikovali v minulosti, od profesionálních masérů a dalších 

pracovníků v lázeňství v KK) předpovídala, ţe práci v novém oboru získá minimum 

absolventů kurzu, mj. s ohledem na skutečnost, ţe lázeňská sanatoria propouští i ty, 

kteří v oboru pracují několik let 
63

. MUDr. Wittnerová sice připouští, ţe jednou 

z moţností je (po absolvování kurzů typu masér, kosmetička, řidič apod.) pracovat jako 

OSVČ 
64

 (v takové případě lze s ÚP uzavřít smlouvu o finanční dotaci. Ve smlouvě je 

přesně uvedeno datum, od kterého začíná dotyčný podnikat. Ke stejnému datu přestává 

být v evidenci ÚP). Před začátkem rekvalifikace mají uchazeči, pokud mají o SVČ 

zájem, moţnost uzavřít s příslušným ÚP čestné prohlášení, týkající se SVČ po ukončení 

rekvalifikace. 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, ţe rekvalifikační kurz je přístupný 

v podstatě kaţdému, upozorňuje MUDr. Wittnerová mj. na skutečnost, ţe se často 

setkala s uchazeči, kteří byli drogově závislí, závislí na alkoholu apod. Nutno 

podotknout, ţe především pro práci ve zdravotnictví by něco takového mělo být 

nepřípustné. 

Další z dobrovolných respondentů, p. Duspiva, vede svářečské rekvalifikační 

kurzy. V tomto oboru se objevuje další komplikace spojená s novou kvalifikací, kterou 

je nutnost znovu sloţení zkoušky, a to kaţdé 2 roky. Podle p. Duspivy se jen málokterý 

absolvent rekvalifikačního kurzu po dvou letech vrátí, aby si osvědčení o způsobilosti 

pracovat v oboru prodlouţil. A to i přesto, ţe sloţení zkoušky stojí cca 400,- Kč, coţ se 

ve srovnání s cenou za celý kurz (cca 11 000,- Kč), kaţdému z uchazečů musí vyplatit 

(prodlouţení kvalifikace si jiţ hradí kaţdý jedinec sám. Ve srovnání s částkou za celý 

kurz je však poplatek za prodlouţení oprávnění vykonávat danou činnost minimální). 

Rekvalifikační kurz, tzn. celou částku, plus další potřeby – montérky ad., platí ÚP.  

Jako zkušenost uvedl p. Duspiva i nedávné setkání s účastníkem rekvalifikačního 

kurzu, který neuměl číst ani psát – nemohl si tedy dělat poznámky v teoretické části 

výuky. 

Stejně jako v dalších vzdělávacích agenturách i zde platí názor, ţe největší 

problém najít novou práci mají lidé těsně před důchodem. V kurzu, který jsem 

navštívila v rámci dotazníkového šetření, byl např. pán, kterému zbývaly 3 měsíce  
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 Zákon neuvádí, ţe rekvalifikace musí uchazeči o zaměstnání zprostředkovat nové zaměstnání. 
64

 Osoba samostatně výdělečně činná 



65 

 

do důchodu. I přes zdánlivou absurditu této skutečnosti můţe tato zkušenost přispět 

k rozvoji ţivota příslušného uchazeče – naučí se něco nového a je alespoň na nějaký čas 

znovu začleněn do procesu socializace. Problémem ovšem zůstává přístup takového 

uchazeče k rozvíjení sebe sama. Často uţ v absolvování rekvalifikačního kurzu nevidí 

smysl. Souvisí to např. s délkou evidence uchazeče na ÚP, a to vzhledem k prokázané 

skutečnosti, ţe s  prodluţující se dobou evidence uchazeče o zaměstnání na ÚP,  

se sniţuje snaha a touha uchazeče zaměstnání najít. Uchazeč ztrácí zájem najít práci, 

kaţdou moţnost předem zatracuje. Vţdy si najde důvod, proč do daného zaměstnání 

nenastoupit. Tento fakt odpovídá teoretické interpretaci, kterou jsem uvedla v kapitole 

1.2. Nezaměstnanost jako sociální problém. Vidina odchodu do důchodu můţe tyto 

pocity dále umocňovat. 

