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Abstrakt
Ústředním tématem této práce jsou rekvalifikace a hodnocení účinnosti tohoto nástroje
při řešení nezaměstnanosti, s regionálním dosahem v okrese Děčín. Účinnost rekvalifikací
je zde zjišťována

přímou souvislostí oborového zaměření kurzu s nově získaným

pracovním uplatněním účastníků. Cílem analýzy je vyhodnotit nejefektivnější typy
rekvalifikací v lokalitě okresu Děčín, včetně zjištění časového intervalu odchodu
absolventa kurzu z registru úřadu práce po ukončení programu. Součástí je rovněž
hodnocení kvality rekvalifikací účastníky kurzu a posouzení přínosu tohoto programu pro
další karierní vývoj.
K získání relevantních údajů byla využita data z informačního systému OK práce,
osobních složek účastníků rekvalifikací a dotazníků z řad oslovených respondentů.
Rekvalifikace jsou zde chápány nejen jako opatření aktivní politiky zaměstnanosti, ale také
jako jeden z významných prvků celoživotního učení. Z tohoto pohledu je na rekvalifikace
nahlíženo

jako na nástroj řešení nezaměstnanosti podporující kultivaci lidského

potenciálu, potažmo rozvoj lidského kapitálu. Prostřednictvím této teorie a teorie
preferencí je zde popsána souvislost mezi úrovní lidského kapitálu a mírou participace
osob na formálním i neformálním typu vzdělávání.
Součástí diplomové práce je rovněž posouzení reakce MPSV v průběhu hospodářské
recese prostřednictvím aplikace jednotlivých nástrojů aktivní politiky, zejména s ohledem
na úroveň výdajů na vybrané nástroje APZ.

Abstract
The main topic of this paper is retraining as one of tools of unemployment solution and
evaluation of effectivity of this instrument with regional extent at Decin country. The
efficiency is surveyed as a linear relation between the skill-wise orientation of the training
course and ability to gain a new job of the training attendants. The purpose of this analysis
is to evaluate the most effective types of retraining in the district, the time interval of
deleting of the job applicant from the register included.

As a part of this work is evaluation of quality of the retraining course provided by its
attendants and as well as their judgement of contribution of this program for following
career development.
I have used relevant data from information system of the Labour office, private files of
the retraining attendants and questionaries from addressed respondents.
Retraing is here considered not only bare remedy of the Active Labour Market Policy, but
as well as one of significant elements of whole-life education.
From this aspect retraining is understood as a tool of unemployment solution and
supporting cultivation of human potential, not to say of human capital development.
Via this theory and the theory of preferences the relation between level of human capital
and the measure of participation on formal and informal type of education is described in
this work.
Judgement of MPSV's reaction during recession through application of single
instruments of active policy, especially with regards to volume of expenditures spent on
Active Labour Market Policy, are part of this dissertation as well.
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Nezaměstnanost je od 70. let minulého století jedním z nejpalčivějších společenských
problémů, a to v celoevropském měřítku. V naší zemi se otázka nezaměstnanosti stala
diskutovaným problémem až v posledních dvaceti letech. Do té doby z pohledu statistiky
nezaměstnanost neexistovala : „Místo politiky zaměstnanosti stát plánoval pracovní síly
v souladu s doktrínou plné zaměstnanosti.“ (Munková, 2005 : 154)
České republika se v současné době potýká zejména s regionální nezaměstnaností. Od
roku 1997 zde došlo k postupnému vyčlenění několika lokalit, kde se míra
nezaměstnanosti trvale drží nad 10 %1. Od roku 2008, kdy se počaly i v naší zemi
projevovat důsledky celosvětové hospodářské krize, se rozdíly v míře nezaměstnanosti
mezi jednotlivými regiony ještě více prohloubily. V nejpostiženějších lokalitách české
republiky, jako jsou Most, Karviná nebo Děčín, vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává
doposud.
Stát využívá k řešení tohoto problému zejména nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti
a i v současné době zůstává jejím prioritním realizátorem a zdrojem jejich financování.
Úroveň využití těchto nástrojů a opatření, zejména v období od roku 2008 a 2009, kdy se
míra nezaměstnanosti dlouhodobě držela na vysoké úrovni, bude tématem této diplomové
práce. Důraz bude kladen na analýzu využití rekvalifikací, jako jednoho z nástrojů APZ.

1

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady

Hlavním cílem práce je vyhodnotit, které rekvalifikační kurzy jsou nejvíce využívány,
kolik uchazečů se ve sledovaném období rekvalifikačních kurzů zúčastnilo a do jaké míry
rekvalifikace zvýšili šance jejich absolventů při uplatnění na trhu práce. Záměrem je tedy
zjistit úspěšnost rekvalifikací při řešení nezaměstnanosti.
Výzkum bude realizován zejména na základě dat získaných na kontaktním pracovišti
Úřadu práce České republiky v Děčíně.

Cíle diplomové práce a výzkumné otázky
Jedním z cílů této diplomové práce je porovnání výše státem alokovaných finančních
prostředků na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v jednotlivých letech 2007
– 2011 a na základě těchto výsledků zhodnocení strategie státu zmírnit důsledky
hospodářské recese v oblasti zaměstnanosti.
Druhým cílem je provést posouzení významu rekvalifikací při řešení nezaměstnanosti
se zaměřením na úspěšnost konkrétních typů rekvalifikačních kurzů. Analýza by mohla být
užitečným nástrojem při dlouhodobém

plánování

rozpočtu na jednotlivé typy

rekvalifikačních kurzů.
Výzkumné otázky :


V jaké míře došlo v období hospodářské recese v letech 2008 – 2010 k navýšení
finančních prostředků určených na realizaci nástrojů APZ a doprovodných opatření ?



Které typy rekvalifikačních kurzů jsou Úřadem práce ČR, kontaktním

pracovištěm

v Děčíně, nejčastěji realizovány ?


Jaký je počet uchazečů o zaměstnání, kteří ve sledovaném období úspěšně absolvovali
rekvalifikační kurzy?



Jaký je podíl uchazečů, kteří po úspěšném ukončení rekvalifikace nalezli odpovídající
zaměstnání (do 3 měsíců po ukončení, do 6 měsíců po ukončení, v delším časovém
horizontu po ukončení aktivity) ?



Jaký je celkový podíl absolventů, kteří nalezli uplatnění odpovídající nové kvalifikaci
(míra úspěšnosti…)?



Jsou rekvalifikace efektivním nástrojem řešení nezaměstnanosti ?

Metody a prameny
Při posouzení výše finančních prostředků použitých na APZ a zhodnocení úspěšnosti
realizovaných rekvalifikací využiji metodu analýzy primárních a sekundárních dat a
dokumentů, přičemž hlavním zdrojem budou statistiky nezaměstnanosti pro sledovaný
časový úsek. Z uvedeného zdroje lze rovněž čerpat údaje o výši finančních prostředků
vynaložených na realizaci jednotlivých nástrojů APZ,

a to jak v lokálním, tak

v celostátním měřítku.
Úspěšnost jednotlivých typů rekvalifikačních kurzů bude zjišťována na základě míry
uplatnitelnosti jejich účastníků na trhu práce. Primární data budou získávána z databáze
OK práce, kde jsou shromažďovány informace o průběhu evidence uchazečů o zaměstnání,
a údaje o realizovaných rekvalifikačních kurzech. Vodítkem pro analýzu úspěšnosti
jednotlivých typů rekvalifikací bude zjištění, do jaké míry se jejím absolventům podařilo
po ukončení kurzu nalézt odpovídající pracovní uplatnění. Rozhodujícím měřítkem tedy
bude zejména počet zaměstnaných absolventů rekvalifikací.
Při zpracování této části diplomové práce mohu čerpat pouze z lokálních údajů,
nicméně v celorepublikovém měřítku panuje značná podobnost ve složení realizovaných
rekvalifikačních kurzů dle zaměření programu. Z tohoto důvodu předpokládám, že
výsledky výzkumu budou aplikovatelné i na ostatní regiony České republiky, zejména na
ostatní okresy ústeckého kraje, které se do určité míry potýkají s problémy obdobného
charakteru.
Součástí diplomové práce bude i kvalitativní výzkum uskutečněný formou
dotazníkového šetření s absolventy rekvalifikačních kurzů, kterým se nezdařil návrat na
pracovní trh. Cílem je získat osobní názory rekvalifikantů na efektivitu, ale také kvalitu
absolvovaných kurzů.
Jako zaměstnanec Úřadu práce ČR jsem s touto problematikou denně konfrontována,
proto mohu čerpat informace i ze svých vlastních zkušeností.
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1. Úvod
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7. Proces výběru dodavatelů rekvalifikací
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9. Zaměstnanost absolventů rekvalifikací (uplatnění uchazečů o zaměstnání dle typu
rekvalifikace - analýza úspěšnosti)
10. Závěr
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1 Úvod

Do roku 1989 byl v tehdejším Československu význam slova nezaměstnanost pouze
teoretickým pojmem. Plný význam tohoto pojmu se všemi důsledky si občané země
počali plně uvědomovat až v průběhu 90. let minulého století.
Řešení nezaměstnanosti, jako jednoho ze zásadních veřejně - politických problémů,
si vyžádalo nejen změnu v normativní oblasti2, ale také zavedení funkčních nástrojů
v podobě politiky zaměstnanosti. Již v průběhu roku 1990 byly zakládány úřady práce,
do jejichž činnosti spadala právě realizace státní politiky zaměstnanosti. (V. Krebs
2010: 323) Od roku 1991 se také začala pravidelně evidovat data o míře
nezaměstnanosti, která do konce roku 1996 nepřekročila v celorepublikovém měřítku
hranici 4,00 %3. Až v průběhu let 1997 - 98 začíná nezaměstnanost prudce narůstat a
mezi jednotlivými okresy dochází ke značné diferenciaci v míře nezaměstnanosti.
Mezi lokality s minimální nezaměstnaností patří již dlouhodobě Praha a Mladá
Boleslav. Naopak na druhé straně pomyslného žebříčku se ocitají okresy Karviná,
Jeseník, Bruntál, Most a Děčín4, tedy regiony, ve kterých v 90. letech minulého století
došlo ke značnému útlumu zaměstnanosti v pro tyto lokality tradičních odvětvích, jako
je hutní a strojírenská výroba, těžba nerostných surovin, ale také v zemědělských
profesích (Brožová 2003 : 90).
V tomto období počal narůstat problém v kvalifikační struktuře registrovaných
uchazečů o zaměstnání. Ta se značně odlišovala od požadavků na kvalifikaci v nově
vznikajících profesích, které se stále častěji orientovaly na schopnost pracovat
s moderními technologiemi a přístroji, osvojení si nových postupů. Řešit tyto
disproporce měli některé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které se zaměřovali
zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů, ale také na různé poradenské a aktivizační
techniky.
Právě změna podmínek na trhu práce si hned na začátku 90. let vyžádala zavedení
mechanismů regulujících existující nepružnost trhu práce. Jednalo se zejména o opatření
2

Změnou po uvedeném datu prošel zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, který byl od této doby
několikrát změněn a následně v roce 2006 nahrazen zákonem č. 262/2006 Sb. V roce 1991, byl zaveden
zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, který byl později nahrazen zákonem č. 435/2004 Sb, o
zaměstnanosti
3
Statistická ročenka trhu práce v české republice 2006 – 2009, MPSV
4
Zdroj http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady
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aktivní politiky zaměstnanosti, která měla směřovat k zajištění rovnováhy mezi
nabídkou a poptávkou a pomoci zvýšit šance na pracovní uplatnění těm skupinám
obyvatel, které jsou na trhu práce nějakým způsobem znevýhodněny.
Stěžejními a zároveň nejvyužívanějšími prvky APZ jsou veřejně prospěšné práce,
společensky účelná pracovní místa, rekvalifikace, chráněné dílny, chráněná pracovní
místa a poradenské aktivity.
Jak zde již bylo uvedeno, jedním z nejvyužívanějších nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti jsou rekvalifikace. Jejich význam spočívá zejména ve zvyšování lidského
kapitálu, tj. orientaci na vzdělávání, na zvyšování kvalifikace pracovní síly a tím i
zlepšení její konkurenceschopnosti na trhu práce. Ve srovnání s ostatními nástroji APZ
lze však velmi obtížně hodnotit jeho úspěšnost, protože samotným absolvováním
rekvalifikačního programu nedochází automaticky ke vzniku pracovního místa.
Uplatnění absolventa rekvalifikace je ve značné míře závislé na jeho vlastní aktivitě, ale
také na strukturálním složení místního trhu práce. Úspěšnost absolventů rekvalifikací je
závislá již na samotném výběru zájemců o tento kurz, protože pro úspěšné dokončení
kurzu musí být splněny určité nároky na schopnosti a kvalifikaci osob. Rekvalifikace
jsou současně nástrojem, o který je ze strany uchazečů o zaměstnání enormní zájem,
jenž úřady práce nejsou schopny uspokojit. Jen v roce 2010 se rekvalifikací účastnilo
více než 65 tisíc osob5, což z tohoto nástroje činí z hlediska obsazenosti
nejfrekventovanější typ opatření APZ. Atraktivita tohoto nástroje je zvýšena také tím,
že absolvování kurzu je spojeno s příjmem podpory v rekvalifikaci, což může být částí
uchazečů tím hlavním důvodem jejich zájmu o účast v programu.
V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že statistiky úspěšnosti rekvalifikací, které
jsou úřadem práce zpracovávány, vypovídají o jejich skutečné efektivitě jen z části.
Z důvodu náročnosti zpracování dat se zjišťuje pouze poměr úspěšných absolventů
rekvalifikací, kteří si do určité doby po ukončení kurzu nalezli zaměstnání, k celkovému
počtu všech absolventů tohoto typu opatření. Nezjišťuje se však skutečnost, zda
účastníci některého z programů nastoupili do zaměstnání, které odpovídá nově nabyté
kvalifikaci. Do celkového počtu absolventů úspěšných na trhu práce jsou počítáni i
účastníci kurzů typu „Obsluha počítače“, což nelze posuzovat jako získání nového
profesního zaměření, ale jen jako rozšíření kvalifikace, navíc velmi obecného typu.
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Problémem efektivity rekvalifikací se zabýval rovněž výzkumný tým profesora
Tomáše Sirovátky, který označil nástroj rekvalifikace za nejméně efektivní z výčtu
veškerých nástrojů APZ. Na rozdíl od programů tvorby pracovních míst, jsou
rekvalifikace

ve

větší

míře

směřovány

ke

skupinám

hendikepovaných

či

marginalizovaných osob, kterým program poskytuje významnou podporu při uplatnění
v následném zaměstnání, což může zdánlivě omezit účinnost opatření.
Hlavním výzkumným problémem diplomové práce je otázka úspěšnosti rekvalifikací
při řešení problému nezaměstnanosti u těch typů kurzů, které jsou zaměřené na získání
nové kvalifikace, nebo její rozšíření, v návaznosti na pracovní uplatnění vztahující se k
nově nabyté dovednosti. Konkrétně mne bude zajímat, které rekvalifikační kurzy jsou
nejvíce využívány, kolik uchazečů se ve sledovaném období rekvalifikačních kurzů
zúčastnilo a do jaké míry rekvalifikace zvýšili šance jejich absolventů při uplatnění na
trhu práce. Z hlediska dostupnosti dat bude výzkum prováděn na základě údajů
získaných z Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště v Děčíně, a to v období o roku
2009 do poloviny roku 2011. Validita zjištěných dat bude vztažena k lokalitě, kde
probíhala realizace kurzů, tedy k okresu Děčín.

2 Výzkumné cíle a výzkumné otázky
Hlavní cíl :
 Vyhodnotit míru úspěšnosti jednotlivých rekvalifikačních kurzů a na základě
analýzy úspěšnosti absolventů rekvalifikací na trhu práce určit nejefektivnější typy
rekvalifikačních kurzů, zaměřených na získání zcela nové kvalifikace, nebo
rozšíření té stávající, v návaznosti na pracovní uplatnění vztahující se k nově
nabyté dovednosti.
Dílčí cíle :
 Zhodnocení míry úspěšnosti jednotlivých rekvalifikačních kurzů specifikovaných
v bodě 1.
 Určit typy kurzů, které jsou Úřadem práce ČR, kontaktním pracovištěm v Děčíně
nejčastěji realizované a analyzovat důvody tohoto postupu.
 Vyhodnotit v jakém časovém horizontu úspěšní absolventi kurzů nejčastěji nalezli
pracovní uplatnění.
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 Analýza postupu MPSV a potažmo také úřadů práce zejména při aplikaci nástroje
rekvalifikace v době hospodářské recese.
Výzkumné otázky :
 V jaké míře došlo v období hospodářské recese v letech 2008 – 2010

k navýšení

finančních prostředků určených na realizaci nástrojů APZ a doprovodných opatření ?
 Které typy rekvalifikačních kurzů jsou Úřadem práce ČR, kontaktním
pracovištěm v Děčíně, nejčastěji realizovány ?
 Jaký je počet uchazečů o zaměstnání, kteří ve sledovaném období úspěšně
absolvovali rekvalifikační kurzy?
 Jaký je podíl

uchazečů, kteří po úspěšném ukončení rekvalifikace nalezli

odpovídající zaměstnání (do 3 měsíců po ukončení, do 6 měsíců po ukončení,
v delším časovém horizontu po ukončení aktivity) ?
 Jaký je celkový podíl absolventů, kteří nalezli uplatnění odpovídající nové
kvalifikaci (míra úspěšnosti…)?
 Jsou rekvalifikace efektivním nástrojem řešení nezaměstnanosti ?

3 Metody zpracování

Pro posouzení výše finančních prostředků použitých na

APZ a

zhodnocení

úspěšnosti realizovaných rekvalifikací je využita metoda analýzy statistických dat a
dokumentů, přičemž hlavním zdrojem budou statistiky nezaměstnanosti pro sledovaný
časový úsek, statistické ročenky a analýzy MPSV. Z uvedených zdrojů lze rovněž
čerpat údaje o výši finančních prostředků vynaložených na realizaci jednotlivých
nástrojů APZ.
Metoda analýzy odborných publikací je využita pro získání uvedených
teoretických konceptů, vztahujících se k problematice nezaměstnanosti, marginalizace a
lidského kapitálu.
Úspěšnost jednotlivých typů rekvalifikačních kurzů je zjišťována na základě míry
uplatnitelnosti jejich účastníků na trhu práce formou analýzy primárních dat. Analýza
úspěšnosti tohoto nástroje je aplikována u kurzů realizovaných Úřadem práce v Děčíně
4

(vyjma oblasti Rumburku a šluknovského výběžku) v letech 2009 – 2011. Primární data
byla získávána z databáze OK práce, spisové dokumentace účastníků jednotlivých
rekvalifikací a spisové dokumentace vztahující se ke konkrétním kurzům, kde jsou
shromažďovány informace o průběhu evidence uchazečů o zaměstnání a

údaje o

realizovaných rekvalifikačních kurzech. Vodítkem pro analýzu úspěšnosti jednotlivých
typů rekvalifikací je zjištění, do jaké míry se jejím absolventům podařilo po ukončení
kurzu nalézt pracovní uplatnění v profesi, ke které směřoval daný vzdělávací program.
Rozhodujícím měřítkem tedy je zejména počet zaměstnaných absolventů rekvalifikací.
Pro zajištění objektivity jsou

hodnoceny jen kurzy s dostatečnou obsazeností

(minimálně 5 osob v daném období). Kurzy s nízkou obsazeností jsou většinou
realizovány na základě příslibu zaměstnání, proto je zde zajištěna vysoká úspěšnost.
Při zpracování této části diplomové práce mohu čerpat pouze z lokálních údajů,
nicméně

v krajském měřítku panuje značná podobnost ve složení realizovaných

rekvalifikačních kurzů dle zaměření programu. Z tohoto důvodu předpokládám, že
výsledky výzkumu budou aplikovatelné i na ostatní regiony ústeckého kraje, které se do
určité míry potýkají s problémy obdobného charakteru. Navíc v procesu pracovního
uplatnění existují určité migrační přesuny, které se v největším měřítku odehrávají na
úrovni sousedících okresů.
Další přidanou hodnotou těchto vzdělávacích programů je aktivizace účastníků,
zvýšení motivace k hledání zaměstnání, možnost komunikovat s účastníky kurzu (únik
z izolace) aj. Tato forma účinků je jen obtížně měřitelná, její úroveň lze zjistit pouze na
základě některých kvantitativních, nebo kvalitativních výzkumných metod.
Součástí diplomové práce je proto názorová sonda

uskutečněná formou

empirického dotazníkového šetření s absolventy rekvalifikačních kurzů, kterým se po
ukončení programu nezdařil návrat na pracovní trh. Cílem je získat osobní názory
rekvalifikantů na užitečnost, ale také kvalitu absolvovaných kurzů. Vzhledem k tomu,
že bylo osloveno 53 absolventů rekvalifikací, nelze závěry šetření zobecňovat.
Jako pracovník Úřadu práce ČR jsem s touto problematikou denně konfrontována,
proto mohu čerpat informace i ze svých dlouholetých zkušeností.

5

4 Teoretická část
4.1 Teoretické koncepty

Nezaměstnanost a její vliv na jedince a společnost - prvky APZ jsou primárně
zaměřeny na řešení nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu považuji za přínosné
v souvislosti s účinností rekvalifikací zmínit v diplomové práci vývoj nezaměstnanosti
v naší zemi od roku 1990 a její důsledky v širším společenském kontextu. V této
souvislosti budou využity teoretické koncepty zaměřené na vývoj nezaměstnanosti a
její vliv na společnost a jednotlivce.
Marginalizace na trhu práce - za marginalizaci je označován proces, kdy některé
skupiny obyvatel nejsou schopny plně participovat na trhu práce. Podle Loveridga:
„Marginalizace na pracovním trhu označuje proces, v němž jsou jisté pracovní pozice
přiřazeny specifickým segmentům pracovní síly, které jsou sice ochotné k zaměstnání, a
to na plný úvazek, nejsou však schopné docílit plné integrace v dlouhodobější formě
zaměstnání, která by plně využila jejich pracovní potenciál.“ ( in Sirovátka, 1997: 170)
Marginalizace také může představovat formu zaměstnání charakteristickou pro
sekundární trh práce6.

