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1. Úvod

Tato práce se zaměřuje na postavení absolventů středních škol na českém trhu práce. 

Zkoumanou skupinou jsou absolventi všech forem středoškolského vzdělání 

od učilišť až po střední odborné školy a gymnázia.

Důvodů k napsání této práce jsem shledala hned několik. Uvědomuji si, že 

problematika uplatnění mladých lidí na trhu práce a jejich nezaměstnanosti je stále 

aktuální společenský problém, především z hlediska jejich nízkého věku a poměrně 

malých zkušeností, a proto jsem se právě do této problematiky chtěla podrobněji 

„ponořit“. K zájmu o problém rovněž přispěla moje praxe, která probíhala v 

Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání (IPS) na úřadu práce 

hlavního města Prahy. V jejím průběhu jsem měla možnost se s mladými lidmi (ať už 

nezaměstnanými absolventy, či žáky maturitních ročníků) setkávat a zjišťovat jejich 

očekávání, problémy a strategie. Zároveň mě studium této problematiky přitahuje 

z osobního hlediska, jelikož problémy mladých lidí mě zajímají již dlouhou dobu a i 

já osobně jsem před několika lety stála před nesnadným rozhodováním se o svém 

dalším životě.

Uplatnění absolventů obecně a především absolventů nižších stupňů vzdělání je 

v posledních letech velmi aktuální a často diskutovaný problém. Jelikož absolventi 

škol patří na trhu práce mezi tzv. „ohrožené skupiny“, je nutné věnovat jim zvýšenou 

péči a to nejen při získávání zaměstnání, ale již mnohem dříve, během výchovy a 

školní docházky.

Kvalitní příprava na budoucí povolání a spolupráce školy se sférou praxe může totiž 

velmi podstatně omezit vznik nej častějších překážek při nástupu absolventů na trh 

práce. Skutečnost je ovšem mnohdy, a to především v uplatnění absolventů nižších 

stupňů vzdělání, zcela odlišná.

Je zřejmé, že absolventi různých typů středních škol mají poměrně odlišné šance a 

potřeby při volbě povolání a vstupu na trh práce, některé charakteristické 

problematické oblasti jsou ovšem společné všem.

Jelikož se zároveň jedná o nejpočetnější skupinu absolventů na českém trhu práce, je 

důležité věnovat zvýšenou pozornost právě jim.

V současné době v České republice žije zhruba 80 % středoškolsky vzdělané 

populace a díky poměrně široce vytvořené tradici středního vzdělávání se po
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absolvování střední školy stále velké procento studentů rozhoduje právě k nástupu na 

trh práce. Přechod k terciárnímu vzdělání j e v  současné době stále příležitostí pro 

omezený počet studentů, především díky omezené kapacitě vysokých škol a tak 

množství středoškoláků po složení maturitní zkoušky činí důležitý životní krok a to 

uplatnit se na trhu práce, získat zaměstnání, které by naplnilo jejich očekávání, 

umožnilo zhodnotit jejich školní znalosti a dále se rozvíjet, které by je zkrátka 

naplňovalo. To ovšem pro značné množství z nich není vůbec jednoduché. Hledání 

zaměstnání s sebou mnohdy přináší více problémů, než si mladí lidé dokáží 

představit.

O tom, jaké jsou to problémy a jak jim lze předejít je tato diplomová práce.
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1.1 Výzkumné otázky a cíle

Hlavním cílem této diplomové práce je kriticky zhodnotit současný reálný stav, 

možnosti a úskalí uplatnění absolventů středních škol na českém trhu práce a jejich 

přechodu ze vzdělávací soustavy na trh práce.

Práce má odpovědět na následující výzkumné otázky:

Jaké jsou zásadní problémy, s nimiž se absolventi středních škol potýkají 

před přechodem ze vzdělávací soustavy na trh práce?

S jakými problémy a překážkami se především potýkají nezaměstnaní 

absolventi středních škol? Jaké jsou jejich strategie hledání zaměstnání?

- Jaká je současná spolupráce vzdělávací soustavy s trhem práce, především 

spolupráce vzdělávacího systému s institucemi politiky zaměstnanosti?

Jak zásadní je role nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti v problematice 

zaměstnávání absolventů, rovněž role dalších institucí zabývajících se 

problematikou zaměstnávání absolventů (například soukromé personální 

agentury, zaměstnavatelé) pro uplatnění středoškolských absolventů na trhu 

práce?
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2. Užité metody

Pro účely této práce byly zvoleny následující výzkumné metody: 

analýza dokumentů,

sekundární analýza provedených výzkumů ve zkoumané oblasti, 

expertní šetření, 

poznatky z praxe.

2.1 Analýza dokumentů

Analyzovány byly především dokumenty týkající se zachycení právního rámce, 

politiky zaměstnanosti, fungování institucí vzdělávací soustavy v souvislosti 

s uplatněním absolventů na trhu práce.

Dále byly analyzovány dokumenty, jejichž působení a plnění vyplývá z členství 

České republiky v EU a jejich části vztahující se právě k problematice zaměstnanosti, 

snižování nezaměstnanosti u rizikových skupin na trhu práce, rozvoje vzdělávání, 

celoživotního učení a další.

Jedná se tedy především o prameny vztahující se k činnosti Ministerstva práce a 

sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

2.2 Sekundární analýza provedených výzkumů

Pro sekundární zkoumání provedených výzkumů v této oblasti byly zvoleny 

především publikace vydané Národním ústavem odborného vzdělávání (NÚOV) 

v rámci MSMT, které se hojně problematikou nezaměstnanosti absolventů škol a 

jejich postavením na trhu práce zabývají. Působení NÚOV v této oblasti bylo pro 

potřeby této práce velkým přínosem, jelikož tématické spektrum prací ústavu je 

skutečně široké a velmi dobře dostupné.

Výsledky výzkumů poskytly pro účely této práce především kvantitativní poznatky.
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2.3 Expertní šetření

Tato výzkumná metoda probíhala v rámci osobních konzultací s odborníky, kteří 

v této oblasti působí.

Pro sběr informací byly použity jako metodika částečně strukturované rozhovory, 

které byly upravovány na základě tématu a pole působnosti daného odborníka. 

Jednotliví experti byli vybráni tak, aby bylo zahrnuto co nejvíce pohledů na danou 

problematiku. Jejich výběr byl proveden postupným získáváním typů a kontaktů. 

Odborníci byli nejprve osloveni emailem, v němž jim byly sděleny tématické okruhy,

o jejichž konzultování byli požádání. Jelikož všichni oslovení byli velice ochotni 

konzultaci poskytnout, proběhlo následně osobní setkání, které mělo vždy charakter 

částečně strukturovaného rozhovoru s nabídnutými okruhy témat.

Na žádost odborníků o zachování anonymity nebudou v práci uvedena jejich jména 

ani přepisy provedených rozhovorů.

Pro potřeby šetření provedeného pro potřeby této práce byli osloveni:

- Úřad práce hlavního města Prahy -  koordinátorka IPS pro volbu a změnu 

povolání, odbor poradenství a zprostředkování,

- Úřad práce pro Prahu 8 -  koordinátorka tvorby individuálních akčních plánů 

a rekvalifikací, odbor trhu práce,

Úřad práce hlavního města Prahy -  vedoucí odboru poradenství a 

zprostředkování

Personální agentura Maxijob -  manažer konzultant,

- Národní ústav odborného vzdělávání -  pracovnice centra kariérového 

poradenství,

Obchodní akademie a VOS v Příbrami -  kariérový-výchovný poradce.
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2.4 Poznatky z praxe -  Start klub v rámci IPS Praha

Jelikož jsem v rámci své povinné studentské praxe působila po dobu dvou měsíců 

právě na úřadu práce hl. m. Prahy, na odboru poradenství a zprostředkování, byla mi 

umožněna spolupráce i s IPS pro volbu po volání a měla jsem tedy možnost účastnit 

se jako pozorovatel jednotlivých programů určených nejen nezaměstnaným 

absolventům, ale také například studentům maturitních ročníků a získané poznatky 

jsou pro napsání této práce rovněž velmi podnětné a důležité.

Díky velké ochotě koordinátorky Informačního a poradenského střediska pro volbu 

povolání na úřadu práce hl.m. Prahy mi byl poskytnout prostor pro komunikaci 

s nezaměstnanými absolventy v rámci programu Start klub. Tento bezprostřední 

kontakt velmi vhodně přispěl především k pochopení potřeb, očekávání a problémů 

nezaměstnaných absolventů, s nimiž se setkávají v souvislosti se vstupem na trh 

práce.

Jednalo se o skupinu 15 uchazečů o zaměstnání, kteří jsou letošními absolventy 

různých stupňů středoškolského vzdělání.

Setkání probíhalo na základě skupinové komunikace s částečně strukturovaným 

rozvržením témat a otázek a poskytlo mnoho podnětů a užitečných informací pro 

některé kapitoly práce.
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3. Teoretická východiska
„ Nejlepší způsob, jak  předejít sociálnímu vyloučení, je  práce. “ 

[Lisabonská strategie]

3.1 Význam práce pro člověka

Práce vůbec a především práce v zaměstnání je pro jedince i společnost velmi 

důležitá činnost. Postavení na trhu práce má zásadní dopad na kvalitu života lidí a 

jejich rodin (...). [Potůček a kol. 2002; 191]

Placená práce je dále podle Mareše dnes zdrojem nejen živobytí, ale i statusu, a 

sebevědomí člověka. Mnoho základních práv a oprávnění je  přímo či nepřímo 

odvozeno z postavení člověka na trhu práce. [Ibid.]

Význam placené práce tkví také ve skutečnosti, že v euroamerické civilizaci je  stále 

považována za hlavní prostředek emancipace. (...) Stala se integrujícím prvkem 

moderní společnosti, jejíž občané byli a jsou chápáni jako občané pracující.

[In. Sirovátka, Mareš 2003; 118]

Ztráta zaměstnání a s ní spojená nezaměstnanost je velkým zatížením nejen pro 

společnost a její ekonomiku, ale především pro samotné osoby, jichž se týká.

Mít dobré zaměstnání, v němž se člověk může realizovat, navazovat nové kontakty, 

přátelství, zúročit své nabyté vědomosti a v neposlední řadě získat odpovídající 

finanční ohodnocení, které mu umožňuje žít na určitém standardu, je jedním 

z nej důležitějších požadavků většiny lidí od okamžiku, kdy opustí školní lavice a 

vstoupí na trh práce. Přičemž i samotný průběh vzdělávání je vlastně přípravou na 

vstup na trh práce.

Práce má v naší kultuře hlubinné zakotvení, jak  v uspořádání společnosti, tak 

v psychice člověka (...) Freud je  toho názoru, že práce je  pouto, které nás váže 

k realitě. Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a j ít  do práce, pak se ocitáme 

v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce. [In. Mareš 2002; 68]

Pro jedince je velmi psychicky náročné, jestliže z různých důvodů o zaměstnání 

přijde. Pokud člověk ztratí zaměstnání, snižuje se jeho sociální status, dochází kjeho 

částečné izolaci od běžných sociálních kontaktů, často je podstatně narušen denní
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režim člověka, rodinné vztahy, sebevědomí. Tyto atributy jsou pak ještě větší 

hrozbou především u dlouhodobě nezaměstnaných lidí.

Podle Wilsona nejen charakter vykonávaného zaměstnání, ale i nezaměstnanost 

ovlivňuje kvalitu života. Ztráta zaměstnání s sebou velmi často nese ztrátu životní 

úrovně se všemi dodatečnými negativními efekty. Nezaměstnanost, a zejména 

koncentrovaná dlouhodobá nezaměstnanost, má negativní dopad na fungování 

sociálních vztahů v rodině i komunitě, vede k sociální dezintegraci, promítá se do 

psychického stavu člověka a ústí ve vyšší riziko výskytu sociálně problematických 

jevů, jako jsou násilí, kriminalita, těhotenství v nezletilém věku apod 

[In. Potůček 2002; 191 - 192]

Ztrátu zaměstnání také velmi výstižně popisuje Bakke „Jen se zaměstnáním existuje 

budoucnost. Bez zaměstnání je  jen pomalá smrt všeho, co tvoří člověka ambiciózním, 

pracovitým. Smrt radosti ze života “ [In. Mareš 2002; 68]

Šest základních charakteristik, které mají pro práci zásadní význam shrnuje Giddens.

1. Peníze: ohodnocení získané za odvedenou práci je pro jedince jedním ze 

zásadních zdrojů uspokojování potřeb

2. Úroveň činnosti: v zaměstnávání člověk získává nové zkušenosti, dovednosti 

a schopnosti

3. Rozmanitost žití', zaměstnání poskytuje člověku nové možnosti, jak využívat 

svůj čas, jeho život se neomezuje jen na domácnost

4. Struktura času: díky zaměstnání má člověk poměrně přesně danou časovou 

strukturu jeho aktivit, má určitý denní režim

5. Sociální kontakt', pracovní prostředí přináší často nové sociální kontakty, 

nová přátelství a příležitosti participovat na širších aktivitách s ostatními 

lidmi

6. Osobní identita: díky zaměstnání člověk často nachází svou identitu a to jak 

osobní, tak stabilní sociální identitu [In. Mareš 2002; 71]
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3.2 Chudoba a sociální exkluze

Sociální vyloučení můžeme definovat jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé 

skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do 

sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku. Proces 

sociálního vyloučení je  primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají 

k němu však také další faktory jako je  diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní 

podmínky. Sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí 

a vzdělávacích příležitostí. Projevem sociálního vyloučení je  tedy například 

dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách. (...) Jako adaptace na 

podmínky sociálního vyloučení se často vytváří specifické hodnoty a normy, mezi něž 

patří například důraz na přítomnost, neschopnost plánovat do budoucna, pocity 

beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, že člověk nemůže ovlivnit vlastní sociální 

situaci. [Varianty 2005]

Podle Rákoczyové a Mareše [In. Sirovátka a kol. 2005; 26] v současné době koncept 

sociální exkluze v zemích EU nahradil koncept chudoby a underclass1. Koncept 

sociální exkluze usiluje především o postižení nových rysů chudoby a jejího 

multidimenzionálního charakteru, současně však koncept chudoby přesahuje a to ze 

dvou důvodů: a) sociální exkluze zahrnuje také vyloučení, jejichž příčinou není 

nedostatek finančních nebo materiálních zdrojů, ale například kulturní odlišnost (...) 

Riziko sociální exkluze pro společnost tedy podle Duffýho spočívá v neschopnosti 

vyloučených efektivně participovat na ekonomickém, politickém, kulturním a 

sociálním životě společnosti vedoucí k jejich odcizení se hlavnímu proudu 

společnosti - jeho hodnotám a institucím [In. Sirovátka a kol. 2005; 26]

Kromě chudoby je jednou ze základních forem sociální exkluze vyloučení z trhu 

práce nebo dalších institucí, které ovlivňují kvalitu života jedinců a jejich 

budoucnost. Marginalizací na trhu práce je podle Mareše myšlena nejen 

nezaměstnanost (vyloučení z placené práce), ale také vytlačení na sekundární trh

1 Underclass: subkultura tvořená osobami, které uvázly trvale v pasti chudoby. Jsou to lidé 
zcela vyloučení z trhu práce -  bez ohledu na to, proč -  stávající se dlouhodobě 
nezaměstnanými a závislými na sociálním státu. [In. Mareš 2000; 291]
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práce a segmentarizaci pracovní kariéry čili časté střídání placeného zaměstnání a 

nezaměstnanost (vyloučení z „ dobré práce “). [Mareš 2000; 4]

Chudoba a marginalizace na trhu práce spolu velmi úzce souvisí, především díky 

tomu, že chudoba jako nedostatek materiálních zdrojů je často způsobována právě 

vyloučením z trhu práce.

Osobními důsledky marginalizace jsou především nejistota, omezený přístup ke 

službám a infrastruktuře společnosti, vázanost na sekundární nebo neformální trh 

práce, či nestandardní pracovní poměry. (...) [Sirovátka, Mareš 2003; 119]

Sociální kategorie nejvíce ohrožené marginalizací jsou podle Sirovátky a Mareše 

především osoby a kategorie s nízkým sociálním kapitálem. Jedná se například o 

příslušníky jiných etnik, ženy, zdravotně handicapované osoby, mladé lidi.(...) Řada 

autoru navíc zdůrazňuje, že je  stále obtížnější na trh práce vůbec vstoupit než se na 

něm pak udržet. [Sirovátka, Mareš 2003; 120]

Zde se opět dotýkáme problematiky postavení absolventů SŠ na trhu práce. 

Zahmeme-li je do výše uvedené skupiny mladých lidí a vezmeme-li v úvahu obtížné 

postavení na trhu práce (především díky tomu, že na něj teprve vstupují), lze říci, že 

skupina absolventů je bezesporu jedna ze skupin, které jsou marginalizací na trhu 

práce vážně ohroženy.

Dlouhodobá nezaměstnanost

Dlouhodobá nezaměstnanost je podle Sirovátky a Mareše jedna z forem  

marginalizace na trhu práce vede ktomu, že lidé mění svůj status nezávislého 

občana na status závislého klienta sociálního státu.

[Sirovátka, Mareš 2003; 119]

V případě absolventů středních škol se s dlouhodobou nezaměstnaností nesetkáváme 

příliš často. Jejich evidence na úřadu práce je spíše přechodnou záležitostí. Situace 

se může lišit pro jednotlivé typy středoškolského vzdělání. Obecně platí, že čím vyšší 

vzdělání člověk získá, tím vyšší má pravděpodobnost, že rychleji nalezne pracovní 

uplatnění.

Dlouhodobá nezaměstnanost znamená ovšem pro mladého člověka podstatné 

nebezpečí, které souvisí především s tím, že po určité době získá pocit, že se mu 

zaměstnání zkrátka najít nepodaří, že není schopen ho nalézt. Vzniká tak tendence 

svou situaci vzdát. Dochází k pocitu ztráty statusu, kdy ze studenta střední školy, 

který má jisté postavení mezi svými vrstevníky se stává nezaměstnaným, ztrácí
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kontakt se svým okolím. Nejde však jen o ztrátu statusu a časového rozložení jejich 

činností, jde především o to, že nezískají-li mladí lidé zaměstnání, nemají možnost si 

osvojit základní pracovní návyky a následné zařazení do pracovního prostředí se pak 

pro ně stává skutečně problematické. Tím problematičtější, čím déle trvá jejich 

nezaměstnanost.

Sklon k dlouhodobé nezaměstnanosti může vzniknout především tehdy, vidí-li 

nezaměstnaný malý rozdíl mezi možným výdělkem a sociální dávkou, která mu 

v nezaměstnanosti bude poskytována. Tento fakt je alarmující právě v souvislosti 

s mladou populací. Ve chvíli, kdy mladý nezaměstnaný člověk zjistí, že dostane 

zaplaceno i v případě, že nebude pracovat, podstatně se sníží motivace k hledání 

zaměstnání. Pokud tato situace ve společnosti nastává, způsobuje dlouhodobá 

nezaměstnanost podle Sirovátky a Mareše následující negativní jevy:

ničí pracovní etiku lidí a motivaci hledat dále své místo na trhu práce, což 

nakonec vede k definitivnímu vyloučení z tohoto trhu,

devastuje jejich lidský kapitál, neboť nemohou udržovat, natož inovovat své 

pracovní dovednosti, svou kvalifikaci, ani pracovní návyky, 

stigmatizuje lidi a budí vůči nim nedůvěru zaměstnavatelů, kteří mohou 

instinktivně chápat fakt, že tyto osoby jsou tak dlouho bez práce jako důsledek 

jejich osobního defektu (nepoužitelná kvalifikace, nedostatečné pracovní 

návyky, nespolehlivost, lenost a další problémové charakteristiky).

[Sirovátka, Mareš 2003; 120] 

Problém, jak se z marginalizace vymanit je často podporován faktem, že dochází 

k seskupování marginalizovaných osob a tím dalšímu negativnímu prohlubování 

jejich situace. Tento fakt je nebezpečný zejména v případě mladých nezaměstnaných 

lidí, jejichž seskupování může vést k apatii vůči jejich stávající situaci a rezignaci na 

další snahy svou situaci zvrátit.

3.3 Lidský kapitál, vzdělávání, postavení na trhu práce

V České republice jsou marginalizovanou skupinou na trhu práce především osoby 

s nízkou nebo žádnou kvalifikací, příslušníky minoritních etnik, osoby nad 50 let 

věku a další. Ti mají ztíženou situaci rovněž díky úrovni jejich lidského kapitálu.
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Lidský kapitál definuje například Velký sociologický slovník jako zásobu znalostí a 

dovedností ztělesněných v lidech určitého státu, žijících na určitém území. Je 

výsledkem tradice, vzdělání a poznatků získaných praxí. (...) Zabývá se mimo jiné 

otázkami investování času a peněz do zlepšování kvality pracovníků odbornou 

přípravou a vzděláváním. [Velký sg. slovník 1996; 474-475]

Dle encyklopedie Wikipedia je lidský kapitál definován jako kategorizované lidské 

schopnosti a dovednosti, používané při zaměstnání nebo jinak přispívajících k rozvoji 

ekonomiky a konkurenceschopnosti společnosti, [http://wikipedia.org]

Teorie lidského potenciálu pak dle encyklopedie rozkládá lidský kapitál na tři 

základní funkce, které člověk používá během své ekonomické aktivity: kapitál 

sociální (sociální důvěra), vzdělávací kapitál (sdílené vědomosti) a individuální 

kapitál (individuální kreativita a směřování). Pojetí lidského kapitálu pak v rámci 

této teorie vztahuje k různým kombinacím těchto tří funkcí.

Úroveň lidského kapitálu je důležitým prvkem při uplatnění se lidí na trhu práce. 

Podle teorie fronty Granovettera a Tillyho odhadují zaměstnavatelé lidský kapitál 

žadatelů o práci a seřazují si je  podle odhadovaného potenciálního přínosu. Ti, kdo 

jsou v tomto ohledu hodnoceni nízko nebo negativně (ať již  reálně nebo na základě 

stereotypů a předsudků), se dostávají na konec fronty a mají jen malou šanci na 

získání pracovního místa, o které se ucházejí. [In. Mareš a kol. 2002; 13]

Pro předcházení marginalizace na trhu práce je tedy nutné především podporovat 

vzdělávání, rozvíjení lidského kapitálu, přizpůsobení kvalifikace potřebám trhu 

práce, umožnit vzdělávání a zvyšování kvalifikace v průběhu celého života lidí. 

Stupeň dosaženého vzdělání slouží jako nej dostupnější a nejzřejmější indikátor 

lidského kapitálu při rozhodování zaměstnavatelů o obsazení pracovních míst a 

ovlivňuje tak postavení jedince na pracovním trhu. [Sirovátka a kol. 2005; 34] 

Vzdělávání je podle Beckera nej důležitější investicí do lidského kapitálu.

[Becker 2002]

Becker dále hovoří o skutečnosti, že tvorba lidského kapitálu, tedy znalostí, 

dovedností, hodnot a zvyků, závisí podstatným způsobem na výchově v rodině. 