Věkový rozptyl uchazečů o zaměstnání, kteří absolvují rekvalifikační kurzy,  

je obrovský. Pohybuje se od 18 do 65 let. Tedy od okamţiku, kdy čerstvý absolvent 

střední školy hledá své první zaměstnání, aţ po důchodový věk. Jak uţ jsem uvedla, 

nejhorší se zdá snaha sehnat práci v pozdějším věku, potvrzují to také ohlasy těch, kteří 

mají s rekvalifikací vlastní zkušenosti. Zaměstnavatelé nechtějí poskytovat práci lidem, 

kteří za pár let odcházejí do důchodu. Setkala jsem dokonce se zkušeností uchazeče  

o zaměstnání (věk 61 let), který nedostal práci právě kvůli svému věku se slovy, ţe si 

zaměstnavatel raději najme někoho mladšího, a nikoli Čecha, ale např. Ukrajince. 
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Lidé od 50 let výše tak navštěvují rekvalifikační kurzy plni pesimismu, s nechutí do 

studia. Nevidí v něm ţádný smysl. Často jsou na ÚP evidováni více neţ rok, sami sebe 

řadí „do starého ţeleza“ a rekvalifikaci povaţují pouze za nutné zlo, které jim umoţní  

i nadále pobírat podporu v nezaměstnanosti, a přečkat tak dobu, která jim zbývá  

do odchodu do důchodu.  

Přesto se můţe stát, ţe uchazeči o zaměstnání odmítnou nastoupit  

do rekvalifikačního kurzu. Jako důvod často uvádí např. vzdálenost. Tzn., ţe v případě, 

ţe absolvování rekvalifikačního kurzu vyţaduje kaţdodenní dojíţdění, uchazeči raději 

odstoupí od dohody s ÚP, a rekvalifikační kurz odmítnou, a to i přesto, ţe by pro ně 

odstoupení od smlouvy mohlo mít následky. Absenci většinou spojí s nedostatkem 

finančních prostředků (ÚP proplácí náklady podobné jízdnému aţ po řádném ukončení 
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 Pro zaměstnavatele jde o výhodnější krok, a to navzdory skutečnosti, ţe takto zaměstnaní cizinci často 

nesplňují kritéria legálního zaměstnávání. v takovém případě odpadá zaměstnavateli povinnost hradit za 

zaměstnance část sociální a zdravotní pojištění, popř. pojištění.  
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rekvalifikačního kurzu), s nutností péče o děti apod. Především z etického hlediska 

nevyřazují zaměstnanci ÚP tyto jedince z evidence nezaměstnaných. 

V rámci poslední fáze výzkumu, konkrétně telefonických rozhovorů 

s respondenty, kteří mi na sebe poskytli telefonní kontakt, jsem se dozvěděla další 

informace související s jejich zkušenostmi s rekvalifikačními kurzy. Jejich odpovědi 

byly zcela spontánní, mají tedy vysoce subjektivní charakter, coţ má své výhody i rizika 

(viz kapitola 4.6 Hodnocení kvality výzkumu). 

Zatímco někteří z respondentů měli štěstí a našli nové zaměstnání bez ohledu  

na zaměření rekvalifikačního kurzu, který absolvovali (bylo jich minimum, viz tabulka 

18), jiní nenalezli ţádné zaměstnání. Respondenti si nejčastěji stěţovali na přetrvávající 

nedostatečnou kvalifikaci (například v případě absolvování základního svářečského 

kurzu), nebo na dlouhou prodlevu mezi ukončením rekvalifikačního kurzu a vydáním 

osvědčení o jeho úspěšném zakončení, coţ zároveň znamená oprávnění vykonávat 

danou profesi. V případě získání řidičského oprávnění upozorňovali respondenti  

na skutečnost, ţe získání řidičského oprávnění není úzce spojeno se získáním 

profesního oprávnění, které je zapotřebí v případě budoucího povolání jako 

profesionálního řidiče, coţ znamená další průtahy. Ty můţou mít ve výsledku za 

následek ztrátu potenciálního zaměstnání. Například v případě, ţe uchazeč o zaměstnání 

má před nástupem na rekvalifikaci přislíbené zaměstnání u některého ze zaměstnavatelů 

v daném kraji, ale tato nabídka je časově omezená. 

Jeden z respondentů uvedl, ţe ho jiţ několikrát odmítli zaměstnat vzhledem 

k jeho věku, další zaměstnavatelé zase poţadují praxi v oboru, kterou lidé vzešlí 

z rekvalifikace nemohou nabídnout. 