Marginalizací jsou postiženy zejména některé specifické

skupiny osob, zejména pak osoby s nízkou kvalifikací, osoby zdravotně postižené,
jedinci nad určitou věkovou hranicí, příslušníci etnických menšit apod.
Lidský kapitál a nezaměstnanost - lidský kapitál je ekonomický termín pro
označení znalostí a schopností pracovníka. (Brožová, 2003: 32) Tato forma kapitálu je
získávána v průběhu celého lidského života procesem učení a praxí. Je tvořena
vrozenými vlastnostmi a schopnostmi jedince, ale také způsobem chování a jeho
vzhledem. Tvorba lidského kapitálu z velké části závisí na iniciativě jeho nositele, jeho
přístupu ke vzdělání. Důležitou složkou lidského kapitálu jsou také společenské vazby a
kontakty. Investice do lidského kapitálu zvyšují šance na budoucí uplatnění na trhu
práce.

6

Sekundární trh práce představuje např. méně kvalifikovaná práce, nejistá pracovní místa, horší
podmínky práce a nižší mzdy, pracovní kariéra s častou nezaměstnaností nebo s častějším výskytem
dlouhodobé nezaměstnanosti. (Mareš, 2002)
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Dlouhodobá nezaměstnanost může způsobit zdravotní komplikace, narušení
sociálních vazeb, ztrátu společenského statutu. Nezaměstnaná osoba pozvolna ztrácí
znalosti a dovednosti získané v průběhu pracovního života, což má za následek
postupné snižování

kvalifikace, a devalvaci lidského kapitálu. (Brožová: 2003)

Koncept lidského kapitálu úzce souvisí s vlivem úrovně kvalifikace na celkovou
úspěšnost jejího nositele na trhu práce. Z tohoto důvodu považuji teorii lidského
kapitálu za významnou zejména pro pochopení vazeb mezi úrovní kvalifikace a
úspěchem jedince na trhu práce.

4.2 Nezaměstnanost7

„Práce zaujímá v životě člověka nezastupitelné postavení. Je důležitou podmínkou
jeho důstojné existence, přináší mu nejen materiální prospěch, ale současně mu dává
pocit seberealizace a společenské užitečnosti.“ (Buchtová 2002: 75)
Práce je pro většinu z nás nejen nezbytným zdrojem příjmu, ale také smysluplnou
činností, která nám může přinášet uspokojení a pocit vlastní důležitosti. Zaměstnání
bývá zdrojem důležitých sociálních kontaktů,
seberozvíjení.

zdrojem informací,

Nezaměstnanost přináší téměř vždy do života jedince

základem

nepříjemnou

změnu spojenou zejména se ztrátou jistot v podobě finančního příjmu, který má v
soudobé společnosti rovněž statusový význam. „Ve společnosti, v níž je sociální status
většiny lidí odvozen od jejich postavení na trhu práce, představuje ztráta zaměstnání
pro jedince a jeho domácnost tíživou materiální, sociální a psychickou situaci.“(Mareš,
Sirovátka 2007 : 281)
Je obecně známo, že ztráta zaměstnání a nezaměstnanost mají řadu nepříznivých
zdravotních důsledků jak somatických, tak i psychických (Buchtová 2002). Problém
vztahu mezi nezaměstnaností a fyzickým zdravím má podle současných názorů
společného jmenovatele ve stresu, který napadá kardiovaskulární a imunitní systém
člověka (Mareš 2002).
Podle Brožové je nezaměstnanost složitým osobním, ale také společenským
problémem (Brožová 2003).
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Nezaměstnanost je spojena se

Zdroj : autorka
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ztrátou sociální role,

narušením identity jedince, snížením jeho sociálního statusu a omezením participace na
nejrůznějších sociálních aktivitách (Katrňák, Mareš: 2007). Nezaměstnaná osoba je
dočasně vyřazena ze společnosti. Propuštění ze zaměstnání je pro většinu lidí proto
velmi traumatizujícím zážitkem spojeným s dlouhodobým stresem (Vágnerová 2004).
V neposlední řadě dochází k dekvalifikaci, ztrátě pracovních zkušeností a znalostí, tudíž
ke ztrátě lidského kapitálu, který je významným ekonomickým zdrojem. „V důsledku
nezaměstnanosti ztrácí jak nezaměstnaný, tak celá společnost. Registrujeme tedy ztráty
jak individuální, tak společenské, přičemž obojí spolu úzce souvisí.“ (Brožová 2003:
101)
Ve společenské rovině se jedná zejména o nevyužité potencionální ekonomické
zdroje, v tomto případě výrobního faktoru práce. Vysoké náklady na výplaty sociálních
dávek a podpory v nezaměstnanosti spolu s nižší spotřebou a rovněž nižšími úsporami
významně ovlivňují bilanci hospodaření státu. Další významné ztráty pro státní
ekonomiku jsou ztráty na daních. „Stát přichází o daňové příjmy, zatímco jeho výdaje
v důsledku nezaměstnanosti rostou.“ (Brožová 2003: 103)
Zejména masová nezaměstnanost je závažným společenským problémem, který
může zásadně ovlivnit náladu ve společnosti a po určité době postupně katalyzovat v
sociální konflikt.

Vzestup nezaměstnanosti může mít rovněž za následek nárůst

sociálně – patologických jevů ve formě kriminality, nebo určitých typů závislostí.
Nezaměstnanost dělíme na několik základních typů :
Frikční nezaměstnanost – je popisována jako přechod osob mezi dvěma pracovními
místy, tedy spíše krátkodobý stav. Může se jednat rovněž o osoby, které nově vstupují
na trh práce. V případě frikční nezaměstnanosti lze předpokládat shodu mezi nabídkou
a poptávkou na lokálním trhu práce.
Strukturální nezaměstnanost – můžeme označit jako kvalifikační neshodu mezi
nabídkou a poptávkou pracovní síly. Při odvětvové změně struktury ekonomiky jsou
propouštěny osoby, které svou kvalifikací a dovednostmi neodpovídají nově vzniklým
podmínkám trhu práce. Na druhou stranu trh postrádá osoby s kvalifikací, která se
v dané lokalitě vyskytuje v omezeném počtu. Tuto formu nezaměstnanosti lze od konce
90. let sledovat zejména v lokalitách ústeckého a moravskoslezského kraje.
Technologická

nezaměstnanost

–

jedná

se

o

určitou

část

strukturální

nezaměstnanosti, kdy jsou zrušená pracovních místa nahrazována technikou.
Cyklická nezaměstnanost – je vysvětlována jako nedostatečné využití kapacit
z důvodu odbytových potíží, známých z období hospodářské recese. (Mareš 2002)
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Skrytá nezaměstnanost – jedná se nezaměstnanost, kdy osoby bez zaměstnání
nehledají práci, a nejsou ani registrované na úřadech práce. Do této skupiny mohou
spadat i osoby, které řeší svou situaci jiným způsobem, např. studiem, mateřstvím apod.
Částečná – existence pracovníků, kteří jsou zaměstnáni pouze na zkrácený úvazek a
plně tak nevyužívají svým schopností a kvalifikace. (Mareš 2002)
Dobrovolná nezaměstnanost – existuje v případech, kdy nezaměstnané osoby
odmítají při určité úrovni mezd pracovat, nebo upřednostňují volný čas před
zaměstnáním. (Krebs 2010)
Nedobrovolná nezaměstnanost – poptávka po pracovních místech je nižší, než
nabídka.
Nezaměstnanost je veskrze vnímána jako negativní jev, ačkoli určitá úroveň
nezaměstnanosti je ekonomy vnímána jako přirozená.
„Určitá míra nezaměstnanosti je chápána jako neodstranitelné minimum.“ (Mareš
2002: 28) Podle liberálního pojetí jde o přirozenou úroveň nezaměstnanosti, která se
pohybuje v rozmezí 2 – 6%. Překročení této hranice (ať směrem dolů, tak nad tuto
úroveň) bývá považováno za nežádoucí. (Mareš 2002)

4.2.1 Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost

Mezi nejzávažnější problémy vyskytující se na trhu práce patří opakovaná

a

dlouhodobá nezaměstnanost. Ta může být rozdílně definována:
1) Nezaměstnanost trvající déle než 1 rok, či déle než 2 roky. (Mareš 2002)
2) Nezaměstnanost v délce trvání nad 5 měsíců je dle zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, již považována za dlouhodobou. Podle § 33 odst. 1 písm. a) tohoto
zákona se tito uchazeči řadí mezi skupiny, kterým je při zprostředkování zaměstnání
věnována zvýšená péče8.
Podle Sirovátky je dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost v podmínkách naší
země spojena s individuálními charakteristikami nezaměstnaných, a to zejména nízkou
kvalifikací a zhoršeným zdravotním stavem. Jedním z klíčových znaků je také
8

Znění §33 tohoto zákona bylo od 1. 1. 2012 novelizováno. Rizikové skupiny zde již nejsou podrobněji
definovány: „Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji
pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují.“ (Zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti)
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demotivace, malá orientovanost na pracovním trhu, ale také v nepřiměřená očekávání
vůči institucím, zaměstnavatelům a

špatný odhad svých vlastních schopností.

(Sirovátka 1996: 41)
V roce 2010 se zvýšil podíl osob evidovaných na úřadech práce déle než 12 měsíců,
a to z úrovně 23% v roce 2009, na 31,8 %. V okrese Děčín byl zaznamenán podíl osob
s dlouhodobou evidencí na úrovni 40,52 %.
Obecně lze konstatovat, že v době hospodářské recese míra dlouhodobé
nezaměstnanosti v takto postižené lokalitě roste.
Dlouhodobá nezaměstnanost výrazně ovlivňuje možnosti uplatnění jedince na trhu
práce a je považována za významný faktor podílející se na marginalizaci osob.
Tabulka č. 1
Stav k:

Délka
evidence/
období

31.12.2007

30.6.2008

31.12.2008

30.6.2009

30.6.2010

Počet

Počet

Počet

Počet

Počet

UoZ

v%

UoZ

v%

UoZ.

v%

UoZ

v%

v%

UoZ

do 3 měsíců

2075

24,1

1637

22,0

2446

29,6

1938

19,8

2983

27,8

3-6 měsíců

1254

14,6

1195

16,1

1418

17,2

2421

24,7

1610

15,0

6-9 měsíců

775

9,0

682

9,2

711

8,6

1256

12,8

982

9,15

9-12 měsíců

710

8,3

511

6,9

543

6,5

809

8,3

807

7,52

12-24 měsíců

1290

15,0

1177

15,9

1043

12,6

1201

12,3

4348

40,52

2499

29,0

2223

29,9

2092

25,3

2088

21,3

/

/

8603

100

7425

100

8253

100

9790

100

10730

100

nad
měsíců
Celkem
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Délka evidence uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadě práce v Děčíně
Rok 2007 - 2010
Zdroj : Statistika Úřadu práce v Děčíně

4.2.2 Vývoj nezaměstnanosti v České republice po roce 1989

V České republice byla na začátku 90. let zaznamenána nezaměstnanost na velmi
nízké úrovni9. Transformace české ekonomiky nebyla provázena nezaměstnaností
v masovém měřítku zejména proto, že uvolněné pracovní síly stihl absorbovat nově
9

Zdroj http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_cr
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vznikající soukromý sektor. Z důvodu pomalého vývoje strukturálních změn v zemi se
míra nezaměstnanosti pohybovala v letech 1991 – 1996 pod úrovní 5 %.

Dalším

faktorem ovlivňujícím tehdejší nízkou míru nezaměstnanosti byl fakt, že mezi
propouštěnými pracovníky figurovali lidé v předdůchodovém věku, kteří nově vzniklou
životní situaci řešili odchodem do předčasného důchodu. Mnozí pracovníci uvolnění
z primárního a sekundárního sektoru nalezli uplatnění v rozvíjejícím se terciárním
sektoru služeb.
V průběhu 90. let však dochází ke značným rozdílům ve výskytu nezaměstnanosti
mezi jednotlivými okresy10. K problematickým okresům se již v této době řadí okres
Bruntál, Karviná, Jeseník a Louny, tedy okresy orientující se převážně na zemědělskou
produkci. (Mareš : 2002)
V druhé vlně propouštění po roce 1997 zasáhla nezaměstnanost rovněž

sektor

služeb, a to zejména v důsledku privatizace podniků a bank. Její míra se dostala nad
úroveň 5,2 % a tento trend se v dalších letech prohluboval (Brožová 2003). Od roku
1998 se snižoval počet pracovních míst hlavně v tzv. tradičních profesích a docházelo
dokonce k zániku některých odvětví. Naopak ale došlo i ke vzniku nových profesí, což
s sebou neslo změnu v kvalifikačních předpokladech, na kterou ovšem trh práce nebyl
schopen pružně reagovat. Tím se značně prohloubila cyklická nezaměstnanost. Nabídka
práce neodpovídala poptávce po ní zejména kvalifikační strukturou (Brožová 2003).
V této době procházeli některé regiony značnými strukturálními změnami. Jednalo se
zejména o regiony se silným průmyslovým zázemím, jako je severní Morava a severní
Čechy, kde došlo ke značnému poklesu výroby v hutním průmyslu a restrukturalizaci
podniků zabývajících se zemědělskou produkcí. Dochází rovněž k útlumu chemické
výroby a potravinářské výroby11.
Od konce 90. let docházelo pod tlakem asijských trhů k postupnému útlumu textilní
výroby v rámci celé české republiky. Několik velkých textilních výrobců bylo nuceno
omezit výrobu a přistoupit k masivnímu propouštění12. Nejvyšší podíl propouštěných
pracovníků činili v těchto sektorech lidé se základním vzděláním a lidé vyučení. Lidé
10

Zdroj http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady
Např. v Ústí nad Labem dochází k redukci výroby a rozsáhlému propouštění v jedné z největších firem
zaměřených na chemickou výrobu, Spolchemie a. s. Z podniku s několika tisíci zaměstnanci se ke konci
90. let stala firma s cca 600 zaměstnanci. Firma vystřídala několik majitelů. V Děčíně ukončila v 90.
letech výrobu čokoládovna Diana zaměstnávající stovky osob.
12
V ústeckém kraji to byla např. firma Benar a. s., V roce 2005 působilo v ústeckém kraji několik
výrobních závodů podniku Benar a. s., který v 90. letech zaměstnával řádově několik tisíc pracovníků,
zejména žen, v různých profesích textilního průmyslu. V roce 2005 se počet zaměstnanců této firmy
pohyboval kolem 400 osob. V průběhu roku 2006 firma ukončila výrobu.
11

11

s nižším stupněm vzdělání byli v minulosti zaměstnáváni převážně v těchto oborech, a
to

v manuálních

profesích

nevyžadujících

vysokou

kvalifikaci.

V důsledku

restrukturalizace a omezení výroby se však právě tito lidé v případě masivního
propouštění ocitli v řadách nezaměstnaných jako první. Z hlediska vzdělání představují
v regionech severní Moravy a Čech nezaměstnané osoby se základním vzděláním a
osoby vyučené doposud nejpočetnější skupinu uchazečů evidovaných na úřadech práce.
Od

roku

1997

také

dochází

ke

značnému

nárůstu

míry

dlouhodobé

nezaměstnanosti13. Ta se v roce 1999 pohybovala nad hranicí 30 %. Dlouhodobá
nezaměstnanost nad uvedenou hranicí je v posledních 5 letech evidována v okresech
Karviná, Ústí nad Labem, Děčín a Chomutov14.
V letech 1998 a 1999 vzrostla míra nezaměstnanosti v České republice nad úroveň 9
%. K dalšímu výraznému nárůstu nezaměstnanosti došlo v letech 2002 – 200315. Tyto
změny byli přičítány převážně úbytku sezónních prací ve stavebnictví, ale také poklesu
výkonu světové ekonomiky.
V průběhu roku 2007 došlo vlivem ekonomického růstu v celé České republice
k poklesu nezaměstnanosti. To mělo pozitivní dopad také na regiony, kde se míra
nezaměstnanosti pohybuje od roku 1998 nad úrovní 10 %. Významný ekonomický růst
zaznamenal zejména automobilový průmysl, díky kterému se projevil výrazný
nedostatek pracovníků kvalifikovaných v klasických strojírenských oborech, které jsou
velmi často na toto odvětví průmyslu navázány, jako jsou např. obráběč, zámečník,
nástrojař apod. Zlom nastal na konci roku 2008, ale zejména v průběhu následujícího
roku, kdy se i v naší zemi počal projevovat důsledek ekonomické krize, která zasáhla
právě vzkvétající automobilový průmysl. Česká republika, která je na tuto oblast
průmyslu silně zaměřena, pocítila negativní vliv ekonomické krize právě na vzrůstající
nezaměstnanosti zejména u osob zaměstnaných v tomto a příbuzných odvětvích.
Od roku 2011 opět dochází k pomalému poklesu nezaměstnanosti. V některých
částech republiky se pokles projevuje jen velmi pozvolna. V regionech s vysokou
nezaměstnaností, jakými jsou Ústecký a Moravskoslezský kraj, lze rovněž registrovat
nejnižší úroveň zaměstnanosti, což je dáno zejména počtem a strukturou nabízených
13

Dlouhodobá nezaměstnanost může být rozdílně definována:
1) Nezaměstnanost trvající déle než 1 či déle než 2 roky. (Mareš 2002)
2) Nezaměstnanost v délce trvání nad 5 měsíců je dle Zákona o zaměstnanost č. 435/2004 již považována
za dlouhodobou. Podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. se tito uchazeči řadí
mezi skupiny, kterým je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče.
14
Zdroj Statistická ročenka MPSV pro rok 2004 -2009
15
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady
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pracovních míst v jednotlivých krajích. Oba regiony byly ve velké míře dříve zaměřeny
na těžký průmysl, a to zejména těžbu uhlí, strojírenskou a hutní výrobu a chemický
průmysl. V současné době zde dominuje strojírenská výroba, nákladní automobilová
doprava a přeprava.

4.3 Lidský kapitál a teorie jednání

Účelem využití nástroje rekvalifikace je podpora uchazečů a zájemců o zaměstnání v
jejich návratu na trh práce, posílení konkurenceschopnosti osob zvýšením jejich
kvalifikace, a tím i flexibility možnosti uplatnění v zaměstnání. Nabídka formálního
vzdělávání středoškolské úrovně je v současnosti v oblasti dálkového studia značně
limitována16.

Rekvalifikace proto zejména pro osoby s nízkou úrovní kvalifikace

zůstávají jedním z mála dostupných nástrojů, které umožňují v poměrně krátkém
časovém úseku pomoci snížit rozdíl mezi nabídkou a poptávkou pracovní síly.
Vzdělávací programy jakéhokoli typu plní funkci nástrojů podpory zvyšování
lidského kapitálu. Z tohoto důvodu považuji za důležité tomuto konceptu věnovat určitý
úsek teoretické části práce.
„Teorie investic do lidského kapitálu porovnává nerovnost ve výdělcích s rozdíly
v talentu, rodinném zázemí, dědictví a ostatních aktivech.“(Becker, 1997: 197 – in
Becker a Tomes, 1986)
Lidský kapitál je především ekonomickým pojmem, který se snaží strukturovat sumu
lidských znalostí, schopností a zkušeností do podoby nákladů a výnosů. Podle Beckera:
..„Analýza lidského kapitálu vychází z předpokladu, že se jednotlivci rozhodují o svém
vzdělání, pracovní průpravě, lékařské péči a o ostatních doplňcích k vědomostem a
zdraví na základě porovnání výnosů a nákladů. Výnosy zahrnují vedle zlepšení výdělků
a zaměstnání kulturní a ostatní nepeněžní zisky, zatímco náklady obvykle závisí
především na ušlé hodnotě času stráveného na získání těchto investic.“ (Becker,
16