Rodinné prostředí do značné míry ovlivňuje vzdělávací dráhu, pracovní návyky, ale 

mimo jiné například také stabilitu v emocionálních svazcích. Tento výrazný vliv
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rodiny na tvorbu lidského kapitálu dále plodí velmi úzkou souvislost mezi vzděláním, 

výdělky a pracovním uplatněním dětí a rodičů. [Becker 2002]

Rodina je tak velmi důležitou institucí pro tvorbu lidského kapitálu člověka. Na 

druhé straně může právě rodinné prostředí tuto tvorbu vážně narušit, především ve 

chvíli, kdy rodinní příslušníci disponují jen omezeným lidským kapitálem. I proto 

hraje velmi podstatnou roli vzdělávací dráha člověka, která může omezit působení 

nevhodného rodinného prostředí.

Podpora vzdělávání a rozvoje lidského kapitálu je rovněž v souladu s rozvojem 

technologií ve společnosti a s myšlenkou rozvoje znalostní společnosti. Becker 

hovoří o skutečnosti, že zvyšující se závislost průmyslového vývoje na 

sofistikovaných znalostech podstatně zvyšuje hodnotu vzdělávání, technické přípravy, 

zvyšování kvalifikace během zaměstnání a další složky lidského kapitálu.

[Becker 2002]

Technologický pokrok podle Beckera nemá významnou hodnotu pro země, které 

nedisponují dostatečným počtem kvalifikované pracovní síly. Ekonomický růst úzce 

souvisí se synergií mezi znalostmi a lidským kapitálem. [Ibid.]

Získat odpovídající zaměstnání znamená tedy pro jedince více, než jen pravidelný 

finanční příjem. Ten je sice důležitý pro následné uspokojování svých potřeb, ovšem 

existuje i mnoho dalších pozitivních faktorů, které s sebou zaměstnání nese. Pokud je 

shrneme, jedná se především o možnost seberealizace, získání určitého 

společenského statusu, navázání sociálních kontaktů, zhodnocení stávajících znalostí 

a dovedností a nabytí nových, včetně prevence před vznikem sociální exkluze, 

chudoby.

Důležitost zaměstnání pro jedince i společnost si uvědomuje i stát v rámci tvorby 

politik a proto je podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti jedním ze strategických 

cílů rozvoje společnosti. Realizace rozvoje zaměstnatelnosti, snižování 

nezaměstnanosti a snazšího uplatnění na trhu práce je pak ukotvena v množství 

legislativních pramenů i strategických dokumentů, které ČR přijala v souvislosti se 

členstvím v EU.

Bližší seznámení s vybranými dokumenty umožní následující kapitola.
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4. Strategické dokumenty a legislativa

4.1 Opatření EU v oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce

Členství České republiky v Evropské unie s sebou nese závazky, které se týkají 

rozvoje vzdělávání a jeho propojení se sférou praxe, tedy trhu práce.

Opatření EU týkající se právě problematiky vzdělávání, podpory zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti existuje celá řada a pro potřeby této práce budou uvedena dvě, která 

se zkoumané problematiky zásadním způsobem dotýkají a na jejichž základě jsou 

vytvořena opatření směrovaná konkrétně k prostředí České republiky. Jsou jimi 

Lisabonská strategie a Evropská strategie zaměstnanosti.

4.1.1 Lisabonská strategie
Strategie je programem a závazkem pro plnění rozličných cílů v rámci států EU do 

roku 2010. Tato strategie byla v roce 2000 jako závěr lisabonského jednání Evropské 

rady podepsána zástupci tehdejších 15 členských států, její cíle se ovšem vztahují 

rovněž na nové členy EU, tedy i na Českou republiku.

Hlavním cílem strategie je, že EU se má stát nejkonkurenceschopnější a 

nej dynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu 

s více a lepšími pracovními místy a s větší soudržností.

Z tohoto znění lze vyvodit, že Lisabonská strategie v sobě nese tři základní pilíře. 

Jedná se o pilíř ekonomický, sociální a ekologický.

Evropská rada za hlavní problémy současného stavu EU v době zpracování 

Lisabonské strategie označila v této souvislosti především:

- vysokou míru nezaměstnanosti (vysoký podíl nezaměstnaných žen a starších 

pracovníků),

- nedostatečný rozvoj terciárního sektoru, který má poskytovat pracovní 

příležitosti,

zvyšující se kvalifikační propast, zejména v oblasti informačních technologií 

zůstávají neobsazená pracovní místa,

- nízké investice do výzkumu a inovací, 

existence chudoby a sociální exkluze,

- reformy penzijních systémů v souvislosti s demografickým vývojem.

19



Základním cílem lisabonské strategie se na základě těchto problematických oblastí 

stala především potřeba radikální transformace evropské ekonomiky obsažená 

v několika důležitých prvcích:

informační společnosti pro všechny, 

vytvoření evropského výzkumného prostoru,

odstranění překážek pro podnikání, zejména pro malé a střední podnikatele,

ekonomická reforma spojená s dokončováním vnitřního trhu,

vytvoření integrovaných finančních trhů,

lepší koordinace makroekonomických politik,

aktivní politika zaměstnanosti, [Urban 2005]

Přestože se jednotlivé pilíře prolínají, pro potřebu této práce bude dále věnována 

pozornost především pilíři sociálnímu. Hlavním cílem sociální dimenze strategie je 

dosáhnout plné zaměstnanosti a upevnit sociální soudržnost.

Zřejmě nejpalčivějším problémem EU, hovoříme-li o sociální oblasti, se stala 

problematika nezaměstnanosti. Proto je zvyšování zaměstnanosti a vytváření 

podmínek pro získání odpovídající kvalifikace a pro lepší uplatnění na trhu práce 

jedním ze nej důležitějších cílů tohoto pilíře strategie.

Jako hlavní slabiny situace na evropském trhu práce jsou pak uvedeny následující:

V zemích EU je zaměstnána jen zhruba polovina žen

Evropské země se potýkají s mnohem nižší zaměstnaností v terciární sféře 

(sféře služeb).

Existují velké regionální rozdíly v nezaměstnanosti, rovněž se EU potýká 

s vysokou dlouhodobou nezaměstnaností.

- Neexistuje dostatečné množství pracovníků v oblastech informačních 

technologií, díky nedostatečným výdajům na výchovu a školení.

Vysoká nezaměstnanost se objevuje především u věkové skupiny 5 5 -6 5  let.

Cílem strategie je tedy především vytvořit lepší pracovní místa a jejich větší počet 

tak, aby se snížila míra nezaměstnanosti, ale především, aby došlo ke snížení podílu 

jednotlivých rizikových skupin na trhu práce, jimiž jsou, jak je již uvedeno výše, 

především osoby ve věku 55 -  65 let, tedy osoby před odchodem do starobního 

důchodu. Dalšími skupinami jsou pak například mladí lidé do 25 let věku, mladé
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ženy s dětmi, občané se zdravotním postižením a další. Lisabonský summit vyzval, 

aby byla pozornost zaměřena především na čtyři oblasti zásadního významu. Těmi 

jsou:

1. Zvýšení zaměstnanosti. Má být docíleno toho, že kvalifikace pracovníků bude 

srovnatelná s nabídkou pracovních míst, přičemž důležitou roli budou hrát 

národní služby v oblasti trhu práce (především posílení aktivní politiky 

zaměstnanosti), které se mohou navíc opřít o celoevropskou databázi volných 

pracovních míst spolu s možnostmi dalšího vzdělávání.

2. Kladení zvýšeného důrazu na potřebu celoživotního učení. Je nutné přivést do 

této složky evropského sociálního modelu sociální partnery, zaměstnavatele, 

odbory a přesvědčit je o důležitosti prohlubování znalostí pracovníků 

v průběhu jejich celého profesního života.

3. Potřeba zvyšování zaměstnanosti v oblasti terciární, tedy ve službách. 

Především hledání řešení pro nejvíce znevýhodněné skupiny osob na trhu 

práce.

4. Podpora rovných příležitostí pro muže a ženy, vyšší soulad pracovního a 

rodinného života. [Urban 2005]

Jelikož strategie hovoří o lidech jako o hlavním aktivu Evropy, je nutné je neustále 

držet v centru pozornosti všech politik. Je tedy zřejmé, že je třeba investovat do 

podpory lidského kapitálu a rozvoje lidských zdrojů. A zde nastupuje problematika 

vzdělávání a odborné přípravy. Ta je s problematikou zaměstnanosti a uplatnění na 

trhu práce v úzké souvislosti. EU si v rámci Lisabonské strategie klade několik velmi 

důležitých cílů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a jejich efektivního využití na 

trhu práce. Vzdělávací systémy v Evropě je nutné přizpůsobit proměňujícím se 

ekonomikám a umožnit jejich dostupnost pro občany v průběhu jejich života.

Strategie hovoří o 13 strategických cílech, které by do roku 2010 měly být splněny. 

Pro potřeby této práce jsou níže uvedeny ty cíle, které se bezprostředně váží 

k tématu. Jsou jimi:

Cíl 1.3 Zajištění přístupu i informačním a komunikačním technologiím pro 

všechny

Jedná se o stále se zvyšující potřebu ovládat informační a komunikační 

technologie minimálně na uživatelské úrovni. Proto je nutné, aby vzdělávací 

systém věnoval pozornost dalšímu rozvoji studentů v této oblasti
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Cíl 1.4 Zvýšení počtu studentů v přírodovědných a technických oborech 

Mělo by dojít alespoň k částečnému vyrovnání počtu studentů v jednotlivých 

oborech, aby v některých, například humanitních oborech vysoce početně 

nepřevyšovali obory jiné.

Cíl 2.2 Zvýšení atraktivity učení

Zvýšit celkové počty studujících. Především je nutné motivovat studenty 

k tomu, aby neustávali se studiem po ukončení povinné školní docházky, ale 

vzdělávali se i nadále a co možná nejvíce a rovněž jim ukázat, jaké jsou 

sociální a ekonomické výhody studia v dalším životě.

Cíl 3.1 Posilování vazeb mezi světem práce, výzkumem a celou ostatní 

společností

Zde je klíčová především podpora vazeb mezi světem práce, odbornou 

přípravou a ostatní společností, posilování účasti partnerů ze světa práce na 

rozvoji odborné přípravy i na pracovišti 

Cíl 3.2 Podporování podnikatelského myšlení

Jedná se o podporu kreativity, zprostředkování dovedností a iniciativy pro 

založení vlastního podnikání již během studia.

- Cíl 3.3 Zkvalitňování studia cizích jazyků

Je nutné vytvořit prostředí pro efektivní studium alespoň dvou cizích jazyků. 

Znalost anglického jazyka se pomalu, ale jistě stává naprostou nutností a 

samozřejmostí a je tedy vhodné podporovat studium jazyků dalších. 

Vzdělávací instituce by tedy měly být motivovány k využívání efektivních, 

moderních metod výuky jazyků a motivovat studenty k jejich studiu.

Cíl 3.4 Rozšiřování mobilit a výměn

Naplnění tohoto cíle bude přinášet do praxe velmi pozitivních záležitostí. 

Tím, že studenti budou moci nabýt nových znalostí a vědomostí 

v zahraničních školách, ale i různých společnostech, budou do světa práce u 

nás přinášet mnoho nového, novou inspiraci, nové znalosti a jejich znalosti 

budou efektivně zhodnoceny. Zde bude především nutné upravit systém 

uznávání kvalifikací v rámci celé Evropské unie. [Vzdělávání ..2002; 12 -  30]
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Pokud bychom chtěli stručně shrnout poslání lisabonské strategie, lze říci, že jejím 

hlavním cílem je vytvořit z EU výkonnou, dynamickou ekonomiku založenou na 

znalostní společnosti. Právě podpora rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a 

kvalifikace je jedním z důležitých prvků, které přispívají k řešení problematiky 

nezaměstnanosti a sociálního vyloučení. Především sociální vyloučení má být díky 

růstu zaměstnanosti a novým možnostem sníženo na minimum. Na druhé straně zde 

vzniká problém rizika, že propast mezi těmi, kteří mají přístup k novým znalostem a 

těmi, kteří zůstávají vyloučeni, se bude ještě rozšiřovat. [Urban 2005]

Společnost tedy má usilovat především o poskytnutí příležitostí co nej širšímu 

obyvatelstvu a zamezit tak vzniku této propasti.

4.1.2 Lisabonská strategie a Česká republika
Na základě podepsání Lisabonské strategie vytvořila Česká republika jako 

přistupující člen strategický dokument, na jehož základě je možné sledovat plnění 

cílů lisabonské strategie Dokument se nazývá Národní program reforem (dále jen 

NPR, pozn. aut.) a je koncipován na tříletá období. V současné době je vydán pro 

léta 2005 -  2008. Zabývá se jednotlivými stěžejními cíli strategie, především:

Na makroekonomické úrovni:

makroekonomickou stabilitou a udržitelným růstem.

Na mikroekonomické úrovni:

- podporou podnikatelského prostředí, 

výzkumem, vývojem a inovacemi, 

udržitelným využíváním zdrojů,

- modernizací a rozvojem dopravních a ICT2 sítí.

V oblasti problematiky zaměstnanosti:

podporou zaměstnanosti, flexibility trhu práce, 

začleňováním na trhu práce, 

rozvojem vzdělávání.

2 Informační a komunikační technologie -  information and communication technologies
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Hlavním problémem současné politiky zaměstnanosti je podle NPR především stále 

se zvyšující požadavek na kvalifikaci, flexibilitu a výkon pracovníků. Právě 

dostatečně kvalifikovaní pracovníci v mnoha odvětvích a regionech ČR chybí.

Politika zaměstnanosti se tedy ve větší míře zaměřuje na změnu a zvyšování 

kvalifikace, zlepšování dovedností pracovní síly (ať zaměstnané, či nezaměstnané). 

(...) Dále si ČR klade za cíl zvyšovat podíl investic do lidského kapitálu, podporovat 

mobilitu (dojíždění, či stěhování se za prací) a vytvořit flexibilní pracovně právní 

vztahy. [NPR 2005; 27]

Pro podporu flexibility trhu práce si pak program klade následující cíle: 

rozšířit smluvní volnost v pracovně právních vztazích, 

snížit zákonné nemzdové náklady práce,

- zlepšit stimulační účinek přímých daní a dávek s cílem omezit nezaměstnanost 

a zvýšit pracovní motivaci nízkopříjmových skupin,

zvýšit územní mobilitu,

modernizovat politiku zaměstnanosti. [NPR 2005; 30]

Neméně důležitou kapitolou programu v rámci problematiky zaměstnanosti je pak 

začleňování na trhu práce.

Jedním z nejpalčivějších problémů současné politiky zaměstnanosti je především 

dlouhodobá nezaměstnanost a s ní spojené sociální vyloučení některých skupin 

obyvatel. Mezi tyto skupiny, nazývané rizikové skupiny trhu práce, patří především 

osoby mladistvé, zdravotně postižené, ženy s malými dětmi, osoby před dovršením 

hranice důchodového věku (tedy po 50. roce věku), příslušníci národnostních menšin 

a další.

Jako prioritní opatření v oblasti začleňování pak na základě identifikace 

problematických oblastí označuje:

snížit nezaměstnanost mladých do 25 let,

- prosazovat rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce, 

zvýšit participaci starších osob na trhu práce,

zvýšit profesní mobilitu efektivním systémem rekvalifikací,

- zjednodušit přístup cizinců na trh práce. [NPR 2005; 33]
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NPR rovněž zohledňuje jako prioritní otázku podpory vzdělávání a dokládá její 

důležitost především v souvislosti s propojením vzdělávání a praktického života, tedy 

uplatnění na trhu práce.

Uplatnění na trhu práce závisí hlavně na vzdělání, kvalifikaci, ochotě dále se učit a 

rekvalifikovat. Zvýšení úrovně vzdělanosti prostřednictvím moderního, kvalitního a 

flexibilního systému vzdělávání a odborné přípravy je  tak nezbytnou podmínkou 

růstu znalostní ekonomiky. [NPR 2005; 34]

V současné vzdělávací struktuře v ČR jednoznačně převládá podíl středoškolsky 

vzdělaných obyvatel. Lze sem zahrnout všechny formy středního vzdělání (bez 

výučního listu, s výučním listem, s maturitní zkouškou). Více než 90 % osob ve věku 

25 -  64 má v ČR minimálně středoškolské vzdělání. [NPR 2005; 35]

Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je v ČR ovšem velmi nízký a je třeba tento 

trend změnit. Přes zvyšující se počty přijímaných studentů do programů vysokých 

škol a univerzit stále nedochází k podstatnému zvyšování počtu absolventů těchto 

programů.

Vrátíme-li se k problematice propojení sféry vzdělávání s praktickým uplatněním na 

trhu práce, klade program především důraz na větší uplatnění absolventů v praktické 

činnosti, spolupráci zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a odbomě-profesních 

institucí na vzniku školních, vzdělávacích a studijních programů.

Prioritní opatření v oblasti vzdělávání jsou následující: 

realizovat kurikulární reformu,

rozšířit přístup k vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělávání,

- podporovat spolupráci zaměstnavatelů, zaměstnanců a vzdělávacích a 

odborně profesních institucí,

zlepšit propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání,

- podporovat prostupnost mezi jednotlivými stupni terciárního vzdělávání,

- podporovat další vzdělávání ve firmách,

- zvýšit informační vzdělanost. [NPR 2005; 37]
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4.1.3 Evropská strategie zaměstnanosti
Výše uvedená lisabonská strategie byla schválena v roce 2000 na příštích deset let. 

Není ovšem strategií izolovanou, naopak je součástí obsáhlého celku, který se zabývá 

problematikou zaměstnanosti a trhu práce. Tou je evropská strategie zaměstnanosti 

(ESZ).

ESZ byla přijata na Lucemburském summitu EU v roce 1997. Vychází z prioritních 

témat čtyř pilířů evropské politiky zaměstnanosti, jimiž jsou: 

zaměstnatelnost, 

soukromé podnikání, 

přizpůsobivost, 

rovné příležitosti.

Členské státy každoročně sestavují národní akční plány zaměstnanosti, ve kterých 

jsou tyto všeobecné pokyny konkrétně rozpracovány. V České republice je v 

současnosti v platnosti Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 -  2006. 

Evropská komise provádí rozbor národních akčních plánů a výsledky rozboru, 

zahrnuté do společné zprávy o zaměstnanosti, pak slouží jako základ k přehodnocení 

priorit a k vypracování doporučení k politice zaměstnanosti v jednotlivých členských 

státech.

V lednu 2003 přijala Komise sdělení, ve kterém se pro strategii zaměstnanosti 

prezentuje nový přístup, lépe adaptovaný na potřeby stárnoucí populace, na vyšší 

míru uplatnění žen na pracovním trhu, na rozšíření a na rychlejší tempo 

hospodářských změn. Hlavními prioritami nové strategie jsou plná zaměstnanost a 

lepší pracovní podmínky.

4.1.4 Národní akční plán zaměstnanosti na roky 2004 -  2006
Národní akční plán zaměstnanosti (NAPZ) má vytyčeny tři průřezové cíle vztahující

se k problematice politiky zaměstnanosti. Těmito cíli jsou:

a) plná zaměstnanost

b) zlepšování kvality a produktivity práce

c) posilování sociální soudržnosti a začleňování
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a) Plná zaměstnanost

Zvyšování zaměstnanosti je jedním ze stěžejních cílů EU i České republiky při 

realizaci lisabonské strategie i národní politiky zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti 

by měla postupovat tak, aby dosáhla cílů vytyčených EU:

celkové míry zaměstnanosti 67 % v roce 2005 a 70 % v roce 2010, 

míry zaměstnanosti žen 57 % v roce 2005 a 60 % v roce 2010, 

míry zaměstnanosti starších zaměstnanců (55 -  64 let) 50 % v roce 2010. 

[NAPZ 2004; 5]

b) Zlepšování kvality a produktivity práce

Vysoká úroveň kvality a produktivity práce je jedna z nutných podmínek růstu ke 

konkurenceschopnosti a dynamické ekonomice.

Podle NAPZ zahrnuje zlepšování kvality a produktivity práce především vnitřní 

kvalitu práce, rozvoj dovedností, celoživotní flexibilitu, začlenění a přístup na trh 

práce, organizaci práce a rovnováhu mezi životem a prací, sociální dialog a zapojení 

zaměstnanců, rozmanitost a nediskriminaci, celkový pracovní výkon.

[NAPZ 2004; 6]

c) Posilování sociální soudržnosti a začleňování

Do tohoto cíle zahrnuje NAPZ především potřebu podpory přístupu ke kvalitnímu 

zaměstnání pro všechny muže a ženy schopné pracovat, potíráním diskriminace na 

trhu práce a předcházením vylučování lidí ze světa práce.

Rada EU v souvislosti s uplatňováním NAPZ vydává každému členskému státu jistá 

specifická doporučení, kterými by se ten který stát měl zabývat v průběhu období 

platnosti plánu. Česká republika tak pro toto období od Rady EU obdržela několik 

konkrétních doporučení, která by měla do realizace politiky zaměstnanosti zahrnout. 

Rada doporučila ČR především zaměřit se na následující činnosti: 

zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a podniků,

zapojení více osob na trh práce a učinění práce reálnou volbou pro všechny 

(především zvyšování zaměstnanosti ohrožených skupin na trhu práce - žen, 

minorit a starších osob -  především prostřednictvím podpory práce na 

částečný úvazek),
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vyšší a účinnější investování do lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání 

(především zvyšování obyvatel na terciárním vzdělávání). [NAPZ 2004; 9]

Na základě vydaných doporučení došlo k reakci ČR a do NAPZ bylo zahrnuto 

množství priorit vážících se nejen kvýše zmíněným doporučením rady, ale 

především k hlavním směrům evropské politiky zaměstnanosti. Pro potřeby práce 

byly vybrány čtyři z nich, které se bezprostředně týkají zkoumaného tématu:

1. Aktivní a preventivní opatření pro nezaměstnané a neaktivní osoby

Bude posilováno právo každé osoby na pomoc a nový start v počáteční fázi 

nezaměstnanosti. Touto lhůtou se myslí 6 měsíců evidence na úřadu práce v případě 

mladých osob a maximálně 12 měsíců evidence osob dospělých. Zde jim pak může 

být nabídnuta možnost změny či zvýšení stávající kvalifikace, poradenské a 

asistenční služby, pokračující pomoc při hledání odpovídajícího zaměstnání. Jedná se 

tedy o posílení především nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

2. Řešení změn a posilování adaptability a mobility na trhu práce

Budou podporována především opatření směřující k podpoře profesní mobility, 

odstranění nedostatků a překážek v regionální mobilitě pracovních sil tak, aby bylo 

možné za prací dojíždět do míst, v nichž se pracovních sil nedostává a vytvořit 

podmínky pro větší motivaci pracovníků stěhovat se za prací apod.