Jeden z respondentů v našem rozhovoru přiznal, ţe rekvalifikační kurz, který 

mu (jako uchazeči o zaměstnání vedeném na ÚP) zaplatil příslušný ÚP z peněz k tomu 

určených, čímţ si tento uchazeč o zaměstnání rozšířil kvalifikaci, je i po ukončení 

rekvalifikačního kurzu dále veden jako uchazeč o zaměstnání na ÚP a pobírá podporu 

v nezaměstnanosti (tzn. ţe zaměstnání nenašel), současně je však zaměstnán v jedné 

z místních firem. Výsledkem tedy je, ţe je sice stále veden v evidenci ÚP a pobírá 

podporu v nezaměstnanosti, současně je však načerno zaměstnán, a pobírá mzdu 

(nejedná se o případ, kdy uchazeč o zaměstnání přízná ÚP brigádní výdělek, který se 

mu potom sčítá s částkou poskytovanou ÚP jako podpora v nezaměstnanosti).  
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Bez ohledu na negativní reakce některých respondentů se objevily také názory, 

podle nichţ byl rekvalifikační kurz šance, která jim pomohla v dalším profesním,  

ale také osobním ţivotě. Někteří respondenti vzali „osud do vlastních rukou“,  

a rozhodli se vyuţít moţnost samostatně podnikat. Jiní vzali absolvování 

rekvalifikačního kurzu jako příleţitost, a rozhodli se sami, tzn. na vlastní náklady dále si 

rozšířit nově získanou kvalifikaci. 



68 

 

Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda úspěšné absolvování 

rekvalifikačního kurzu přispívá k nalezení nového zaměstnání. Výzkum jsem provedla 

v Karlovarském kraji, ve spolupráci s Úřadem práce v Karlových Varech.  

Díky dotazníkům jsem zjistila, ţe navzdory velkému věkovému rozptylu 

uchazečů o zaměstnání (18-65 let), se nejčastější věk rekvalifikovaných pohybuje 

v rozmezí 45-49 let. Většina účastníků rekvalifikace je vyučena (47%), mnoho 

respondentů však přiznalo, ţe mají ukončené pouze základní vzdělání (23%). Poměr ţen 

a muţů v rekvalifikaci je téměř shodný (49% muţů, 45% ţen; 6% respondentů otázku 

nezodpovědělo). Většina uchazečů o zaměstnání v rekvalifikaci uvedla, ţe je na úřadu 

práce evidována od 6 do 9 měsíců (31%). Tento fakt můţe souviset i se skutečností, ţe 

podporu v nezaměstnanosti můţe uchazeč o zaměstnání pobírat nově pouze po dobu  

5 měsíců, poté je jedinou moţností jak setrvat v evidenci úřadu práce nastoupit 

rekvalifikaci (jak uvádím výše). Dva z respondentů tento důvod otevřeně přiznali.  

Hypotézu, zmíněnou jiţ v úvodu práce, tzn. předpoklad, ţe rekvalifikační kurzy 

napomáhají svým absolventům nalézt nové zaměstnání, výsledky výzkumu bohuţel 

nepotvrdily. Z celkového počtu 93 respondentů, kteří mi na sebe na základě vyplněného 

dotazníku poskytli telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, se mi podařilo znovu se 

spojit se 48 respondenty. Z výsledků vyplynulo, ţe pouze třinácti z nich se podařilo,  

na základě úspěšného absolvování rekvalifikačního kurzu získat nové zaměstnání 

v daném oboru. 31 z nich se práci stále nalézt nepodařilo- někteří čekají na vydání 

profesního průkazu (podle slov mnoha z nich trvá tento krok zbytečně dlouho a někteří 

z respondentů kvůli této skutečnosti přišli o původně přislíbené zaměstnání),  

4 respondenti nalezli nové zaměstnání, ale nikoli na základě absolvování 

rekvalifikačního kurzu. I přes tento zdánlivě negativní výsledek však nevidím tuto 

skutečnost jednoznačně špatně.  

Pracovní trh je prostředím vysoce proměnlivým. Jak jiţ bylo řečeno, trh práce 

vyţaduje flexibilitu, schopnost přizpůsobit se, chuť zdokonalovat se a nebát se nových 

zkušeností. Rekvalifikační kurzy jsou jednou z cest, jak poţadavkům pracovního trhu 

alespoň z části vyhovět a lidem, kteří mají chuť rozvíjet svůj potenciál, nabízejí cestu.  
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Nabídka rekvalifikačních kurzů je široká. Objevují se kurzy se zaměřením na 

kosmetické sluţby (nehtová modeláţ, kosmetička), přes masérství, daně a účetnictví, aţ 

po práci v lese, aranţování květin nebo svářečství. Existuje moţnost nastoupit 

rekvalifikaci nejenom na základě dohody s úřadem práce v okamţiku, kdy člověku 

hrozí vyřazení z evidence, ale také na základě přislíbeného zaměstnání některým 

z domácích zaměstnavatelů. Moţnost však nabízí také samostatně výdělečná činnost, 

jejíţ předností je to, ţe je úřady práce v prvních měsících dotována.  