Dálkovou, distanční nebo večerní formu studia eviduje v České republice 146 škol, z toho 68 státních.
V Ústeckém kraji je to 14 škol. Středoškolské studium bez maturity (s výučním listem) uvádí v celé ČR
19 škol, vesměs se tedy jedná o maturitní obory. Zdroj OK práce.
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1997:195) Vzdělání, praxe, péče o vlastní zdraví i nepeněžní vklady ve formě cestování,
výchovy v rodině či mezilidské komunikace jsou zde pojímány jako investice, které
mají značný vliv na vývoj hospodářské politiky státu. Investice do lidského kapitálu
jsou tedy hodnotou nejen pro jedince, ale pro celou společnost. Informace a vzdělání se
tak stávají ekonomickým přínosem jak pro jedince, který při vyšším vzdělání snáze
nalezne pracovní uplatnění a získá vyšší finanční ohodnocení za vykonanou práci, tak
pro ekonomický vývoj státu. Podle Brožové vzdělání zvyšuje produktivitu pracovníků
údajně až o 6 %. (Brožová 2003: 37)
Podle teorie lidského kapitálu každý jedinec zvažuje své budoucí zisky, v tomto
případě zisky ze vzdělání, výměnou za ztrátu volného času, finančních prostředků nebo
určitého nepohodlí. Odměnou za vklad do vlastní osoby mohou být výraznější platové
ohodnocení, lepší jistota na trhu práce nebo vyšší společenský kredit.
Lidský kapitál je specifický pro každého jedince, tudíž je úzce svázaný s jeho
nositelem. (Brožová, 2003: 33). Jedinečnost každého člověka, jeho osobní zkušenosti,
vliv okolí a vrozené charakterové vlastnosti činí z každého člověka originální,
neopakovatelnou osobnost. „Volba spotřeby a dalších činností průměrného člověka
závisí spíše na jeho dětství, životních zkušenostech, sociálních interakcích a kulturních
vlivech.“ (Becker 1997:15)
Becker dále uvádí 2 typy zásob kapitálu, a to osobní kapitál, který zahrnuje: „
….relevantní spotřebu v minulosti spolu s dalšími vlastními zkušenostmi, které ovlivňují
stávající a budoucí užitky“. (Becker 1997: 17) Společenský kapitál obsahuje vliv
minulých skutků příslušníků referenční skupiny a dalších relevantních činitelů na
sociální síť a kontrolní systém jedince. Osobní a společenský kapitál tvoří část celkové
zásoby jeho lidského kapitálu. Podle Beckera jsou v některých případech osobní a
společenský kapitál významnějšími ve vlivu na spotřebu a užitky, než vzdělání,
pracovní průprava a další činnosti zvyšující příjmy. Zmíněné typy kapitálů jsou spíše
sociologickým, než ekonomickým termínem.
Podle Bourdieu, jako autora konceptu sociálního kapitálu, představuje sumu
veškerých známostí a kontaktů, které mohou zvýšit kariérní úspěšnost jedince, a ze
kterých může ve svém životě profitovat. Jde o jistý způsob sociální směny v rámci
ustavených sítí známostí. (Petrusek, 2000)
„Kultura má značný vliv na preference a chování jednotlivce, zatímco chování má
pouze pomalý zpětný vliv na kulturu.“ (Becker 1997:31)
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Volba kariéry jedince je tedy do značné míry ovlivněna tlakem nejbližšího okolí a
jeho vlastními životními strategiemi. Na základě výše uvedených teorií lze vyslovit
domněnku, že i motivace k dalšímu vzdělávání, ať už formálního nebo neformálního
charakteru, je spjata s minulou zkušeností a osvědčenými způsoby jednání, ale také s
určitým typem doporučení referenční skupiny. Rodina a okolí jedince může působit
nejen jako opora a záchranná síť, ale také jako referenční skupina poskytující zavedené
a ověřené vzorce jednání. Podle Sirovátky „….může být rodina ta nejlepší, ale také ta
nejhorší věc na světě“. (Sirovátka 1997: 33)
V souvislosti s účastí v rekvalifikačních kurzech pořádaných úřady práce bylo
zjištěno, že nejvyšší zájem o tyto programy vykazují osoby se středoškolskou úrovní
vzdělání, tedy nikoli osoby se základním vzděláním, kteří by doplňující vzdělávací
aktivity potřebovaly ve větší míře17.
Vliv rodiny na vzdělanostní aspirace potomků popisuje ve své studii brněnských
rodin „dělníků a vysokoškoláků“ i Katrňák (Katrňák 2004). V dělnických rodinách
nejsou z hlediska vzdělání na děti kladeny vysoké nároky, rodiče proto nejsou při
volbě kariéry svým potomkům příkladem. Na své děti nekladou přehnané nároky a
neočekávají, že by měly na vzdělanostním a společenském žebříčku dosáhnout výrazně
vyšší úrovně než jejich rodiče. Dle názorů respondentů rodiče v dělnických rodinách do
určité míry projevovali zájem o školní výsledky svých dětí, ale pokud se jim nevedlo,
nedokázali je motivovat a s přípravou do školy svým dětem pomáhali jen v prvních
letech docházky, a to jen v omezené míře. Oproti tomu vysokoškolsky vzdělaní rodiče
se snaží své potomky motivovat k lepším výsledkům ve škole. V těchto rodinách dle
autora převládá názor zdůrazňující důležitost vzdělání. V názorech na školu se děti
vysokoškolsky vzdělaných rodičů příliš neliší od těch z dělnických rodin. Děti zajímají
jen některé předměty, obvykle ty, které jim jdou. Děti vysokoškoláků ale přistupovaly
k učivu svědomitěji a věnovaly více času domácí přípravě i přes to, že je probíraná látka
nebo předmět příliš nebavily. Na druhé straně rodiče těchto dětí se zajímali o jejich
prospěch, o dění ve škole, docházeli aktivně na třídní schůzky a se školou více
spolupracovali. Becker k tomuto jednání rodičů konstatuje, že:„….Mohou si zvolit
dokonalejší vzdělání zčásti proto, že vede k lepšímu ocenění budoucnosti, a tím snižuje

17

MPSV, Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti,
vlastní výzkum
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diskont budoucnosti. Rodiče učí děti, aby brali více v úvahu budoucí důsledky svých
voleb.“ (Becker, 1997:24)
Podle Bourdieu objem kulturního kapitálu určuje míru investic do vzdělání jedinců.
Bourdieu tvrdí, že stávající vzdělávací systém udržuje značný rozdíl v přístupu jedinců
ke vzdělání, a to podle objemu zděděného kulturního kapitálu. „Protože rozdíly ve
způsobilosti jsou neoddělitelné od rozdílů sociálních, které onen zděděný kulturní
kapitál vytváří, udržuje tím i stávající diference sociální.“ (Bourdieu 1998: 28) Zařazení
podle školy určuje budoucí postavení jedince na společenském žebříčku. „Ve všech
pokročilých zemích……závisí dnes společenský úspěch velmi těsně na prvotním aktu
nominace, kterým sociální diference, existující už předtím, získává vzdělanecké
posvěcení.“ (Bourdieu 1998: 29)
Jak popisuje Kuchař, mezi vzděláním a zájmem o jeho následné zvyšování, je jasná
spojitost. (Kuchař, 2007: 26) Vzdělaní lidé se tak mnohem častěji snaží o prohloubení
či rozšíření svých dosavadních znalostí a dovedností i v dospělosti. Podle Rabušicové je
úroveň vzdělání jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodnutí dospělého jedince,
zda doplnit či rozšířit stávající kvalifikaci (Rabušic, Rabušicová 2006).
Na základě empirických studií byl tento trend potvrzen, a to nejen u formálního typu
vzdělání, ale formou účasti v krátkodobých kurzech v průběhu pracovní kariéry. (Keller
2008: 105) Výsledky průzkumu prokázaly, že u lidí se středoškolským vzděláním bez
maturity a nižším, jsou ochotni dále se vzdělávat jen 2 osoby z 10. Tyto osoby také
nejčastěji uvádí jako důvod nízké účasti na celoživotním vzdělávání jeho nepotřebnost,
nebo také „učení mě nebavilo“. Naopak vysokoškolsky vzdělané osoby vykazují daleko
vyšší participaci na celoživotním vzdělávání ve formě kurzů. Jednoznačně
nejnavštěvovanějšími programy jsou kurzy na ovládání počítače (což je také případ
rekvalifikací zprostředkovanými úřady práce), následují za nimi kurzy zaměřené na
znalost cizích jazyků, kde opět dominují vysokoškoláci. (Keller 2008) „Těchto forem
vzdělání využívají přednostně ti, kdo díky své pozici disponují dostatečnými zdroji a
prostředky, a využívají je k dalšímu zvýšení svých výhod. V důsledku toho se objevuje
dalekosáhlá segmentace společnosti na vyšší vrstvy, které další vzdělávání aktivně
provozují, a na ty, kteří na takovou investici nemají dostatek zdrojů a ani nejsou
přesvědčeni, že o tom, že právě jim by se taková investice vyplatila.“ (In Keller 2008:
104 – Schömann, Leschke 2004: 385)
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Podle Beckera je jednání osob ovlivněno rovněž představou o budoucím přínosu
současného jednání, úvaha o tom, jaký „kapitál“ získají za cenu současných investic :
„Představivostní kapitál nejenže ovlivňuje diskont budoucího užitku, ale rovněž mění
preference statků působením na nynější a budoucí volby. Ten, kdo klade větší váhu na
budoucí důsledky současných voleb, je mnohem pravděpodobněji angažován
v aktivitách, které zvyšují budoucí užitky, možná na úkor současného užitku….Ve svém
důsledku se u jedinců více orientovaných na budoucnost vyvinou zvykové a další
preference, které mají pro budoucnost prospěšnější důsledky. “ (Becker, 1997:25)
V souvislosti s modelem lidského kapitálu Kuchař uvádí jako základní elementy
pracovní zkušenosti, vzdělání, kvalifikace, charakter současné práce včetně pracovní
pozice, individuální charakteristiky jedince, ale za významný činitel ovlivňující tvorbu
lidského kapitálu považuje také náhodu a štěstí, které podle autora mohou ovlivnit tento
proces daleko významněji než ostatní zmiňované složky. (Kuchař 2007: 23)
Podle Frölicha výše kvalifikace ovlivňuje u nezaměstnaných osob výskyt
zdravotních obtíží (in Buchtová 2002). Vyučení a nevyučení

trpěli zdravotními

problémy v 29% případů, u odborných pracovníků a nižších úředníků se obtíže vyskytly
v 22,5 %, a střední a vyšší úředníci vykazovaly horší zdravotní stav v 12,7 % případů.
(Buchtová 2002: 101)
Za snahou o neustálé zvyšování znalostí může stát nejen touha po vědění či vliv
rodiny, ale také snaha o získání prestiže a opory okolí: „Muži a ženy potřebují získat
úctu, uznání, prestiž, přijetí a sílu od své rodiny, přátel, příslušníků referenčních skupin,
k nimž náleží, i od ostatních lidí. Jedincův fond společenského kapitálu nezávisí
primárně na jeho vlastních volbách, ale na volbách učiněných příslušníky referenčních
skupin, k nimž náleží, a dalšími osobami v relevantní síti interakcí.“ (Becker, 1997:26)
V sociologickém pojetí je sociální kapitál charakterizován zejména jako přístup ke
společenským sítím vypovídající o povaze vztahů k okolí jedince. Rozhodování jednice
zde není vnímáno jen jako jednání nezávislé na vlivu okolí, ale rovněž jako výsledek
meziosobních vazeb v rámci společenských sítí. (Keller, 2008) Úspěch jedince na trhu
práce je tak závislý na kvalitě sítí, které mohou značně ovlivnit jeho stabilitu a úroveň.
Podle Granovettera úspěšnost na trhu práce přímo souvisí také s typem vazby, jež je ke
známým a blízkým osobám pojí. (Granovetter 1995)

Granovetter pojmenovává

meziosobní vztahy jako silné a slabé vazby, kde síla vazby je závislá na množství
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společně stráveného času, vzájemné důvěře (emoční intenzitě), míře intimity a náplni
vzájemně poskytovaných služeb. Jako silné vazby jsou zde uvedena pouta se členy
rodiny a blízkými příbuznými, slabé jsou naopak vazby s náhodnými známými a
s lidmi, se kterými jedinec udržuje málo intenzivní vztah se slabým emočním nábojem.
Podle této teorie slabé vazby umožňují člověku lepší přístup k novým možnostem,
které by mu v případě, kdy by byl odkázán pouze na síť silných vazeb, zůstaly skryty.
Při aplikaci na

úspěšnost osob při hledání zaměstnání lze předpokládat, že lidé

s rozvětvenými a pestrými sociálními sítěmi mají mnohem větší šanci na získání
kvalitního pracovního místa, než osoby v uzavřených sociálních systémech, lidé
izolovaní nebo silně fixovaní jen na úzkou rodinu.
Určitá úroveň vzdělání zaručuje nejen jistější a finančně lépe hodnocené zaměstnání,
ale také zajišťuje do budoucna určitou síť kontaktů, která může být později prostředkem
k získání perspektivního zaměstnání. Vyšší vzdělání a kvalifikace rovněž umožňuje
snadnější přístup k pracovním místům na primárním trhu práce, kde jsou lépe placená
pracovní místa spojená s většími výhodami, než v případě sekundárního trhu práce, kde
nacházejí uplatnění spíše méně kvalifikované osoby.

4.3.1 Koncept celoživotního vzdělávání

Současný globalizovaný trh vyvíjí neustálý konkurenční tlak na jedince, který je
nucen v průběhu své pracovní kariéry několikrát změnit profesi, popřípadě rozšířit svou
dosavadní kvalifikaci. To je jeden z důvodů postupného rozvoje konceptu celoživotního
vzdělávání, který je v rámci Evropské unie silně podporován, a je jedním z klíčů
k zajištění sociální integrace a dosažení rovných příležitostí. (Roosmaa, Saar 2010)
Roosmaa rovněž upozorňuje na skutečnost, že postoje lidí k systému celoživotního
učení se různí, a to podle věku, postavení na trhu práce a vzdělání. Mladí lidé mají o
vzdělávání jakéhokoli typu větší zájem než starší osoby, které pravděpodobně tuto
investici nevnímají z hlediska budoucnosti jako perspektivní. Z výzkumu vyplynulo, že
v systému neformálního vzdělávání participují více osoby v pracovním poměru, než
osoby bez zaměstnání. (Roosmaa, Saar 2010: 180) Zaměstnanci jsou častěji účastni na
specifickém vzdělávání, které je určeno pro konkrétní pracovní uplatnění, než na
obecném typu vzdělávání, zaměřené na všestranně využitelné dovednosti. Důvodem
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tohoto jednání je podle Roosmaa fakt, že zaměstnavatelé považují vzdělávání osob se
základní

úrovní

kvalifikace

za

nákladnější,

než

vzdělávání

kvalifikovaných

zaměstnanců.
Konning rovněž zmiňuje souvislost úrovně dosaženého vzdělání a participaci na
celoživotním vzdělávání.
Úroveň účasti na neformálním vzdělávání se v jednotlivých státech Evropské unie
značně rozchází Podle úrovně dosaženého vzdělání nejvýrazněji participují tzv. „bílé
límečky“. Tento typ vzdělávání je nejvýrazněji podporován ve všech skandinávských
zemích, Velké Británii, Rakousku a Slovinsku. Úroveň participace se pohybuje mezi 40
a 50 %. (OECD 2011)
Nejvyšší míra nerovnosti v přístupu k neformálnímu vzdělávání je patrná u
pobaltských zemí, jako je Estonsko, Litva a Lotyšsko, nejnižší opět u skandinávských
zemí, Velké Británie a Rakouska. Česká republika je na velmi nízké úrovni v nerovnosti
v přístupu k neformálnímu vzdělání, ale také vykazuje poměrně nízkou úroveň
participace, a to na úrovni okolo 12 %.
Podle Konninga by se celoživotní učení mělo v současné společnosti stát součástí
běžného života jedince a jakýmsi standardem pro každého, a to zejména v zájmu
zvýšení jeho flexibility na trhu práce. (Konning 2007)
Aktivní politika zaměstnanosti se v tomto ohledu podílí na financování složek
neformálního vzdělávání jako nedílné součásti systému celoživotního učení, a to
zejména prostřednictvím nástroje rekvalifikace.
Posílení výkonnosti systémů celoživotního učení patří mezi jeden z cílů programu
Evropa 2020.18

4.4 Marginalizace na pracovním trhu19

Nezaměstnaností bývají nejvíce postiženy
z typů

skupiny obyvatel vykazující některý

hendikepu, který je dočasně nebo trvale oslabuje v konkurenci zájemců o

pracovní místo. Mezi takto postižené jedince patří zejména osoby se zdravotním
18

Akční plán pro naplňování národních cílů ČR stanovených v rámci Strategie Evropa 2020.
Podle Sirovátky je marginalizace na pracovním trhu chápána jako absence či omezení participace
jedinců v tržní soutěži o pracovní místa. (Sirovátka, 1997: 12)
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postižením, osoby ve vyšším nebo naopak nízkém věku, lidé pečující o závislou osobu,
jedinci po výkonu trestu či příslušníci etnických menšin. V oblastech postižených
vysokou mírou dlouhodobé nezaměstnanosti nebo strukturálními změnami je
nejčastějším hendikepem nevhodná kvalifikace. V lokalitách severních Čech je jedním
z nejvýraznějších omezení na trhu práce

právě nízká nebo chybějící kvalifikace.

Z tohoto pohledu je absence nebo nedostatek kvalifikace výrazným omezujícím
činitelem na trhu práce.
„V souladu s teorií hledání práce je marginalizace na pracovním trhu v prvé řadě
důsledkem procesu soutěžení a selekce ovlivněné poměrem nabídky a poptávky na
pracovním trhu, produktivitou pracovní síly (a tedy i úrovně lidského kapitálu), a její
motivaci k přijetí konkrétního zaměstnání.“ (Sirovátka, 1997: 27) V souvislosti s teorií
lidského kapitálu na pracovním trhu v konkurenci ostatních zájemců o práci obstojí
vždy spíše lépe vybavení jedinci20. Méně kvalifikované osoby jsou pak více vystavené
riziku dlouhodobé nebo opakované nezaměstnanosti. Méně kvalifikované osoby také
bývají přijímány na hůře placená pracovní místa, do méně stabilních pracovních úvazků
s dobou určitou nebo na práce sezónního typu. „Hendikep nekvalifikované pracovní
síly je základním hendikepem, a k němu přistupují další.“ (Sirovátka,1997: 72)
Podle údajů z tabulky č. 4 tvoří uchazeči o zaměstnání se středoškolským vzděláním
bez maturity a uchazeči se základním vzděláním nejpočetnější skupinu nezaměstnaných
osob z hlediska kritéria kvalifikace. Z hlediska úrovně dosaženého vzdělání tvoří
v ústeckém kraji největší skupinu nezaměstnaných osoby se středním odborným
vzděláním bez maturity a osoby se základním vzděláním. V roce 2009 činil podíl
uchazečů se středním vzděláním bez maturity v děčínském regionu 44 % (tabulka č. 2).
V krajském a celorepublikovém měřítku činil podíl osob s touto úrovní vzdělání 36 %
(tabulka č. 3).
Osoby se základním vzděláním mají nejobtížnější pozici z hlediska uplatnění na trhu
práce. V roce 2009 činil podíl těchto osob v evidenci ÚP v Děčíně téměř 38 %. Ústecký
kraj eviduje v průměru 41% uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním. V ČR byl
ve stejném období zaznamenán průměrný podíl uchazečů s touto výší vzdělání na
úrovni 26 %.
Významnou úlohu v přístupu k zaměstnání hraje nejen úroveň dosaženého vzdělání,
ale také obor, ve kterém je jedinec absolvoval. (OECD, 2011) Výběr oboru hraje
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Sirovátka tento mechanismus nazývá efektem „konkurence“.
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zejména na lokálních trzích práce zásadní úlohu, a to nejen u netradičních oborů.
Příkladem může být útlum sklářské výroby v průběhu let 2009 - 2010, kdy došlo
k rozsáhlému propouštění kvalifikované pracovní síly.
K marginalizaci mohou přispívat i vnější podmínky, podmínky na lokálním trhu
práce, který dlouhodobě nevytváří dostatečné příležitosti pro vznik potřebného počtu
pracovních míst. V některých oblastech, kde v minulosti nastala významná redukce
pracovních příležitostí pro určité kvalifikační skupiny obyvatel, nedošlo k jejich
následné obnově ani substituci21. Některé lokality tak zůstaly trvale postiženy vysokou
nezaměstnaností, navzdory příznivé situaci v celostátním měřítku. Příkladem mohou být
okresní města Most a Děčín, která se od konce 90. let potýkají s vysokou úrovní
nezaměstnanosti22. V tomto období zaniklo velké množství pracovních míst zejména
v těžebním a hutním průmyslu, železniční a lodní dopravě, ale také v textilním
průmyslu a zemědělství, která poskytovala obživu zejména osobám s nízkou úrovní
kvalifikace. V důsledku těchto změn postupně docházelo k úbytku v nabídce pracovních
míst pro osoby s nízkou kvalifikací, který v dalších letech nebyl dostatečně
kompenzován nabídkou alternativního zaměstnání.
K marginalizaci dochází velice často z důvodu kumulace několika hendikepů. Právě
osoby s nízkou úrovní kvalifikace jsou často postiženy dlouhodobou nezaměstnaností.
V důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti dochází ke ztrátě pracovních dovedností,
zkušeností a návyků. „Možnost uplatnění na trhu práce je u dlouhodobě
nezaměstnaných

spojena

s problémem

nízké

pracovní

kompetence

a

zaměstnatelnosti23.“ (Sirovátka 2009: 94)
Sama dlouhodobá nezaměstnanost je zaměstnavateli vnímána velmi negativně. Déle
trvající nezaměstnanost navíc může způsobit zdravotní komplikace, narušení sociálních
vazeb, ztrátu společenského statutu. Délka nezaměstnanosti snižuje potenciál jedince
při snaze o uplatnění na trhu práce, a to takřka v přímé úměře. (Aaronson, Mazumder,
Schechter, 2010) Navíc vysoké zastoupení dlouhodobě nezaměstnaných osob může
21

O. Hora a M. Žižlavský tento jev popisují jako deficit pracovních příležitostí, který lze chápat jako
nedostatek pracovních míst, nedostatek pracovních míst v oboru nezaměstnaného nebo nedostatek
vhodných pracovních míst. (Sirovátka 2009: 81)
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Nezaměstnanost v těchto lokalitách dosahuje dlouhodobě úrovně nad 14 %.
23
Pracovní kompetence jsou vnímány v několika úrovních:
a) Být schopen pracovat a moci pracovat (nemít závažná zdravotní omezení nebo nebýt omezen např.
péčí o závislou osobu)
b) Mít dovednosti potřebné pro pracovní uplatnění
c) Umět si najít zaměstnání
d) Mít dostatečnou motivaci pracovat a být ochoten přijmout konkrétní zaměstnání (Sirovátka, Hora,
Žižlavský 2009: 80)
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negativně ovlivnit úroveň mezd v dané lokalitě, protože v regionu je trvale vysoká
konkurence v nabídce pracovní síly. Regiony s vysokou nezaměstnaností tak v určitých
profesích nabízí výrazně nižší platové ohodnocení, než v regionech s vysokou úrovní
zaměstnanosti.
Z výsledků výzkumu prof. Tomáše Sirovátky vyplynulo, že marginalizované osoby
považují za problematické ty podmínky, které ovlivňují jejich začlenění do pracovního
procesu, a to zejména podmínky platové, nedostatek vhodných pracovních příležitostí
v místě bydliště, nedostatek vlivných známých, vybíravost zaměstnavatelů, nevhodná
pracovní místa neodpovídající kvalifikaci zájemce a nedostatečnou pomoc úřadu práce.
Sirovátka poukazuje na nereálné představy těchto osob o výši nástupního platu a
neochotu cestovat do zaměstnání v lokalitách vzdálených více než půl hodiny
strávených na cestě (Mareš, Sirovátka, Vyhlídal 2002/ Hora 2008).
Podle Kuchaře je situace na trhu práce ovlivněna několika faktory, z nichž jedním
z nich je národnostní struktura společnosti, zejména rozličné migrační procesy působící
na její utváření. Dalším důležitým faktorem je demografická struktura regionu, zejména
složení populace z hlediska věku a pohlaví. Významným činitelem, který zde již byl
zmiňován, je vzdělanostní a profesní struktura obyvatel regionu. Posledním faktorem je
ekonomický vývoj země nebo dané lokality, kdy v posledním desetiletí hraje značnou
úlohu globalizace ekonomiky. Všechny tyto charakteristiky hrají významnou úlohu při
vytváření podmínek na trhu práce. (Kuchař, 2007)
Podle Hory je dalším významným činitelem ovlivňující trh práce také sociální
politika země, která zásadně ovlivňuje pracovní vztahy mezi zaměstnanci a firmami, ale
také výši příspěvků plynoucích do systémů sociální ochrany, kvalitu vzdělání na všech
úrovních včetně celoživotního a vytváří potřebné podmínky pro vznik nových
pracovních míst v systému aktivní politiky. (Sirovátka 2009: 81)
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5 Analytická část
5.1 Analýza vývoje APZ v ČR s důrazem na vývoj rekvalifikací24