3. Podpora rozvoje lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání

Bude kladen důraz na celoživotní vzdělávání a snaha o co největší rozvoj lidských 

zdrojů. Díky našemu směřování ke znalostní společnosti bude nutné jako pro ostatní 

členské státy především implementovat myšlenku celoživotního učení do systému 

vzdělávání. Cílem bude především otevřít vzdělávání co nej širší společnosti, 

zefektivnit systém odborného výcviku tak, aby byli lidé vybaveni dovednostmi, které 

jsou požadovány od moderní pracovní síly ve společnosti založené na znalostech. 

[NAPZ 2004; 19]
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4. Podpora integrace osob znevýhodněných na trhu práce a boj proti jejich 

diskriminaci

Je cílem především zahrnout na trh práce i ty obyvatele, kteří díky nízkému vzdělání, 

věku či určitému druhu postižení, jsou ohroženi nezaměstnaností více než ostatní. 

Podle NAPZ se tedy jedná především o podporu zaměstnanců s nízkými 

dovednostmi, osob, které předčasně ukončili školní docházku, imigrantům, etnickým 

menšinám. [NAPZ 2004; 27]

4.2 Právní úprava problematiky zaměstnávání absolventů škol
v ČR

Hlavními legislativními prameny týkajícími se této problematiky, z nichž bude 

vycházeno pro potřeby této práce jsou Zákon č. 435/2004 Sb. O Zaměstnanosti, který 

upravuje záležitosti týkající se zaměstnanosti, fungování trhu práce a politiky 

zaměstnanosti a další legislativní dokumenty týkající se politiky zaměstnanosti, 

přípravy na budoucí povolání. Pracovně právní vztahy jsou pak legislativně 

podchyceny v Zákonu 65/1965 Sb. -  zákoníku práce v platném znění.

4.2.1 Zákon 435/2004 Sb o zaměstnanosti
nahradil dva předchozí zákony a to zákon č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti a zákon č. 

9/1991 Sb. o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku 

zaměstnanosti.

Podle preambule zákona je cílem dosažení plné, produktivní a svobodně zvolené 

zaměstnanosti jedním ze základních cílů hospodářské a sociální politiky státu. 

Občané mají právo na zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, 

náboženství; politické nebo jiné smýšlení, členství v politických stranách nebo 

příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, 

zdravotní stav nebo věk.

Mezi hlavní principy nové právní úpravy zákona o zaměstnanosti patří:

upřesnění postupů a podmínek při zprostředkování zaměstnání úřady práce, 

zpřísnění podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, 

úprava částečné nezaměstnanosti,
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- stanovení závazných pravidel při zprostředkování zaměstnání agenturami 

práce,

nová komplexní úprava problematiky zdravotně postižených a jejich 

postavení na trhu práce,

založení kompetence úřadů práce posuzovat zdravotní stav fyzických osob pro 

účely zaměstnanosti lékařem úřadu práce,

- zavedení nových nástrojů a příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti, 

především prohloubení individuálního přístupu k uchazečům o zaměstnání,

- zapracování ochrany dětí při umělecké, kulturní, sportovní a reklamní 

činnosti v souladu s požadavky Směrnice Rady č. 94/33/EC o ochraně 

mladých lidí při práci,

úprava postavení občanů států EU na trhu práce České republiky v souladu 

s požadavky EU. [MPSV 20053]

Absolvent

V předcházejícím zákonu o zaměstnanosti byl absolvent definován jako uchazeč o 

zaměstnání, který je maximálně dva roky od úspěšného ukončení školní docházky. 

Současně platný zákon 435/2004 Sb., však v této oblasti provedl poměrně zásadní 

změnu. Podle § 33, odst. 1 se při zprostředkování zaměstnání věnuje zvýšená péče 

uchazečům, kteří j i  pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných 

důvodů potřebují. Jedná se mimo jiné podle písm. b) o fyzické osoby do 25 let věku a 

písm. c) o absolventy vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, 

nejdéle však do 30 let věku. [Zákon 435/2004 Sb; § 33, odst.l]

Absolventi škol nemají nárok na pobírání hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, 

na něž vzniká podle zákona 435/2004 Sb. nárok v případě, že uchazeč o zaměstnání 

vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou 

výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, požádal úřad práce, u něhož je  veden o 

poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora 

v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu 

[Zákon 435/2004 Sb.; § 39, odst. 1]

3 Čerpáno z informačních materiálů úřadu práce hl. m. Prahy
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Zde tedy vidíme ještě zvyšující se důležitost fungování APZ a to především z toho 

důvodu, že v problematice absolventů škol na trhu práce se jedná o nej důležitější 

nástroj, který absolventům může pomoci.

Státní politika zaměstnanosti

Státní politika zaměstnanosti směřuje k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a 

poptávkou po pracovních silách, produktivnímu využití zdrojů pracovních sil a 

k zabezpečení práva občanů na zaměstnání.

Cílem politiky zaměstnanosti je tedy rovnováha mezi nabídkou a poptávkou po 

pracovní síle. Rovnováha nabídky a poptávky je sice ideální, ale statický stav. 

Skutečnost je však dynamická, to znamená situace na trhu práce vždy osciluje kolem 

tohoto rovnovážného stavu a nedá se na něm dlouhodobě ustálit.

Státní politika zaměstnanosti České republiky zahrnuje dle § 2, odst. a - 1 zejména 

následující činnosti:

zabezpečování práva na zaměstnání,

sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a 

koncepcí zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce (...), 

koordinaci a tvorbu programů v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských 

zdrojů (...) v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti (...) 

uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti,

tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem 

zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, 

hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti,

- poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na 

trhu práce,

- poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikacích, 

opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami (...) a 

dalšími skupinami osob, které mají ztíženou situaci na trhu práce (...) 

opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších 

skupin fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, 

usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území ČR a z území 

ČR do zahraničí. [Zákon 435/2004 Sb.; § 2]
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Pokud se podíváme na výše uvedené oblasti činnosti státní politiky zaměstnanosti, 

lze říci, že do oblasti péče o absolventy škol všeobecně lze zahrnout především 

tvorbu různých projektů v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti, uplatňování 

aktivní politiky zaměstnanosti, poskytování poradenských a informačních služeb, 

poskytování podpory při rekvalifikacích, opatření na rovné zacházení s osobami, 

které mají ztížené postavení na trhu práce. Ztíženým postavením na trhu práce pro 

absolventy škol je především myšlena nedostatečná praxe v oboru získaná v průběhu 

vzdělávání a tudíž nedostatečné zkušenosti se sférou praxe.

Aktéři státní politiky zaměstnanosti

Státní politiku zaměstnanosti v České republice vykonává Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ve spolupráci s úřady práce. Ministerstvo působí jako nadřízený 

orgán úřadům práce prostřednictvím své správy služeb zaměstnanosti.

Úřady práce

V souvislosti s rozvojem politiky zaměstnanosti byla v roce 1990 dle zákona o 

zaměstnanosti 1/91 Sb. v České republice zahájena činnost Úřadů práce.

V současné době poskytuje úřad práce na základě zákona 435/2004 Sb. především 

následující služby, které jsou poskytovány bezplatně:

sledování a hodnocení stavu na trhu práce, zpracovávání koncepcí vývoje 

zaměstnaností ve svém územním obvodu, přijímání opatření k ovlivnění 

nabídky a poptávky,

informování občanů o možnostech získání zaměstnání, odborné přípravy a 

rekvalifikace, informování zaměstnavatelů o volných zdrojích pracovních sil,

- zprostředkovávání vhodného zaměstnání uchazečům a zájemcům o 

zaměstnání,

- poskytování poradenských služeb spojených s hledáním zaměstnání, volbou 

povolání, odbornou výchovou a rekvalifikací,

vedení evidence uchazečů, příp. zájemců o zaměstnání, evidence pracovních

míst, evidence pracovních povolení vydaných cizincům,

rozhodování o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, o přiznání,

odejmutí, zastavení nebo vrácení hmotného zabezpečení,

organizace a zabezpečování rekvalifikací uchazečů o zaměstnání a zájemců o

zaměstnání,
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hmotná podpora nových pracovních míst, chráněných pracovních míst a

chráněných dílen pro občany se zdravotním postižením,

vydávání a odnímání povolení k zaměstnávání osob, které nejsou státními

občany CR a občany EU, ani jejich rodinnými příslušníky,

spolupráce s institucemi ovlivňujícími trh práce se zaměstnavateli při přijetí

uchazečů do zaměstnání (...), s orgány sociálního zabezpečení a ostatními

orgány státní správy,

kontrola dodržování závazných právních předpisů včetně mzdových předpisů, 

ukládání pokut při zjištění jejich porušení,

hospodaření s finančními prostředky určenými na zabezpečení státní politiky 

zaměstnanosti a svůj provoz. [MPSV 2005]

Úřady práce se zaměřují na následující skupiny aktérů: 

veřejnost,

uchazeče o zaměstnání4, 

zájemce o zaměstnání5, 

zaměstnavatele,

cizince a osoby bez státní příslušnosti, 

obce,

vzdělávací zařízení.

Veřejnosti jsou ze strany úřadů práce poskytovány především informace o volných 

pracovních místech, možnostech získání zaměstnání, možnostech odborné přípravy 

jako například zvyšování nebo změnu kvalifikace (rekvalifikace), či informace 

týkající se situace na trhu práce.

Uchazečům o zaměstnání pak úřady práce poskytují služby týkající se nalezení 

vhodného zaměstnání.

4 Uchazeč o zaměstnání je občan, který je občanem ČR, není v pracovním či obdobném poměru,
nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, nepřipravuje se soustavně na povolání, uchází se 
osobně u územně příslušného úřadu práce o zaměstnání a podal písemnou žádost. Po celou dobu 
evidence je zdravotně a sociálně pojištěn, popř. pobírá dávky hmotného zabezpečení před nástupem 
do zaměstnání. [MPSV 2005]

5 Zájemce o zaměstnání je občan, který nesplňuje výše uvedené podmínky pro uchazeče o zaměstnání, 
dosud pracuje, má trvalé bydliště mimo působnost úřadu práce, potřebuje informace o volných 
místech a trhu práce.

[Ibid.]

33



Dále může úřad práce poskytnout uchazeči o zaměstnání zajištění rekvalifikace tak, 

aby změna jeho kvalifikace lépe odpovídala potřebám trhu práce, popřípadě lze 

poskytnou příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti v okamžiku, kdy se 

uchazeč rozhodne zahájit vlastní podnikatelskou činnost a splní podmínky pro 

vyplacení uvedeného příspěvku.

Zájemcům o zaměstnání pak úřady práce nabízí informace o volných pracovních 

místech, informace o situaci na trhu práce, či pomoc při hledání nového pracovního 

místa.

Zaměstnavatelé mohou prostřednictvím úřadů práce umisťovat vhodné pracovníky 

na jimi nahlášená volná pracovní místa6, získávat povolení pro zaměstnávání 

zahraničních pracovníků apod. Podle situace na trhu práce pak mohou pobírat 

příspěvky na organizaci veřejně prospěšných prací, vytvoření společensky účelných 

pracovních míst7, vytvoření pracovních míst pro občany se změněnou pracovní 

schopností (chráněné dílny), zajištění odborné praxe absolventů středních a vysokých 

škol nebo na získání kvalifikace mladistvých pracovníků. Dále mohou získat 

podporu při zabezpečení rekvalifikací stávajících zaměstnanců pro jejich další 

uplatnění, popřípadě pro lepší přizpůsobení kvalifikace zaměstnanců potřebám 

zaměstnavatele.

Cizinci a osoby bez státní příslušnosti využívají služeb úřadů práce především pro 

získání povolení k zaměstnání v příslušném okrese.

Obcím poskytují úřady práce prostředky na spolufinancování krátkodobých 

pracovních míst pro nezaměstnané (veřejně prospěšné práce).

Vzdělávacím zařízení mohou úřady práce poskytnout vyjádření k novým učebním i 

studijním oborům a k rozšiřování výuky z hlediska trhu práce. Nezřídka v poslední 

době dochází k rozšiřování a otevírání nových oborů především v oblasti 

administrativy a správy, jejichž studenti po absolvování čelí výrazné konkurenci. 

Problematika výkyvů v poptávce na trhu práce se však změnou vzdělávacího 

systému řeší jen obtížně a to především vzhledem k velké setrvačnosti vzdělávacích 

systémů (schvalování změn v kurikulu apod.).

6 Zaměstnavatelé mají povinnost ohlásit tato do 10 kalendářních dnů úřadu práce. Jedná se o místa, na
něž zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance. Ve stejné lhůtě je pak povinen nahlásit úřad práce 
jejich případné obsazení [MPSV 2005]

7 Společensky účelným pracovním místem se rozumí nové pracovní místo, zřizované 
zaměstnavatelem pro uchazeče o zaměstnání, kterým nelze jinak zajistit pracovní uplatnění

[Ibid.]
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Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, 

strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech, 

snižuje finanční náročnost státního rozpočtu na pasivní politiku zaměstnanosti, 

podněcuje k hledání nových forem a metod aktivního využívání lidských zdrojů a 

podporuje sledovaný směr hospodářského rozvoje a umožňuje zapojení jednotlivých 

skupin uchazečů do zaměstnání. [Procházková a kol. 2000, 5]

Nástroje současné APZ

Nástroji APZ, které využívají a realizují úřady práce jsou následující: 

společensky účelná pracovní místa, 

veřejně prospěšné práce, 

rekvalifikace,

chráněné dílny a chráněná pracoviště pro občany se ZPS, 

dotace na zkrácenou pracovní dobu, 

investiční pobídky,

- překlenovací příspěvek,

- příspěvek na dopravu zaměstnanců,

- příspěvek na zapracování,

- příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.

[Zákon 435/2004 Sb.; § 104]

APZ je podle Zprávy o lidském rozvoji výhodnější nežli pasivní politika 

zaměstnanosti, především díky tomu, že působí preventivně a tudíž představuje 

investici do nižší míry nezaměstnanosti v následujícím období. Působí tak jako 

prevence proti nadměrné zátěži ostatních částí systému sociálního zabezpečení. (...) 

Stále ovšem chybějí účinnější nástroje tlaku vůči těm, kterým je  APZ určena, tedy 

uchazečům o zaměstnání především díky demotivujícímu nastavení vyplácení podpor 

v nezaměstnanosti. [Zpráva o lid. rozvoji 2003; 54]

Vývoj APZ od 90. let

Na počátku 90. let se APZ zaměřovala především na podporu malého a středního 

podnikání především díky tomu, že se po pádu komunistického režimu v masivní 

míře začal formovat soukromý sektor. V počátečních letech demokratického
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uspořádání bylo také na APZ vynaloženo největší množství finančních prostředků,

například v roce 1992 to bylo více než 50 procent celkového rozpočtu na politiku 
• 8zaměstnanosti . Hlavním nástrojem APZ byl zpočátku především rozvoj veřejně 

prospěšných prací, vytváření účelných pracovních míst, ale také péče o absolventy 

škol a mladistvé (především úhrada nákladů na odbornou praxi a různé druhy 

rekvalifikace). Zde už se tedy konkrétně dotýkáme hlavního tématu této práce a to 

absolventů škol a můžeme vidět, že s tímto problémem se APZ potýká již od raných 

stádií svého působení. V roce 1996 je na řešení problému zaměstnávání absolventů 

škol a mladistvých vynaloženo již 24, 3 % z celkového rozpočtu APZ. Nejvíce 

prostředků je stále věnováno veřejně prospěšným pracím. Rok 1997 s sebou přináší 

snahu o nová řešení problematiky nezaměstnanosti, jejichž znění, cíle a způsoby 

jejich řešení jsou zahrnuty v „Programu aktivní politiky zaměstnanosti na rok 1997“.

Jedná se o především o problematiku nezaměstnanosti problémových skupin, 

definovaných takto:

dlouhodobě nezaměstnaní,

uchazeči s nízkou úrovní kvalifikace či bez kvalifikace, 

absolventi škol a mladiství,

ženy, zejména pečující o malé dítě. [Procházková 2000; 15]

V roce 1998 se k rizikovým skupinám přidávají uchazeči se změněnou pracovní 

schopností. Podíl prostředků vynaložených na APZ v tomto roce z celkového objemu 

prostředků vyčleněných na politiku zaměstnanosti činil 17,7 %. Je bohužel zřejmé, 

že vynaložené prostředky na APZ zaznamenávají oproti roku 1996 poměrně 

viditelný pokles.

V roce 1999 se především projevují snahy o opětovné zvýšení prostředků státního 

rozpočtu vynaložených na činnost APZ. Aktivní politika zaměstnanosti se, stejně 

jako v předchozích letech, řídí „Programem realizace APZ pro rok 1999“ a dále 

k těmto programům přibývá program „Absolvent 99“. Podíl prostředků 

vynaložených v tomto roce na APZ obohacený o 550 mil. Kč na základě usnesení 

vlády činí 25,4 %. Toto razantní zvýšení rozpočtu na APZ umožnilo vytvoření

8 Objem prostředků vynaložených na APZ v průběhu 90. let je přehledně znázorněn níže 
v tabulce č. 1.
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množství společensky účelných pracovních míst, rekvalifikací, absolventských praxí, 

či nových pracovních míst pro osoby se změněnou pracovní schopností.

V roce 2000 se díky zvýšení počtu uchazečů do programů APZ zvýšil objem 

prostředků vynaložených na její realizaci. Podíl těchto prostředků vzrostl oproti 

minulému roku na 37,5 %. Politika zaměstnanosti se v tomto roce zaměřovala 

především na řešení následujících cílů: snížení přírůstku nezaměstnanosti, 

předcházení ekonomické a sociální krize v regionech s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti, zvýšení zaměstnatelnosti pracovní síly.

[Vývoj 2000; 49]

Úřady práce se ve své činnosti v rámci APZ věnovaly především rizikovým 

skupinám na trhu práce. Stejně jako v roce 1999 tak byly prostředky věnovány 

především na tvorbu společensky účelných pracovních míst, absolventských praxí 

apod.

Hlavní cíle státní politiky zaměstnanosti v roce 2001 jsou stále realizovány v duchu 

cílů z roku 1999. Podíl prostředků vynaložených na APZ vzrostl oproti předchozímu 

roku na 42,7 %. K financování obvyklých nástrojů APZ přibyly v tomto roce 

především investiční pobídky 16 investorům pro vytvoření více než 6000 pracovních 

míst a dotace pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % pracovníků se ZPS.

V roce 2002 doznává realizace APZ poměrně velkých změn a to především 

v přístupu k uchazečům o zaměstnání a rizikovým skupinám. Vznikají dva nové 

programy zaměřené na ohrožené skupiny. Jsou jimi program „První příležitost“ a 

„Nový start“. První z nich je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kteří ještě nedosáhli 

25 let věku a zároveň nejsou na úřadu práce evidováni déle než 6 měsíců. Druhý 

z nich je zaměřen na osoby starší 25 let, kteří ovšem nepřesáhli 12 měsíců evidence. 

Větší důraz se začíná klást především na individuální přístup k uchazečům, na jeho 

osobnostní rysy, individuální potřeby apod. Tento individuální přístup je pak zahrnut 

v „individuálním akčním plánu“, k jehož vypracování dochází ve spolupráci 

s klientem, na základě jeho potřeb, přání, možností, bariér apod. Jsou v něm rovněž 

uvedena konkrétní opatření, které povedou k rychlejšímu a snazšímu nalezení 

zaměstnání. Zaměření a rozsah jednotlivých nástrojů APZ se mění ve prospěch 

aktivačních a preventivních opatření poradenského a rekvalifikačního charakteru. 

[Vývoj 2001; 69]

Podíl výdajů na APZ činí v tomto roce 35,3 %, což znamená poměrně značný pokles. 

Snižuje se tím především množství pracovních míst vytvořených právě činností APZ.
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V roce 2003 především dochází k redefmování nejvíce ohrožených skupin na trhu 

práce. Jsou jimi:

občané s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, 

občané se zdravotním postižením, 

ženy s malými dětmi, 

starší osoby,

dlouhodobě nezaměstnaní,

mladí lidé, zejména absolventi škol a mladiství po ukončení povinné školní 

docházky. [Vývoj 2003; 61]

Stěžejními cíli zaměření státní politiky zaměstnanosti je snižování především 

dlouhodobé nezaměstnanosti a snižování nezaměstnanosti u skupin nejvíce 

ohrožených nezaměstnaností, větší spolupráce se zaměstnavateli, zvýšení efektivity 

nefinančních prostředků APZ (důraz je kladen především na rozvoj poradenské a 

zprostředkovatelské činnosti).

Mimo „Program realizace APZ na rok 2003“ jsou v tomto roce realizovány i 

programy „První příležitost“ a „Nový start“.

Na APZ je v tomto roce vynaloženo zhruba 29,5 % celkových výdajů na politiku 

zaměstnanosti. A to je opět pokles prostředků pro realizaci nástrojů APZ.

Důležité je zmínit pokračování legislativních prací na novém zákonu o 

zaměstnanosti, který vchází v platnost 1.10.2004.

V roce 2004 se výchozím materiálem pro plnění cílů politiky zaměstnanosti stává 

Národní akční plán zaměstnanosti. [Vývoj 2004; 39]

Důraz je kladen především na podporu zaměstnanosti v ohrožených regionech, 

podporu malého a středního podnikání, respektování principů ESZ a Lisabonské 

strategie.

Na APZ je v roce 2004 vynaloženo 33,5 % z celkového objemu prostředků na státní 

politiku zaměstnanosti vyčleněných ze státního rozpočtu. Můžeme tedy s nadějí říci, 

že objem prostředků na realizaci nástrojů APZ se začíná opět zvyšovat.
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Tabulka č. 1 Prostředky vynaložené na APZ v letech 1997 -  2004

Rok
Prostředky vynaložené na politiku 

zaměstnanosti (v tis.Kč) Podíl prostředků APZ k 
celkovému objemu (v %)

Celkem Z toho na APZ

1997 3 972 035 551 995 13,9
1998 5 096 712 903 014 17,7
1999 7 631 216 1 921 750 25,2
2000 9 448 421 3 685 521 39,0
2001 9 522 338 4 063 277 42,7
2002 9 879 089 3 483 250 35,3
2003 10 960 415 3 274 160 29,9

2004 11 750 430 3 937 882 33,5
Zdroj: MPSV

4.2.2 Zákon 65/1965 Sb. -  zákoník práce v platném znění.
Zákoník práce a jeho současně platná novela zákona č. 155/2000 Sb. se nezabývají

obecnými problémy zaměstnanosti a nezaměstnanosti, ale předmětem je definice 

souboru práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů spojených s průběhem 

pracovního poměru. Jedná se tedy o normu, která vstupuje do popředí až ve chvíli, 

kdy člověk zaměstnání získá.

Jsou v něm definována pravidla, podle nichž se řídí například uzavírání pracovního 

poměru, péče o zaměstnance, pracovní podmínky, vyplácení mezd, ochrana 

bezpečnosti a zdraví při práci a další činnosti.

Z hlediska problematiky absolventů střední škol je vhodné zmínit především fakt, že 

s absolventem školy nelze sjednat pracovní poměr na dobu určitou.

To je z hlediska práv absolventa školy a možnosti získat praxi jistě výhodné, na 

druhou stranu ovšem je tento fakt poměrně velkou překážkou pro zaměstnavatele při 

rozhodování se o poskytnutí zaměstnání právě absolventovi.