Skutečnost, ţe výsledky výzkumu nepotvrdily předem utvořenou hypotézu, 

povaţuji za důsledek několika faktorů:  

 světová hospodářská krize a faktory, které ji provázejí (včetně zvýšené 

nezaměstnanosti) ještě stále přetrvávají; 

 na nový systém rekvalifikací, zavedený ruku v ruce s dotacemi z EU, tj. na 

systém, v němţ můţe rekvalifikaci nastoupit kaţdý bez ohledu na to, zda má 

předem přislíbené místo u některého z domácích zaměstnavatelů, není velká část 

česká veřejnosti ještě připravena. V našich povahách často stále převaţuje jistá 

dávka pohodlnosti, která nám brání aktivně vyhledávat příleţitosti jak zlepšit své 

postavení na trhu práce. Mnoha lidem stále chybí soutěţivost a chuť do nových 

věcí; 

 pasivní politika zaměstnanosti, tzn. poskytování podpory v nezaměstnanosti,  

je stále na velmi vysoké úrovni, coţ je důsledkem toho, ţe lidé postiţení ztrátou 

zaměstnání dostávají stále ještě finanční podporu v takové míře, ţe v případě,  

ţe nejsou těmi aktivními jedinci, kterým se protiví nemít zaměstnání, příliš se 

jim nevyplatí pracovat za výši minimální mzdy, kterou jim zaměstnavatelé často 

nabízejí (a to vzhledem ke skutečnosti, ţe jde většinou o lidi s nejvyšším 

dosaţeným základním vzděláním);  

 uchazeči o zaměstnání často pracují načerno. Tento zisk úřadu práce 

nepřiznávají a ve výsledku mají víc peněz, neţ kdyby pouze pobírali podporu 

v nezaměstnanosti, nebo kdyby si našli oficiální placené zaměstnání. 

Závěrem tedy musím říct, ţe i kdyţ moje zjištění vypovídají o malé účinnosti 

praktikovaných opatření, nevypovídá výzkum o významu učení a rekvalifikací v jejich 

celkovém významu. Cesta k úspěchu vede od výchovy a vzdělávání jedinců jiţ od 

nejútlejšího věku, přes vštěpování hodnot jako je pracovitost, poctivost a touha 
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vzdělávat se. Situace však vyţaduje také změnu Zákona o zaměstnanosti, změnu 

v systému sociálních dávek a nutnost prosadit systém, v němţ by lidé nedostávali ani 

finanční podporu v nezaměstnanosti, jak se říká, zadarmo.  
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Příloha 1: Dotazník 

REKVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁSLEDNÉ UPLATNĚNÍ NA 

PRACOVNÍM TRHU (KARLOVARSKÝ KRAJ) 

 

Váţená paní, váţený pane, 

ráda bych Vás poţádala o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je součástí 

výzkumu, který vzniká ve spolupráci s úřady práce v K. Varech, Sokolově a Chebu. Je 

součástí bakalářské práce na téma Rekvalifikace zaměstnanců a jejich následné 

uplatnění na pracovním trhu, se zaměřením na Karlovarský kraj (studuji na Fakultě 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze).  

 Cílem dotazníku je zjistit, co absolventi rekvalifikace od kurzů očekávají. 

Vyplněním dotazníku tak můţete přispět ke zlepšení poskytovaných sluţeb. 

 Informace, které získám, nebudou v ţádném případě vyuţity nad rámec 

samotného výzkumu.  

Vzhledem k zamýšlenému cíli hrají respondenti ve výzkumu velmi důleţitou 

roli. Je však samozřejmé, ţe účast ve výzkumu je zcela dobrovolná, a kaţdý 

z respondentů má právo na úplnou anonymitu.  

Vyplnění dotazníku trvá maximálně 5 minut. Otázky jsou buď otevřené, tzn., 

poskytují volný prostor pro odpověď, nebo uzavřené tzn., ţe vhodnou odpověď stačí 

zakrouţkovat.  

1. Jaký obor jste vystudoval/a? (vypište)  

 

 ............................................................................................................................... 

2. Jaké bylo Vaše poslední zaměstnání? (vypište) 

 

 ............................................................................................................................... 