Politiku zaměstnanosti můžeme označit jako soubor opatření zaměřených na regulaci
tržních sil a zaměstnanosti v dané zemi. Cílovou populací politiky zaměstnanosti je dle
Potůčka veškeré obyvatelstvo v ekonomicky aktivním věku. (Potůček 1995: 64) Podle
zaměření a funkcí politiku zaměstnanosti rozlišujeme na tyto 2 složky :
Pasivní

politika

zaměstnanosti

se

omezuje

na

prostou

výplatu

podpor

v nezaměstnanosti jako kompenzace ztráty stálého příjmu ve formě mzdy, pomoc
uchazečům pomocí zprostředkování zaměstnání a poskytováním informací o volných
pracovních místech. Je tedy zaměřena na řešení již vzniklého problému, nikoli na
zamezení či prohloubení jeho výskytu. Oproti tomu aktivní politika se snaží zaměřit na
prevenci nezaměstnanosti a její snižování formou nástrojů pomáhajících vytváření
nových pracovních míst, popř. zvýšení šancí příjemců opatření APZ při uplatnění na
trhu práce. Složky aktivní politiky zaměstnanosti významně napomáhají rozvoji a
zachování lidského kapitálu, ať formou tvorby nových pracovních míst nástroji Veřejně
prospěšné práce a Společensky účelná pracovní místa, tak přípravou na možnost
uplatnění na trhu práce zprostředkováním dalšího vzdělávání, jako je tomu v případě
rekvalifikací.
Podle Krebse je politika zaměstnanosti zaměřena zejména na rozvoj infrastruktury
trhu práce prostřednictvím sítě specializovaných institucí, podporu vytváření nových
pracovních míst a pracovních činností a podpora adaptability pracovní síly.
Na aktivní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2010 použito celkem 5,664 miliard
korun. Na jednotlivé části jsou čerpány prostředky z národní APZ (státní rozpočet
České republiky). Od roku 2008 lze nástroje VPP, SÚMP, rekvalifikace a poradenské
činnosti financovat také z Evropského sociálního fondu. V současné době jsou hlavním
finančním zdrojem prostředky z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
vyjmenované nástroje jsou prioritně hrazeny právě z tohoto zdroje.
Nejvyužívanějšími nástroji aktivní politiky zaměstnanosti jsou veřejně prospěšné
práce, společensky účelná pracovní místa a rekvalifikace25.
24

Zdroj: Autorka
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Z hlediska financování jednotlivých nástrojů bylo nejvíce prostředků použito na
VPP. Z celkové sumy 5,664 miliard Kč vynaložených na všechny nástroje a opatření
APZ, bylo na úhradu nákladů spojených s realizací tohoto nástroje vynaloženo v roce
2010 1,624 miliard Kč, což je nejvyšší částka za celou dobu realizace tohoto nástroje.
Pomocí tohoto opatření se daří umístit i dlouhodobě evidované uchazeče o zaměstnání a
osoby s nízkou kvalifikací, jejichž šance na uplatnění na trhu práce jsou nejnižší.
V posledních letech se tato místa stala pro obyvatele odlehlých lokalit vyhledávanou
pracovní příležitostí, mimo jiné i z důvodu místní dostupnosti. Tento nástroj je zejména
pro zaměstnavatele výhodný z důvodu nízkých nákladů na vytvoření takovéhoto
pracovního místa, které vyžaduje minimum energie na zaučení pracovní síly.
V současné době, kdy je v mnoha regionech České republiky ještě patrný vliv
hospodářské recese, se veřejně prospěšné práce staly prioritním nástrojem APZ. Jde
však většinou o rutinní činnosti, které nevyžadují vysoké nároky na odbornost
pracovníka. Přidaná hodnota tohoto nástroje je tedy zejména v udržení pracovních
návyků uchazeče a jakási forma preventivního opatření v případě negativního působení
vlivu dlouhodobé nezaměstnanosti.
Společensky účelná pracovní místa jsou specifickým nástrojem. Je určen osobám
obtížně umístitelným na trhu práce, které pomocí tohoto nástroje mohou nastoupit na
nově vytvořené nebo dotované pracovní místo. V rámci tohoto opatření může být
rovněž podpořena a částečně financována nově vzniklá samostatně výdělečná činnost
evidovaného uchazeče o zaměstnání. U tohoto nástroje je ze strany podnikatelů největší
zájem o uchazeče alespoň s částečnou kvalifikací, kteří se zpravidla dokáží rychleji
zaučit a lépe tak zapadnou do pracovního prostředí.
V letech 2007 a 2008 můžeme sledovat podstatné snížení poskytnutých prostředků
na tento typ nástroje. Paradoxně i v roce 2009, kdy na českou republiku dolehl vliv
celosvětové hospodářské krize, byla částka vynaložená na realizaci společensky
účelných pracovních míst podstatně nižší než v letech 2004 – 2006. U tohoto typu
nástroje je počet nově vzniklých pracovních míst závislý na momentální ekonomické
situaci lokálních zaměstnavatelů. To je pravděpodobně také jedním z faktorů, které
ovlivňují zájem o poskytnutí příspěvku na vytvoření takového místa.
Při porovnání spotřebovaných výdajů na jednotlivé nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti patří po celé sledované období SÚMP na druhé místo v pořadí.
25

Měřítkem je zejména počet osob, které byli těmito nástroji podpořeny a výše finančních prostředků
využitá na pokrytí nákladů spojených s realizací jmenovaných opatření.
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Rekvalifikace patří mezi nástroje, kde je poptávka z části ovlivněna zájmem ze
strany uchazečů o zaměstnání, a ti také v některých specifických případech určují, které
konkrétní

rekvalifikační

kurzy budou v daném

období

pořádány. Jednotlivé

rekvalifikační kurzy je tedy vhodné plánovat nejen v návaznosti na situaci na lokálním
trhu práce, ale také vzhledem k poptávce uchazečů o zaměstnání a v neposlední řadě
také v závislosti na potenciálu rekvalifikované pracovní síly a jejím zdravotním stavu.
Ze všech nástrojů APZ je objem spotřebovaných finančních prostředků
vynaložených na pořádání rekvalifikací po dlouhou dobu na pomyslné třetí příčce.
Jelikož je průměrná cena kurzu26 mnohem nižší než příspěvek na zřízení nového
pracovního místa, je u tohoto nástroje počet podpořených osob zdaleka nejvyšší.
Poptávka po rekvalifikačních kurzech ze strany uchazečů zdaleka převyšuje finanční
možnosti Úřadu práce ČR. Největší zájem o rekvalifikace mají uchazeči se
středoškolským vzděláním, nejméně osoby se základním vzděláním a osoby
s minimální kvalifikací. Tradičně nejvíce kurzů je zaměřeno na počítačovou
gramotnost, která v dnešní době patří k obecným dovednostem.

5.1.1 Aktivní politika zaměstnanosti

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je aktivní politika zaměstnanosti
souhrnem opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti.
Zabezpečuje ji Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce. Jedná se tedy o
opatření sloužící k prevenci nezaměstnanosti a k aktivnímu řešení již vzniklé situace.
Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti (APZ), jsou dle zákona27
zejména :
- rekvalifikace,
- investiční pobídky,
- veřejně prospěšné práce,
- společensky účelná pracovní místa,

26

Průměrná cena za jeden rekvalifikační kurz se v loňském roce a v roce 2009 pohybovala okolo 8.000
korun. Výdaje na zřízení nového pracovního místa v rámci SÚMP se pohybují mezi 40.000 – 60.000
korunami. V případě nástroje VPP výdaje na 1 pracovní místo kolísají mezi 40.000 – 60.000 korunami.
27
Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti § 104, odst. 2 a § 105, odst. 1 zákona
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- příspěvek na zapracování,
- příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program,
- podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením uvedená v části třetí, s
výjimkou příspěvku podle § 78,
- cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120).
Mezi

opatření APZ patří také

poradenství například za účelem zjišťování

osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, kterými
jsou zejména pracovní a bilanční diagnostika nebo možné aktivizační a motivační
poradenské programy typu Job club apod. Součástí opatření APZ jsou dle zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti také podpory zaměstnávání osob se zdravotním
postižením (chráněné pracovní místo, chráněná pracovní dílna) a cílené programy
k řešení zaměstnanosti28.
V průběhu roku 2009 vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí doporučení, aby
mezi takto podporované skupiny byly zahrnuty i osoby dotčené současnou
hospodářskou recesí29.
Každý úřad práce byl do 31. 3. 2011 samostatným právním subjektem a měl v tomto
smyslu významný vliv na rozhodnutí, na které nástroje aktivní politiky bude uvolněno
nejvíce finančních prostředků a potažmo mohl i vyhodnotit, který z uvedených nástrojů
vnímá v dané situaci ve svém regionu jako nejefektivnější. Mezi nejméně využívané
nástroje aktivní politiky zaměstnanosti lze dlouhodobě zařadit investiční pobídky,
příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.
Veřejně prospěšné práce (dále VPP) jsou časově omezené pracovní příležitosti
spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a
komunikaci nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo jiných obecně
prospěšných institucí, včetně práce osobního asistenta, pomocné práce v oblasti charity,
v oblasti sociální a kulturní, ve školách apod. (NI č. 32/2009). Z hlediska objemu
vynaložených finančních prostředků se jedná se o nejvyužívanější typ nástroje APZ30.
V naprosté většině případů jsou všechna tato místa zřizována obcemi, kde si místní
28

Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti § 120, odst.1 – 4 zákona
http://www.mpsv.cz/files/clanky/8430/11032010_1.pdf
30
Maximální výše příspěvku činí v tomto případě 10 tisíc korun měsíčně na jednu osobu. V menší míře
jsou dohody uzavírány se sociální organizací, ale v takových případech je částka stanovena v max. výši 4
tisíce korun na jednoho pracovníka měsíčně nejdéle po dobu jednoho roku. Výše příspěvku pro
pracovníky v sociální sféře je dána změnou zákona o sociálních službách. Pracovní místo může být
obsazeno jedním uchazečem po dobu 6 až 12 měsíců.
29

26

zastupitelé

vybírají vhodné kandidáty pro tuto činnost z evidence uchazečů o

zaměstnání, kteří mají v obci trvalé bydliště.

Tímto způsobem je řešena vysoká

nezaměstnanost zejména v některých okrajových lokalitách jednotlivých regionů.
V menších obcích jsou mnohdy zaměstnávány opakovaně stejné osoby, čímž se
naprosto popírá původní účel tohoto opatření.
Tento typ nástroje je mezi uchazeči z odlehlých lokalit děčínského okresu poměrně
hojně vyhledáván. Jedním z důvodů atraktivity tohoto typu zaměstnání je místní
dostupnost bez nutnosti dojíždění do zaměstnání a nutných výdajů spojených
s dopravou do zaměstnání, ale také nízké nároky na kvalifikaci pracovníků.
Nejvíce finančních prostředků bylo v letech 2008 – 2010 použito na realizaci právě
VPP, a to zejména v ústeckém, jihomoravském a moravskoslezském kraji31. Ústecký
kraj je od roku 2000 na pomyslné 1. příčce při využívání tohoto typu nástroje. Náklady
se v období 2000 – 2010 téměř každoročně pohybovaly nad hranicí 200 milionů korun.
Za zmínku jistě stojí, že v roce 2007 se náklady na realizaci opatření APZ pohybovaly
na nejnižší hranici od roku 2000. V případě děčínského úřadu práce nebylo patrné
navýšení počtu pracovních míst, nicméně prodloužení doby pracovního poměru a
navýšení příspěvku na mzdy pro jednotlivé uchazeče zaměstnané pod obecními úřady se
projevilo na výši vyplacených prostředků použitých na tyto účely.
Nejčastěji podporovanými skupinami osob v této kategorii jsou dlouhodobě
evidovaní uchazeči o zaměstnání a osoby nad 50 let věku.
Tabulka č. 2
Nástroj
APZ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rekval.

8,9

9,6

11,7

13,2

13,4

13,9

10,7

10,3

5,1

12,5

SÚPM
VPP
Abs.
ZP
Celkem

47,6
43,5
11,3
9,5
121

22,4
39,9
14,8
9,9
105

33,9
28,3
14,4
10,8
104

28,9
31,4
16,1
13,9
104

20,3
36,1
6,8
15,7
94

27,6
27,8
7,7
16,2
94

18,5
22,5
3,7
6,8
62

13,5
30,0
0
6,2
60,5

19,8
44,3
0
10,6
79,8

23,9
46,7
0
9,1
92,2

Rok

Použité finanční prostředky na APZ v děčínském okrese - celkem a na jednotlivé nástroje za období
od roku 2001 (uvedené částky jsou v milionech Kč)
Zdroj: Lokální statistiky Úřadu práce ČR, krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště
v Děčíně
31

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydaje
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Společensky účelné pracovní místo (dále SÚPM) je nové pracovní místo, které
zaměstnavatel zřizuje na základě písemné dohody s úřadem práce a obsazuje jej
uchazeči o zaměstnání vedenými v úřadu práce, kterým nelze zajistit jiným způsobem
pracovní uplatnění. V rámci tohoto nástroje lze požádat o následující typy SÚMP :
 jednorázová návratná půjčka
 úhrada úroků z úvěrů
 dotace na mzdy
 dotace na vybavení
Tento typ nástroje je dle doporučení MPSV32 na dobu 1 roku. Po dobu kratší než
je tato lze obsadit takto zřízené pracovní místo jen ve výjimečných případech.
SÚMP jsou nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, na které jsou společně
s nástrojem VPP alokovány největší finanční částky. Při porovnání výdajů na opatření
SÚMP v letech 2004 - 2006 s výší uvolněných finančních prostředků na stejný účel
v roce 2008 a 2009 lze i přes rapidní zhoršení situace na pracovním trhu vysledovat
sestupnou tendenci. Finanční zdroje jsou na nástroje APZ alokovány postupně
v průběhu roku, což je také citelným problémem při plánování výdajů a uzavírání
konkrétních dohod s žadateli o příspěvek jakéhokoli typu. Cyklické uvolňování
prostředků je také jednou z hlavních příčin potíží při jejich následném čerpání.
Na nástroj SÚPM bylo v roce 2010 vynaloženo 1,454 miliardy korun. Největší
podíl na realizaci tohoto typu opatření měl opět ústecký, jihomoravský a
moravskoslezský kraj33, kde je také dlouhodobě registrován výskyt vysoké míry
nezaměstnanosti.
Cílené programy v oblasti zaměstnanosti jsou na základě zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti34 :“…soubory opatření ke zvýšení možnosti fyzických osob nebo
jejich skupin uplatnit se na trhu práce.“
Programem tohoto charakteru na celostátní úrovni je i Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost. Z finančních zdrojů tohoto programu je od roku 2008 hrazena
velká část opatření APZ. Zejména se jedná o rekvalifikace, veřejně prospěšné práce a
společensky účelná pracovní místa.
32

Normativní instrukce č. 32/2009, Nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydaje
34
Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti § 120, odst.1 – 4 zákona
33
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Některé úřady práce vytvářely své vlastní programy zaměstnanosti na regionální
úrovni. Tyto programy podléhají schvalovacímu řízení MPSV. Na krajské úrovni byly
organizovány projekty typu RIP (regionální individuální projekt), které pak byly
realizovány v rámci úřadů práce na okresní úrovni daného kraje35. V ústeckém kraji se
jednalo například o projekt Společnou cestou za prací, který byl zahájen v roce 2009.
Jeho součástí byli pracovní nebo bilanční diagnostiky účastníků, motivační programy
pro uchazeče o zaměstnání s možnosti absolvování rekvalifikačního kurzu a řízená
praxe u zaměstnavatele s asistentem.
Další formou cílených programů byli projekty, které

vytvářely a realizovaly

konkrétní úřady práce pouze pro účastníky z oblasti působnosti tohoto úřadu. Tyto
programy typu NIP (národní individuální projekt) jsou rovněž hrazeny z OP LZZ.
Většina projektů vznikla v letech 2009 a 2010. Největší podíl na čerpání finančních
prostředků má opět ústecký kraj a překvapivě i kraj středočeský, kde se míra
nezaměstnanosti dlouhodobě stabilizovala na mnohem nižší úrovni.
Programy tohoto typu jsou v poledních 3 letech úřady práce využívány také z důvodu
intenzivní spolupráce s klientem spojené s ucelenou nabídkou včetně účasti
v rekvalifikačních kurzech, tj. služeb s možnou návazností na pracovní místo36.
Od roku 2007 jsou na některá opatření a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
čerpány prostředky nejen z národní APZ (prostředky vyčleněné pouze ze státního
rozpočtu české republiky), ale jako významný zdroj financí slouží také prostředky
z Evropského sociálního fondu, a to prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost. Částka přidělená na spolufinancování nástrojů a opatření aktivní
politiky zaměstnanosti z tohoto operačního programu je více než dvojnásobná oproti
prostředkům, které jsou každoročně určeny na realizaci těchto nástrojů z národní APZ.
Nástroje a opatření APZ podporovaly především následující cílové skupiny uchazečů
o zaměstnání : mladí do 20 let, starší 50 let, ženy, dlouhodobě nezaměstnaní, fyzické
osoby pečující o dítě do 15 let věku a osoby dotčené současnou hospodářskou recesí.

35
36

Od 1. 4. 2011 jsou tyto ÚP kontaktními pracovišti krajských poboček Úřadu práce ČR.
Obsahem programů je bilanční a pracovní diagnostika, motivační skupinové programy typu Job club aj.
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Tabulka č. 3
Rok
Nástroj

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

VPP

713 953

685 002

833 189

838 951

899 298

684 989

949 087

1 371
223

1 623
832

SÚMP

616 819

691 559

1 030
597

1 184
356

1 071
803

867 971

596 654

985 295

1 454
155

Rekval.

370 431

405 870

480 635

408 250

357 299

269 289

271 130

388 131

582 261

Podpora
OZP

177 565

223 585

251 354

310 040

318 872

235 690

255 657

323 545

323 661

Cílené
Programy
zam.

/

/

/

50 093

118 707

170 535

9 963

75 843

626 919

Celkem

1878768

2006016

2595775

2791690

2765979

2228474

2082491

3144037

4610828

Výdaje za jednotlivé nástroje APZ v celorepublikovém měřítku, v letech 2002 - 2010
Zdroj: MPSV, vlastní výpočty

5.1.2 Cílové skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání, ke kterým
nejčastěji směřují opatření APZ
„Vysoká

míra

nezaměstnanosti

a

dlouhodobá

nezaměstnanost

jsou

nejfrekventovanější především mezi osobami s nízkou kvalifikací, mladými lidmi,
ženami, lidmi s nízkým vzděláním, členy minoritních skupin (zejména rasově, ale i
kulturně či nábožensky identifikovaných) a novými imigranty (Mareš 2002 : 95).“
Cílové skupiny osob, které by měly být převážně zastoupené mezi prioritními
příjemci opatření APZ, jsou definovány zejména zákonem č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti. Podle § 33 tohoto zákona byli do konce roku 2011 vyjmenovány tyto
skupiny uchazečů o zaměstnání :
„a) fyzické osoby se zdravotním postižením,
b) fyzické osoby do 20 let věku,
c) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,
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d) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,
e) fyzické osoby starší 50 let věku,
f) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle
než 5 měsíců,
g) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména
fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v
nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení
výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření
zabezpečovací detence a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.“37
Novelizovaná podoba zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti obsahuje v § 33, odst.
1, pouze redukovanou formulaci: „Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená
péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z
jiných vážných důvodů potřebují.“ Zjednodušené znění umožňuje pracovníkům úřadů
práce individuálně posoudit potřeby jednotlivých uchazečů o zaměstnání před jeho
zařazením do jakéhokoli z nástrojů APZ. Na druhou stranu v současných podmínkách
překotných změn v agendě samotných úřadů práce i změnou související legislativy lze
v některých případech

jen velmi obtížně identifikovat skutečné potřeby konkrétní

osoby.
Nutno podoktnout, že mezi skupinami uchazečů specifikovanými v zákoně č.
435/2004, Sb. o zaměstnanosti, nebyly uvedeny fyzické osoby s nízkou kvalifikací, či
bez kvalifikace. Podle Buchtové tvoří pracovníci bez kvalifikace zhruba jednu třetinu
nezaměstnaných osob (Buchtová, 2002 : 114). Jedná se zejména o mladé lidi do 20 let,
kteří předčasně ukončili povinnou školní docházku nebo těsně po jejím ukončení již
dále nepokračovali ve studiu středoškolského typu. Do této skupiny mohou patřit i
osoby, které těsně po ukončení povinné školní docházky, zpravidla ještě před koncem
80. nebo začátkem 90. let nastoupili do zaměstnání a působili v některé dělnické
profesi. Pokud jsou tyto osoby po dlouhou dobu v evidenci úřadu práce, jimi nabyté
znalosti a vědomosti postupem času devalvují, takže tyto osoby po určité době již
nejsou schopny vykonávat profesi s nároky na kvalifikaci. Mezi tuto skupinu uchazečů
můžeme zařadit rovněž osoby sociálně vyloučené (marginalizované), žijící na okraji
společnosti, jako jsou například několikanásobně trestané osoby či osoby závislé na
alkoholu či omamných látkách.
37
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Tabulka č. 4
Rok
Zastoupení
v%

2006

2007

2008

2009

2010

Ústecký
kraj

ČR

Ústecký
kraj

ČR

Ústecký
kraj

ČR

Ústecký
kraj

ČR

44

21

45

31

43

30

41

26

26

4

3

3

3

4

3

4

3

3

35

40

34

38

34

38

36

42

40

2

3

2

3

2

3

2

3

3

10

14

10

15

11

15

11

15

17

ÚSV (M)

3

4

3

4

3

4

4

5

5

VOŠ (N)

0

1

0

1

0

1

0

1

1

VŠ (R+T)

1

3

2

4

2

5

2

5

5

Základní
vzdělání
(C)
Střední
odborné
vzdělání (J)
ÚSO
(E+H)
Vyučení
s maturitou
(L)
Střední
odborné
s maturitou
(M)

Ústecký
kraj

ČR

Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání, srovnání Ústecký kraj – Česká republika v letech 2006 –
2010 Zdroj: Analýza zaměstnanosti 2006-2010, MPSV

Mac Laughlin považuje za cílové skupiny zejména rekvalifikačních programů osoby
nízkého nebo naopak vyššího věku, a právě osoby s nízkým vzděláním. (MacLaughlin
1992).
Například v ústeckém kraji byl v minulých letech zaznamenán největší zájem o
pracovníky minimálně s výučním listem, a to v podílu 36,6%38. V celorepublikovém
měřítku patří osoby s výučním listem z hlediska výše vzdělání dlouhodobě mezi
nejpočetnější skupinu nezaměstnaných. Ve vzdělanostní struktuře registrovaných
uchazečů o zaměstnání ústeckého kraje tvoří největší skupinu osoby se základním
vzděláním, a to na úrovni kolem 45 %39. Oproti tomu poptávka po pracovní síle
s odpovídající úrovní kvalifikace koliduje okolo 20 %40.