Absolvent školy je z hlediska zákoníku práce, § 30 definován jako zaměstnanec, 

jehož celková doba zaměstnání v pracovním nebo obdobném poměru nedosáhla po 

úspěšném ukončení studia (přípravy) dvou let, přičemž se do této doby nezapočítává 

doba vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby nahrazující tuto 

službu,doba mateřské a další mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnavatel 

podle § 127 odst. 2 omluvil nepřítomnost muže v práci, protože mu příslušel 

rodičovský příspěvek [Zákon 65/1965; § 30]
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4.3 Právní rámec vzdělávání a světa práce -  příprava na budoucí 
povolání na středních školách z hlediska MSMT

Propojením vzdělávací dráhy a vstupu na trh práce z hlediska vzdělávací soustavy se 

zabývá činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Právní opatření týkající 

se středoškolského vzdělávání a přípravy středoškoláků na vstup do pracovní sféry 

jsou v obecné rovině Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, střední, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, v konkrétnější rovině pak Metodický pokyn pro 

zařazení „úvodu do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol.

4.3.1 Zákon 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

V rámci zkoumané problematiky zákon definuje střední vzdělání:

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty 

získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. (...) Střední 

vzdělání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, 

samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím 

vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.

[Zákon 561/2004 Sb; § 57]

Střední vzdělání má několik úrovní. Jsou jimi: 

střední vzdělání,

střední vzdělání s výučním listem, 

střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Vzdělávání na střední škole se člení na teoretické, praktické a výchovu mimo 

vyučování. Praktické vyučování pak členíme na odborný výcvik, cvičení, učební praxi 

a odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu.

[Zákon 561/2004 Sb.; § 65, odst. 1]

Lze tedy říci, že podle zákona se na střední škole věnuje pozornost nejen teoretickým 

znalostem, ale také praktickému vyučování, které by mělo přispívat k lepší 

připravenosti žáků na vstup na trh práce.

Podmínky pro vykonávání tohoto praktického vyučování a jeho rozsah se 

samozřejmě liší dle typu škol a jejich zaměření. Lze předpokládat, že více 

praktického výcviku (či odborného výcviku) je provozováno na středních odborných 

učilištích a odborných školách než například na gymnáziích, která studenty
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připravují na další studium na vysokých školách a praktické přípravě tudíž nevěnují 

takovou míru pozornosti.

4.3.2 Metodický pokyn k zařazení učiva „úvodu do světa práce“ do 
vzdělávacích programů středních škol (Č. j. 22 067/2000-2)

Příprava na vstup na trh práce je na středních školách upravena metodickým 

pokynem MŠMT k zařazení učiva „úvodu do světa práce“ do vzdělávacích programů 

středních škol platným od 1. 9. 2000. Metodikou a obsahovou stránkou tohoto 

pokynu se zabývají dvě instituce. Pro odborné školy (ať již učiliště, či střední 

odborné školy) se jeho realizací zabývá Národní ústav odborného vzdělávání, pro 

gymnázia pak Výzkumný ústav pedagogický v Praze a to v rámci vytváření učebních 

plánů.

Hlavním cílem tohoto metodického pokynu je především zprostředkovat žákům 

středních škol základní povědomí o povinnostech a právech spojených se vstupem na 

trh práce, informovat je o důležitosti vystupování, psaní životopisu, žádosti o 

zaměstnání, možnosti, kde zaměstnání hledat apod.

Jednotlivé bloky tohoto „Úvodu“ jsou pak ředitelem školy zapracovány do 

příslušných vyučovacích předmětů, které se pro řešení této problematiky nejlépe 

hodí. Jedná se především o občanskou výchovu, odborné předměty, odborný výcvik, 

ale také hodiny českého jazyka. Dále metodický pokyn doporučuje, aby koordinací 

mezi jednotlivými vyučujícími, kteří se na vyučování úvodu do světa práce podílí, 

ale také mezi školou a úřadem práce, byl pověřen jeden pracovník školy, nejčastěji 

výchovný poradce.

Rozsah výuky úvodu do světa práce je pak metodickým pokynem stanoven zhruba 

na 34 vyučovacích hodin v průběhu studia střední školy, přičemž by tento rozsah měl 

zahrnovat alespoň dvě návštěvy úřadu práce.

Hlavními vzdělávacími cíli, které si zařazení Úvodu do světa práce klade, je vybavit 

žáka především kompetencemi, které mu umožní:

uvědomit si zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro život, 

uvědomit si dynamiku současných ekonomických a technologických změn ve 

světě a z toho plynoucí význam profesní mobility, nutnost sebevzdělávání a 

celoživotního učení,

41



získat nákladní orientaci ve světě práce a vzdělávání, (...), orientovat se při 

setkáních s profesními možnostmi a vytvářet si o nich základní představu, 

znát alternativy profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru 

vzdělání,

znát základní aspekty pracovního poměru i soukromého podnikání,

získat představu o trhu práce, vědět, jaká bývají jeho úskalí,

dokázat se prezentovat při jednání se zaměstnavateli, formulovat priority,

očekávání,

- znát způsoby podpory státu sféře zaměstnanosti, orientovat se v příslušných 

poradenských a zprostředkovatelských službách, umět je  účelně využívat. 

[Metodický pokyn 2000; 3 - 4 ]

v

4.3.3 Metodický pokyn MSMT „Koncepce poradenských služeb 
poskytovaných ve škole“(čj.: 27317/2004-24)

Koordinační rolí ve vztahu školy a trhu práce (v tomto případě nej častěji škola a úřad

práce, popř. škola a zaměstnavatelé) je pověřen výchovný-kariérový poradce (dále 

jen výchovný poradce), často ve spolupráci s dalšími pedagogy.

Jedná se o pedagoga, který žákům poskytuje nejen propojení se světem práce, ale 

rovněž by měl fungovat na bázi poradenské, informační, často i pedagogicko- 

psychologické.

Koncepce poradenských služeb se soustředí na vymezení poradenských služeb ve 

škole. Nezabývá se jen činnostmi výchovného poradce, ale rovněž dalších aktérů, 

které se uceleným poskytováním poradenství ve školách zabývají.

Předpokládá realizaci tzv. „školního programu pedagogicko-psychologického 

poradenství“. Jde o strategii, která by měla vést k vytvoření vnitřního systému 

komunikace ve škole, na kterém se bude podílet ředitel školy ve spolupráci především 

s třídními učiteli, učiteli úvodu do světa práce (na středních školách, pozn. aut), 

výchovnými poradci, popř. dalšími pedagogy. [Koncepce 2004; 1]

Stěžejními cíli je v rámci volby povolání zavedení takové koncepce kariérového 

poradenství do škol, která by měla být ucelena, měla by vyžadovat spolupráci 

pedagogů s institucemi trhu práce, ale i s rodinou a žáky. Dále by se měl tento 

program věnovat integraci poradenských služeb poskytovaných školou se službami
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specializovaných poradenských zařízení, zejména pak Informačních a poradenských 

středisek pro volbu povolání při úřadech práce.

Pracovníci, kteří poskytují poradenské služby, jsou členěni do dvou skupin:

a) poradenští pracovníci školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, 

školní psycholog/školní speciální pedagog)

b) pracovníci vytvářející konzultační tým ve škole a podílející se na 

poradenských službách (třídní učitel, učitelé vzdělávací oblasti -  úvod do 

světa práce na SŠ, další pedagogové -  zejména učitelé výchov)

[Koncepce 2004; 2]

Model poradenských služeb ve škole je pak nej častěji vytvořen právě z činnosti 

výchovného poradce, školního metodika prevence, třídního učitele. Jejich činnosti 

mohou být doplněny o činnosti výše zmíněných osob školního psychologa, popř. 

speciálního pedagoga. Ti jsou nejčastěji ve školách zaměstnáni na zkrácený úvazek, 

popř. poskytují služby několika školám, podle počtu žáků, kteří danou školu 

navštěvují.
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5. Príprava na vstup na trh práce v průběhu 
vzdělávacího procesu

Pro většinu středoškoláků začíná absolvováním střední školy období jejich vstupu na 

trh práce. Na základě typu dokončeného vzdělání mají jistě absolventi středních škol 

poměrně odlišné problémy a. potřeby, které se uplatnění na trhu práce týkají. Valnou 

většinu z nich mají ovšem společných. O těchto problémech a potřebách absolventů, 

chystajících se vstoupit na trh práce pojednává právě tato kapitola. Vznikla na 

základě expertního šetření, kterého se zúčastnili zástupci Úřadu práce hlavního města 

Prahy a výchovný pedagog. Dále byly použity poznatky získané z praxe a analýza 

dostupných sekundárních dat.

Je zřejmé, že vstup na trh práce vyžaduje jistou míru přípravy. Jedná se o přípravu 

z hlediska rodinného prostředí, sociálních sítí, ale především j e v  této oblasti kladen 

velký důraz na roli školy a jejích pedagogů, jakým způsobem budou schopni 

připravit své studenty na vstup na trh práce, připravit je na změny, které je čekají. 

Příprava na vstup do pracovní sféry se také liší podle jednotlivých úrovní 

středoškolského vzdělávání, ty nej důležitější základy a informace by ovšem měli 

získávat žáci na všech těchto úrovních9.

Podívejme se tedy nyní, jaké představy a jaká očekávání mají studenti posledních 

ročníků (budoucí absolventi) od vstupu na trh práce, jaké jsou jejich problémy a 

nedostatky a naopak výhody.

5.1 Představy a očekávání

V průběhu studia se každý člověk, který se po jeho dokončení chystá vstoupit na trh 

práce, zabývá tím, co by jednou chtěl dělat, představuje si svoje ideální zaměstnání. 

Jasnější představy o svém uplatnění na trhu práce si formují především studenti 

posledních ročníků středních škol, kteří si stále více uvědomují, že rozhodnutí o své 

budoucí kariéře je většinou jen na nich. Co tedy od svého nastávajícího pracovního 

uplatnění očekávají?

9 Zde mám na mysli žáky studující od učilišť, SOU až po SOŠ a gymnázia
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Za velmi důležité faktory týkající se prvního zaměstnání považují studenti 

posledních ročníků, podle slov odborníků především: 

možnost seberealizace, 

zaměstnání, které je baví, 

zhodnocení získaného vzdělání a dovedností,

- platové ohodnocení,

- získání jisté úrovně postavení ve společnosti.

Důležitost jednotlivých očekávání pro budoucí absolventy zkoumá také Ulovcová a 

kol. [Úlovcová a kol. 2003; 30] Pro orientaci v očekáváních spojených s prvním 

zaměstnáním slouží tabulka č. 2. Pro porovnání uvádí tabulka i výsledky pro žáky 

základních škol a studenty terciárního vzdělávání.

Tabulka č. 2 Hodnocení představ o zaměstnání10

Splnění představ o 
zaměstnání

Nejvyšši dosažené vzdělání (vč. studujících)
základní vyučen(a) maturita terciární Celkem

Dosažení funkčního postavení 2.5 2,4 2.4 2,1 2.4
Možnost seberealizace 2.4 2.3 2.2 1,9 2.2
Výše platu 2,6 2,6 2.4 2,4 2,5
Možnost funkčního postupu 2.6 2,7 2.5 2,3 2,5
Využití kvalifikace a vzdělání 2,4 2,3 2,2 1,9 2.2
Možnost zvyšování kvalifikace 2,6 2,7 2,4 2,1 2.5
Postavení ve společnosti 2,5 2,4 2.2 2,0 2,3

Zdroj: Burda a kol., 2003

Podobná čekávání týkající se prvního zaměstnání lze pozorovat na všech úrovních 

středoškolského vzdělání. Nej důležitějšími faktory je pro studenty možnost se ve 

svém prvním zaměstnání realizovat, získat určitou míru zodpovědnosti a pravomocí, 

mít práci, která nebude stereotypní a do značné míry je bude bavit. Neméně 

důležitým faktorem je finanční ohodnocení. Získání jistého postavení ve společnosti 

je jistě dalším z podstatných motivačních faktorů. Představa o tom, že budu něco 

znamenat, budu mít jistý standard a určité postavení mezi ostatními lidmi, je tedy 

velmi důležitá.

10 Škála hodnocení: 1 -  rozodně ano, 2 -  spíše ano, 3 -  spíše ne, 4 -  rozhodně ne
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5.2 Problematické oblasti

Příprava na budoucí povolání závisí na individuálních předpokladech a iniciativě 

budoucích absolventů, ale také na dalších institucích, které jim mohou s orientací na 

trhu práce pomoci a výrazně jim ulehčit počátky jejich pracovní kariéry.

5.2.1 Z hlediska absolventů
Za největší problém při pohledu na studenty středních škol lze považovat především 

jejich nedostatečnou motivaci k samostatnému přístupu, uvědomění si vlastní 

zodpovědnosti za svůj život a tedy i za získání svého prvního zaměstnání.

Život ve školním prostředí jim přináší příjemný pocit bezpečí v uzavřené společnosti, 

na níž jsou zvyklí a nejsou nuceni se konfrontovat se životem „tam venku“. 

Existenčně jsou závislí na své rodině, která jim poskytuje nejen materiální, ale i 

citové zázemí. To se ovšem právě absolvováním školy mění a absolventi pak často 

nejsou schopni se novému prostředí rychle přizpůsobit.

Dalším problémem je často nejasné formulování cílů, nejasná představa o svém 

budoucím uplatnění, pocit, že „nevím, pro co se hodím, v čem můžu být dobrý“. 

Problematickou oblastí jsou rovněž přehnaná prvotní očekávání. Na základě 

vlastních poznatků, získaných během své praxe na úp hl.m.Prahy, mohu říci, že co 

se týče očekávání finančního ohodnocení, lze rozdělit budoucí absolventy na dvě 

skupiny. Ti skromní si sice přejí poměrně vysoké platové ohodnocení, předpokládají 

ale, že bez praktických zkušeností a pracovních návyků tohoto ve svém prvním 

zaměstnání patrně nedosáhnou.. Jsou tedy ochotni racionálně uvažovat a ze svých 

vysokých očekávání slevit. Druhou skupinou jsou potom jedinci, kteří vysoké 

platové ohodnocení nadřazují ostatním očekáváním spojeným s prvním 

zaměstnáním. Ti nejsou ochotni pracovat za méně peněz, než si sami představují a ty 

také poměrně často nalezneme v evidenci úřadů práce.

5.2.2 Z hlediska rodiny
Problematickou oblastí v rámci rodinného prostředí může být poměrně nízká 

spolupráce rodičů se školou, týkající se přípravy na budoucí povolání a ponechání 

značné zodpovědnosti právě na škole a dětech samotných. Problematika spolupráce 

školy a rodiny závisí spíše na individuální iniciativě každého rodiče. Podle slov 

odborníků jsou studenti vyšších ročníků střední školy, kteří dosáhli 18 let věku, 

formálně dospělí a způsobilí k právním úkonům, a proto se veškeré formální
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záležitosti řeší přímo s nimi a nikoli s rodiči. Proto se spolupráce školy a rodiny 

v mnoha ohledech omezuje na pravidelné třídní schůzky.

U žáků základních škol je  to víceméně na rodičích. U těch SS už to tak nefunguje, 

protože tam se předpokládá, že je  to dospělý člověk, že si tu cestu hledá sám. Tam 

málokdo třeba i z rodičů vůbec chodí na třídní schůzky apod. koordinátorka IPS,

ÚP hl. m. Prahy

5.2.3 Z hlediska školy
Škola zaujímá v přípravě na budoucí povolání zcela stěžejní roli. Její úlohou je nejen 

předat studentům vědomosti, ale rovněž naučit je být samostatnými při jednání 

s lidmi, informovat je o možnostech a problematických oblastech trhu práce.

Kvalitní předávání informací studentům v rámci přípravy na budoucí povolání je 

velmi individuální záležitost a závisí především na osobnosti daného pedagoga, jak 

s touto problematikou naloží. Tento fakt způsobuje v kvalitě přípravy na budoucí 

povolání značné kvalitativní rozdíly.

Při své praxi jsem se v rámci skupinového poradenství pro studenty posledních 

ročníků středních škol „Druhá volba“ setkala se studenty, kteří byli velmi dobře 

připraveni, měli základní pojem o tom, jak a kde získávat informace, jak hledat 

zaměstnání, měli vypracovaný strukturovaný životopis, pedagogové věnovali vstupu 

na trh práce poměrně velkou pozornost. Na druhou stranu ovšem bylo množství těch, 

kteří nejen, že během školní docházky neměli možnost se o trhu práce dozvědět, ale 

nevěděli ani, kdo je v jejich škole výchovný poradce a co by pro ně měl dělat. Zde je 

opět jasně vidět onen propastný rozdíl mezi tím, co je legislativně definováno a tím, 

jak vypadá skutečnost.

Je to o osvícenosti toho pedagoga. Je to konkrétně o lidech. Když je  tam člověk který 

má zájem o zpětnou vazbu na to, co se děje s jeho studenty. Například si někteří 

ředitelé dělají zpětnou vazbu a každý rok zjišťují, kolik svých absolventů mají 

v evidenci. Tak je  vidět, že škola má zájem o to, aby zkvalitnila ten výstup, aby oni 

byli připraveni na vstup na trh práce. Nejen, aby dostali maturitní vysvědčení a šli 

se zaevidoval na úřad práce, f  koordinátorka IPS, ÚP hl. m. Prahy)
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Další problematickou oblastí týkající se vzdělávání ve školách je systém povinných 

praxí. Systém seznamování se s pracovním prostředím je nastaven rozdílně pro 

jednotlivé úrovně středoškolského vzdělání. Nejvíce odborné praxe vykonávají žáci 

učilišť a středních odborných učilišť, u nichž se předpokládá velmi vysoká 

pravděpodobnost nástupu na trh práce po absolvování studia. Absolvování povinné 

praxe se bezprostředně týká oboru, který studují a s pracovním prostředím a návyky 

se tak seznamují během celé doby studia.

U středních odborných škol se rozsah praxí poměrně liší. Běžně (například u 

obchodních akademií) se jedná o dva dvoutýdenní bloky praxe na konci 2. a 3. 

ročníku u zaměstnavatele, kterého studentům vybere škola, nebo kterého si sami 

vyberou a škola jim jejich výběr schválí. Dva týdny za rok, nepočítáme-li možné 

pracovní uplatnění na letních nebo jiných brigádách, není mnoho. Studenti se navíc 

mnohdy nedostanou ke skutečné práci, jelikož zaměstnavatelé, u nichž práci 

vykonávají, jim neumožní přístup k informacím, často jim nejsou ochotni svěřit 

jakkoli zodpovědnou práci.

Studenti gymnázií v tomto ohledu nemají v podstatě možnosti žádné. Samozřejmě, 

lze předpokládat, že absolventi gymnázií budou pokračovat ve studiu v terciárním 

vzdělávání a jejich případná nezaměstnanost bude jen přechodnou záležitostí. 

Existují jistě ovšem i ti, kteří se z nej různějších důvodů rozhodnou ve studiu 

nepokračovat a vstoupit na trh práce a mají velice problematické postavení.

48



5.3 Kladné a záporné charakteristiky budoucích absolventů

Každá problematika má jistě dvě strany, a proto na závěr uvádím některé kladné 

charakteristiky, které si čerství absolventi, podle názoru odborníků, s sebou na trh 

práce nesou a pro přehled zároveň i vybrané negativní charakteristiky, které jim 

mohou v budoucnu při vstupu na trh práce činit problémy.

Tabulka č. 3 Kladné a záporné charakteristiky

Kladné charakteristiky Záporné charakteristiky

základní přehled o trhu práce
aktivní zapojení do hledání prvního 
zaměstnání

nízká motivace k hledání práce již 
během studia

příprava na trh práce prostřednictvím brigád nejasné směrování své budoucnosti
schopnost pracovat s informacemi 
(internetem) problémy při formální komunikaci

příprava strukturovaného životopisu
přehnaná očekávání spojená s prvním 
zaměstnáním

komunikace se školním výchovným 
poradcem

nedostatečná péče věnovaná 
problematice z pohledu školy

využívání sociálních sítí pro získání 
zaměstnání

Zdroj: Rozhovory s experty, 2005
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6. Současná spolupráce soustavy vzdělávání s oblastí 
vstupu středoškoláků na trh práce

Uplatnění absolventů škol a to nejen absolventů středních škol, ale i dalších úrovní 

vzdělávacího systému je velmi komplexní problém. Je proto velmi důležité, aby 

jednotliví aktéři, jichž se týká, efektivně spolupracovali takovým způsobem, aby 

došlo k naplnění jejich potřeb.

Důležitá je zde především spolupráce vzdělávací sféry se sférou trhu práce na takové 

úrovni, aby byli v tomto případě studenti středních škol co nejlépe připraveni na 

vstup na trh práce a pokud možno nemuseli skončit v evidenci úřadů práce jako 

uchazeči o zaměstnání.

6.1 Realizace „úvodu do světa práce“ na středních školách

Jednou z variant této spolupráce je již výše zmíněná realizace předmětu „úvod do 

světa práce“ na středních školách.

Existuje množství středních škol, v nichž se studenti se svými pedagogy v rámci 

úvodu do světa práce velmi podrobně a zajímavou formou s fungováním trhu práce 

seznamují, na druhou stranu existují takové střední školy, jejichž žáci nemají 

možnost se o dané problematice dozvědět, často pouze kromě jedné nebo dvou 

povinných návštěv úřadu práce.

V blízké budoucnosti by se tato skutečnost mohla změnit k lepšímu, především 

proto, že realizace předmětu „úvod do světa práce“ je zahrnuta do tvorby rámcových 

vzdělávacích programů pro střední školy. Tím by mělo být umožněno větší propojení 

jeho realizace v jednotlivých předmětech a zasahovat průřezově do většiny 

vyučovacích předmětů. Díky jeho zahrnutí do rámcových programů budou pak školy 

povinny začlenit „úvod do světa práce“ do svých školních programů a tím by měl být 

přípravě na budoucí povolání studentů věnován dostatečný prostor.

Jako příklad dobré praxe nyní uvádím projekt, s nímž jsem se setkala v průběhu 

expertního šetření a který v rámci kariérového poradenství realizuje Obchodní 

akademie a VOŠ v Příbrami.
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6.1.1 Příprava studentů na vstup na trh práce na OA a VOS v Příbrami
Obchodní akademie a VOŠ v Příbrami má v regionu poměrně dlouhou tradici.

Obchodní akademie zde působí již od roku 1920. Vyšší a odborná škola 

ekonomického zaměření byla zřízena v roce 1997.

Důvod, proč jsem si zvolila právě tuto školuje ten, že jsem sama její absolventkou a 

díky známému prostředí jsem se mohla setkat s velmi vstřícným přístupem zdejší 

výchovné poradkyně.

Škola od loňského školního roku (2004/2005) nabízí kromě studijního oboru 

Obchodní akademie také studijní obor Ekonomické lyceum.

Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma obory je rozsah odborných předmětů. 