3. Jaké je zaměření kurzu, který v rámci rekvalifikace navštěvujete? (vypište) 

 

 ............................................................................................................................... 

4. Jaká je předpokládaná doba Vaší rekvalifikace? (zakrouţkujte) 

a. do 1 týdne 
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b. nad 1 týden do 1 měsíce 

c. nad 1 měsíc do 3 měsíců 

d. nad 3 měsíce do 6 měsíců 

e. nad 6 měsíců do 12 měsíců 

5. Proč jste se přihlásil/a do rekvalifikačního kurzu? (zakrouţkujte) 

f. Do rekvalifikačního kurzu jsem vstoupil/a, protoţe absolvování tohoto 

rekvalifikačního kurzu bylo podmínkou pro získání práce u jednoho ze 

zaměstnavatelů v Karlovarském kraji. 

g. Do rekvalifikačního kurzu jsem vstoupil/a, protoţe skončila doba, během které 

mám nárok pobírat podporu v nezaměstnanosti. Díky rekvalifikaci se tento 

nárok obnovuje. 

h. Do rekvalifikačního kurzu jsem vstoupil/a pod vlivem svého okolí (rodiny, 

přátel). 

i. Do rekvalifikačního kurzu jsem vstoupil/a, protoţe si myslím, ţe jde o šanci, jak 

získat nové zaměstnání. 

j. Do rekvalifikačního kurzu jsem vstoupil/a z jiného důvodu. (vypište) 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.............................. 

6. Myslíte si, že díky rekvalifikaci získáte lépe placené zaměstnání? (zakrouţkujte) 

    ANO  NE  NEVÍM 

7. Spoléháte na rekvalifikaci jako na způsob jak znovu získat zaměstnání? 

(zakrouţkujte) 

   ANO  NE  NEVÍM 

8. Máte na základě absolvování rekvalifikačního kurzu přislíbené pracovní místo 

od některého ze zaměstnavatelů v Karlovarském kraji? (zakrouţkujte) 

    MÁM  NEMÁM 

8a. Pokud máte, o jaké místo jde? (vypiště) 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.................... 
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9. Jak dlouho jste evidován/a na ÚP? (zakrouţkujte) 

a. do 3 měsíců 

b. nad 3 měsíce do 6 měsíců 

c. nad 6 měsíců do 9 měsíců 

d. nad 9 měsíců do 12 měsíců 

e. nad 12 měsíců do 24 měsíců 

f. nad 24 měsíců 

10. Na jakém úřadu práce jste evidován/a? (zakrouţkujte) 

a. ÚP v Karlových Varech 

b. ÚP v Sokolově 

c. ÚP v Chebu 

11. Jaké je Vaše dosažené vzdělání? (zakrouţkujte) 

a. bez vzdělání 

b. základní vzdělání 

c. vyučen/a 

d. maturita 

e. vyšší odborná škola 

f. vysoká škola 

12. Kolik je Vám let? (zakrouţkujte) 

a. do 19 let 

b. 20-24 let 

c. 25-29 let 

d. 30-34 let 

e. 35-39 let 

f. 40-44 let 

g. 45-49 let 

h. 50-54 let 

i. 55-59 let 

j. 60-64 let 

k. 65 a více let 
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13. Pohlaví (zakrouţkujte) 

ŢENA  MUŢ 

Cílem celého výzkumu je mj. zjistit, jestli Vám rekvalifikace skutečně pomohla 

najít si nové zaměstnání. Vzhledem k tomu, ţe úřady práce si nevedou ţádnou statistiku 

o tom, kolik absolventů rekvalifikačních kurzů našlo práci v novém oboru, chtěla bych 

Vás tímto poţádat o laskavost. Pokud máte zájem, napište mi prosím na sebe kontakt 

(tel. číslo nebo e-mail), a já se s Vámi po ukončení rekvalifikačního kurzu spojím, abych 

zjistila, zda jste práci skutečně dostal/a.  

Celý výzkum je zcela dobrovolný, takţe záleţí jen na Vaší dobré vůli, jsem však 

přesvědčena, ţe na základě takto získaných údajů, dokáţeme zpřehlednit situaci kolem 

rekvalifikačních kurzů, a odstranit případné nedostatky. 

Vaše anonymita je samozřejmostí. 

 

Místo pro vyplnění tel. čísla nebo e-mailu:  

 

.................................................................................. 

 

Datum ukončení rekvalifikačního kurzu:  

 

..................................................................................... 

 

Děkuji Vám za čas, který jste strávili vyplněním tohoto dotazníku. 

 

 