38

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/trh/
Statistická ročenka trhu práce v ČR v roce 2006 – 2009, MPSV
40
tamtéž
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Z uvedených skupin je v evidenci úřadů práce nejvíce zastoupena kategorie uchazečů
dlouhodobě evidovaných.

Na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se osoby

evidované déle než 5 měsíců podílí více než 23 %41. Dlouhodobá nezaměstnanost je jak
absolutně, tak i relativně vyšší v okresech s vyšší mírou nezaměstnanosti. Je výrazně
podmíněna úrovní vzdělání. V ústeckém kraji se podíl dlouhodobě evidovaných osob již
po několik let pohybuje na úrovni mezi 40 - 50 %. Mezi významné faktory ovlivňující
dlouhodobou a opakující se nezaměstnanost patří nízká kvalifikace, nedostatečné
pracovní zkušenosti, nízký nebo naopak vyšší věk, etnický původ a zhoršený zdravotní
stav limitující osobu vykonávat danou profesi. Tendence k dlouhodobé nezaměstnanosti
se nejvýrazněji projevují u osob se zdravotním omezením a osob ve vyšších věkových
kategoriích. V některých případech se jedná o kumulaci více problémů.
Faktorem

ovlivňujícím

nezaměstnanost

nezaměstnanost, protože šance na

je

paradoxně i

uplatnění na trhu práce

sama dlouhodobá
se

s délkou doby

nezaměstnanosti zmenšují. Podle Mareše a Katrňáka bývá příčinou opakující se
nezaměstnanosti povaha lokálních trhů práce, které nejsou schopny nabídnout dostatek
pracovních příležitostí pro osoby, které jsou na tyto trhy přímo vázány. (Katňák, Mareš
2007)
Nezaměstnané osoby starší 50 let patří mezi nejpočetnější skupinu z pohledu
dlouhodobé nezaměstnanosti. Tato kohorta také patří k těm, které jsou nezaměstnaností
ohroženy nejvíce. K tomuto přispívá rovněž fakt, že lidé mezi zaměstnáním a důchodem
nejsou obvykle příliš ochotní se dále vzdělávat a to zejména proto, že svou budoucnost
vnímají z pohledu uplatnění na pracovním trhu spíše jako neperspektivní. Pokud jsou
zaměstnavatelé nuceni snižovat stavy zaměstnanců, bývají osoby z této věkové skupiny
jako jedni z prvních dotčených. Z hlediska úspory na platech zaměstnanců je pro
zaměstnavatele nejefektivnější ukončit pracovní poměr se zaměstnancem právě z této
věkové kategorie. Jednání zaměstnavatelů se pak pochopitelně odráží ve strategii osob
nad 50 let věku při snaze o návrat na trh práce. Situaci výstižně popsal Jan Keller :
„Mít dnes 50 let a více není na trhu práce rozhodně žádná výhra a z představy, že
člověk bude muset ještě dalších 15 či 20 let hrát při přijímacích pohovorech na
personálním oddělení roli svěžího, nápaditého a flexibilního jinocha, zešedivějí mnozí
ještě před padesátkou.“ (Keller 1995: 33) Pokud bychom posuzovali míru
nezaměstnanosti určitých skupin z hlediska dosaženého věku, byl v roce 2010 podíl

41
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osob

věkové kategorie 50+ na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání 27,7 % 42.

Z hlediska věku tvoří osoby na 50 let věku nejpočetnější skupinu.
Nezaměstnanost absolventů do 20 let, kteří vstupují na trh práce, je velice
problematickým jevem. Pokud se tyto osoby nezapojí do pracovního procesu záhy po
ukončení studia, nevytvoří se u nich potřebné pracovní návyky, poměrně snadno
rezignují a přizpůsobí se nastalé situaci. Největším problémem u osob věkové kategorie
do 20 let je, že pokud tito lidé po ukončení studia při snaze o nalezení vhodného
zaměstnání zažijí dlouhodobý neúspěch, tato zkušenost je může trvale poznamenat a
ovlivnit tak jejich snahu o opakované hledání pracovního uplatnění. Důsledkem může
být trvalá nečinnost jako součást životního stylu. U některých jedinců se mohou časem
postupně vyvinout nežádoucí návyky, jako např. závislost na omamných látkách nebo
alkoholismus.
Ženy bývají postiženy nezaměstnaností častěji než muži (v evidenci úřadů práce
obvykle tvoří početnější skupinu). Ženy jsou v naší zemi rovněž více postiženy
dlouhodobou nezaměstnaností než muži. Ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců činí
53,7% z celkového počtu evidovaných nezaměstnaných žen a ženy nezaměstnané déle
než 12 měsíců činí 35,6 % z tohoto celkového počtu. U mužů je to v kategorii nad 6
měsíců 44%, nad 12 měsíců 28,3%43.
Příčinou neúspěchu při snaze o uplatnění na trhu práce to často bývá péče o závislou
osobu. Ženy bývají obecně vnímány jako pečovatelky, proto se od nich obecně více
očekává starostlivost o své blízké, a tudíž i častý výskyt absence v zaměstnání.
V ústeckém kraji mají ženy ztíženou pozici zejména z důvodu nedostatečné nabídky
pracovních příležitostí. Většina nezaměstnaných žen dříve pracovala v textilním
průmyslu, v zemědělství, v potravinářském průmyslu nebo v některých podnicích
zaměřených na strojírenství, a to zejména v administrativních pozicích.
Pro ženy je v lokalitě děčínského okresu nabídka volných pracovních míst obecně
velmi omezená. V regionech, kde tradičně převažuje nabídka pracovních míst ve
strojírenství a elektrotechnice, je trh práce orientován spíše na mužskou pracovní sílu.
Ženy se zde nejčastěji daří zaměstnat ve službách, kde je ale počet pracovních míst
limitován.
„Můžeme konstatovat, že český trh je významně genderově, věkově, vzdělanostně a
regionálně strukturován. Pracovní síla nemá pro zaměstnavatele z hlediska těchto
42
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charakteristik stejnou váhu. Ženy mají na trhu práce jiný význam než muži, mladí lidé
jsou jinak vnímáni než lidé středního věku nebo lidé starší, vzdělání má odlišnou váhu
pro šance na trhu práce a regiony ovlivňují podobu trhu práce.“ (Katrňák, Mareš 2006:
300)
Paradoxně k tomuto jevu je v celorepublikovém měřítku míra nezaměstnanosti u žen
nižší než u mužů. V minulém roce byl zaznamenán podíl žen na celkové
nezaměstnanosti ve výši 47,8%44.
Osoby se zdravotním postižením8 tvoří v evidenci úřadů práce zvláštní skupinu.
Jednak je snaha o umístění těchto osob zpět do zaměstnání velice komplikovaná z toho
důvodu, že jejich možnosti

uplatnit se v zaměstnání jsou poněkud omezené, ale

problematický bývá i přístup těchto uchazečů . Někteří z nich často po zaměstnavatelích
požadují různé výhody nad rámec jejich možností a očekávají, že se jim přizpůsobí. Při
prezentaci u zaměstnavatele uchazeči mnohdy poukazují v prvé řadě na to, jaké
činnosti nemohou vykonávat, namísto aby nejdříve uvedli výčet znalostí a dovedností,
kterými disponují. U mnohých z této skupiny uchazečů navíc dochází ke kumulaci více
postižení a v tomto případě je většinou zcela nemožné nalézt pro ně vyhovující pracovní
uplatnění. V roce 2010 byla tato skupina v celkovém výčtu evidovaných osob
zastoupena 12,4 %45. Stojí jistě za uvedení poznámka, že v době, kdy kulminoval vliv
hospodářské krize, na tuto specifickou skupinu osob to nemělo výraznější dopad.

5.2 Rekvalifikace
„Jisté je, že trhy práce se ve stále větší míře orientují a budou orientovat na nabídku
pracovních míst vyžadujících vysokou kvalifikaci a flexibilitu……..Proto především
investicemi do vzdělání, kvalifikace a rekvalifikace je nutno zabránit tomu, aby se
formovala početná skupina lidí, kteří budou z titulu neodpovídajících kvalifikačních
dispozic vylučování z trhu práce, a aby v důsledku vysoké nezaměstnanosti nedocházelo
k sociálnímu rozštěpení společnosti.“ (Krebs a kol., 2010: 320)
Rekvalifikací je myšleno rozšíření stávající kvalifikace, obnovení kvalifikace, či
získání zcela nových znalostí a dovedností. Tento typ opatření je zaměřen zejména na
44
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řešení strukturální nezaměstnanosti. Veškeré rekvalifikační kurzy zprostředkované nebo
hrazené úřady práce musí splňovat podmínku akreditace. Kurzy tedy mohou být
akreditované ministerstvem školství, ministerstvem práce a sociálních věcí nebo se
může jednat o program realizovaný dle podmínek zvláštního právního předpisu46.
Rekvalifikaci proto mohou realizovat pouze :
 Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem, kde je akreditace udělena
MŠMT).
 Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního
přepisu (např. zák.č. 96/2004 Sb., zák. č. 108/2006 Sb.; akreditace uděluje
ministerstvo, do jehož gesce spadá konkrétní právní předpis).
 Škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských
zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle
zvláštního právního předpisu (realizace kurzu probíhá v souladu s vyhláškou
č. 176/2009 Sb.).
 Zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu
(např. zákon č. 179/2006 Sb. a vyhl. č. 50/1978 Sb., vyh. č. 77/1965 Sb.47
Z hlediska obsahu a zaměření kurzu se rekvalifikace se dělí na :
 Nespecifické rekvalifikace - rozšiřují obecné znalosti a dovednosti uchazečů.
Jedná se zejména o rekvalifikační kurzy ovládání počítače.
 Specifické rekvalifikace – konkrétní typ rekvalifikace. V tomto případě jde
většinou o kurzy jejichž cílem je rozšířené kvalifikace, např. řidičský průkaz vyššího
stupně (sk. C, E či D), osvědčení svářeče apod. Mnohdy se jedná o vzdělávací programy
vedoucí k závěrečné zkoušce dle zvláštních právních předpisů, např. vyhláška č.
50/1978 Sb. (odborný pracovník v elektrotechnice). V některých případech musí být
žádost o tento typ rekvalifikačního kurzu podložen příslibem od zaměstnavatele, že po
ukončení kurzu firma uchazeče přijme do pracovního poměru.
 Praktické rekvalifikace – zde se jedná zejména o stáže absolventů středních a
vysokých škol v konkrétních organizacích. Tento typ rekvalifikací probíhá v omezeném
časovém úseku, nejčastěji na dobu 3 – 6 měsíců. Jedná se zejména o získání potřebné
praxe pro čerstvé absolventy, kteří zatím neměli příležitost tyto zkušenosti nabýt ve
46
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formě stálého pracovního poměru. V minulosti šlo především o stáže zaměření na
rozličné administrativní činnosti, především ve veřejném sektoru. V současné době se
tento typ rekvalifikací nerealizuje.
 Rekvalifikace zaměřené na získání dílčí kvalifikace – institut dílčích kvalifikací
byl zaveden za účelem získání dokladu o úplné kvalifikaci (výučního listu) při
úspěšném absolvování zkoušek před autorizovanou komisí ze všech dílčích dovedností
vztahujících se k dané profesi. Rekvalifikace probíhá vždy jen jako samostatná dílčí
kvalifikace ukončená zkouškou před autorizovanou osobou.
Každá dílčí kvalifikace by měla být uznána sektorovou radou zaměstnavatelů jako
samostatná pracovní činnost, na kterou lze získat pracovní uplatnění. Skutečnost je však
poněkud odlišná48.
Změnou zákona o zaměstnanosti vznikl další systém realizace rekvalifikací, a to
formou „zvolené rekvalifikace“49. Z tohoto pohledu lze rekvalifikace členit na běžné a
zvolené.
„Běžné rekvalifikace“ jsou zprostředkovány a hrazeny úřadem práce. Za účastníka
jsou hrazeny náklady rekvalifikace. Součástí nákladů může být příspěvek na úhradu
prokázaných nutných výdajů spojených s rekvalifikací, např. náklady na cestovné nebo
náklady na ubytování absolventa kurzu v místě konání. Tyto náklady jsou hrazeny jen
v případě vzdálených lokalit místa konání rekvalifikace. V průběhu kurzu má každý
uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v rekvalifikaci ve výši 60 % průměrného
měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
V případě „zvolené rekvalifikace“ úřad práce hradí pouze náklady rekvalifikace,
přičemž musí být splněna podmínka korektního ukončení kurzu, tedy splnění veškerých
podmínek účasti v rekvalifikaci včetně složení závěrečných zkoušek. V případě
předčasného ukončení bez vážných důvodů (např. nemoc) je úhrada nákladů
rekvalifikace na bedrech účastníka. Úřad práce zde neplní funkci zprostředkovatele a
organizátora programu, tudíž není s účastníkem kurzu ve smluvním vztahu. Veškeré
organizační náležitosti spojené s účastí v programu jsou ponechány na iniciativě
zájemce o kurz.
Z pohledu
zaměstnanecké a
48
49

zaměření

na

cílovou skupinu lze rekvalifikace

rozlišit

na

rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání. V případě

Tématu dílčích kvalifikací je věnována samostatná kapitola
§105a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
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rekvalifikací zaměstnanců může být vzdělávací program prováděn na základě zájmu
zaměstnavatele za účelem získání dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců.
Tento typ rekvalifikací je realizován velmi zřídka50.
Nejčastěji úřady práce realizují rekvalifikace pro uchazeče a zájemce o zaměstnání,
kde je registrována větší potřeba zvýšení kvalifikace jako řešení současného problému
nezaměstnanosti a pro budoucí uplatnění účastníka na trhu práce.
Realizace kurzu by vždy být v souladu s požadavky regionálního trhu práce, výší
finančních prostředků daného úřadu vyčleněných na tento účel a množstvím
evidovaných osob, které splňují kvalifikační požadavky uchazečů po absolvování kurzu.
Klient, který má zájem o rekvalifikační kurz, by měl mít jasnou představu o typu
znalostí, které hodlá nabýt. Mnohdy se stává, že klient sám žádá o rekvalifikaci s
očekáváním oficiální nabídky, či seznamu rekvalifikačních kurzů, ze kterých by si
posléze mohl vybrat tu, která mu svým zaměřením vyhovuje nejvíce. Úlohou poradce či
zprostředkovatele je pomoci zájemci o rekvalifikaci s volbou zaměření kurzu zejména
v případech, kdy o něm sám žadatel nemá konkrétní představu. U dlouhodobě
evidovaných uchazečů o zaměstnání je rekvalifikační kurz jedním z nejčastěji
užívaných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

50

Za účelem zvýšení kvalifikace zaměstnanců byl v roce 2011 zahájen projekt „Vzdělávejte se pro růst“,
jehož cílem je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a realizují svoji
činnost v odvětvích, která vykazují růstovou tendenci.
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_rust~
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Graf č. 1

Struktura účastníků rekvalifikací z hlediska
výše vzdělání, období 2005 - 2011
40000

Základní
vzdělání

35000

Středoškolské s
výučním listem
(E+H)

30000

ÚSV

25000
Vyučení s
maturitou

20000
15000

Středoškolské
s maturitou

10000

Vyšší odborné
vzdělání
Bakalářské

5000
Magisterské

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Struktura účastníků rekvalifikací z hlediska výše vzdělání v období 2005 - 2011
Zdroj: MPSV, vlastní výpočty

Ve většině případů klienti úřadů práce využívají účast v rekvalifikačních kurzech k
rozšíření své dosavadní kvalifikace, jako např. rekvalifikační kurz zaměřený na obsluhu
výpočetní techniky a následují profesní rekvalifikace pro THP pracovníky a pro osoby
v dělnických profesích. Rekvalifikační kurz přípravy na budoucí podnikání je většinou
absolvován uchazeči, kteří žádají o příspěvky na zřízení pracovního místa formou
zahájení podnikání v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
Rekvalifikační kurzy jsou mnohdy nabízeny uchazečům, kteří „neví jak dál“, nemají
jasnou představu o budoucím zaměstnání nebo jejichž dosavadní kvalifikace nestačí pro
potřeby místního trhu práce. Výběr typu rekvalifikace je v některých případech dán
výstupem psychologického poradenství, tzv. bilanční diagnostiky.
V některých případech může být pro klienta rekvalifikační kurz jen účelově
podstoupenou záminkou k prodloužení evidence pro získání dalších finančních
prostředků formou podpory. Například rekvalifikační kurz obsluha počítače bývá hojně
využívána uchazeči o zaměstnání, kteří tuto znalost uvedli v žádosti o zařazení do
registru úřadu práce a s výpočetní technikou již v minulosti pracovali.
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Graf č. 2

Věková struktura účastníků rekvalifikací v
letech 2005 - 2011
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poskytovaných úřady práce, nejčastěji těchto služeb využívají osoby s úplným
středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou nebo se středním odborným
vzděláním s výučním listem.
Nejméně tento nástroj využívají mladiství, což je dáno nejmenším počtem uchazečů
v této věkové kategorii. Následují klienti v tzv. předdůchodovém věku, tedy od 60 let
výše. Nejvíce tuto službu využívají uchazeči ve věku mezi 30 – 39 let a 50 – 54 lety51.
Tabulka č. 5
Použité
finance
2010

Nástroj

Čistá
APZ

VPP

46,703 16,214

SÚPM

23,914 12,132

Rekvalifik.

12,489

0,034

9,080

9,080

CHP
CHD

+

ESF

Umístěných Umístěných Umístěných Umístěných
v roce
v roce
v roce
v roce
2007
2008
2009
2010

30,49
0
11,78
2
12,45
4
0,000

394

493

573

659

327

326

449

396

1126

1069

654

1085

58109

67

58

68

Použití finančních prostředků na jednotlivé nástroje a počty umístěných uchazečů na jednotlivé nástroje
APZ (v milionech Kč) v děčínském okrese
Zdroj : Statistika Úřadu práce ČR, krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště v Děčíně
51

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/rek
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Nejrozšířenějšími typy rekvalifikačních kurzů jsou kurzy zaměřené na ovládání
počítače, a to v rozličných úrovních počítačové gramotnosti. Bohužel mnoho klientů
úřadu práce v případě, že získanou dovednost nevyužívá, záhy po ukončení tohoto
kurzu nabyté dovednosti zapomíná. Tento problém se objevuje velmi často u
dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů, nebo u osob se základním vzděláním. Tito
klienti jsou často limitováni nedostatkem finančních prostředků na pořízení výpočetní
techniky, což je značně omezuje při možnosti nově nabyté dovednosti aktivně využívat.
Většina oslovených klientů nad 50 let věku se vyjádřila o tomto kurzu podobně jako
tato uchazečka o zaměstnání :
„No, já jsem dělala rekvalifikaci na PC – základy, ale bylo to moc krátké. Spíš bych
uvítala nějaký delší kurz, a pak, abych si to mohla někde vyzkoušet. Protože jako
nezaměstnaná nemám peníze, abych si PC mohla koupit. Víte, bylo to spíš pro ty, který
už na PC něco umějí. Já jsem byla úplný začátečník, uměla jsem to akorát zapnout a
vypnout, ale tam ty lektoři spíš pracovali s těma, co tam začátečníci nebyli. A těch byla
většina. Já ani nevím, proč se do takovýho kurzu hlásí, když je to určené pro
začátečníky. Byli jsme tam jen 2, který jsme to neuměli. Ty lektoři, když viděli, že už to
většina umí, tak se nám moc nevěnovali a probírali to moc rychle. Tak to se mi nelíbilo,
brala bych, kdyby to bylo více intenzívní a taky delší, alespoň měsíc, pak možnost si to
někde vyzkoušet….“

5.2.1 Dílčí kvalifikace

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., který
stanoví jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání kvalifikace
jednice bez ohledu na způsob, kterým bylo kvalifikace dosaženo, zda studiem nebo
praxí. Z pohledu tohoto zákona je na jednotlivá povolání nahlíženo jako na „úplnou
kvalifikaci“, které jsou dále děleny na tvz. „dílčí kvalifikace“, které by měli být
samostatně uplatnitelné na trhu práce52. Tyto dílčí kvalifikace jsou vnímány jako
52

Například úplná kvalifikace „Obsluha železniční osobní dopravy“ na úrovni 3letého učebního oboru
obsahuje 2 dílčí kvalifikace s názvem „Vlakvedoucí osobní přepravy“ a „Průvodčí osobní přepravy“.
Zdroj: Národní soustava kvalifikací http://www.narodni-kvalifikace.cz/
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způsobilost k výkonu určité pracovní činnosti nebo uceleného souboru pracovních
činností. Dílčí kvalifikace mohou být součástí některé úplné kvalifikace, nebo mohou
být samostatně využitelné. V každém regionu mohou zaměstnavatelé poptávat nejen
zaměstnance s kvalifikací úplnou, ale rovněž zaměstnance s dílčí kvalifikací na základě
specifik své výroby, specifik při zajišťování nabízených služeb, apod.
Veškeré schválené typy kvalifikací jsou sdruženy v národní soustavě kvalifikací. Ke
každé dílčí kvalifikaci jsou Národním ústavem odborného vzdělávání (v současné době
nástupnickou organizací Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským
zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) ve spolupráci
se sociálními partnery a resortními ministerstvy vytvářeny kvalifikační a hodnotící
standardy, ve kterých je jasně specifikován požadavek na znalosti a dovednosti držitele.
Veškeré požadované znalosti a dovednosti pak musí žadatel o uznání dílčí kvalifikace
prokázat při zkoušce před autorizovanou osobou. Samotná zkouška je zpoplatněna a
cena se odvíjí od její náročnosti, včetně nároků na materiální vybavení.
Úplnou kvalifikaci je potom možné získat, kromě již existujících způsobů, získáním
dílčích kvalifikací, které jsou podmnožinou příslušné ucelené kvalifikace, a poté
složením zkoušky předepsané školským zákonem pro daný typ úplné kvalifikace. Po
předložení osvědčení o získání dílčích kvalifikací bude zájemci umožněno vykonat
předepsanou zkoušku, na základě které mu bude vydán doklad o kvalifikaci (výuční
list).
Současný systém národní soustavy kvalifikací je vyvíjen v souladu s požadavky
sektorových rad zaměstnavatelů. Na základě působení těchto rad a v kontextu změn
obsahu některých povolání tak vznikl systém, který zasahuje rovněž do systému
realizace rekvalifikačních kurzů.
Od roku 2010 jsou proto specifické typy rekvalifikací zaměřených
profesní dovednosti na základě příslušných normativních instrukcí 53

na získání
realizovány

formou dílčích rekvalifikací.54 Nelze tedy uskutečnit kurzy zaměřené na původní
ucelené kvalifikace, např. zednické práce, truhlářské práce, které částečně
kompenzovaly absenci výučního listu v daném oboru. Úplné kvalifikace je možno

53

NI č. 36/2009, NI č. 1/2011
Původní rekvalifikace zaměřené na získání ucelené kvalifikace mohly být realizovány jen v případě, že
měli platnou původní akreditaci. Některé tyto „staré“ akreditace jsou v platnosti pouze do konce roku
2012. Tato výjimka se nevztahuje na školská zařízení, která musí akceptovat systém dílčích kvalifikací od
okamžiku stanoveného zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
54
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dosáhnout jen formou dílčích kvalifikací, a to i v rámci rekvalifikačních kurzů.
Uchazeči a zájemci o zaměstnání jsou v případě zájmu zařazováni do kurzů, jejichž
obsahem je dílčí kvalifikace včetně zkoušky před autorizovanou osobou. Po úspěšném
absolvování této zkoušky získá účastník osvědčení o uznání dílčí kvalifikace.
Vzdělávací programy k získání úplné kvalifikace nejsou z důvodu realizační

a

finanční náročnosti na úřadech práce zabezpečovány.