Ekonomické lyceum (dále jen EL, pozn. aut.) oproti Obchodní akademii (dále jen 

OA) spojuje ve své výuce gymnaziální i odborné vzdělávání. OA se již z počátku 

více zaměřuje na výuku odborných předmětů.

Ke studiu OA je přijímáno 60 studentů, ke studiu EL studentů 30. Studium EL 

připravuje studenty více k pokračování v terciárním vzdělávání, studium OA spíše 

předpokládá jejich profesní uplatnění po absolvování školy.

Díky spolupráci školní výchovné poradkyně s ředitelkou školy vznikl projekt 

přípravy na budoucí povolání, který zasahuje průřezově do všech ročníků, nejvíce se 

ovšem týká ročníku 3. a 4., tedy těch nej vyšších.

Jeho cílem je poskytnout žákům co nejvíce informací týkajících se jejich práv a 

povinností spojených se vstupem na pracovní trh a poskytnout jim tyto informace 

z pohledu co nejširšího pole aktérů. Tento projekt jistým způsobem navazuje na 

předmět „úvod do světa práce“. Pozornost, která je problematice věnována je však, 

podle mého názoru, dokonce nad rámec jeho realizace.

Realizace projektu

V prvním a druhém ročníku se studenti problematice trhu práce příliš nevěnují. 

Systém výchovného poradenství se soustřeďuje především na psychologickou a 

sociální problematiku, jako jsou mezilidské vztahy, vztahy v rodině, sexuální 

výchova, prevence proti sociálně-patologickým jevům. Škola spolupracuje s místní 

pedagogicko-psychologickou poradnou.

v
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Ve druhém ročníku pak studenti absolvují první blok povinné praxe. Jedná se o dva 

týdny na konci školního roku, které tráví u vybraných zaměstnavatelů a poprvé se 

seznamují se světem práce.

Ve třetím ročníku se již trhu práce věnují podrobněji, studenti absolvují druhý blok 

povinné praxe a to ve stejném rozsahu jako ve druhém ročníku, volí si však jiného 

zaměstnavatele (nebo je jim opět určen). Podle slov výchovné poradkyně si žáci 

třetích ročníků ještě dostatečně neuvědomují zodpovědnost spojenou se vstupem na 

trh práce, u studentů čtvrtých (maturitních) ročníků je tato zodpovědnost již mnohem 

vyšší.

Čtvrtý ročník je pro studenty ve znamení přípravy na první zaměstnání. Mnoho 

z nich má již za sebou první pracovní zkušenost, nejen z povinné praxe, ale také ze 

svých letních, či pravidelných brigád během školního roku.

Tito studenti jsou již schopni uvědomit si, jak důležitý pro ně vstup na pracovní trh je 

a jak důležité je o tomto vstupu vědět co nejvíce.

Škola jim v této souvislosti nabízí širokou škálu možností.

- Návštěva úřadu práce v Příbrami a jeho IPS pro volbu povolání,

Besedy s pracovníky IPS úřadu práce přímo ve škole,

Besedy o volbě povolání s výchovnou poradkyní a dalšími pedagogy 

vyučujícími odborné předměty,

Individuální poradenství týkající se volby povolání,

Setkání se zástupci zaměstnavatelů příbramského regionu, kteří hledají nové 

zaměstnance ekonomického směru,

Komunikace výchovné poradkyně se zaměstnavateli (vytipování konkrétních 

žáků podle potřeb zaměstnavatelů),

Setkání s právníkem týkající se pracovně-právních vztahů při vstupu na trh 

práce11,

Setkání s psychologem týkající se psychologických aspektů hledání 

zaměstnání, případné nezaměstnanosti, formálního jednání,

Občasná setkání se zástupci města (nejčastěji starostou), kteří studentům 

prezentují vize rozvoje města, příchod nových zaměstnavatelů a s ním 

spojeného vytváření pracovních míst, možnosti získat zaměstnání ve státní 

správě apod.

11 Díky vyučování předmětu „právo“ získávají studenti velmi dobrý přehled o pracovně-právní 
problematice již během studia
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Ve škole je umístěna zvláštní nástěnka týkající se volby povolání, která 

obsahuje důležité souhrnné informace a rovněž inzeráty a nabídky 

zaměstnání, které zaměstnavatelé posílají přímo do školy.

Z výše uvedených možností, které škola studentům nabízí je zřejmé, že jejich 

příprava na vstup na pracovní trh skutečně není podceňována, že si vedení školy 

uvědomuje, jak důležité je pracovní sféru studentům prezentovat ještě před tím, než 

jsou s ní konfrontování sami.

Na problematiku nahlíží škola velmi komplexně a systém, jakým je poradenství pro 

volbu povolání prováděno může být inspirací pro mnoho dalších škol.

Problémem, podle slov výchovné poradkyně, ovšem je, že neexistuje žádná možnost 

zvyšování kvalifikace v kariérovém poradenství, komunikace výchovných poradců 

z různých škol regionu, či státu. Není tedy prostor pro sdělování si vzájemných 

zkušeností a srovnání fungování metod, které se v kariérovém poradenství na školách 

uplatňují.

Tímto problémem se v současné době zabývá Národní ústav odborného vzdělávání, 

v němž vzniká projekt VIP Kariéra (vzdělávání -  informace -  poradenství). Projekt 

je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a vzniká na základě Návrhu 

národní politiky kariérového poradenství, který byl schválen MŠMT. V současné 

době se nachází v počátcích svého vývoje a bude zaměřen především na komplexní 

informační, metodickou a vzdělávací podporu výchovným poradcům ve školách a 

zvyšování jejich kvalifikace prostřednictvím e-leamingové formy. V rámci projektu 

bude vybudován integrovaný Informační Systém o uplatnění Absolventů škol na trhu 

práce (ISA), který bude zájemcům o vzdělávání poskytovat informace nejen o 

vzdělávací nabídce škol, oborech odborného vzdělávání, ale i o trhu práce (např. o 

oborech, jejichž absolventi se dobře uplatní na trhu práce, nezaměstnanosti 

absolventů škol). Součástí ISA bude také multimediální průvodce, který žákům 

pomůže s jednotlivými kroky volby povolání. Další významnou částí projektu bude
r i

vytvoření sítě školních poradenských pracovišť. [NUOV 2005 ]

12 www.nuov.cz
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Tento program by měl tedy pomoci nejen výchovným poradcům, ale především také 

studentům a mladým lidem umožnit obecně přehledně se informovat o dalších 

vzdělávacích možnostech, ale také o případné pracovní kariéře.

6.2 Komunikace škol s úřady práce

Míra komunikace zástupců vzdělávací soustavy s úřady práce závisí, podle slov 

pracovnic úřadů práce, především na zodpovědnosti samotných pedagogů.

Úřady práce disponují možnostmi, jak studenty středních škol již během školní 

docházky s trhem práce seznámit a to prostřednictvím programu „Druhá volba“, 

který je určen studentům posledních ročníků středních škol, kteří se rozhodují o svém 

profesním uplatnění. Druhá volba probíhá formou skupinového poradenství a slouží 

studentům pro základní orientaci v institucích trhu práce, získání informací o tom, 

jak práci hledat.

Problematický je fakt, že závisí na pedagozích, zda daný úřad práce kontaktují a 

budou dostatečně motivováni studenty s touto možností seznámit.

Právě tato skutečnost je ovšem největší problém. Školy o tento program a vůbec o 

bližší komunikaci nejeví přílišný zájem. Podle slov koordinátorky IPS pro volbu 

povolání, která se realizací „Druhé volby“ zabývá v rámci úřadu práce hl. m. Prahy, 

oslovilo úřad zhruba 6 středních škol z celé Prahy za dobu jeho realizace, což je 

zcela nevyhovující počet.

Další problém může být rovněž v tom, že se školy o existenci takového programu 

vůbec nedozví, pokud přípravě na volbu povolání studentů nevěnují dostatečnou 

pozornost.

Proto úřady práce uvažují o plošném informování škol ze své iniciativy, aby se 

informace o možnostech, které poskytují dostaly až ke studentům.
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6.3 Spolupráce škol se zaměstnavateli

Podobně jako v předchozím bodu se zde opět jedná o to, jak dalece jsou školy 

ochotny se zaměstnavateli spolupracovat a naopak.

Míra spolupráce se, podle slov odborníků, závisí na typu středoškolského vzdělání. 

Na učilištích a SOU je podle odborníků tato spolupráce, díky velkému objemu praxe, 

užší než například na gymnáziích, kde se žáci s praxí nesetkávají. Zároveň také 

závisí na umístění školy v určitém regionu (spíše průmyslová oblast nebo naopak 

zemědělská apod.) přístupu vedení školy a pedagogů k nabídkám zaměstnavatelů. 

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a zástupců vzdělávací soustavy ovšem pro 

studenty znamená další cennou pomoc při přechodu na trh práce.
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7. Zhodnocení problematiky nezaměstnaných absolventů

Z různých důvodů často absolventi středních škol nejsou schopni ihned po ukončení 

školní docházky nalézt odpovídající zaměstnání a stávají se tak nezaměstnanými.

Tato kapitola se věnuje jejich struktuře, silným a slabým stránkám, potřebám, 

požadavkům, očekáváním, příčinám jejich neúspěchu při hledání zaměstnání, 

strategiím hledání prvního zaměstnání.

v
7.1 Vzdelanostní struktura nezaměstnaných absolventů SS

Co se týče struktury nezaměstnaných absolventů z hlediska jejich vzdělanostní 

úrovně, lze říci, že s nejvyšším mírou nezaměstnanosti se potýkají vyučení a vyučení 

s maturitní zkouškou, tedy absolventi středních odborných učilišť nabízejících 

učební i maturitní obory. Nejnižší míru nezaměstnanosti pak sledujeme u absolventů 

gymnázií, což je dáno především faktem, že valná většina gymnazistů je po 

absolvování středního vzdělání přijata k terciárnímu vzdělávání.

V tabulce č. 4 je znázorněn vývoj celkového počtu absolventů jednotlivých typů 

středních škol od roku 1997 do roku 2003. V tabulce č. 5 je pak uvedena jejich 

nezaměstnanost ve sledovaných letech.

Tabulka č. 4 Počty absolventů středních škol v letech 1997 - 2003

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Vyučeni SOU 62257 56463 9501 42261 43870 44483 45048
Stud. SOU* 1572 1004 1035 219 386 265 429
SO** 23987 22855 21156 11884 22900 18527 23659
SOŠ 48118 52185 49613 11267 45537 42428 41987
Gymnázium 7816 7425 6439 2192 3885 6792 6420
CELKEM 143750 139932 87744 67823 116578 112495 117543

* Stud. SOU + Nástavbové studium = vyučení s maturitou 
** absolventi nematuritních studijních oborů SOŠ

Zdroj: Festová, 2004

56



Tabulka č. 5 Počty nezaměstnaných absolventů SŠ v letech 1997 - 2004

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Vyučeni 8072 12124 23142 17425 16933 20470 20014 18746
Vyučeni s MZ 1350 2497 6967 8671 6108 4234 4446 5120
SOŠ 4625 8439 15781 16439 9666 11810 13121 11208
Gymnázium 1740 2552 3669 4629 2940 3327 2607 2223
CELKEM 15787 25612 49559 47164 35647 39841 40188 37297
Zdroj: Festova, 2004

Vzdělanostní struktura nezaměstnaných absolventů se v průběhu let příliš nemění, 

dochází spíše k mírnému poklesu jejich celkové nezaměstnanosti.

7.2 Profesní skladba nezaměstnaných absolventů

Co se týče oborové struktury, zde vykazují nej nižší míry nezaměstnanosti 

zdravotnické obory (a to nejen u absolventů, ale také u starších ročníků).

Za hlavní rozpor mezi vzdělávací nabídkou odborného vzdělávání a poptávkou na 

trhu práce je  označována „nadprodukce“ absolventů ekonomických maturitních 

studijních oborů SOS na jedné straně a nedostatek absolventů technických učebních 

oborů na straně druhé. Ipřes vysoký počet absolventů výše zmíněných ekonomických 

oborů SOS však jejich nezaměstnanost nedosahuje vyšších hodnot a je  poměrně 

uspokojivá. [Festová 2004; 15]

Tato nerovnost není ovšem způsobena jen onou oborovou nevy vážeností, ale také 

celkovou neochotou žáků studovat některé (především technické) konkrétní obory a 

to i přesto, že by v nich posléze našli uplatnění.

7.3 Silné a slabé stránky absolventů SŠ

Provedené expertní šetření s odborníky na problematiku zaměstnávání absolventů 

škol ukázalo na určité silné stránky absolventů středních škol, které si s sebou na trh 

práce přináší, rovněž však na stránky slabé, které podstatnou měrou přispívají ke 

vzniku jejich nezaměstnanosti. Přehled těch nej důležitějších (podle názoru 

odborníků) znázorňuje tabulka č. 6.
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Tabulka č. 6 Silné a slabé stránky absolventů

Silné stránky Slabé stránky

Mladá, silná osobnost Stud

Zodpovědnost Nízké sebevědomí

Motivace k práci Nedostatečné znalosti formální komunikace

Neotřelost myšlení, nové nápady Nejasná představa vlastní budoucnosti

"Nezkaženost" předchozími pracovními 
návyky

Nedostatek informací

Aktivní přístup k řešení problému - "svěží vítr 
na pracovišti"

Nedostatečné pracovní zkušenosti

Schopnost zaujmout
Neochota přizpůsobit se požadavkům 
zaměstnavatele (dojíždění, pracovní doba 
atd.)

Ochota učit se novým věcem
Nereálná očekávání spojená s financemi, 
svěřenými pravomocemi a zodpovědností

Flexibilita

Nižší finanční náročnost pro zaměstnavatele
Zdroj: Rozhovory’ s odborníky, 2005

Absolventy můžeme rozdělit na dva typy uchazečů o zaměstnání. Ty, kteří jdou 

vlastní cestou, vytváří si příležitosti a ty, kteří pouze sahají po tom, co jim přichází, 

nesnaží se sami pro svůj postup něco udělat, (manažerka personální agentury 

Maxijob)

0 v
7.4 Příčiny nezaměstnanosti absolventu SS

Příčiny nezaměstnanosti absolventů se váží především k hospodářské situaci v zemi, 

regionální politice (především přítomnosti zaměstnavatelů v regionu, zahraničních 

investorů, apod.). Důležitou roli zde hraje také stav školského systému, jeho 

struktura a nabídka vzdělávání v daném regionu.

v o

7.4.1 Příčiny nezaměstnanosti absolventů SS z pohledu odborníku
Podle Trhlíkové a Vojtěcha existují čtyři nejčastější příčiny nezaměstnanosti

absolventů:

neexistence zaměstnavatele v regionu, který by měl zájem o absolventy 

odpovídajících oborů (tento fakt je  problematický především z pohledu 

dlouhodobé nezaměstnanosti absolventů škol), 

nedostatek praxe,
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znalosti absolventů neodpovídají požadavkům zaměstnavatelů, 

vysoké počty absolventů daného oboru. [Trhlíková 2004; 6]

Pro orientaci týkající se nej častějších příčin nezaměstnanosti absolventů slouží graf 

č. 1.

Graf č. 1 Příčiny nezaměstnanosti absolventů
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Odborníci v rámci expertního šetření uvedli tyto příčiny nezaměstnanosti absolventů

SŠ:

pozdní uvědomění si zodpovědnosti (zaměstnání hledají absolventi až po 

ukončení školní docházky, během ní se mu nevěnují, pouze do té míry, do 

jaké se mu věnuje škola. Často si chtějí „užít poslední prázdniny“. O 

zaměstnání se tedy ucházejí až v době, kdy už se většinou nacházejí 

v evidenci úřadů práce),

nedostatek znalostí a informací ze školy (škola se stále velmi zřídka věnuje 

komplexně problematice vstupu na trh práce, absolventi často nemají během 

školní docházky v podstatě žádný kontakt s výchovným poradcem, často ani 

neví, který pedagog tuto činnost ve škole vykonává),

příliš vysoké požadavky (jak již bylo uvedeno výše, mnoho absolventů 

středních škol předpokládá, že budou platově ohodnoceni na vysoké úrovni a 

proto není ochotna nastoupit do takového zaměstnání, které jejich představám 

neodpovídá),

- jazyková vybavenost (zaměstnavatelé často vyžadují plynnou znalost 

alespoň jednoho cizího jazyka, převážně angličtiny. Školní znalosti, podle 

slov nezaměstnaných absolventů, nejsou dostačující),

nejasná představa o způsobech hledání zaměstnání (hledání zaměstnání 

často ztroskotává na nedostatečném přehledu absolventů o nabídce, kterou trh 

práce poskytuje. Kromě služeb úřadů práce se omezují na fungování 

sociálních sítí, inzerci v tisku, internet. Velmi zřídka využívají služeb 

personálních agentur, často iniciativu přenechávají na úřadu práce, jelikož si 

představují, že ten je tu od toho, aby jim zaměstnání našel).
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7.4.2 Příčiny nezaměstnanosti absolventů SS z pohledu jich samotných
Příčiny nezaměstnanosti, které sami absolventi považují za nej důležitější se částečně

shodují stěmi, které uvádí odborníci. Z jejich výčtu je zřejmé, že důvod, proč jsou 

nezaměstnaní, vidí ze strany svého okolí. Nezaměstnanost nevidí jako svoje selhání, 

ale jako selhání okolí.

Za hlavní příčiny považují absolventi 

nedostatek praxe

Určitou míru odborné praxe v oboru vyžaduje většina zaměstnavatelů. To, že téměř 

žádnou praxi jako čerství absolventi školy nemají, se stává podstatnou překážkou 

v získání zaměstnání. Podle odborníků na druhou stranu stále více zaměstnavatelů 

pro umístění na určité pozice volí spíše čerstvé absolventy, než osoby s pracovními 

návyky převzatými od předchozího zaměstnavatele.

nedostatek kontaktů

Často si stěžují na nedostatek kontaktů, které by mohli při hledání zaměstnání využít, 

malé sociální sítě a podobně. Za nej důležitější osoby, které jim pomáhají v období 

nezaměstnanosti pokládají rodiče.

nedostatek financí

Nedostatek financí souvisí víceméně s předchozím problémem. Středoškolák po 

absolvování střední školy nesplňuje zákonné podmínky pro vyplácení podpory 

v nezaměstnanosti a zůstává tak během evidence na úřadu práce materiálně závislý 

na rodině. Na druhou stranu tuto skutečnost, právě u takto mladých lidí, považuji za 

velkou motivaci pro to, aby si zaměstnání co nejdříve našli.

nedostatek informací

Absolventi nemají kvalitní přehled o možnostech, které se jim v souvislosti 

s hledáním zaměstnání nabízejí. Ať už ze strany státní, či soukromé.

nízká sebedůvěra

Při hledání zaměstnání se nezaměstnaní absolventi často podceňují, bojí se riskovat, 

často zkouší získat zaměstnání, která neodpovídají jejich kvalifikaci, cítí se jistým 

způsobem osamělí poté, co opustí „bezpečné“, uzavřené prostředí školy.

v
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nekvalitní jazyková vybavenost

Znalosti cizích jazyků neodpovídají, podle slov absolventů, požadavkům 

zaměstnavatele. I přesto, že jazykové znalosti jsou vyžadovány především u jistých 

oborů, v současné době začíná být znalost alespoň angličtiny jakýmsi standardem pro 

zaměstnavatele.

7.5 Kladné faktory vedoucí k získání zaměstnání

Absolventi disponují některými kladnými charakteristikami, které vyplývají ze 

skutečnosti, že si uvědomují důležitost své situace a snaží seji řešit.

Ze svých praktických zkušeností získaných během studentské praxe uvádím 

především následující:

Uvažují o tom, že si podají přihlášky ke studiu na vysoké škole.

Mají vypracovány strukturované životopisy, mají přehled o tom, jak je 

vypracovat, v jaké formě.

- Nemají přílišné problémy s formálním jednáním při pracovním pohovoru se 

zaměstnavateli (mají kladné dojmy).

Aktivně hledají zaměstnání -  prostřednictvím jim známých možností. 

Hledání zaměstnání v různých obměnách věnují většinu svého volného času. 

Pro získání odpovídajícího zaměstnání jsou ochotni snížit některé své 

požadavky, například dojíždět, spokojit se s nižším platem, pracovat přesčas, 

časně ráno vstávat do zaměstnání.

Díky krátké době nezaměstnanosti (většinou několik měsíců) mají všichni 

poměrně dobře zorganizovaný denní režim, věnují se hledání zaměstnání 

nebo jiným sebevzdělávacím činnostem.
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7.6 Strategie hledání prvního zaměstnání

To, jakými způsoby absolventi středních škol hledají své pracovní uplatnění se jistě 

určitou měrou odráží na tom, jak jsou v hledání úspěšní.

Strategiemi nezaměstnaných osob obecně se zabývá například panelové šetření 

Mareše a kol. [Mareš a kol. 2002; 25 -  31]. Prezentované strategie je však možné 

vztáhnout i na problematiku uplatnění nezaměstnaných absolventů.

Šetření bylo prováděno ve dvou časových úsecích v rozsahu šesti měsíců.

První ze zkoumaných je situace bezprostředně po vzniku nezaměstnanosti a druhá po 

šesti měsících nezaměstnanosti.

Hlavním prvotním cílem absolventů je tedy především vůbec získat zaměstnání. 

Podle výše uvedeného výzkumu existují při vstupu do zaměstnání určité preferované 

strategie. Patří mezi ně především: změna druhu pracovní činnosti (v souvislosti 

s problémem nezaměstnaných absolventů se může jednat spíše o změnu druhu 

plánované činnosti), dále se jedná o podstoupení rekvalifikace, popřípadě přijetí 

zaměstnání na dobu určitou. [Ibid; 25]

Tyto strategie autoři identifikují jako preferované. Na druhou stranu také existují 

strategie odmítané, knim ž nezaměstnaní příliš neinklinují a spíše se snaží jim 

vyhnout. Mezi ně patří především strategie spojené s mobilitou, k nimž patří ochota 

stěhovat se např. do jiného okresu, ochota dojíždět za prací na větší vzdálenost nebo 

pracovat přes týden mimo místo trvalého bydliště. (...) Strategie pohybující se mezi 

těmito dvěma póly jsou přijetí zaměstnání i na částečný úvazek a přijetí zaměstnání 

pod úrovní své kvalifikace či zaměstnání nejistého. [Mareš a kol. 2002; 25]

Výsledky zkoumání pak odhalily čtyři základní faktory:

- faktor mobility (flexibilita mobilitou) -  přestěhovat se do jiného okresu, 

pracovat mimo bydliště, dojíždět do zaměstnání více než 30 km,

- faktor ústupu -  ochota přijmout i nejisté zaměstnání, přijmout zaměstnání na 

dobu určitou, přijmout zaměstnání za horších platových podmínek než byl 

původní předpoklad, přijmout zaměstnání na částečný úvazek,

- faktor přizpůsobení -  ochota změnit druh pracovní činnosti, přijmout 

zaměstnání pod úrovní své kvalifikace,

- faktor iniciativy -  snaha začít podnikat či zřídit si živnost, ochota podstoupit 

rekvalifikaci. [Ibid.]
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Po lhůtě 6 měsíců (tedy druhý zkoumaný časový úsek) byly zkoumány strategie 

znovu a jejich rozdělení se podle autorů příliš nezměnilo. Důraz je kladen především 

na faktory mobility a přizpůsobení. Aktivní složku obsahují ovšem i rekvalifikace 

nebo založení živnosti. [Mareš a kol. 2002; 26]

Rozvoj ducha podnikání je rovněž součást výše uvedených strategických cílů 

vzdělávací politiky Evropské unie v rámci Lisabonské strategie.

Ve výše zmíněném šestiměsíčním období jsou na nezaměstnané vyvíjeny určité 

tlaky. Jsou dvojího druhu: endogenní a exogenní

Endogenní charakter má tlak působící na nezaměstnaného například uvnitř jeho 

vlastní rodiny ať už orientační nebo prokreační. [Ibid.; 27]

V případě našich absolventů je to především vliv orientační rodiny, u vysokoškoláků 

již rovněž vliv tvořící se rodiny prokreační, ovšem v omezeném měřítku.

Tlaky exogenní jsou především tlaky, jež vyvíjejí prostřednictvím různých sankcí 

instituce zprostředkovávající zaměstnání, v prvé řadě samozřejmě úřady prác [Ibid.]

Jaké jsou tedy změny po oné šestiměsíční lhůtě v postojích dosud nezaměstnaných 

osob? Některé položky jednotlivých faktorů se přesouvají do jiných faktorů a 

celkový obraz se posunuje ke vzrůstající pasivitě nezaměstnaných. Důležitým bodem 

je vzrůstající ochota přizpůsobit se požadavkům pracovního trhu, tedy podstoupit 

rekvalifikaci (ne ovšem jako aktivní vzdělávání, ale jako nutné zlo) nebo se 

rozhodnout pro pracovní zařazení, které neodpovídá původním představám (ať už 

hůře platově ohodnocené, s nižší potřebnou kvalifikací apod.). Často také dochází ke 

ztrátě chuti dále zaměstnání hledat. Tento problém však, podle mého názoru, pro 

absolventy příliš neplatí, jelikož nejsou deprimováni ztrátou předchozího zaměstnání 

a mají tak menší sklon k rezignaci.

Konkrétním strategiím hledání prvního zaměstnání se věnuje Ulovcová a kol. 

[Úlovcová 2003; 32 - 34]. Na základě provedeného výzkumu identifikuje ty 

nefrekventovanější. Míra jejich využívání je pak uvedena v tabulce č. 7. Pro 

porovnání s ostatními úrovněmi vzdělání, jsou zde uvedeny i strategie absolventů 

základních škol a terciárního vzdělávání.
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Tabulka č. 7 Strategie hledání prvního zaměstnání

Jak  h leda l  p rvn í  z a m ě s t n á n í
N e iv y š š i  d o s a ž e n é  vz d ě lá n í  (vč.  s t u d u j í c í ch )
z á k l a d n í vy učen m aíur i ta ta r c i á r n 1' CelKem

ko n ta k t o v a l  p ř ím o  f i rmy 39% 4 6 % 4 7 % 4 5 % 44 %

pros t ř edn i c tv ím  ú řa du  o r áče 2 4 % 17% 2 1 % 20 % 19%

D o m o c i  rod ičů,  přátel ,  z n á m ý c h 57% 4 9% 53% 4 5% 50%
o o m o c i  svý ch  uči telů 7% 6% 5% 8% 6%

využi l  ko n ta k t y  z í s k a n é  ve ško l e 15% 19% 21% 33% 20%
využi í  mzerc í  ve ško le 5% 3% 4% 8% 4%

re a g o va l  na inzerá t  v t i sku 19% 13% 2 0 % 14% 16%
r e a g o v a l  na inz erá t  na In te rne tu 2% 1% A% 9% 3%
poda l  si sám inzerá t 4% 2% 3% 4% 2%
navšt ív i l  bu rzu Dráče 6% 2% 3% 4% 3%
zača l  p o d n ik a t 1% 2% 2% 3% 2%
zača l  p r a c o v a t  v ro d in n é  f i rmé 1% 1% 2% 15% 3%
p ro s t řed n ic tv ím  a g e n tu r y 1% 0% 0% 0%
r e a g o v a l  na inzerc i  v mí s tě 1% 0% 0% 0%

práce  byla na b íd nu ta 1% 0% 0% 5% 1%
j inak 1% 1% 0% 5% 1%

Zdroj: Úlovcová, 2003

Zaměříme-li se na absolventy středních škol, nej častěji využívanou strategií hledání 

zaměstnání je využití pomoci rodičů, přátel, tedy svých sociálních sítí. Tuto strategii 

pak využívají v největší míře i absolventi ostatních sfér vzdělávání. Dalšími 

důležitými strategiemi pro středoškoláky je především přímé kontaktování 

zaměstnavatelů, v menší míře to je pak využívání služeb úřadů práce, inzerce v tisku, 

či využití kontaktů získaných ve škole.

Naopak, u absolventů zcela není využívána možnost kontaktování agentur pro 

zprostředkování práce, což je pravděpodobně způsobeno faktem, že v roce 2003 

jejich rozvoj byl teprve v počátcích.

S negativním postojem k činnosti personálních agentur ze strany nezaměstnaných 

absolventů středních škol jsem se setkala i během své praxe. I přesto, že v současné 

době dochází k jejich mohutnému rozvoji, absolventi je jako možný prostředek 

získání zaměstnání v podstatě neuváděli. Role rodiny a sociálního zázemí člověka 

hraje tedy i v hledání zaměstnání stále podstatnou roli.
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7.6.1 Fáze hledání zaměstnání
Tabulka č. 8 uvádí jednotlivé fáze, jimiž absolvent může procházet během hledání 

prvního zaměstnání. Vzhledem k nízkému věku absolventů středních škol je velmi 

důležité, aby jednotlivé fáze byly co nejkratší a pokud možno nebyl nucen projít 

všemi.

Tabulka ě. 8 Fáze hledání zaměstnání

Fáze Popis

Oddech
Začnu až zítra, nejprve si odpočinu a zařídím si věci, na které 
jsem neměl(a) čas.

Předsevzetí
Sestavím životopis, motivační dopis, budu sledovat inzerci v 
novinách i na internetu, povedu si evidenci.

Očekávání
Proč se nabídky nehrnou? Snad nějaké přijdou zítra. První 
nabídka, pohovor, vybírají si jiného kandidáta. Nevadí, najdu 
si něco lepšího.

Odhodlání Zkusím to znovu, přepracuji životopis, vložím se do situace 
ze všech sil.

Rutina
Mám za sebou několik pohovorů i odmítnutí, životopis umím 
nazpaměť, stále vyplňuji dotazníky.

Panika
Co dělám špatně? Proč nemůžu žádné zaměstnání najít? 
Odpovídám na všechny inzeráty. Vzal bych už cokoliv.

Rezignace
Stejně nic nenajdu. Jsem nemožný(á)! Nechce se mi ráno 
vstávat a zkoušet to dál.

Odražení ode dna
Ale musím vydržet. Budu to zkoušet dál, dokud si něco 
nenajdu. Poradím se, co dělám špatně. Možná si založím 
vlastní firmu.

Nalezení uplatnění Konečně mám práci. Příště už to nechci zažít.
Zdroj: www.idnes.cz/absolventi
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8. Zaměstnavatelé versus absolventi

Nezaměstnaní absolventi si často stěžují, že nemohou nalézt zaměstnání, jelikož je 

zaměstnavatelé odmítají zaměstnat. Negativně se staví k nedostatečné praxi a v potaz 

neberou ani praktické zkušenosti, které absolventi nabyli během středoškolského 

studia.

Skutečnost je, že zaměstnavatelé v určitých profesích opravdu praktické zkušenosti 

vyžadují, existuje ale množství těch, kteří dávají přednost právě spíše čerstvým 

absolventům škol, nežli lidem, kteří již nějaké zkušenosti mají.

v

8.1 Přístup zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventu SS

V současné době, i podle slov odborníků na problematiku, dochází k rozvoji 

zaměstnávání absolventů bezprostředně po dokončení školní docházky i v českých 

společnostech a zdaleka se nejedná jen o absolventy terciárního vzdělávání.

Do jaké míry zaměstnavatelé rozlišují při přijímání pracovníků do pracovního 

poměru, zda se jedná o absolventa školy, či nikoli, ukazuje následující tabulka č. 9.

Tabulka č. 9 Rozlišení mezi absolventem a pracovníkem s praxí při přijímání do 

zaměstnání

Firma run rozdíly nicii absoh eiilem a pracovníkem s praxi při 
iříjimáni do zaměstnaní

Velikost firmy 
(počet zaměstnanců) ano ne celkem

do 25 41.9 58.! 100,0
26-100 61,5 38,5 100,0
101-250 70,8 29,2 100.0
251-500 35.7 64,3 100,0
nad 500 54.3 45,7 100,0
celkem 53,8 46,2 100,0

Zdroj: Šťastnová, 2004

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvíce se absolventům jako pracovníkům bez 

předešlých praktických zkušeností daří ve společnostech do 251 do 500 zaměstnanců
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a dále ve společnostech malých, do 25 zaměstnanců. Na základě celkového výsledku 

je však zřejmé, že situace pro absolventy je jen o 7,6 % méně příznivá než pro 

uchazeče o zaměstnání s pracovními zkušenostmi. Tento rozdíl, podle mého názoru, 

může na absolventy působit spíše motivačně.

Zaměstnavatelé, kteří jsou ochotni zaměstnávat absolventy škol i ti ostatní mají ke 

svému jednání různé důvody.

8.1.1 Důvody přijetí absolventa
Nej důležitější důvody přijetí absolventa do pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele uvádí Šťastnová:

neexistující negativní návyky či zkušenosti z předchozího zaměstnání a snazší 

přijetí filozofie firmy,

originalita nápadů absolventů, znalost nových technologií, práce s počítači,

lepší znalost cizích jazyků,

budoucí „páteř“ firmy, omlazení kolektivu,

- působení člena či členů rodiny na pracovišti (předpoklad vyšší míry 

identifikace s firmou a tedy i nižší riziko fluktuace),

- finanční důvody (díky příspěvkům z úřadů práce při zaměstnávání absolventů 

škol). [Šťastnová 2004; 18]

8.1.2 Důvody odmítnutí absolventa
Nedostatek zkušeností je jedním ze zásadních důvodů, proč se někteří 

zaměstnavatelé raději uchylují k přijetí pracovníka zkušeného. Jedná se především o 

situace a obory, v nichž je nutné pružně reagovat na požadavky společnosti a časové 

hledisko neumožňuje zaměstnavateli věnovat absolventům dostatečnou péči při 

zapracování v dané činnosti, při adaptaci na pracovní prostředí, kolektiv, režim.

V těchto situacích pak dostává při přijetí přednost pracovník, který již podobné 

zaměstnávání v minulosti vykonával a bude tak schopen adaptovat se rychleji.

Dalším důvodem může jistě být nízký věk, především zkoumaných středoškolských 

absolventů, obavy z jejich fluktuace. Často se stává, že absolventi po získání určitých 

zkušeností z prvního zaměstnání poměrně brzo odchází a hledají „lepší“.

Co se týče finančního očekávání absolventů, jak již bylo zmíněno výše, může tento 

fakt rovněž působit na zaměstnavatele negativně.
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Šťastnová uvádí jako hlavní důvody nepřijetí absolventa do pracovního poměru 

následující:
1 T

legislativní důvody podle zákona 65/1965 Sb, §30,  odst.2 , které nedovolují 

zaměstnat absolventa střední školy na dobu určitou, což vede zaměstnavatele 

k riziku, že v případě, že nebudou spokojeni s kvalitou vykonávané práce, 

nebudou moci s absolventem rozvázat pracovní poměr, 

delší doba potřebná na zapracování,

neschopnost přizpůsobit se firemní filozofii, proniknout do způsobu práce,

nedostatek praxe a pracovních zkušeností,

vysoké nároky na finanční ohodnocení. [Šťastnová 2004; 17-18]

8.2 Kritéria výběru absolventů

Kritéria, která zaměstnavatelé zohledňují při rozhodování o přijetí absolventa, se liší 

především na základě činností a oborů, v nichž zaměstnavatelé působí a jež 

vykonávají. Existují ovšem i společná kritéria, na která zaměstnavatelé kladou 

poměrně velký důraz.

Přijetí nového pracovníka, nehledě na to, zda zkušeného, či ne, závisí především na 

jeho odborných dovednostech, na skutečnosti, zda je schopen zúročit získané 

vzdělání a schopnosti v praxi.

Jedním z kritérií v dnešní době je pak znalost cizích jazyků, v poměrech českého trhu 

práce je nejčastěji vyžadována znalost anglického jazyka. Dále to může být 

schopnost ovládat výpočetní techniku. Zde už ovšem opět záleží na oboru, v němž 

daný zaměstnavatel působí a na požadavcích, které na uchazeče o dané zaměstnání 

klade.

Šťastnová uvádí jako důležité kritérium přijetí absolventa do pracovního poměru pro 

část zaměstnavatelů pracovní zkušenosti získané již během studia.

Pro část zaměstnavatelů jsou pracovní zkušenosti nabyté již  v průběhu studia 

důležité, a to zejména tehdy, jsou-li z oboru, ve kterém daný zaměstnavatel působí.

(...) Práce při studiu je  vnímána jako fenomén, který vypovídá o charakteru 

případného uchazeče o zaměstnání. [Šťastnová 2004; 18]

13 Pracovní poměr na dobu určitou nelze sjednat s absolventy středních a vysokých kol, odborných 
učilišť a učilišť, vstupujícími do pracovního poměru na práci odpovídající jejich kvalifikaci.
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Jak dalece zaměstnavatelé zohledňují získané pracovní zkušenosti již během studia u 

uchazečů o zaměstnání z řad absolventů znázorňuje tabulka č. 10.

Tabulka č. 10 Odlišení absolventů na základě pracovních zkušeností získaných 

během studia podle velikosti společnosti (v %)

\ elikost firnn Zvvhudnčni absolventa s pracovni zkušenosti
(počet zaměstnanců) ano ne celkem
do 25 27.6 72.4 100.0
26-100 64,0 36.0 100,0
101-250 39,1 60,9 100.0
251-500 42.9 57,1 100,0
nad 500 52.8 47.2 100.0
celkem 45.7 54.3 100.0

Zdroj: Šťastnová, 2004

Podle výsledků uvedených v tabulce č. 10 lze usuzovat, že pracovní zkušenosti 

získané již během studia nehrají příliš důležitou roli. Jejich úlohu zohledňují spíše 

společnosti s vysokým počtem zaměstnanců. Na druhou stranu je ovšem zřejmé, že 

při rozhodování mezi dvěma uchazeči, se zaměstnavatel pravděpodobně rozhodne 

pro toho, který se dané, či podobné činnosti věnoval již v minulosti, i když jen 

v omezené míře, tedy při studiu, o prázdninách apod.

8.3 Očekávání a požadavky zaměstnavatelů

Shrňme si nyní, jaká jsou nej častější očekávání zaměstnavatelů od uchazečů o 

zaměstnání z řad absolventů středních škol. Některé požadavky mohou opět 

prezentovat zaměstnavatelé určitých oborů. Rovněž se budou jejich požadavky lišit 

podle požadované úrovně vzdělání uchazečů.

Na základě výsledků provedeného expertního šetření jsou jimi tyto:

- počítačová gramotnost (uživatelská znalost především MS Office, zejména 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, práce s internetem),

- jazyková vybavenost (znalost alespoň jednoho světového jazyka, v ČR ve 

valné většině případů angličtiny),
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samostatnost provádění zadaných úkolů a řešení problémů, 

logické myšlení, 

zodpovědnost, 

řidičský průkaz,

zvládání jednoduchých administrativních záležitostí,

osobnost (jistou míru temperamentu, sebevědomí, komunikativnost, týmovou 

spolupráci),

nadšení, sebeuspokojení,

ochota učit se novým věcem, stále se zdokonalovat.

Tabulka č. 11 znázorňuje, jak důležité jsou pro zaměstnavatele jednotlivé vlastnosti14 

uchazečů o zaměstnání rozčleněných podle úrovně jejich vzdělání.

Tabulka č. 11 Význam klíčových vlastností, znalostí a schopností pro jednotlivé

vzdělanostní skupiny zaměstnanců

Důležitost \ lastností -  
hodnoty aritmetického průměru

Znalosti, dovednosti, schopnosti cťlkcll! SOI SOS VS VOS
Ústní a pisemnx projev 2.33 3.37 2.13 1.55 1.83
Čtení a porozumění pracovním instrukcím 1.96 2.16 1.83 1.52 1.66
Zběhlost \ cizích ja/seich 2.71 4.16 2.70 1.64 1.98
Práce s čish při plnění
pracovních úkolu čí při pracovním uplatněni

2,39 2,90 2.08 1.77 1.84

Schopnost rozhodovat se 2.13 3.01 2 17 1.51 1.81
Schopnost řešit problém 1.90 2.64 2.02 1.48 1.73
Ncst zodpovědnost 1.71 2.13 1.82 1.44 1.72
Adaptabilita a flexibilita 1.88 2.45 2.05 1.73 1.93
Schopnost týmové práce 1.87 2,16 1.92 1.67 2.05
Schopnost vést 2.82 3.86 2.57 1.73 2.02
Ochota učit se 1 .<>7 2.16 1.79 1.41 1.65
Zběhlost v používáni výpočetní techníkv 2.23 3.62 1.80 1.52 1.76
Zběhlost \ zacházeni s inlbrmacenu 2.36 3.26 1.98 1.43 1.76

Zdroj: Šťastnová, 2004

V porovnání s vyššími stupni vzdělání lze říci, že pro středoškoláky jako uchazeče o 

zaměstnání je z pohledu zaměstnavatelů důležité kvalitně zvládat činnosti jako 

porozumění pracovním instrukcím, zodpovědnosti, schopnost týmové práce, zběhlost 

v používání výpočetní techniky, ochota učit se.

14 Klíčové vlastnosti, které zaměstnavatelé požadují po uchazečích o zaměstnání uvedené v tabulce 
jsou výstupy výzkumu Štastnové 2004. V podstatě jsou shodné s těmi, které vzešly z provedeného 
expertního šetření pro potřeby této práce.
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Požadavky a očekávání zaměstnavatelů od uchazečů o zaměstnání -  absolventů 

středních škol lze trefně shrnout slovy odborníka:

Zaměstnavatelé si rádi vybírají „zlatý střed“, zdravě sebevědomého člověka, který, 

ač nemá dostatečnou praxi, věří si a je  schopen se učit, je  samostatný, motivovaný, 

flexibilní’ ochoten podstoupit prvotní zátěž.(manažerka personální agentury Maxijob)
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9. Instituce věnující se problematice uplatnění absolventů 
škol na trhu práce

Na základě skutečnosti, že absolventi středních škol a škol obecně jsou považování 

za ohroženou skupinu trhu práce, je jim a jejich uplatnění věnována zvýšená péče ze 

strany některých institucí.

Ty jsou převážně zřizovány státními orgány, existuje ovšem i množství institucí 

soukromých. Úkolem této kapitoly je nastínit, o které instituce se převážně jedná a 

nastínit jejich činnost směřující ke zlepšení uplatnění absolventů na trhu práce.

9.1 Instituce státní správy
v

9.1.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CR
MŠMT se zabývá činnostmi spojenými s přípravou žáků základních a středních škol 

na vstup na trh práce a to prostřednictvím výchovného poradenství ve školách a 

realizaci vyučovacích předmětů ve školách, směřujících k získání přehledu o 

činnostech trhu práce a možnostech, které nabízí. Toto téma je podrobně 

analyzováno v kapitole 7.

Důležitou institucí v oblasti vzdělávání a školství, která pod MŠMT spadá, je 

Národní ústav odborného vzdělávání (dále jen NÚOV, pozn. aut.).

V rámci ústavu probíhá výzkumná práce na mnoha šetřeních týkajících se uplatnění 

absolventů škol na trhu práce, jejich přechodu na něj, potřebách zaměstnavatelů a 

mnoho dalších. Jejich výsledky se sice samotných absolventů příliš netýkají, mohou 

ale sloužit jako vodítko ředitelům škol a pedagogům k tomu, aby byli schopni výuku 

o trhu práce přizpůsobit jeho současným potřebám.

Pro samotné studenty a budoucí absolventy pak ústav zřídil Centrum kariérového 

poradenství. V péči centra jsou především problémy při projektování vzdělávací 

dráhy a následně možnosti uplatnění absolventů škol. Zájemce zde může najít nejen 

přehledy škol, podmínky přijetí, ale i pravidelně aktualizované informace o šancích 

najít práci po absolvování těch kterých oborů. [Hnusík 2005]
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Trhem práce se centrum podrobně nezabývá, ovšem v rámci své internetové 

prezentace nabízí důležité informace týkající se volby povolání a uplatnění na trhu 

práce „Start na trhu práce“.

Zde se mohou budoucí absolventi škol, popřípadě výchovní poradci dozvědět 

důležité informace zejména o:

- profesní orientaci a volbě povolání, 

vzdělání a výběru ze vzdělávací nabídky, 

ucházení se o zaměstnání,

- právech a povinnostech zaměstnanců, 

kariérovém růstu,

soukromém podnikání,

službách zaměstnanosti. [NÚOV 200515]

Přehlednou formou tak mohou získat důležité informace o možném budoucím 

pracovním uplatnění, jakým způsobem práci získat, jak se v ní chovat, znát svá práva 

a povinnosti, zda pro ně existuje možnost dalšího vzdělávání. Tato sekce navíc přímo 

odkazuje na služby zaměstnanosti a úřadů práce.

v

9.1.2 Ministerstvo práce a sociálních věcí CR
Problematiku zaměstnávání absolventů škol a jejich uplatnění na trhu práce realizuje 

MPSV především prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, na jejíž 

rozvoj je v  současné době kladen velký důraz i z pohledu strategických cílů EU 

týkajících se rozvoje zaměstnatelnosti a začlenění rizikových skupin na trh práce. 

Role instituce a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je v řešení problematiky 

nezaměstnaných absolventů SŠ, podle mého názoru, zcela stěžejní. Především díky 

šíři nabízených služeb realizovaných prostřednictvím úřadů práce.

15 www.startnatrhuprace.cz
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Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při ÚP 
Poradenská střediska jsou zřizována v rámci úřadů práce při odborech poradenství

a zprostředkování. Neorientují se pouze na absolventy škol, kteří se již stali uchazeči

o zaměstnání, ale rovněž na studenty posledních ročníků školní docházky, které

vstup na trh práce v blízké době čeká. Zde se činnost IPS věnuje především

poskytování služeb středoškolským absolventům a studentům maturitních ročníků (či

posledních ročníků učňovských oborů) a to především díky tomu, že absolventi

vyšších stupňů vzdělání se nepotýkají s tak vysokou nezaměstnaností.