5.2.2 Realizace rekvalifikačních kurzů před rokem 2008/9

Od doby zavedení opatření aktivní politiky zaměstnanosti se aplikace jednotlivých
nástrojů odvíjela od aktuální situace panující v oblasti zaměstnanosti, a to nejen v rámci
celé České republiky, ale zejména v závislosti na potřebách jednotlivých regionů.
Každý jednotlivý úřad práce na okresní i krajské úrovni spolurozhodoval o použití
finančních prostředků na konkrétní opatření APZ na základě doporučení MPSV, která
vyplývala z normativní instrukce pro dané období. Instrukce zahrnovala hlavní
východiska politiky zaměstnanosti, kde byly zároveň formulovány hlavní strategické
cíle České republiky. V instrukci je pro jednotlivé úřady stanoveno doporučené zacílení
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ke konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání
a upřesňující způsob, jakým budou jednotlivá opatření zabezpečována. MPSV dále
vydává úřadům práce doporučující informaci o využívání prostředků na APZ, tedy
v jakém poměru budou jednotlivá opatření směřovat ke konkrétním cílovým skupinám.
Jednotlivé rekvalifikační kurzy byly realizovány na základě poptávky ze strany
zaměstnavatelů, tedy zejména poptávka po zaměstnancích s určitou kvalifikací, kterých
byl ale v daném okamžiku na trhu práce nedostatek. Dalším kritériem byla poptávka
uchazečů, kteří žádali úřad práce o zabezpečení konkrétního typu dovednosti.
V souladu s oběma požadavky měl každý úřad práce realizovat jednotlivé kurzy tak,
aby jejich absolventi měli co nejvyšší šanci na nalezení zaměstnání s požadavkem
tohoto

typu dovednosti.

Na základě poptávky ze strany uchazečů a zájemců o

zaměstnání byli realizovány kurzy pro jednotlivce, a to zejména v případech žádosti o
specifický typ kurzu, jako je např. „výživový poradce“, Svářečský průkaz se státní
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zkouškou apod. V případě rekvalifikací pro větší skupiny účastníků se jednalo zejména
o kurzy typu „obsluha PC“, „účetnictví“ aj.
Každý úřad práce byl do 1. 4.

2011 považován za samostatný subjekt, který

rozhodoval nejen o přidělených finančních prostředcích v oblasti správy majetku, ale
také byl kompetentní při výběru dodavatelů konkrétních služeb v rámci aplikace aktivní
politiky zaměstnanosti.

Při výběru dodavatelů pověření zaměstnanci vycházeli

z finanční výhodnosti nabídek, ale díky znalosti regionu také přihlíželi k podmínkám
místní dostupnosti služeb a jejich kvality. Vybíráni byli zejména regionální dodavatelé,
u nichž by se tato forma spolupráce dala pokládat za jednu z možností

podpory

drobného podnikání, a to zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností55.
Jednoduchá pravidla a postupy pro zabezpečování rekvalifikací na jednotlivých úřadech
práce byl stanoven Oznámením č. 28/2005, kde byl uveden i seznam potřebných
podkladů pro stanovení parametrů a ceny za vzdělávací programy. Toto oznámení bylo
v roce 2006 správou služeb zaměstnanosti MPSV novelizováno pod stejným číslem.
Tento předpis stanovoval pravidla pro zadávání zakázek, přičemž stejně jako u zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách56 zde byl definován postup, který se lišil dle
předpokládané výše ceny předmětu bez DPH. Výše ceny představovala součet všech
zakázek totožného předmětu pro dané účetní období. Hodnota zakázky vycházela
zejména z objemu zakázek se stejným nebo obdobným předmětem plnění v minulých
letech, tedy ze zkušeností s realizací totožného typu kurzů. Oznámení stanovilo
podmínku výběru dodavatele minimálně ze 3 nabídek v případě, že předpokládaná cena
plnění překročí částku 300 tisíc korun. Při hodnotě zakázky do této výše předpis
stanovoval pouze její zadání transparentním a nediskriminačním způsobem.
Pokud cena předmětu překročila 2 mil. korun, předpis stanovil povinnost zadání
zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Předpis dále stanovoval povinné údaje zveřejněné při zadání zakázky, způsob
uveřejnění a také doporučení pro hodnocení jednotlivých nabídek (nabídková cena,
kvalita služeb, místo realizace a termín realizace zakázky). K posouzení nabídek byl
určen formulář Nabídka zabezpečení rekvalifikace a Kalkulace nákladů rekvalifikace,

55

Dopravní dosažitelnost pro účastníky rekvalifikace byla stanovena jako jedno z hodnotících hledisek
při posouzení nabídek dodavatelů služeb v Oznámení č. 28/2006.
56
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
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kde byli uvedeny údaje o dodavateli, místo konání rekvalifikace, hodinová dotace kurzu
a jeho podrobná kalkulace57.
Do roku 2007 byli prostřednictvím MPSV pro realizaci rekvalifikací vyčleněny
finanční prostředky pouze z národní APZ (vyjma rekvalifikací pořádaných v rámci
některého z projektů typu RIP). Od roku 2008 mohli úřady práce využít k úhradě kurzů
prostředky evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ. Pokud byly na
realizaci opatření využity prostředky z tohoto operačního programu, muselo být zadání
zakázky v souladu s metodickým pokynem D958.
Konkrétní výše přidělených finančních prostředků pro každý úřad práce byla známa
vždy na začátku každého účetního období. Tato částka byla určena pro jedno účetní
období, v tomto případě na 1 kalendářní rok. Každý úřad práce předem určil interním
předpisem složení hodnotící komise, která byla kompetentní k posouzení nabídek
zájemců o realizaci rekvalifikačních kurzů. Jednotlivé úřady práce nastavily jednotlivá
hodnotící kritéria, která byla pro vyhodnocení jednotlivých nabídek určující.
Většinou se jednalo o tento typ kritérií :
 Úroveň hodinové dotace
 Kvalita obsahu kurzu
 Kvalita organizačního zajištění kurzu
 Délka trvání kurzu
 Termín realizace kurzu
 Místo realizace kurzu
 Nabídková cena
Stanovení kritérií záviselo na posouzení kompetentními pracovníky daného úřadu
práce, tedy většinou statutárním zástupcem úřadu a vedoucími dotčených oddělení,
stejně jako výběr členů hodnotící komise. Vzhledem ke skutečnosti, že se vždy jednalo
pouze o typ zakázky malého rozsahu, postačoval na stanovení pravidel pro posuzování
nabídek pouze interní předpis.

57
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http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o9
http://www.esfcr.cz/file/7999/
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5.2.3 Výběr dodavatelů rekvalifikací a jejich realizace od roku 2008/9

V průběhu roku 2008 MPSV vyčlenilo na realizaci některých opatření APZ finanční
prostředky z OP LZZ. Cílovým nástrojem byly také rekvalifikace, na které bylo
v rámci projektu „Poradenství a rekvalifikace“ ministerstvem uvolněno 795 milionů
korun. Na každý úřad práce byla vyčleněna konkrétní finanční částka, přičemž
určujícím kritériem pro rozdělení prostředků byla zejména regionální nezaměstnanost.
Do oblastí s vysokou nezaměstnaností směřovala větší část finančních prostředků, které
měly být všemi úřady práce vyčerpány do poloviny roku 2010, kdy měl být projekt
ukončen. Z důvodu čerpání prostředků z ESF byl všem úřadům práce doporučen
jednotný postup při řešení poptávky po dodavatelích jednotlivých rekvalifikačních
kurzů, a to dle výše přidělené finanční částky dle zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných
zakázkách. V oblasti rekvalifikací tak došlo na přelomu roku 2008

k největším

změnám od doby fungování úřadů práce. Jelikož se jednalo o dlouhodobý projekt a
přidělená finanční částka pro většinu úřadů práce dosahovala výše nad 5.857 000 Kč59,
téměř každý úřad přijal doporučený postup MPSV, a to zadat jednu velkou nadlimitní
veřejnou zakázku pro všechny rekvalifikace, což znamenalo jen ve lhůtě pro podání
nabídek čekat 52 dnů. Dodavatelé tak byli vybíráni a hodnoceni v otevřeném zadávacím
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě tohoto řízení byli
vybráni dodavatelé služeb, kteří s úřady práce měli uzavřenou smlouvu na realizaci
rekvalifikačních kurzů a poradenských činností do 31. 10. 2010.
Tento postup byl zvolen z důvodu obav před případnými chybami při mylném
rozdělení zakázky dle §13, odst. 3), zákona. Tato obava, plynoucí z neznalosti
zadávacího procesu se později ukázala jako zbytečná. Pracovníci úřadů práce, kteří se
v minulých letech při procesu výběru dodavatelů kurzů řídili pouze jednoduchými
interními předpisy vydanými MPSV, volili ve většině případů raději složitější a
přísnější režim otevřeného zadávacího řízení. Za tímto účelem pracovníci MPSV
doporučili úřadům práce využít poradenských služeb právnických firem zabývajících se
touto problematikou a ministerstvo na základě doporučení uvolnilo finanční prostředky
v částce 200.000 Kč na každý samostatný úřad. Dlužno říci, že v některých regionech
59

Prahová hodnota služeb dle přílohy č. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, do kterých
byly do 31. 12. 2009 řazeny i rekvalifikace
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české republiky hodnota tohoto typu služby značně překračovala finanční limit
stanovený ministerstvem na pokrytí potřebných nákladů spojených s procesem výběru
dodavatelů.
Z důvodu poměrně složitého předmětu zakázky byl celý proces od začátku spojen
s řadou komplikací. Jako zásadní problém se hned při procesu tvorby zadávací
dokumentace ukázala snaha o sjednocení předmětu zakázky, tedy všech typů
rekvalifikačních kurzů do jednoho celku. Např. zadávací dokumentace Úřadu práce
v Děčíně obsahovala celkem 20 částí60. Celá zadávací dokumentace se stala pro zájemce
o zakázku značně obsáhlou a nepřehlednou (viz příloha č. 4, tabulka č. 12)
Tvorba zadávací dokumentace probíhala na většině úřadů práce v období od prosince
2008 do června 2009. Úřad práce v Děčíně zpracoval zadávací dokumentaci na veškeré
rekvalifikační kurzy v průběhu měsíců leden a únor 2009. Na realizaci výběrového
řízení úřad uzavřel mandátní smlouvu s právnickou firmou, která měla zajistit jeho
regulérní průběh. MPSV vyčlenilo na tyto účely 200.000 Kč pro každý úřad práce.
Nadlimitní veřejná zakázka obsahovala 22 částí, kde každá část tvořila skupinu
rekvalifikačních kurzů pro danou oblast61.
Jediným hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší cena kurzu, a to zejména
z důvodu nezkušenosti se zadáváním zakázky takového rozsahu a objemu. V průběhu
zadávacího řízení se projevilo mnoho úskalí tohoto způsobu výběru dodavatelů
rekvalifikačních kurzů, z nichž se zde pokusím jmenovat alespoň ty nejzásadnější:
1. V případě otevřeného nadlimitního řízení je celý proces výběru dodavatelů
spojen s nadměrnou administrativní zátěží. Samotná realizace aktivit je
náročnější při čerpání prostředků z fondů Evropské unie.
2. V případě strukturálních změn na trhu práce (viz hospodářská krize v letech
2008-9) nelze pružně reagovat obměnou rekvalifikačních kurzů, zaměřených
na potřebnou skupinu osob. Jednotlivé typy kurzů jsou dány zakázkou,
přičemž úřady práce nemají nadbytečné finanční prostředky pro realizaci
programů, které nebyly vysoutěženy.
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Z důvodu členění regionu na severní a jižní část, kdy každá část je spravována samostatným
pracovištěm úřadu práce, byla každá část zakázky rozdělena na část A(Děčín) a B(Rumburk).
61
Např. Kurzy zaměřené na ovládání PC obsahovaly 4 podmnožiny kurzů – 1) Kurzy základů PC,2)
Kurzy s certifikátem ECDL, 3)Tvorba webových aplikací a 4)Kurzy se zaměřením na počítačovou
grafiku.
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3. Rekvalifikaci je třeba chápat jako ryze individuální službu pro konkrétní
uchazeče a zájemce o zaměstnání. Nelze pokaždé organizovat hromadné
kurzy pro nesourodou skupinu osob s rozdílnými potřebami, zájmy a
požadavky. Systém výběru dodavatelů v režimu zákona č. 137/2007 Sb., o
veřejných zakázkách spíše potlačuje možnost realizace rekvalifikací „šitých
na míru“ jednotlivým zájemcům.
4. Přidělená finanční částka na realizaci rekvalifikací pro Úřad práce v Děčíně
dosahovala výše téměř 24 milionů korun, proto úřad

přijal doporučený

postup MPSV, a to zadat velkou nadlimitní veřejnou zakázku pro všechny
rekvalifikace, což znamenalo jen ve lhůtě pro podání nabídek čekat 52 dnů.
Po celou tuto dobu nemohli být rekvalifikační kurzy realizovány ani pro
uchazeče s příslibem zaměstnání.
5. Možnost odvolání neúspěšného zájemce o zakázku u ÚOHS mohou způsobit
další průtahy a oddálení realizace služby62.
6. Náročnost zpracování zadávací dokumentace - dle názoru spolupracující
právnické firmy je v takto náročné zakázce téměř nemožné vytvořit
dokonalou zadávací dokumentaci, ve které jsou podrobně specifikovány
„veškeré“ požadavky tak, aby v průběhu realizace nedošlo ze strany
dodavatele k nějakému typu pochybení či nežádoucímu jevu. Pracovníci
úřadů práce, kteří byli pověřeni zpracováním zadávací dokumentace, neměli
doposud s tímto typem výběrového řízení žádné zkušenosti. Zpracování tak
náročné dokumentace vyžaduje vysokou odbornou způsobilost pracovníků,
v mnoha případech je nutné najmout právnickou firmu.
7. Úřadům práce je většinou doporučeno utratit co nejvíce finančních prostředků
v rámci jednotlivých projektů, dochází tedy ke zbytečnému plýtvání. Náročná
realizace při hledání vhodných účastníků, administrace apod.
8. V průběhu realizace rekvalifikací se projevily nedostatky ve stanovení
jednotlivých kritérií výběrových řízení. Jako základní výběrové kritérium
byla většinou stanovena cena zakázky, což značně deformovalo kvalitu
kurzů, která nebyla v zadávací dokumentaci dostatečně specifikována.
Kritérium kvality je v případě vzdělávacích a poradenských aktivit velice
obtížně stanovitelné zejména pro nejednoznačné a subjektivní určení kvality.
62

V případě několika úřadů práce došlo na základě podnětu ÚOHS ke zrušení zakázky, nebo k jejímu
dodatečnému pozastavení do okamžiku, než budou případné nesrovnalosti vyřešeny
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Nejsou zde jednoznačně stanoveny žádným předpisem či normou přesné
postupy nebo použitý výukový materiál aj., tak jako například v případě
zakázek investičního charakteru typu staveb. Pokud program splňuje
podmínku akreditace, může být jakékoli kritérium kvality při hodnocení
nabídky vnímáno značně subjektivně.
9. Na druhou stranu je nutné dodat, že ceny jednotlivých kurzů byly většinou
nižší, než v případě přímého zadání zakázky jednomu dodavateli.

5.2.4 Realizace rekvalifikací v roce 2011

Rok 2011 byl pro úřady práce přelomovým obdobím, kdy došlo k jejich zásadní
reorganizaci. Na základě zákona č. 73/2011 Sb., O Úřadu práce České republiky a o
změně souvisejících zákonů, bylo k 1. 4. 2011 zrušeno všech 77 úřadů práce na okresní
úrovni, a vznikl jeden správní úřad s celostátní působností. Následkem této změny
jednotlivé úřady práce ztratily svou subjektivitu, tudíž nebyli oprávněné samostatně
vypisovat zakázky na realizaci rekvalifikací a poradenských činností.
Délka původního projektu „Poradenství a rekvalifikace“ byla prodloužena do 31. 12.
2010, do kdy byla také stanovena platnost jednotlivých smluv na realizaci zakázky
s konkrétními dodavateli. Na základě opětovného prodloužení doby realizace projektu
„Poradenství a rekvalifikace byla koncem roku 2010 a začátkem roku 2011 na většině
úřadů práce (včetně Úřadu práce v Děčíně) vypsána výběrová řízení na dodavatele
služeb pro období do 31. 8. 2011, a to zejména z důvodu vypršení lhůty platnosti smluv
na realizaci rekvalifikací s jejich původními dodavateli. Většina úřadů práce zajišťovala
rekvalifikace pro zájemce a uchazeče o zaměstnání do 30. 6. 2011, poslední měsíce
trvání projektu byly vyhrazeny na zajištění administrativních činností spojených s jeho
ukončením. Realizace „běžných“ rekvalifikací je od 1. 7. 2011 pozastavena. Důvodem
tohoto stavu je pravděpodobně problematické zadávání zakázky s celostátním měřítku.
Z důvodu nečinnosti v oblasti běžných rekvalifikací byl proto zaveden systém „zvolené
rekvalifikace“, kdy si sám žadatel o kurz vybírá zaměření rekvalifikace a zajišťuje účast
v kurzu, a úřady práce po jeho úspěšném ukončení hradí čisté náklady rekvalifikace.
Tento typ rekvalifikace je spíše určen pro aktivní a samostatné uchazeče, kteří směřují
ke konkrétnímu cíli a dokáží jej bez větších problémů realizovat. Marginalizované
49

osoby se na pracovním trhu potýkají s většími překážkami. Tyto osoby potřebují aktivní
pomoc a podporu, jelikož se mnoho z nich obtížně orientuje v nabídce jednotlivých
školících středisek. Účast ve zvolené rekvalifikaci navíc není spojena s podporou
v rekvalifikaci, takže kurz je pro mnoho osob nedostupným luxusem, a to z důvodu
vysokých nákladů na dojíždění do místa konání kurzu, zejména pokud se jedná o
lokalitu vzdálenou několik desítek kilometrů.
V současné době by měly být rekvalifikace financovány z projektu „Vzdělávejte se
pro růst – rekvalifikace“, jehož realizace probíhá v termínu od 1. 7. 2011 do 30. 6.
2014. Celková částka uvolněná na tento účel je 795 mil. korun. Prozatím bylo zahájeno
čerpání finančních prostředků jen v omezeném rozsahu několika úřady práce, které
iniciativně vypsaly zakázku těsně před organizační změnou v roce 2011.
Jednou ze základních nejasností pro realizaci veřejných zakázek je samotné zadávání
zakázky, z hlediska místního, časového a věcného, v kontextu s reorganizací úřadu
práce.
Zadavatelem je od 1.4.2011 Česká republika – Úřad práce ČR63, zakázky jsou však
souhrnem požadavků trhu práce, tak jak je vnímají kraje a jednotlivá kontaktní místa.
Navíc rekvalifikaci je třeba vnímat jako ryze individuální službu pro uchazeče či
zájemce o zaměstnání. S tím úzce souvisí problematika stanovení předpokládané
hodnoty zakázky (povinnost sčítat předpokládané hodnoty obdobných, spolu
souvisejících dodávek či služeb, které zadavatel hodlá pořídit v průběhu účetního
období, resp. v rámci realizace projektu) a nutnost nedělit předmět jedné zakázky pod
limity uvedené v Manuálu D964, za účelem vyhnout se přísnějšímu režimu postupu.
Pokud tedy bude nutné sčítat jednotlivé typy kurzů stejného nebo obdobného zaměření
ze všech pracovišť úřadu práce, bude se u běžně realizovaných kurzů pokaždé jednat o
nadlimitní zakázku s velice složitým a zdlouhavým řízením.
Pokud se zadavateli podaří zahájit výběrová řízení, na základě požadavků
jednotlivých krajů, budou moci úřady práce čerpat z projektu jen část prostředků do
doby jeho ukončení.
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Před organizační změnou měl každý samostatný úřad práce své identifikační číslo, mohl tudíž
samostatně vyhlašovat výběrová řízení, včetně zadávání z nadlimitních zakázek. V současné době musí
být zakázka vyhlašována centrálně, protože Úřad práce, včetně všech jeho pracovišť, se stal jedním
subjektem s jedním identifikačním číslem (IČ).
64
Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ
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7.2.5 Rekvalifikace jako součást projektů ESF.