IPS poskytují služby16:

žákům základních a zvláštních škol, 

studentům a absolventům, 

rodičovské veřejnosti, 

školským zařízením, 

dalším zájemcům. [MPSV 2005]

Mezi hlavní služby poskytované IPS řadíme zejména:

přístup k počítačovému programu vyhledávání studijních nebo učebních 

oborů v celé ČR, včetně podrobných popisů jednotlivých profesí pro 

snadnější orientaci v nabídce vzdělávací soustavy,

přístup k programu pro testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a 

příslušné vzdělání,

organizace besed pro budoucí absolventy středních škol k problematice 

vstupu do zaměstnání, trhu práce, seznámení se s úřadem práce a možnostmi 

dalšího studia,

pořádání „Burzy škol“ ve spolupráci se školami, jejímž smyslem je získat co 

nejvíce informací od zástupců vzdělávacích zařízení v daném regionu, 

individuální a skupinové poradenství pro studenty a absolventy škol 

související s volbou povolání a jeho následného uplatnění v praxi. V rámci 

skupinového poradenství pak IPS pořádá setkání s nezaměstnanými 

absolventy středních škol, nazvaná Start Klub.

16 Informační materiály IPS ÚP hl. m. Prahy
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Start Klub

V rámci Start Klubu jsou uchazečům o zaměstnání z řad absolventů středních škol 

poskytovány především následující možnosti:

skupinové i individuální poradenství týkající se uplatnění na trhu práce, 

souhrnné informace týkající se českého trhu práce, 

možnosti pracovního uplatnění v zahraničí, 

možnosti dalšího studia,

- přístup k internetu,

možnosti vyhledávání zaměstnání,

vypracování osobnostního profilu pro lepší orientaci na trhu práce, 

poradenství týkající se formálního jednání -  pracovní pohovor, psaní 

strukturovaného životopisu,

souborné informace o řadě různých povolání, a další

Start Klub se vždy skládá ze dvou, týden po sobě jdoucích schůzek, v jejichž rámci 

se řeší důležitá problematika spojená právě s nesnadným umístěním absolventů na 

trhu práce. První setkání je vždy obecnějšího charakteru, především se v jeho 

průběhu absolventi seznamují s fungováním trhu práce, činnostmi úřadů práce, se 

svými právy a povinnostmi, možnostmi získání zaměstnání a další problematikou. 

Druhé setkání se většinou nese v duchu individuálnějšího přístupu k jednotlivým 

absolventům, je jim umožněn přístup k internetu, programům, které jsou s činností 

IPS spojeny. Účast na něm je klientům doporučena ze strany příslušného úřadu 

práce, v jehož evidenci se nacházejí. Informace, které získá pracovník IPS při Start 

Klubu se na pobočky jednotlivých úřadů práce nepřenáší, slouží spíše jako zpětná 

vazba pro koordinátora Start Klubu. Tento fakt, je podle mého názoru, na jednu 

stranu příznivý pro klienty, jelikož mohou rychle získat důvěru koordinátora a 

prezentovat tak problémy, o nichž nechtějí se svými pravidelnými zprostředkovateli 

hovořit. Na druhou stranu je ovšem problematické, že zprostředkovatelé zaměstnání 

na jednotlivých pobočkách se o specifických potřebách uchazečů nedozví a nemohou 

tak na ně pružně reagovat při vyhledávání odpovídajícího zaměstnání.
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Další programy poskytované IPS

V současné době je to především projekt Integrovaný systém typových pozic 

(ISTP), který vznikl na základě spolupráce několika státních institucí, především na 

úrovni ministerstev a několika institucí soukromých.

ISTP obsahuje informace o světě práce a o různých metodách pro využití těchto 

informací k usnadnění a zefektivnění komunikace na trhu práce. [MPSV 2005]

Systém je určen především službám zaměstnanosti, zájemcům o práci nebo změnu 

profesního uplatnění, žáky a studenty, zaměstnance či vzdělávací instituce.

Pro potřeby absolventů středních škol v jeho rámci funguje především program Job- 

Tip. Ten funguje na základě vyhodnocení odpovědí na množství testových otázek 

uchazeče o zaměstnání a je schopen vypracovat jeho osobnostní profil tak, aby 

uchazeči o zaměstnání umožnil lepší orientaci ve svých dalších krocích týkajících se 

hledání zaměstnání a jeho výběru. Tento profil si může každý uchazeč vytvořit 

online na internetových stránkách www.job-tip.cz. Vytvoření profilu je rovněž 

jednou z běžných součástí programu Start Klub. Kromě vytvoření osobnostního 

profilu obsahuje ISTP pro absolventy velmi důležitý Katalog typových pozic, který 

obsahuje cenné informace o celé řadě profesí, o požadovaném vzdělání pro 

vykonávání dané profese, přibližné výši finančního ohodnocení za vykonávání 

daného zaměstnání.

Klienti Start Klubu tak jako výstup z provedeného testování získají přehled o tom, 

jaká pracovní pozice by nejvíce vyhovovala jejich dosaženému vzdělání, 

dovednostem a schopnostem a tím v ideálním případě jistý směr svého dalšího 

usilování o zaměstnání.

Další testovací metodou prováděnou v rámci Start Klubu je pak Schufriedův test 

zájmů. Jedná se o testovací systém vídeňského pedagoga Schufrieda. Test, 

prostřednictvím odpovědí na množství otázek, analyzuje míru diferenciace zájmů 

testované osoby, jejího příklonu od technických zájmů k zájmům sociálním, 

umělecké zájmy, podnikatelské zájmy a na závěr ukazuje pozice, které mohou 

odpovídat zájmům ve spojení s dosaženým vzděláním. Nutno dodat, že výše uvedené
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testovací metody jsou u klientů Start Klubu velmi oblíbené a často jim skutečně
• 17dokáží kvalitně nastínit jejich další směřování a možnosti jejich uplatnění .

Nástroje APZ zaměřené na podporu zaměstnanosti absolventů škol 

o Individuální akční plán zaměstnanosti

Individuální akční plán zaměstnanosti (dále jen IAP) je opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti vedoucí k lepšímu uplatnění absolventů škol na trhu práce. Slouží 

nezaměstnaným absolventům škol a mladým lidem do 25 let věku a maximálně 6 

měsíců evidence na úřadu práce.

Obsahem individuálního akčního plánu je  především stanovení časového 

harmonogramu a postupu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění 

uchazeče o zaměstnání na trhu práce a to v souladu s dosaženou kvalifikací, 

možnostmi a schopnostmi uchazeče o zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání je  přitom 

povinen poskytnou součinnost při vypracovávání tohoto plánu a plnit podmínky 

v něm stanovené. [Zákon 435/2004 Sb.; § 33, odst. 2.]

IAP je součástí programu První příležitost, jedná se tedy o jednu z poradenských 

technik úřadu práce. Je to písemná dohoda mezi uchazečem a úřadem práce, v níž 

uchazeč definuje cíl, k němuž by měl s pomocí činností úřadu dojít po období 6 

měsíců. Sepsání této dohody je pro uchazeče o zaměstnání dobrovolné, ovšem pokud 

k němu dojde, plnění stanovených cílů je již povinné. Jedná se o různé aktivity, které 

člověka mají směřovat k nalezení odpovídajícího pracovního uplatnění, či sladit jeho 

kvalifikaci s potřebami trhu práce.

IAP je  určen především mladým lidem, kteří chtějí pracovat, aktivně usilují o získání 

zaměstnání a při hledání zaměstnání narážejí na nejrůznější problémy a získat 

pracovní uplatnění je  pro ně problematické, (koordinátorka tvorby individuálních 

akčních plánů, ÚP Praha 8)

17 Ukázky Schufriedova testování i testu ISTP jsou součástí příloh práce.
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Základními principy při sestavování IAP jsou:

aktivní podíl uchazeče o zaměstnání při realizaci jeho potřeb a představ o 

uplatnění,

cílené poradenství pracovníků úřadů práce, 

včasná a cílená informovanost,

- průběžné vyhodnocování dohodnutých postupů,

- dohoda o podmínkách kontaktů s úřadem práce,

informace a služby cílené a diferencované podle potřeb uchazeče o

zaměstnání a možností úřadů práce. [Příručka... 2003; 94]

Úřady práce během realizace IAP rozlišují 3 časově ohraničené etapy. Časové

ohraničení není pevně stanoveno, zaměřuje se na individuální potřeby každého

uchazeče. Úřady práce si však pro potřeby odlišení jednotlivých etap stanovují

následující časový harmonogram.

1. etapa -  2 měsíce po zaevidování na ÚP

2. etapa - 3 . - 5 .  měsíc evidence

3. etapa -  6. měsíc evidence [Příručka... 2003; 94]

Jednotlivé etapy obsahují dílčí kroky, které je účelné v jejich rámci realizovat.

V první etapě jde především o poučení o nabídce služeb úřadu práce, pozvání na 

informační schůzku týkající se IAP, nabídka IAP, analýza individuálního potenciálu 

daného uchazeče o zaměstnání, příprava podkladů k vypracování IAP a především 

okamžitá aktivizace mladistvého uchazeče o zaměstnání. Druhá etapa se pak nese 

v duchu vypracování samotného IAP, zařazení uchazeče do jednotlivých 

dohodnutých aktivit, možností individuálního či skupinového poradenství 

(realizovaného v IPS). Cílem závěrečné etapy je pak vyhodnocení aktivit a konkrétní 

řešení problematiky. Jedná se především o přímé zprostředkování pracovních míst, 

umístění uchazeče do pracovních míst dotovaných úřadem práce, popř. doporučení 

dalších postupů.

Pokud uchazeč o zaměstnání kdykoli během realizace IAP získá zaměstnání buď 

pomocí úřadu práce nebo svou vlastní iniciativou, lze IAP bez omezení přerušit.

IAP je nabízen přímo zprostředkovateli zaměstnání na úřadech práce a to buď 

formou individuální nabídky nebo formou skupinových informačních schůzek. 

Informační schůzka se odehrává nej častěji ve skupině zhruba 25 uchazečů o
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zaměstnání, v jejím průběhu jsou jim prezentovány činnosti úřadu práce, možnosti, 

které ze sepsání IAP plynou. V současné době ovšem není tato skupinová činnost na 

mnoha úřadech práce realizována především z důvodů kapacitních. Je totiž nutné na 

tuto činnost vyčlenit specializovaného pracovníka, který se jim bude věnovat. 

Nejedná se navíc o povinnost úřadu práce, jde spíše o nadstandardní službu. Úkolem 

pracovníků úřadů práce je vypracování IAP nabídnout, není však řečeno jakou 

formou. Svolení k jeho sepsání je navíc zcela dobrovolný akt a tento fakt způsobuje, 

že v současnosti ho jako variantu pomoci při hledání zaměstnání volí poměrně málo 

uchazečů.

Jako příklad z praxe uvádím skupinovou schůzku k IAP, jíž jsem se zúčastnila 22.11. 

2005 na úřadu práce pro Prahu 8. Zdejší ÚP se díky kladnému postoji vedení může 

věnovat skupinovému poradenství v rámci IAP a tato forma představení tohoto 

nástroje je mezi uchazeči o zaměstnání hojně vyhledávána.

Schůzky se účastnilo 25 absolventů středních škol, kteří dokončili školní docházku 

ve školním roce 2004/2005. Během schůzky byli seznámeni s obsahem IAP, jeho cíli 

a skutečnostmi, které z jeho sepsání pro uchazeče plynou. Navíc byly během schůzky 

prezentovány další nástroje APZ, především rekvalifikační kurzy a podpora 

podnikatelských aktivit. V rámci schůzky vyplňovali nezaměstnaní absolventi 

dotazník týkající se způsobů hledání práce, sebehodnocení uchazečů, 

problematických oblastí a dále dotazník, v němž mohou projevit zájem o nabízené 

nástroje APZ18. Z přítomných 25 uchazečů se pro sepsání IAP rozhodli dva, což je, 

podle mého názoru výsledek nedostačující. Podle slov oslovených odborníků však 

není personální kapacita úřadu pro to uspokojovat individuální potřeby většího 

množství uchazečů. Tato skutečnost, podle mého názoru, ne zcela koresponduje 

s cílem, který si tvorba IAP klade.

Já v podstatě vím, kolik lidí ho z dané skupiny vždy uzavře. Je pravda, že jich není 

tolik, ale na druhou stranu to je  zase dobře. Protože pokud by to byly desítky, tak by 

se to asi nezvládalo, protože díky personálnímu stavu je  má většinou na starosti 

jeden člověk a nemůže se jim  až tolik věnovat, (koordinátorka tvorby individuálních 

akčních plánů, ÚP Praha 8)

18 Oba dotazníky jsou uvedeny v přílohách
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o Rekvalifikace

Úřady práce nabízejí množství rekvalifikačních kurzů, do nichž mohou zájemce z řad 

uchazečů o zaměstnání zařadit. Cílem těchto kurzů je změnit, či přizpůsobit 

kvalifikaci uchazečů tak, aby lépe korespondovala s potřebami trhu práce. O 

rekvalifikaci může požádat každý, ale rozhoduje o ní vedení úřadu. To znamená, že 

se posuzuje, jaké jsou možnosti uchazeče na uplatnění po skončení rekvalifikace. 

Pokud je schválena, jsou uchazeči zařazeni do kurzu, podepíší dohodu a ode dne 

nástupu jim vzniká nárok na podporu, která je ve výši 60 % min. mzdy. Při 

podstoupení rekvalifikace institucemi, které jsou smluvně svázány s úřady práce, 

obdrží uchazeči o zaměstnání osvědčení, které potvrzuje úspěšné absolvování daného 

kurzu.

Rekvalifikační kurzy jsou spíše krátkodobější, tzn. 3 - 4  měsíční a také cenově jsou 

nižší, cca do 25.000 Kč. Každý rok je na tyto aktivity vyčleněna určitá finanční 

částku a to znamená, že se ÚP snaží rekvalifikovat raději větší množství uchazečů na 

méně nákladných rekvalifikacích. Co se týče zaměření, nabídka je velmi široká od 

počítačových kurzů, přes účetnictví, obory řemeslné (forma zaučení).

Pro absolventy, především středních škol je určen tříměsíční rekvalifikační kurz 

pořádaný ve spolupráci s Institutem obchodních příležitostí, který se zaměřuje 

především na aktualizování a rozšíření vědomostí získaných během školní docházky, 

jako je práce s výpočetní technikou, jazykové znalosti, znalost základních 

administrativních procedur atd.

Se vstupem do EU se také nabízí řada projektů, které jsou financovány z Evropského 

sociálního fondu. Ze zatím realizovaných projektů lze zmínit například sedmiměsíční 

rekvalifikační kurz zaměřený na účetnictví, kurz pro ženy po rodičovské dovolené, 

počítačové kurzy.

o Společensky účelná pracovní místa 

Pokud uchazeči o zaměstnání narazí na zaměstnavatele, který by jim sice umožnil 

nastoupit do zaměstnání a získat tak potřebnou praxi, ale nedisponuje prostředky na 

to, aby je finančně ohodnotil, lze s pomocí úřadů práce zřídit tzv. společensky účelné 

pracovní místo. Na základě splnění některých podmínek (jako bezdlužnost, kladné 

stanovisko finančního úřadu) s ním úřad práce uzavírá dohodu a podílí se určitou 

částkou na mzdě zařazeného uchazeče. Příspěvek je poskytován nej častěji po dobu
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půl nebo jednoho roku. Jeho výše se pohybuje kolem 5.500 Kč měsíčně, celkově 

však nepřesahuje 60.000 Kč ročně.

Příklady programů vybraných úřadů práce

Jednotlivé úřady práce pak mohou na základě svých projektů a své iniciativy na 

základě zákona 435/2004 Sb, § 120 realizovat cílené programy k řešení 

zaměstnanosti zaměřené na daný region.

Z těchto lokálních programů uveďme jen v krátkosti například:

Začlenění znevýhodněných skupin uchazečů -  Pardubický kraj -  program je 

určen mimo jiné uchazečům o zaměstnání mladším 25 let a maximální dobou 

evidence 6 měsíců. Poskytuje příspěvky na zřízení společensky účelných 

pracovních míst.

Program praxe pro mladé -  Mělník - Jedná se o program regionálního 

charakteru na podporu získání pracovní praxe a pracovních dovedností 

uchazečů o zaměstnání do 25 let věku. Účelem programu praxe pro mladé je 

podpora tvorby pracovních míst, na kterých získají pracovní praxi uchazeči o 

zaměstnání do 25 let věku a tím získají větší šanci na uplatnění na trhu práce. 

Program MEMENTO -  Most - Cílem programu je podpora tvorby a udržení 

pracovních míst pro osoby ze socio-kultumě znevýhodněného prostředí, 

které jsou prakticky na trhu práce neumístitelní, a v rámci tohoto programu 

jim pomoci začlenit se do společnosti. Program se zaměří zejména na mladé 

lidi do 25 let.

- Zaměstnanost absolventů bez praxe -  Karviná - Program na podporu obtížně 

umístitelných uchazečů o zaměstnání absolventů škol bez praxe. Účelem 

programu je získání praxe pro uchazeče o zaměstnání absolventy škol bez 

praxe. V praxi to znamená vyhrazení pracovních míst agenturou práce, jejich 

zapůjčení do rozpočtových a příspěvkových organizací státu.

Roční odborné praxe pro absolventy -  Ústí nad Labem - Program na zvýšení 

možnosti uplatnění nezaměstnaného absolventa na trhu práce získáním roční 

odborné praxe v organizaci veřejné správy. Je programem regionálního 

charakteru, na podporu společenského a pracovního začlenění absolventů 

škol a učilišť. [MPSV 2005]
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9.2 Ostatní instituce

Podívejme se nyní na některé další instituce, které rovněž mohou nezaměstnaným 

absolventům SŠ se získáním práce pomoci.

9.2.1 Rodina
Jednou z nej důležitějších institucí, do níž nezaměstnaní absolventi škol vkládají 

důvěru, je bezesporu rodina. Díky tomu, že byli absolventi středních škol na své 

rodině doposud zcela závislí a i v průběhu své nezaměstnanosti často jsou, jelikož 

nemají nárok na hmotnou podporu v nezaměstnanosti, hraje tato instituce v jejich 

postojích a situaci velkou roli. Podle poznatků z praxe je navíc zřejmé, že uchazeči o 

zaměstnání z řad absolventů pomoc rodiny uvádějí jako jednu z prvních možností 

získání zaměstnání.

9.2.2 Soukromé agentury práce: personálně-poradenské agentury

Činnost personálních agentur, které pomáhají zprostředkovat práci podobně jako 

úřady práce je v  současné době v ČR na vzestupu.

Existuje obrovské množství nejrůznějších agentur, které jsou více či méně 

profilované na jednotlivé obory či typy uchazečů o zaměstnání. Existuje i množství 

těch, které se přímo zaměřují na absolventy škol. Středoškolští absolventi se v této 

oblasti mohou cítit mírně diskriminováni, jelikož převládá zaměření na absolventy 

škol vysokých. To ovšem není pravidlem. Při rozhodování o využití služeb 

personální agentury je spíše nutné si správně vybrat.

Hlavní náplní personálních agentur je umisťování uchazečů o zaměstnání na 

pracovní místa, která agenturám nabízí jednotliví zaměstnavatelé. Mnohé personální 

agentury se zaměřují rovněž na individuální poradenské služby spojené nejen 

s uplatněním na trhu práce, ale rovněž s psychologickými aspekty nezaměstnanosti, 

mezilidskými vztahy.

Využitím služeb personální agentury je uchazeči o zaměstnání umožněno vyzkoušet 

si formální jednání se zaměstnavatelem „na nečisto“. Pracovníci personálních 

agentur mohou během konzultací s uchazeči pomoci s vypracováním, popřípadě 

úpravou strukturovaného životopisu, mohou poskytnout rady týkající se chování při 

pracovních pohovorech, časté otázky kladené zaměstnavateli, navíc díky tomu, že 

jsou s uchazečem v individuálním kontaktu, dokáží reagovat na jeho osobnostní 

předpoklady a potřeby a tím ho umístit na odpovídající pracovní post a podobně.
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Služby personálních agentur jsou bezplatné, kontaktovat je mohou nejen 

nezaměstnaní lidé, ale například i studenti, kteří studují závěrečné ročníky a 

rozhodují se o svém budoucím uplatnění.

Personální agentury musí mít svou zprostředkovací činnost povoleny Ministerstvem 

práce a sociálních věcí podle zákona 435/2004 Sb., § 60.19

9.2.3 Zaměstnavatelé
Zaměstnavatelé zcela evidentně pomáhají nezaměstnaným absolventům především 

tím, že je přijímají do řad svých zaměstnanců. Jejich problematika zde nebude 

podrobněji analyzována, zejména proto, že je jí věnována celá předešlá kapitola.

9.2.4 Internetové servery týkající se zprostředkování zaměstnání

V současné době existuje poměrně velké množství internetových serverů, které

nabízejí zprostředkování zaměstnání a poskytují další důležité informace spojené
20s hledáním zaměstnání a uplatněním na trhu práce.

Jejich služeb využívají nejen přímo zaměstnavatelé, ale rovněž personální agentury.

Například rámci internetového serveru www.iobs.cz probíhá každoročně program 

„březen -  měsíc absolventů“, v jehož průběhu mají uchazeči o zaměstnání z řad 

středoškoláků i vysokoškoláků možnost dotazovat se personalistů významných 

společností na otázky, které jim nejsou jasné, či které jsou pro ně v souvislosti 

s hledáním zaměstnání stěžejní.

Akce se každoročně zúčastňuje na 30 významných českých zaměstnavatelů, pro něž 

je zaměstnávání absolventů škol jedna z podstatných personálních strategií.

Nutno ovšem dodat, že je systém zaměřen spíše na absolventy vysokoškolské.

19 Vyhledávání jednotlivých povolených agentur práce umožňuje portál MPSV na internetových 
stránkách http://portal.mpsv.cz.

20 Seznam vybraných internetových zprostředkovatelů práce je uveden v přílohách práce.
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10. Závěry a doporučení

Hlavním cílem práce bylo především poukázat na současný reálný stav uplatnění 

středoškolských absolventů na českém trhu práce se zaměřením na jednotlivé aktéry. 

Právní normy se v národním i celoevropském kontextu týkají problematiky 

začleňování rizikových skupin obyvatel na trh práce. Touto rizikovou skupinou jsou 

právě i absolventi škol, konkrétně absolventi středních škol.

Náplň těchto norem je jistě velmi hodnotná a jejich implementace by rozhodně měla 

pomoci ktomu, aby i jedinci více ohrožení nezaměstnaností měli přístup ke 

kvalitnímu zaměstnání, popřípadě jiným službám, které jim mohou pomoci ho získat. 

Normy vycházející z působnosti MŠMT usilují o to, aby příprava na uplatnění se na 

trhu práce nebyla podceněna a začala již v době školní docházky, normy MPSV 

především upravují vztahy na trhu práce, realizují preventivní opatření proti vzniku 

nezaměstnanosti a další opatření, která se snaží již vzniklou nezaměstnanost řešit. 