Rekvalifikace mohou být součástí dlouhodobých cílených programů, kde by měli být
součástí dlouhodobějšího plánu, a v kontextu dlouhodobé spolupráce s klientem úřadu
práce. Vzhledem k intenzivní spolupráci poradců programu s jejich účastníky by
cílenost kurzů měla být daleko přesnější, než je tomu u rekvalifikací realizovaných
úřadem práce individuálně. V průběhu cílených programů obvykle předchází účasti
v kurzu psychologická diagnostika uchazečů o zaměstnání, která pomáhá přesněji
definovat konkrétní potřeby a schopnosti klienta.
Některé projekty jsou však prioritně postaveny na realizaci rekvalifikací, a to často
bez zřejmých oborových souvislostí. Účastníci těchto programů jsou mnohdy
zařazováni do kurzů, které spolu ani vzdáleně nesouvisí.

Někteří

účastníci takto

absolvují až 5 nesourodých kurzů65. Téměř každý z účastníků v rámci projektu
absolvoval kurz ovládání počítače, někteří z nich ve dvou úrovních dovednosti.
Kontrolou bylo zjištěno, že někteří absolventi těchto projektů se totožných rekvalifikací
účastnili již v minulosti, a to na základě individuálního zájmu.
U programů tohoto typu jsou zjišťovány tzv. indikátory, které většinou udávají počet
účastníků dané aktivity. Po ukončení programu je sledováno naplnění předepsaných
indikátorů, tedy zda se aktivity zúčastnil předepsaný počet osob, ale nesleduje se
cílenost aktivity. Naplnění indikátorů proto nemusí být vždy účelné a efektivní.

5.2.6 Výběr uchazečů do rekvalifikačního kurzu
Před samotnou realizací rekvalifikačního kurzu je nezbytně nutná znalost lokálního
trhu práce, potřeby a požadavky zaměstnavatelů na pracovní sílu, kvalifikační složení
osob evidovaných na úřadě práce a rovněž zájem uchazečů o zaměstnání. Potřeba
rekvalifikace je tedy rovněž určena samotným požadavkem zájemců o kurz, který musí
být v souladu s poptávkou zaměstnavatelů po osobách s danou kvalifikací. Podmínkou
realizace je také skutečnost, že v daný okamžik
65

je

v tomto regionu nedostatek

Absolventi těchto programů se účastnili např. kurzů v oblasti sociálních služeb, obsluha elektrovozíku a
motovozíku a obsluha křovinořezu. Konkrétně se jednalo o účastníky projektu „Cesta douhodobě
evidovaného uchazeče o zaměstnání“.
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registrovaných uchazečů o zaměstnání s požadovanou kvalifikací. Cílem je, aby lokální
trh práce absorboval pokud možno co nejvyšší počet absolventů rekvalifikací, a aby
zde nedocházelo k nárůstu počtu evidovaných

osob s kvalifikací bez možnosti

uplatnění.
Před zařazením do rekvalifikačního kurzu je nutné přihlédnout k předchozí
kvalifikaci uchazeče, k jeho osobnostním předpokladům, zdravotní způsobilosti a
v neposlední řadě jeho zájmu a motivaci.
V případě realizace aktivní politiky zaměstnanosti je každý požadavek na
rekvalifikaci posuzován individuálně, rovněž s důrazem na vytvoření společensky
„užitečného“ pracovního místa. Jako případ neakceptované lze uvést žádost o
rekvalifikaci typu „krupiér“, která se v minulosti vyskytla v několika případech, ale
v každém z nich byla její realizace zamítnuta.
Aby při posuzování jednotlivých žádostí o rekvalifikaci byla zajištěna objektivita a
nestrannost, provádí tento proces na většině pracovišť úřadů práce několikačlenné
komise. Konečný verdikt závisí na názorové shodě členů komise. V případě realizace
rekvalifikací pro účastníky dlouhodobých programů (zejména se jedná o projekty
financované z ESF) provádí výběr adeptů jejich dodavatelé.
Schéma č. 1
Faktory ovlivňující výběr účastníků rekvalifikačních kurzů

Nabídka pracovní
síly s danou
kvalifikací

Podmínky
lokálního trhu
práce

Představa a
zájem uchazečů
o zaměstnání

Požadavky a
potřeby
zaměstnavatelů

Náročnost kurzu a
předpoklady pro
výkon profese
v oboru kurzu

Výběr absolventů
do rekvalifikačních
kurzů

Realizace
kurzu
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Kvalifikační,
fyzické a zdravotní
předpoklady
uchazeče

Výběr účastníků rekvalifikačních kurzů je provádět několika způsoby:
Systematický výběr – v tomto případě je nejdříve připravena realizace
rekvalifikačního kurzu, do kterého jsou následně vybráni účastníci s odpovídajícími
předpoklady. Předvýběr adeptů provádí zprostředkovatelky, které jsou s uchazeči a
zájemci v osobním kontaktu. Rekvalifikace je zrealizována na základě poptávky firem
po zaměstnancích s konkrétním typem kvalifikace za předpokladu, že v evidenci úřadu
práce je v této době akutní nedostatek osob vyhovujících těmto požadavkům.
Impulsem pro realizaci takového typu rekvalifikace, kde je prováděn systematický
výběr účastníků, může být nejen nedostatek osob s potřebnou kvalifikací na určitý typ
profese, ale také potřeba zvýšit šance na pracovní uplatnění těch uchazečů, kteří nemají
dostatečnou praxi nebo potřebné vzdělání. Konkrétní typ kurzu je v tomto případě
vybírán opět s ohledem na co nejvyšší efektivitu rekvalifikace, tedy uplatnitelnost
absolventů na regionálním trhu práce. Příkladem takového typu kurzu může být
„Obsluha motorové pily a křovinořezu“. Účastníci tohoto typu kurzu jsou ve většině
případů vybíráni z řad uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním a minimální
praxí. Po absolvování rekvalifikace jsou okamžitě schopni nastoupit na veřejně
prospěšné práce, popř. k zaměstnavateli typu Technických služeb.
Konečný výběr účastníků podléhá jednání komise.
Realizace rekvalifikace na základě poptávky uchazečů o zaměstnání – zde je
jedním z hlavních impulsů pro výběr konkrétního typu rekvalifikace sám uchazeč nebo
zájemce o zaměstnání. Zájem o kurz však není jedinou podmínkou pro samotnou
realizaci. Dalším rozhodujícím kritériem je opět poptávka lokálních zaměstnavatelů po
tomto typu kvalifikace, tedy šance co největšího počtu absolventů na umístění do
zaměstnání odpovídající nové kvalifikaci. Realizaci kurzu předchází analýza databáze
volných míst a kvalifikační struktury evidovaných uchazečů o zaměstnání.
Každá žádost o kurz je opět podrobena schvalovacímu řízení komise.
Výběr uchazečů při účasti v projektu – o vhodném typu rekvalifikace rozhoduje
dodavatel ve spolupráci s účastníkem programu. Vodítkem pro účast v rekvalifikaci zde
může být doporučení psychologa v závěrečné zprávě z

Pracovní či Bilanční

diagnostiky66. Realizátora rekvalifikačního kurzu zde vybírá dodavatel služby. V tomto
66

Pracovní diagnostika je poradenský nástroj určený k psychologickému zhodnocení pracovního
potenciálu člověka.
Bilanční diagnostika je typ kariérního poradenství probíhajícího na základě důkladné psychologické
analýzy celkového kvalifikačního potenciálu člověka. Oba tyto nástroje mohou pomoci v procesu
plánování kariéry a volby dalšího profesního směřování uchazeče.
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případě zájemce o rekvalifikaci nemusí předkládat úřadu práce žádost o rekvalifikaci.
Úřad práce s účastníkem kurzu uzavírá dohodu, na jejímž základě je mu vyplácena
podpora při rekvalifikaci.

5.3 Výdaje na jednotlivé složky APZ v letech 2007 – 2011
v celorepublikovém měřítku a v okrese Děčín

V roce 2010 bylo na podporu nástrojů APZ použito celkem 4 610 milionů korun,
což je v celorepublikovém měřítku rekordní výše v porovnání s lety předchozími.
V děčínském okrese jde rovněž o vysokou částku ve srovnání s lety 2007 až 2009,
avšak stále ne srovnatelnou s roky 2001 až 2004, kdy výdaje na aktivní politiku
překračovaly hodnotu 100 mil. korun. V roce 2010 vzrostla částka na realizaci APZ
v kontextu předešlých let především díky přiděleným finančním prostředkům z ESF,
což se kladně projevilo v počtech umístěných uchazečů, zejména u nástrojů VPP a
SÚMP. Částka na standardní nástroje APZ se v rámci působnosti Úřadu práce v
Děčíně zvýšila na 92,187 milionu Kč. 67
Z pohledu na celou republiku je patrné výrazné navýšení finančních prostředků
zejména u nástroje VPP, kde od roku 2005 došlo ke zdvojnásobení původně přidělené
částky. Výrazně vzrostly investice také do nástroje SÚMP, kde došlo k postupnému
navyšování prostředků skokově od roku 2008, každým rokem o cca 400 mil. korun.
Citelně vzrostly investice v oblasti cílených programů zaměstnanosti, a to cca
osminásobně. Důvodem vzrůstající tendence je především čerpání finančních
prostředků z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Z hlediska financování APZ byl nejslabším obdobím rok 2008, kdy převažoval
optimistický pohled na hospodářský vývoj v naší zemi, což se negativně projevilo
zejména koncem roku, kdy počaly na některé sektory doléhat důsledky hospodářské
recese. V posledních měsících roku 2008 byly téměř veškeré finanční prostředky určené
na nástroje APZ předem naplánovány a rozděleny na konkrétní aktivity, tudíž nebylo
možno pružně reagovat na náhle vzniklé změny. Důsledky celosvětové hospodářské
krize se počaly naplno projevovat v průběhu roku 2009, kdy probíhala časově náročná
67

Z této částky bylo hrazeno 54,727 milionu Kč z projektů ESF. Prostředky z národní APZ byly ve výši
37,460 milionů Kč.
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výběrová řízení na dodavatele rekvalifikačních kurzů, tudíž došlo paradoxně ke snížení
počtu účastníků rekvalifikací, přičemž zájem a potřeba rekvalifikovat rostly.
Pro děčínský region došlo v roce 2009 - 2010 zejména v oblasti rekvalifikací jen
k částečnému navýšení finančních prostředků, jejichž hodnota nedosahovala úrovně let
2005 až 2006 (tabulka č. 6). Nejvíce finančních prostředků bylo použito na realizaci
nástroje VPP a SÚMP, kde větší podíl financí tvořily prostředky ESF. U nástroje
rekvalifikace činil v roce 2009 podíl finančních prostředků z národní APZ cca 30%,
v roce 2010 nedosahovala částka z fondu APZ hranice 50 tisíc korun, tedy ani 1% z
celkové sumy. Realizace tohoto opatření byla financována téměř výhradně z ESF.
V celorepublikovém měřítku jsou právě rekvalifikace, spolu s podporou chráněných
pracovních míst a chráněných dílen, finančně nejméně dotované nástroje.
Mezi státy Evropské unie patří Česká republika mezi země68, které vydávají na
politiku zaměstnanosti nejméně finančních prostředků. V roce 2008 byly výdaje na
pasivní a aktivní politiku zaměstnanosti téměř vyrovnané, nicméně o rok později byl
zaznamenán nárůst výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti na úrovni dvojnásobku
investic do nástrojů aktivní politiky. V roce 2010 tento poměr opět klesl, nejen z
důvodu nižší úrovně nezaměstnanosti, ale také díky investicím do APZ. V tomto období
finanční částka vyčleněná na nástroje APZ činila 0,2 % HDP, přičemž v rámci EU se
průměrná hodnota prostředků vyčleněných na stejný účel pohybuje okolo 0,6 % HDP69.
Tabulka č. 6
Nástroj APZ
VPP
SÚPM
CHPD a CHPM vytvořené pro
rekvalifikace,
poradenské aktivity
OZP*
překlenovací příspěvek
cílené programy k podpoře
zaměstnanosti § 120 –
programy tvorby nových
absolventská PM
OP
LZZ VPP
pracovních
míst
OP LZZ SÚPM
Celkem

2005

2006

2007

2008

2009

2010

36,037
28,877
13,880
13,286
0
0

27,765
27,590
16,214
13,998
0,146
7,742

22,543 18,853 8,721 16,213
18,541 12,995 7,056 12,132
6,808 6,194 10,559 9,080
10,658 10,269 5,069 12,488
0,007 0,015
0
0
3,714
0
0
0

0
0
0
93,584

0
0
0
93,749

2,400 5,668
0
0
0
4,659 35,614 30,490
0
0,444 12,707 11,782
64,671 59,097 79,726 92,185

Výdaje na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v děčínském okrese. Vyjádřeno v milionech
korun.
Zdroj : Statistika Úřadu práce v Děčíně.
*Výdaje na chráněné pracovní dílny a chráněná pracovní místa vytvořená pro osoby zdravotně postižené
68

Česká republika patří mezi 5 zemí unie, převážně pocházejících z bývalého východního bloku, které
investují do politiky zaměstnanosti částku pod úrovní, nebo rovno 0,5% HDP. Do této skupiny se řadí
také Rumunsko, Litva, Polsko, Estonsko (Leschke 2011: 149).
69
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SOCX_AGG
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Nutno zdůraznit, že země, které se v době krize snažili výší výdajů na APZ
(ALMP)70 přizpůsobit momentálním výkyvům v míře nezaměstnanosti, tzn. že výdaje
vzrůstaly úměrně ke stoupající míře nezaměstnanosti, zaznamenaly v této oblasti
výraznější zlepšení situace. (Leschke, 2011: 151)

5.3.1 Strategie řešení nezaměstnanosti v letech 2009 a 2010

Na počátku roku 2008 byly uvolněny finanční prostředky na realizaci projektu
„Rekvalifikace a poradenství“, a to v celkové výši 795 mld. korun. V této době se zatím
naplno neprojevili účinky hospodářské recese.
V roce 2009 započala realizace grantového projektu „Školení je šance“ a
individuálního projektu „Vzdělávejte se“, které měli sloužit jako podpůrné opatření pro
zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím
prohlubování znalostí a dovedností firem a jejich zaměstnanců71. Na grantový projekt
„Školení je šance“ MPSV vyčlenilo finanční prostředky ve výši 1,8 mld. korun, přičemž
projekty bylo možno předkládat v průběhu roku 2009. Individuální projekt „Vzdělávejte
se“ se stejně jako grantový projekt zaměřil na podporu firem, které žádali o příspěvek
na odborný rozvoj zaměstnanců ve formě poradenství, školení, obecné a specifické
vzdělávání72 a na částečnou úhradu mzdových prostředků zaměstnanců včetně
sociálního a zdravotního pojištění a cestovních náhrad po dobu jejich účasti na
vzdělávacích aktivitách. Na tento projekt bylo MPSV vyčleněno 1,5 mld. korun a podle
původního předpokladu měl trvat ještě v průběhu roku 2011. Projekt byl ukončen ke
konci roku 2010, nicméně původní částka byla z důvodu velkého zájmu zaměstnavatelů
navýšena o 1 mld. korun.
Obě opatření měla podpořit zaměstnavatele v dobách hospodářské krize pomocí
zvyšování kvalifikace zaměstnanců, jako náhradního programu při omezení výroby a
70

Active labour market policy
http://www.mpsv.cz/cs/6541
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/vzdelavejte_se
72
Obecné vzdělávání – zvyšování kvalifikace poskytováním přenositelných dovedností (IT, jazykové
kurzy apod.)
Specifické vzdělávání – předávání informací a znalostí nepřenositelného charakteru, které jsou
specifické pro danou firmu
71

56

zamezit tak jejich hromadnému propouštění. Realizace projektu „Vzdělávejte se“
probíhala skrze úřady práce a nevztahovala se na hlavní město Prahu.
Došlo k navýšení finančních prostředků zaměřených zejména na tvorbu nových
pracovních míst. Finanční prostředky byly nejvíce směřovány k nástrojům SÚMP a
VPP.

Děčínský okres, který se dlouhodobě řadí mezi regiony s nevyšší mírou

nezaměstnanosti, bylo navýšení zjevné pouze u nástroje VPP a jak zde již bylo uvedeno,
prostředky plynuly zejména z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
V letech 2009 a 2010 bylo realizována značné množství regionálních a národních
projektů s finančním podílem ESF, které realizovaly úřady práce na úrovni krajů, nebo
na okresní úrovni. Na krajské úrovni to byl např. projekt ústeckého kraje „Cesta
dlouhodobě evidovaného uchazeče k zaměstnání“, nebo projekt „Restart“. Na okresní
úrovni šlo zejména o projekty zacílené na určitou skupinu nezaměstnaných osob
s hendikepem, např., projekt „S podporou za prací na Děčínsku“ byl zaměřen na pomoc
uchazečů ze sociálně vyloučených lokalit. Všechny tyto projekty zaměřené na oblast
zaměstnanosti jsou financovány z OP LZZ73. Pro období 2009 – 2013 je v systému OK
práce evidováno více než 240 projektů OP LZZ zaměřených na pomoc nezaměstnaným
osobám.

5.3.2 Vývoj nezaměstnanosti v období 2007 - 201174

Na začátku sledovaného období byl v celé republice zaznamenán pokles míry
nezaměstnanosti, jejíž průměrná hodnota se v roce 2007 pohybovala okolo 6,6 %.
Z pohledu některých regionů tento údaj nebyl zdaleka tak optimistický, nicméně trend
poklesu úrovně nezaměstnanosti byl patrný i v nejvíce postižených lokalitách ČR, jako
je ústecký, karlovarský a moravskoslezský kraj. V ústeckém kraji i v okrese Děčín byla
v tomto období zaznamenána shodná úroveň nezaměstnanosti, a to ve výši 11 %.
Vznikala nová pracovní místa zejména v průmyslové výrobě, a to zejména ve
výrobě dopravních prostředků a plastových výrobků75. Nejvíce poptávanými profesemi

73

Celkový objem finančních prostředků v OP LZZ činí 2,16 mld. € (1.84 mld z fondů EU, 0,32 mld. ze
státního rozpočtu ČR).
74
Zdrojové informace pro tuto kapitolu byly čerpány z Analýzy zaměstnanosti MPSV pro období 2007 2010
75
Analýza trhu práce rok 2007, 2008, 2009, 2010, MPSV
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byly zejména kvalifikované dělnické profese v kovovýrobě a stavebním průmyslu, ale
nově vznikala i pracovní místa administrativního charakteru.
Na začátku roku 2008 byl stále patrný pokles míry nezaměstnanosti, která v tomto
období dosáhla rekordně nízké úrovně 5,4%. Pro všechny okresy ústeckého kraje to
bylo z hlediska míry nezaměstnanosti nejpříznivější období od roku 1998.
Nezaměstnanost dosahovala úrovně 10,3 % pro celý ústecký kraj. Pro Děčínsko byla
zaznamenán nepatrně vyšší úroveň 10,8 %. Od roku 2008 byla v okrese Děčín
pravidelně evidována vyšší úroveň nezaměstnanosti než na celokrajské úrovni.
V posledním čtvrtletí roku 2008 však počal hospodářský vývoj v ČR nabírat sestupnou
tendenci. V důsledku úbytku zakázek začaly propouštět i někteří velcí výrobci působící
v automobilovém a sklářském průmyslu. Počet nahlášených volných míst se oproti
předchozímu vývoji rapidně snížil, poklesl počet volných míst zejména pro mechaniky,
seřizovače, opraváře strojů, kováře, ale i do té doby hojně vyhledávané profese nástrojař
a zámečník. Největší pokles ve struktuře volných míst nastal v pomocných dělnických
profesích, ale i u pracovních míst určených pro kvalifikované dělníky. V lokalitách
okresu Děčín, který je silně orientován na strojírenskou výrobu, byl zaznamenán příliv
osob do evidence úřadu práce v profesích, které patřily v uplynulých letech k těm
nejperspektivnějším. Rovněž počet nahlášených volných míst počal rapidně klesat a
okres se stal v následujícím roce dlouhodobě lokalitou s

nejvyšším počtem

evidovaných uchazečů na jedno nahlášené volné pracovní místo. V roce 2008 byl pro
Úřad práce v Děčíně zaznamenán údaj 25,2%, přičemž nejvíce čekatelů na pracovní
místo v kategorii nezaměstnaných připadalo na uchazeče se základním vzděláním,
osoby se středoškolským vzděláním bez maturity.
Tabulka č. 7
Rok

ČR
Okres
Děčín
Ústecký
kraj

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

8,9

8,1

6,6

5,4

9,8

9,0

8,6

15,1

12,9

11,0

10,8

15,0

15,7

13,9

15,4

13,8

11,0

10,3

13,6

13,9

12,9

Míra nezaměstnanosti v České republice, Ústeckém kraji a okrese Děčín v letech 2005 – 2011 (dle
metodiky ILO)
Zdroj: Analýza zaměstnanosti v letech 2005 – 2010, statistiky kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR,
webové stránky MPSV, dostupné na : http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz
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V roce 2009 vzrůstala míra nezaměstnanosti společně s počtem uchazečů o
zaměstnání evidovaných na úřadech práce. Míra nezaměstnanosti vzrostla oproti
předchozímu roku o 5,4%(!). Nejvíce evidovaných uchazečů přicházelo z odvětví
zpracovatelského a automobilového průmyslu, ale také obchodu a služeb. Negativní
trend poklesu nahlášených volných míst zaměstnavateli pokračoval i v průběhu tohoto
roku, kdy byl v celorepublikovém měřítku zaznamenáno 17,4 osob na jedno volné
pracovní

místo.