Úroveň jejich naplňování je, podle mého názoru, poměrně odlišná. Každá norma má 

stanoveny jisté cíle, k nimž ovšem není jednoduché dojít v kratším časovém 

okamžiku, vyžadují spíše dlouhodobější trvání, jsou závislé na realizaci jiných 

norem, na politických změnách apod.

Jelikož je v současné době v rámci politiky zaměstnanosti kladen velký důraz na její 

aktivní složku, na podporu opatření, která aktivizují uchazeče o zaměstnání, lze říci, 

že co se týče množství opatření vedoucích k lepšímu uplatnění absolventů škol na 

trhu práce, není se čeho obávat. Problematikou se zabývají příslušné státní instituce, 

nejčastěji na úrovních ministerstev. Důraz je kladen i na výuku základních znalostí a 

schopností spojených se vstupem na trh práce v průběhu školní docházky. Z tohoto 

pohledu lze říci, že řešení problematiky uplatnění absolventů zaznamenává zlepšující 

se tendenci.

Problém tkví spíše ve skutečnosti, že pro realizaci těchto opatření chybí dostatečná 

míra koordinace na jednotlivých úrovních (škola, politika zaměstnanosti, rodina) a 

rovněž prezentace veřejnosti. Jedná se především o to, že přesto, že absolventi jako 

uchazeči o zaměstnání, ale i budoucí absolventi, kteří ještě nedokončili školní 

docházku mají k dispozici mnoho různých programů a institucí, které jim mohou 

vstup na trh práce usnadnit, často o jejich existenci nevědí.
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Jistě je vhodné na tomto místě ocenit snahu veškerých institucí, které si uvědomují, 

jak velmi důležité je věnovat se problematice uplatnění absolventů, především 

nižších forem vzdělání na trhu práce, jelikož skluz k dlouhodobé nezaměstnanosti 

zejména u mladých lidí mnohdy plodí problémy v podobě ztráty motivace, 

sociálního vyloučení, příklon k sociálně patologických jevům a podobně.

10.1 Doporučení pro aktéry

10.1.1 Návrhy a doporučení pro rodinu
Rodinné prostředí značnou měrou přispívá k formování osobnosti každého člověka. 

Proto je velmi důležité, aby i rodinné prostředí projevilo určité zapojení při 

rozhodování se budoucích absolventů o pracovním uplatnění.

V této souvislosti by bylo jistě účelné zlepšit míru komunikace mezi školou a 

rodinou, zvýšit aktivitu při informování se na profesní směřování svých dětí, být 

kvalitně informováni o situaci na trhu práce, komunikovat se svými potomky o 

problematice, která je může čekat.

Realizace tohoto návrhu je otázkou přístupu školy a rodiny. Důležité je, aby škola a 

rodina nepřestávaly komunikovat ve chvíli, kdy student dosáhne 18 let věku, jak je 

tomu v současnosti. Škola by měla i nadále poskytovat rodině informace o studijním, 

či profesním směřování studentů.

10.1.2 Návrhy a doporučení pro budoucí absolventy
Budoucí absolventi středních škol, kteří se chystají vstoupit na trh práce, by si 

především měli uvědomit, že objem znalostí, dovedností a schopností, které získají 

během dosavadního studia a života, je jejich základní výbava při hledání zaměstnání. 

Proto by se již během studia měli více informovat o možnostech a situaci na trhu 

práce, hledání zaměstnání, popřípadě svého zaměření by rovněž neměli nechávat až 

na dobu, kdy školu absolvují. Jelikož je kladen velký důraz především na jazykové 

znalosti, počítačovou gramotnost, znalost základních administrativních procedur a 

dalších schopností, je vhodné, aby jim ze své vlastní iniciativy věnovali dostatečnou 

pozornost.

Současně je vhodné získávat určité pracovní návyky a zkušenosti již během studia, 

například prostřednictvím letních, či pravidelných brigád, i když je zaměstnavatelé
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přímo nevyžadují. Seznámení se s pracovním prostředím mnohdy pomáhá k ujasnění 

si svého směřování a priorit spojených s nástupem na trh práce.

V rámci školního vyučování by měli více využívat služeb výchovného -  kariérového 

poradce a celkově se aktivně podílet na rozvoji svého dalšího života.

10.1.3 Návrhy a doporučení pro nezaměstnané absolventy
Absolventi středních škol, kteří se z různých důvodů ocitli v evidenci úřadů práce a

v současné době hledají pracovní uplatnění mohou svou situaci zlepšit především 

aktivním přístupem ke své situaci, nepřenechávat hlavní míru odpovědnosti na 

úřadech práce a dalších institucí, které práci zprostředkovávají. Jejich aktivita a 

snaha o získávání co nejvíce informací o trhu práce bude v budoucnu jistě pozitivně 

zhodnocena. Období své nezaměstnanosti by neměli omezovat pouze na docházení 

na úřad práce, ale na rozvíjení svého vzdělání, svých dosavadních schopností a 

dovedností.

V rámci ucházení se o zaměstnání by měli reálně posuzovat své požadavky a 

očekávání, která od zaměstnání mají. Uvědomit si, že nemají prakticky žádné 

praktické zkušenosti a musí tak pro jejich získání určitou část svých očekávání 

přehodnotit.

10.1.4 Návrhy a doporučení pro školu
Návrhy, týkající se vzdělávací soustavy a problematiky přípravy na budoucí povolání 

ve školách zahrnují především věnování více péče studentům v rámci přípravy na 

vstup na trh práce a to zejména ve školách, jejichž studenti se spíše chystají na 

pracovní dráhu než na studijní kariéru. Dalším prvkem je kvalitní výchovné -  

kariérové poradenství ve školách v rámci výuky předmětu „úvod do světa práce“. 

Stav jeho realizace je v současné době závislý přímo na individuálním přístupu 

daných pedagogů a v kvalitě jeho obsahu se tedy objevují, podle slov odborníků, 

propastné rozdíly. V souvislosti s touto problematikou je účelné zmínit potřebu 

zvýšení spolupráce ředitel školy -  výchovný poradce -  ostatní pedagogové.

Střední školy by se dále měly zaměřit na lepší a kvalitnější komunikaci se 

zaměstnavateli v regionu, na výběru kvalitních zaměstnavatelů pro umisťování 

studentů na odborné studentské praxe. Komunikace se zaměstnavateli by dále měla
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obsahovat mimo jiné zjištění jejich očekávání a potřeb týkajících se znalostí, 

schopností a celkové kvalifikace absolventů daných škol.

V neposlední řadě by pak školy měly pracovat se žáky více na individuální bázi, 

sledovat jejich individuální směřování a přispět tak pro jejich lepší a vhodnější 

pracovní uplatnění. Zde samozřejmě existuje omezení vyplývající z kapacity škol. 

Důležitý je i rozvoj komunikace s institucemi politiky zaměstnanosti, především 

s úřady práce, zvýšení informovanosti o jejich činnosti a programech určených pro 

absolventy, informování studentů o činnostech ÚP a nejnovějších projektech. 

Trhlíková uvádí, že by školy měly korigovat počty otevíraných oborů na základě 

aktuálních potřeb trhu práce. [Trhlíková 2004; 16 - 17]

Tato problematika je podle mého názoru, poměrně složitá a to především z důvodu, 

že reagovat na aktuální potřeby trhu práce při otvírání daného oboru příliš nelze. 

Jelikož i učební obory na SOU trvají minimálně tři roky, lze potřeby trhu práce v té 

době pouze odhadovat.

10.1.5 Návrhy a doporučení pro zaměstnavatele
Zaměstnavatelé by se především neměli obávat zaměstnat absolventa střední školy 

jen proto, že nemá požadované praktické zkušenosti. Jak je již zmíněno výše, 

absolvent může do pracovního prostředí vnést mnoho pozitivních atributů.

Dále mohou zaměstnavatelé daného regionu projevit více aktivity při spolupráci se 

školami, prezentovat jim své požadavky a očekávání týkající se kvalifikace 

absolventů školy, prezentovat svou činnost. V případě vytvoření pracovních míst 

vhodných pro absolventy by měli kontaktovat přímo školy, které jim mohou vybrat 

absolventa, který má pro vykonávání dané práce nejlepší předpoklady.

10.1.6 Návrhy a doporučení pro instituce politiky zaměstnanosti
V rámci činnosti institucí politiky zaměstnanosti v problematice uplatnění

středoškolských absolventů na trhu práce, tedy zejména úřadů práce, se nabízí 

následující doporučení: především větší míra zapojení se při spolupráci se školami, 

aktivnější přístup k problematice nezaměstnaných absolventů, pružnější reagování na 

jejich současné potřeby.

Jednání s nezaměstnanými absolventy škol a mladými lidmi obecně vyžaduje jistou 

míru zaujetí pro jejich problémy, mladistvý, nezkostnatělý přístup. Ve chvíli, kdy se
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úřad ve vztahu k mladému člověku projeví jako instituce plná neochotných, 

nepříjemných úřednic, ztrácí v něj člověk důvěru a vzájemná spolupráce je pak velmi 

obtížná.

Vhodné je jistě pokračovat v projektech aktivní politiky zaměstnanosti v rámci úřadů 

práce, jako je činnosti IPS pro volbu povolání a využívat její další nástroje.
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Resumé

Diplomová práce je zaměřena na kritické zhodnocení problematiky postavení 

absolventů středních škol na českém trhu práce.

Postavení absolventů středních škol na českém trhu práce je v současné době stále 

velmi aktuálním tématem, jímž se zabývá mnoho institucí spojených s trhem práce, 

ale také se sférou vzdělávání.

Práce je orientována především na zhodnocení některých oblastí, které se uplatnění 

absolventů středních škol na trhu práce bezprostředně dotýkají.

Těmito oblastmi jsou především problematika potřeb, problémů a očekávání 

budoucích absolventů středních škol, tedy studentů středních škol, kteří ještě 

nedokončili školní docházku, ale chystají se na vstup na trh práce. Dále se práce 

zaměřila na zásadní problémy, očekávání a požadavky absolventů škol, kteří jsou 

vedeni v evidenci úřadů práce, školní docházku již tedy ukončili, ovšem dosud 

nenašli odpovídající zaměstnání a jsou tedy nezaměstnaní.

Další zkoumanou oblastí je prezentování a kritické zhodnocení spolupráce 

vzdělávací sféry se sférou práce, na její současnou situaci a možný rozvoj, rozbor 

potřeb zaměstnavatelů, kritérií výběru zaměstnanců z řad absolventů škol, kteří 

nedisponují praktickými zkušenostmi.

Jako prostředek pro možnost řešení problematiky nezaměstnanosti absolventů a 

jejich přípravy na uplatnění na trhu práce byly pak prezentovány instituce, programy 

a projekty, které souvisí s činností státních institucí politiky zaměstnanosti, ale 

rovněž s činností institucí soukromých, které mají na uplatnění absolventů škol na 

trhu práce rovněž jistou míru vlivu.

Výsledky provedeného zkoumání ukázaly, že situace ve vztahu k absolventům 

středních škol zaznamenává zlepšující se tendenci, především díky velké podpoře 

aktivních opatření pro podporu jejich zaměstnanosti. Poukázaly ovšem i na některé 

problematické oblasti a nedostatky, které i přes pozitivní změny zůstávají.

Závěr práce se pak zabývá nastíněním návrhů a doporučení na změnu stávající 

situace v určitých oblastech a to především potřebou zvýšení a zefektivnění 

spolupráce mezi jednotlivými aktéry, kteří jsou s problematikou uplatnění absolventů 

středních škol na českém trhu práce spojeni.
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Resumé

The thesis concentrates on the critical evaluation of the problematic status that the

secondary school graduates hold on the Czech labour market.

Their status on the Czech labour market, nowadays, is becoming always more an 

important issue within the social sphere. Many social institutions, especially those 

connected with education and employment policy focus on this issue.

The thesis is orientated on evaluating various fields closely connected to the 

fulfilment of secondary school graduted on the labour market.

These fields firstly cover the problematics of needs and expectations of the future

secondary school graduates, who have not finished their school attendance yet, but 

are not planning to continue with higher education, instead will start their career on 

the labour market. Secondly the thesis is focused on the fundamental problems, 

expectations and requirements related to the unemployed graduates, who are looking 

for their first jobs and who are registered in the labour offices.

Thirdly the work concentrates on presenting a critical evaluation of various 

possibilities in cooperation between the educational sphere and the labour market 

sphere, on its current situation and possible development.

Other topics covered, are the employers’ needs, their criteria for choosing employees 

from the group of secondary school graduates, who do not dispose of practical 

experiences.

Some institutions, programmes and projects connected to acitivities of civil or 

private organizations are well presented as a mean to possiblly solving the 

problematic situation related to the young people’s unemployment.

The results of the research made for use of this thesis show that the situation

concerning the position of secondary school graduates on the labour market is

improving, first of all, thanks to a big amount of support of active precautions to

solve their unemployment. On the other hand the results show some problematic

spheres and imperfections that still remain in the examined corse of study.

The conclusion concerns outlining various proposals and recommendations in order 

to improve the current situation of the problematic spheres,: the need to improve and 

making the cooperation among all different social spheres more effective.
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Seznam zkratek

APZ Aktivní politika zaměstnanosti

ČR Česká republika

EL Ekonomické lyceum

ESZ Evropská strategie zaměstnanosti

EU Evropská unie

IAP Individuální akční plán zaměstnanosti

IPS Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

ISA Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

ISTP Integrovaný systém typových pozic

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MS Microsoft

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZ Maturitní zkouška

NAPZ Národní akční plán zaměstnanosti

NPR Národní program reforem

NÚOV Národní ústav odborného vzdělávání

OA Obchodní akademie

SOŠ Střední odborná škola

SOU Střední odborné učiliště

s š Střední škola, středoškolský

ÚP Úřad práce

v o š Vyšší odborná škola
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Príloha č. 1







Hodnocení S T A R T  K L U B U

Vážený pane, vážená paní,
předkládáme Vám dotazník, který slouží k tomu, abychom zjistili, jak  jste byli 
spokojeni či nespokojeni s organizací a náplní START Klubu, který jste právě 
absolvoval/a.

1. Klub mi pomohl lépe se zorientovat na trhu práce :

a) rozhodně souhlasím
b) souhlasím
c) neumím posoudit
d) nesouhlasím
e) rozhodně nesouhlasím

2. Klub mi přiblížil mé možnosti v dalším studiu a vzdělávání ( AU-PAER, stáže )

a) rozhodně souhlasím
b) souhlasím
c) neumím posoudit
d) nesouhlasím
e) rozhodně nesouhlasím

3. Klub mě zaujal a přinesl mi nové poznatky :

a) ano b) ne c) nevím

4. Navrhujete nějaké změny témat a náplně START Klubu?

a) ano b) ne

Pokud jste zakroužkovali ano, prosíme o Vaše náměty a připomínky :



Příloha



orm summary Stránka č. 1 z 2

Profil č.: neuložen

3. února 2005

ľyp klienta
* Hledám práci

Dosažené vzdělání
* Vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru sociální politika a sociální práce 

3raxe
* Administrativní pracovník
* Personalista

Certifikáty
* Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B 

Řidičské oprávnění
* B motorová vozidla, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3500 kg a jejichž počet míst

k sezení, kromě místa řidiče, nepřevyšuje 8

Jazykové znalosti
* Angličtina Dobré - běžná komunikace, čtení a psaní běžných textů
* Němčina Pokročilé - jednoduchá komunikace, čtení složitějších textů
* Španělština Základní, pasivní - čtení jednoduchých textů

Dvládání počítače
* Pokročilejší ovládání počítače (databáze, převody mezi aplikacemi Office, řešení 

jednodušších problémů)

Administrativní a interpersonální dovednosti
* Rychlé psaní na stroji nebo na počítači
* Písemný projev
* Pedagogické dovednosti

Ddborné znalosti
* Pracovně právní vztahy

Dsobnostní a smyslové hodnocení 
kritérium Úroveň
Zrak běžná
Sluch běžná
Hmat běžná
Jdržování rovnováhy běžná
Dhuť lepší než obvyklá
Ďich běžná
3ozornost běžná
3aměť běžná
Představivost běžná
Chápání a usuzování běžná

alespoň 3 roky 
alespoň 6 měsíců

ittn //a in  istn rz /rh a rH e /is tn -a in /a r t /fn rm  snm m arv ar,ť?nr=ve<N 9 7  9.005



'orm summary Stránka č. 2 z 2

Přizpůsobivost a pružnost v jednáni 
Sebekontrola, sebeovládání 
Ddolnost vůči zátěži 
Rozhodnost a samostatnost 
Emociální stabilita 
Drganizační schopnost 
Komunikace, spolupráce 
Vlotorika, pohybová koordinace 
Dracovní tempo, reaktivita 
^řesnost a preciznost

Zdravotní stav
* Bez omezujících onemocnění

běžná
běžná
běžná
běžná
horší než obvyklá 
běžná
lepší než obvyklá
běžná
běžná
běžná

ittp://aip.istp.cz/charlie/istp-aip/act/form summary.act?pr=yes 9.2.2005



Pro z o p a k o v á n í  testu použi j te  nás led uj íc í  t lačítko.

Výsledek testu
Výsledek testu použi j te  při dalším j e d n á n í  s p or ad cem  pro vo lbu povolán í .

sp e c iá lní pedagog 
učiteľ
učite l předškolního zařízení
vychovatel
p roducent
p růvodce cestovního ruchu 
herec, herec s loutkou 
režisér
sociální p racovník 
trenér
m istr odborné výchovy 
foto reporté r
palubní průvodčí (letuška) 
ta nečník
odbo rný p racovník hotelů
p ropagač ní referent
re ferent státní správy
geojog
te chnolog
ag ronom
a rcheolog
a sistent kam eramana
kam eraman
persona lista
strojní inženýr
zootechnik
grafjk
lesní
p a lubní důstojník
reda ktor-pub lic ista. red a ktor-novinář





Príloha č. 3



krtova, Lucie
iar.. 3.8.1981, žena, 23;6 Roky, Stupeň vzdělání 1 
Vyhodnocovací kód:

ľest ke zjišťování všeobecné struktury zájmů (AIST)
)iferencovaný test k určení zájmů, týkajících se vzdělání a povolání, pro výchovné poradce a poradce pro 
olbu povolání
’orma testu S4 - česká forma
'růběh testu: 9.2.2005 - 13:03....13:10, Trvání: 7 min.

Profil - klienti úřadu práce (14-20 Roky, muž):

řam ěření zájmů R I A S E C
Vyhraněnost 12 14 84 82 58 38
[zaměření) (PR):

/ezmete-li v úvahu svůj profd, vidíte, že máte ve směrech zájmů A, S, E nejvyšší hodnoty.

’řesnější popis těchto oblastí zájmů najdete na následující straně.



Zo znamenají tyto oblasti?

ímělecko-jazykové zájmy (Artistic - A)
Jd é  s vysokými hodnotami A mají výrazné umělecko-iazykové zájmy. Dávají přednost volným, předpisy 
nálo řízeným činnostem, u kterých se používá řeč, vyrábějí se kreativní výrobky z materiálů, sami něco 
ímělecky představují nebo tvoří nebo mohou řídit jiné lidi při uměleckém představení Vždy se přitom jedná o 
iinnosti, které umožňují tvořivě náročné vytváření výrobku nebo umělecké vyjádření vlastní osoby, 
ekonomické činnosti nebo kancelářské práce nemají v oblibě. Pro tyto lidi přicházejí v první řadě v úvahu 
imělecko-řemeslná povolání (např. fotograf, zlatotepec), "jazyková povolání" (překladatel, novinář) nebo 
imělecká povolání (malířství, hudba, herectví) popř. studijní směry (např. hudební, divadelní nebo jazykové 
/ědy, dramaturgie, malířské studium).

Jd é  s vysokými hodnotami S mají výrazné soziale zájmy. Dávají přednost činnostem, při kterých jednají s 
idmi ve formě vyučování, studia nebo péče Jejich silnou stránkou je  oblast mezilidských vztahů. Práci s 
/ěcmi nebo stroji nemají v oblibě. Přiměřená jsou pro tyto lidi povolání, při kterých se mohou starat o jiné 
idi, podporovat je  neboje vyučovat. Často se jedná o sociální povolání, služby, vyučování a medicínská 
)ovolání (např. učitelé základních a středních škol, ošetřovatel, učitelka mateřské školy, vychovatel, 
isycholog, terapeut, sociální pracovník).

Jodnikatelské zájmy (Enterprising - E)
Jd é  s vysokými hodnotami E mají výrazné podnikatelské zájmy. Dávají přednost činnostem, při kterých 
ovlivňují jiné lidi pomocí řeči nebo jiných prostředků, aby něco přemisťovali, řídili nebo manipulovali a tak 
iosáhli ekonomických cílů. To předpokládá sebedůvěru a sociální přesvědčovací schopnost. Činnosti, které 
/yžadují systematické a přesné pozorování, nemají většinou v oblibě. Přiměřená jsou pro tyto lidi povolání, u 
cterých se jedná o vedení lidí nebo podniků (samostatný podnikatel, manažerská povolání, politická povolání) 
íebo o distribuci výrobků lidem (např. obchodní, prodejní a reprezentační povolání, reklamní a marketinková 
povolání; podnikový ekonom).

Diferencovanost
3ro volbu povolání je  výhodné, když je  profil zájmů jasně rozčleněný, neboli vykazuje zřetelné výšky a 
iloubky. Takový profil se označuje jako diferencovaný. Když jsou naproti tomu všechny oblasti zájmů 
přibližně stejně vysoké (nebo stejně nízké), mluví se o málo diferencovaném profilu. Charakteristická hodnota 
diferencovanosti pro Váš profil zájmů je  69%. Můžete si podle následujícího grafu porovnat, kde se nacházíte.

Diferencovanost - klienti úřadu práce (14-20 Roky, muž):

lestliže jste bezprostředně před rozhodnutím o povolání a Vaše charakteristická hodnota diferencovanosti je 
lízká, měl(a) byste se pokusit jasněji určit své směry zájmů. Přitom Vám může určitě prospět osobní rozhovor 
> poradcem.



Dsoby s podobným zaměřením zájmů jako Vy pracují například v následujícím/ch povolání/ch:

stupeň vzdělání A (střední odborné učiliště):
'otograf, prodavač fotopotřeb, kosmetička, masér

Stupeň vzdělání B (vyšší odborná škola, maturita):
mimátor, poradce pro volbu povolání, vychovatel, porodní asistentka, učitelka v mateřské škole, letuška

stupeň vzdělání C (speciální vzdělání navazující na maturitu, vysokoškolské studium):
'ílolog, redaktor, herec, historik umění, učitel hudby, tlumočník, překladatel, dramaturg, novinář, logopéd, 
ežisér, reportér

5rosím pozor: výše uvedené návrhy povolání se vztahují výhradně k Vašim zájmům. Zvažte, jestli máte také 
)dpovídající schopnosti.



Příloha č. 4







Příloha č. 5

Seznam vybraných internetových zprostředkovatelů práce

w w w .jobs.cz

- w w w .prace.cz

- ww w, seznam - prace. cz

- w w w .nabidky-prace.cz

w w w .hledam praci.cz

w w w .jobpilot.cz
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