K největšímu

poklesu

volných

pracovních

míst

došlo

ve

zpracovatelském průmyslu, ve stavebnictví a ve sféře velkoobchodu a maloobchodu.
Úbytek pracovních nabídek byl zaznamenán i ve strojírenském průmyslu. Jednalo se
zejména o kvalifikované dělnické profese typu zámečník, obráběč svářeč, nástrojař,
které v minulých 2 letech patřily mezi nejvíce vyhledávané.
V okrese Děčín byl v tomto roce zaznamenán rekordně vysoký počet zájemců o
jedno pracovní místo, a to 72. V průběhu roku 2010 tento údaj ještě vzrostl na 77 (!)
osob, čímž se okres Děčín zařadil na 1. místo v České republice.
V tomto období stále přetrvával vliv hospodářské krize a míra nezaměstnanosti tak
dosáhla na začátku roku 2010 téměř 10%. V letech 2009 a 2010 stoupl příliv
kvalifikovaných pracovníků, kteří by jinak v době stabilního ekonomického vývoje
neměli potíže s hledáním zaměstnání, do evidence úřadů práce. V některých případech
se jednalo o osoby do této doby zaměstnané ve vrcholném managementu.
V roce 2010 stoupl počet nahlášených volných míst, zejména v kvalifikovaných
dělnických profesích typu nástrojař, zámečník, svářeč apod., a to cca o 7 %. Situace
v oblasti zaměstnanosti se počala stabilizovat. Průměrná míra nezaměstnanosti dosáhla
v tomto roce úrovně 9%. Příznivější podmínky pro ekonomický vývoj země se odrazil
na vývoji nezaměstnanosti také v některých okresech ústeckého kraji, kde míra
nezaměstnanosti a krajském měřítku dosáhla úrovně 13,9 %. Oproti tomu v okrese
Děčín byla zaznamenána vyšší úroveň nezaměstnanosti než v letech předchozích, a to
15,7 %. Ke zlepšení situace došlo v počtu nabízených volných míst v okrese, kde o
jedno volné místo na konci roku 2010 soutěžilo v průměru cca 60 osob. V roce 2010
byly na nástroje APZ uvolněno nejvíce finančních prostředků za posledních 10 let.
Jedním z důvodů byla reakce na hospodářskou recesi, ale také realizace několika
klíčových projektů v oblasti zaměstnanosti, jako např. „Poradenství a rekvalifikace“,
„Vzdělávejte se“, kde hlavním zdrojem finančních prostředků byly evropské fondy.
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Fondy EU jsou od roku 2008 také hlavním zdrojem financování nejčastěji využívaných
nástrojů APZ76.
Míra

nezaměstnanosti

v tomto

roce

klesala

jak

v celorepublikovém,

tak

v regionálním měřítku. V ústeckém kraji byla zaznamenána nezaměstnanost na úrovni
12,9 %, v okrese Děčín dosáhla nezaměstnanost opět vyšší úrovně, a to hodnoty 14,3 %
v celoročním průměru. Průměrná míra registrované nezaměstnanosti se v tomto roce
pohybovala okolo 8,6 %. Vzrostla též úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti ze 31,8 na
36,2 %77. Od začátku tohoto roku pokračovala sestupná tendence z hlediska počtu
nahlášených volných míst kopírující vývoj v předchozích 2 letech. Na jedno volné místo
připadalo v průměru 13,9 osob. Pro okres Děčín soutěžilo o jedno volné místo cca 46
osob. Převažovala volná místa z oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu,
a to zejména pro dělnické profese na úrovni výučního listu. V letních měsících se
vyskytoval zvýšený počet volných pracovních míst z oblasti gastronomie.

5.4 Charakteristika lokálního trhu práce78

Okres Děčín je příhraničním okresem o rozloze 909 km2. Nejdelší hranici okresu
tvoří státní hranice se SRN, dále sousedí s okresy Ústí nad Labem, Litoměřice a Česká
Lípa79.
Děčínský region sousedí v severní části se Saskem. Nejbližší region nabízející více
pracovních příležitostí je Liberecký kraj, který leží na západní hranici okresu Děčín.
Celý okres lze na základě geografické polohy a historického vytváření rozdělit na
dvě části, Jižní část zahrnující regiony Děčínsko, Benešovsko a Českokamenicko. Tato
část okresu má čtyři města a 29 obcí. Žijí zde zhruba dvě třetiny obyvatelstva okresu a
administrativně náleží k Úřadu práce v Děčíně. Severní část zahrnuje regiony
Rumbursko, Varnsdorfsko a Šluknovsko. Tato část okresu má 8 měst

a 9 obcí.

Z důvodu rozlehlosti a členitosti okresu byla v roce 1991 pro lepší dostupnost služeb

76

Prostředky z ESF nejsou využívány k úhradě nákladů na realizaci nástroje Chráněné pracovní místo a
Chráněné pracovní dílny, Investiční pobídky, Příspěvek na zapracování a Příspěvek při přechodu na nový
podnikatelský program.
77
Osoby nezaměstnané déle než 12 měsíců
78
Zdroj: Autorka, Statistiky úřady práce v Děčíně
79
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn#Ekonomick.C3.A1_aktivita
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úřadu práce zřízena pobočka také v Rumburku, která má na starosti severní část okresu,
což představuje zhruba jednu třetinu obyvatel.
Okres Děčín je počtem obyvatel a rozlohou největším okresem Ústeckého kraje.
Okres patří mezi turisty vyhledávaný regiony. Celá jedna třetina obcí má více
rekreačních objektů než trvale obydlených domů. Tyto skutečnosti do značné míry
ovlivňují rozvoj celé terciární sféry podnikání v oblasti pohostinství a ubytování,
cestovního ruchu a obchodu. Nejvýznamnější podnikatelskou základnou je

obec

Hřensko, ve kterém nalezneme největší koncentraci živnostníků podnikajících v oblasti
služeb, a to zejména v obchodu, pohostinství a turistickém ruchu. V této obci je
nejnižší nezaměstnanost v okrese Děčín. I přes tyto skutečnosti sektor služeb v tomto
regionu rovněž nenabízí uspokojivý počet pracovních míst. Příčinou může být nízká
koupěschopnost obyvatel.
Okres Děčín se dlouhodobě řadí mezi lokality s nevyšší mírou registrované
nezaměstnanosti, která od roku 1998 překračuje hodnotu 10%. Varujícím faktem je, že
v tomto regionu v posledních několika letech dochází k pozvolnému poklesu
zaměstnanosti. Tato situace je dána nejen pomalu se rozvíjejícím průmyslem ve
stávajících centrech města Děčína, ale také nemožností výstavby průmyslových zón
v jeho okolí, které je dáno jednak svažitým terénem a jednak rozsáhlostí chráněných
území jako jsou např. Národní park České Švýcarsko, CHKO České Středohoří, CHKO
Labské pískovce80 a další, které bezprostředně město obklopují.
Svým charakterem se děčínský region řadí mezi tradiční průmyslové okresy České
republiky.
Nejvíce průmyslu je soustředěno v okolí města Děčína a dále především ve
Varnsdorfu a Rumburku. Působí zde několik větších průmyslových podniků i v malých
obcích. Největší podíl zde má strojírenství a výroba spotřebního zboží. Stále zde
přetrvává tradice textilního průmyslu, která ale v posledních 5 letech zaznamenala
vlivem asijských trhů značný útlum.
Okres Děčín měl v minulosti významné postavení v rámci České republiky
v železniční a lodní dopravě. V okresním městě je významný železniční uzel a
překladiště pro lodní dopravu. S rozvojem kamionové přepravy ale ostatní dopravní
obory zaznamenaly v posledních letech stagnaci.

80

http://www.mmdecin.cz/mesto-a-okoli/mesto-decin.html#mesto-Decin
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Původně v tomto regionu působila řada textilních firem, zemědělských družstev a
kovohutí, které po dlouhá léta zaměstnávaly obyvatele i v těch nejzapadlejších obcích.
Mnoho původních textilních továren v okolí města Děčína zaniklo (Benar a. s.),
zemědělská družstva byla zrušena a posléze je zastoupili na některých místech
soukromí zemědělci, kteří ale nedisponují takovým kapitálem, aby mohli touto činností
celoročně zaměstnávat větší počet zaměstnanců. Proto se pracovní místa v tomto
odvětví stala téměř výhradně sezónní záležitostí.
Hutní výroba byla značně omezena koncem 90. let minulého století, a to v celé
republice. V posledních 2 letech bylo zaznamenáno určité oživení ve strojírenském
průmyslu, nicméně

koncem roku 2008 se tento pozitivní vývoj opět zpomalil

v důsledku celosvětové hospodářské krize.
Období let 2009 – 2010 znamenalo pro tuto lokalitu značné změny také ve sklářském
průmyslu, který zde má dlouholetou tradici. Firma Crystalex působící v nedalekém
Novém Boru byla z důvodu omezení výroby nucena propustit většinu svých
zaměstnanců. Úpadek sklářské výroby v sousedním libereckém kraji tak poznamenal i
děčínský region, nárůstem nezaměstnanosti osob v těchto specifických profesích.
Pro ústecký kraj se jako nejperspektivnější profese jeví v současné době obchodní
zástupce, svářeč kovů, nástrojař, řidič nákladního automobilu (sk. C, C + E) technik ve
strojírenství a elektrotechnice, zdravotnický personál (zejména lékař a zdravotní sestra)
a ve sféře služeb zejména profese kuchař nebo číšník (popř. servírka)81.
Současná úroveň nezaměstnanosti v okrese Děčín se blíží 14 %.

5.4.1 Potenciál regionu82

Okres Děčín je turisticky atraktivní přírodní lokalitou s mnoha

kulturními

památkami. V těsné blízkosti města Děčína se nachází Národní park České Švýcarsko,
který je hojně využíván zejména tuzemskými rekreanty, ale bývá navštěvován i turisty
z nedalekého Saska.

Významný turistický potenciál

území skýtající

mnoho

podnikatelských příležitostí není doposud plně využit.
81

Nabídku a poptávku po pracovních místech v letech 2005 – 2009 je znázorněna v příloze č. 1 (tabulka
Analýza pracovních míst v telech 2005 – 2009)
82
Zdroj: Autorka
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Tato část ústeckého kraje se v minulosti vyznačovala poměrně dlouhou tradicí
zemědělské výroby. Krajina v okolí Benešova nad Ploučnicí a Verneřic je
charakteristická velkým množstvím pastvin a luk, avšak tato část území je využita jen
v omezené míře.
Ústecký kraj je charakteristický nízkou vzdělanostní úrovní svých obyvatel. V okrese
Děčín je momentálně nejvyšší zastoupení obyvatel s výučním listem nebo se základním
vzděláním. V minulosti v tomto kraji působilo několik velkých výrobních podniků,
které ve svých provozech zaměstnávali zejména osoby se základním vzděláním nebo
osoby vyučené. Jednalo se zejména o podniky působící v textilním a potravinářském
průmyslu83, kde manipulace se stroji většinou nevyžadovala větší nároky na vzdělání
obsluhy. Po ukončení výroby na začátku 90. let a v průběhu roku 2005 se v evidenci
úřadu práce ocitli zejména lidé s nejmenšími šancemi na uplatnění na místním trhu
práce, osoby s nejnižším stupněm vzdělání nebo osoby vyučené.
Do konce 80. let minulého století se do tohoto kraje přistěhovalo za prací mnoho
Romů, především ze Slovenska. S ukončením výroby největších místních továren došlo
k masivnímu propouštění zaměstnanců, a s nimi i většiny romských dělníků. Řada
z nich, zejména ženy, jsou doposud v evidenci Úřadu práce v Děčíně. Romové patří
do skupiny uchazečů, u kterých existuje velice malá šance na umístění do zaměstnání.
Děčín a jeho okolí se vždy vyznačoval tradicí průmyslové výroby. V období
Rakouska – Uherska a v období nově vzniklé Československé republiky se jednalo o
jeden z nejbohatších regionů země. V současné době patří děčínský okres k místům
s nejvyšší nezaměstnaností a zároveň k nejchudším regionům České republiky.
V důsledku

poměrně komplikovaného členění regionu a vzhledem k jeho

rozlehlosti je velice špatná dostupnost z odloučených obcí do hlavních průmyslových a
obchodních center, které jsou většinou situovány v okolí velkých měst. Většina
pracovních příležitostí je proto soustředěna do okolí měst Děčína, Rumburku a
Varnsdorfu. Dojíždění z malých vzdálených vesnic a obcí do velkých center je mnohdy
velice složitá a nákladná. Nepříznivá situace ve veřejné dopravě, kdy jsou některé obce

83

V roce 2005 působilo v okrese Děčín několik výrobních závodů firmy Benar a. s., který v 90. Letech
zaměstnával několik tisíc pracovníků, zejména žen, v různých profesích textilního průmyslu.
V potravinářské sféře zde dlouhá léta působil podnik Diana a.s., který ukončil výrobu cukrovinek v letech
1992 – 1993. Podnik zaměstnával převážně ženy s nízkou úrovní kvalifikace.
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děčínského okresu takřka odříznuté od okolního světa, přispívá k vysoké regionální
nezaměstnanosti.

5.5 Vyhodnocení úspěšnosti rekvalifikací

„Z hlediska výdajů je nejdůležitějším opatřením v mnoha zemích výcvik. Vzhledem
k nízkému vzdělání mnoha uchazečů o práci, relativně vysokým požadavkům na
dovednosti na většinu volných pracovních míst a vzhledem ke skutečnosti, že požadavky
pracovních míst se pravděpodobně budou v budoucnosti dále zvyšovat, vzniká pokušení
zdůrazňovat úlohu výcviku. Avšak hodnocení výcvikových opatření často ukazují
relativně nízkou účinnost. (De Koning 2001: 314)
V této části práce bych se chtěla věnovat výsledkům sledování úspěšnosti
jednotlivých rekvalifikačních programů, které byly realizovány v letech 2009 – 2011
Úřadem práce v Děčíně. Sledování úspěšnosti rekvalifikací provádělo v minulých letech
MPSV, přičemž účinnost opatření je zveřejňována v rámci ročních statistických analýz.
Účinnost programu rekvalifikace je zjišťována na základě údajů ze systému OK práce.
Analýza zaměstnanosti MPSV udává míru úspěšnosti rekvalifikací v roce 2010 ve výši
43,8 %. Tato statistika je však poněkud zkreslená. Důvodem je zejména to, že program
OK práce umožňuje sledovat jen některé typy údajů, a proto zde není možné ověřit
shodu mezi zaměřením nově nabyté kvalifikace a novou pracovní činností. Databáze
neumožňuje zadávat taková data, ze kterých by bylo možné zjistit vztah mezi nově
získanou kvalifikací a pracovním poměrem84. Absolvent kurzu tedy může nastoupit do
pracovního poměru, kde bude vykonávat profesi, která s jeho zaměřením vůbec
nesouvisí, přesto bude zahrnut do celostátních statistik účinnosti rekvalifikací. Získat
přesnější údaje je proto za současné situace možné jen detailní kontrolou spisové
dokumentace jednotlivých absolventů kurzů.
Do statistiky jsou zahrnuti i účastníci kurzů zaměřených na dovednosti v oblasti IT,
nejčastěji to jsou „Základy obsluhy počítače nebo kurzy ovládání počítače s certifikátem
ECDL (tzv. „Počítačový řidičák“). Tyto typy kurzů jsou zároveň nejčastěji realizovány,
84

Poznámka autora : Uživatelský komfort nového informačního systému AIS nenabízí ani úroveň
srovnatelnou se systémem OK práce. Do budoucna tedy nejsou vyhlídky na zlepšení systému hodnocení
úspěšnosti rekvalifikací.
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což značně zkresluje výsledky analýz účinnosti prováděných MPSV. Kurzy zaměřené
na počítačové dovednosti lze zařadit spíše mezi dovednosti obecného (nespecifického)
charakteru, u kterých nelze zjistit skutečný vliv na získání konkrétního pracovního
místa. V tomto případě tedy nelze s určitostí tvrdit, že nově získaná dovednost přispěla
k uplatnění absolventa rekvalifikace na trhu práce (není zde přímá souvislost).
Jak zde již bylo uvedeno, výzkumem účinnosti rekvalifikací a několika vybraných
nástrojů APZ se zabýval zejména výzkumný tým profesora Tomáše Sirovátky,
z Masarykovy univerzity v Brně.
Úspěšnost programu byla zjišťována metodou komparace, kdy byl sledován efekt na
odchod z evidence po absolvování vybraných programů, a to porovnáním účastníků
programů s neúčastníky při dodržení homogenity sledovaných skupin nezaměstnaných
osob. Účinnost byla sledována v několika časových obdobích po ukončení aktivizačního
programu. V analýze účinnosti jednotlivých programů byl sledován rovněž rozsah
aktivit, cílenost programů na jednotlivé rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání a
souvislost efektů na charakteristiky účastníků. Ve studii byly hodnoceny programy
rekvalifikace85, VPP, SÚPM, programy podpory samostatné výdělečné činnosti,
individuální akční plán, projekty ESF a chráněná pracovní místa. Jako nejúčinnější byly
vyhodnoceny programy přímé podpory tvorby pracovních míst (SÚMP, VPP, CHPM).
Rekvalifikace byly vyhodnoceny jako nejméně efektivní, přičemž zde hraje významnou
úlohu konkrétní typ a zaměření kurzu.

Podle autorů studie je výsledná efektivita

jednotlivých nástrojů ovlivněna také výběrem účastníků programu. Některé typy
rekvalifikací se ukázaly efektivní zejména u rizikových skupin nezaměstnaných, a to
spíše v delším časovém horizontu po absolvování programu (cca po půl roce). Oproti
kontrolní skupině osob, které se neúčastnili žádného rekvalifikačního programu, byla u
účastníků kurzů šance na opuštění evidence o 40 % vyšší. Nejvyšší účinnost byla
zjištěna u kurzů zaměřených na dovednosti manuální povahy, určené pro dělnické
profese.
85

V tomto výzkumu byla sledována účinnost určitých skupin rekvalifikačních kurzů, podle klasifikace
OK práce. V programu se jednotlivé rekvalifikace klasifikují na nespecifické rekvalifikace, profesní rek.
pro dělnické profese (specifické rekvalifikace – např. pro kurzy Truhlářské práce, Zámečnické práce
apod., rekvalifikace pro THP (specifické rekvalifikace – např. Účetní, Pracovník pro zahraniční obchod),
obnovovací kurzy (v případě neplatného průkazu dovednosti – např. propadlá platnost svářečského
průkazu), zaměstnanecké rekvalifikace pro dělnické profese a THP, rozšíření kvalifikace (např. k získání
svářečského oprávnění, jiná kvalifikace, příprava k podnikání (Základy podnikání), specifický kurz pro
OZP v pracovní rehabilitaci, rekvalifikace v rámci ESF a kurzy IT (Základy obsluhy PC, Obsluha PC
s testy ECDL, tvorba www aplikací, apod.).
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Důvodem nízké míry účinnosti rekvalifikací oproti jiným nástrojům APZ je zejména
malá provázanost s pracovním místem86.
Rekvalifikace jsou v aplikaci OK práce zařazovány do určité typové skupiny
odpovědnými pracovníky úřadu práce. Problém této metody sledování účinnosti tkví
v možnosti chybného zařazení rekvalifikačního kurzu do odpovídající skupiny. Značně
skreslená je zejména informace o typu kurzu s označením „jiný typ rekvalifikace“, do
které by měl být zařazen kurz, který neodpovídá žádné z nabízených kategorií. Bohužel
jsou do této skupiny zařazovány i kurzy, které by měly spadat do specifického typu
označení. Rovněž systém komparace se skupinou neúčastníků vzdělávacích aktivit se
může v tomto případě jevit jako problematický a nemusí plně odpovídat realitě. V tomto
typu výzkumu nejsou nikdy zcela srovnatelné osobnostní předpoklady pro výkon
profese, ani šance konkrétních účastníků na získání zaměstnání vzhledem k jejich
sociálnímu a kulturnímu kapitálu. Podle Beckera je součástí lidského kapitálu také
zdravotní stav a tělesné proporce, tedy celkový vzhled jedince. Každý člověk shodného
věku, pohlaví a kvalifikace proto nemá stejné šance na trhu práce, protože při procesu
přijímání pracovních sil hrají úlohu rovněž vzájemná sympatie a antipatie, určitá „síť
známých“, nebo umění zájemce „prodat sám sebe“.
Při sledování účinnosti rekvalifikací jsem se proto zaměřila na shodu nově získané
nebo obnovené dovednosti účastníka s pracovním zařazením v následném pracovním
poměru. Jedná se o přímý efekt rekvalifikací na odchod z evidence úřadu práce, tedy
jasná souvislost účasti v rekvalifikacích se získáním zaměstnání. Informace o typu
zaměstnání byly čerpány z údajů na pracovní smlouvě, která je součástí spisové
dokumentace rekvalifikantů.
Ani tato metoda se z důvodu absence přímého kontaktu s absolventem rekvalifikace
a tudíž možnosti bližší specifikace pracovní náplně v novém zaměstnání nejeví jako
ideální. Pracovní zařazení uvedené ve

smlouvě nemusí v některých případech

obsahovat skutečné požadavky zaměstnavatele na nového pracovníka. Zaměstnanec tak
může dovednosti získané v rekvalifikaci vykonávat i v případě, kdy to není doslovně
uvedeno v pracovní smlouvě.87

86

U rekvalifikací existuje provázanost pouze v případě příslibu zaměstnání. Účastí v rekvalifikaci
nevzniká nové pracovní místo, jako je tomu u nástrojů SÚMP a VPP.
87
Mnoho pracovních pozic je kumulativního charakteru, kdy zaměstnanec vykonává více činností.
Například pozice strojírenského dělníka může být spojena s obsluhou vysokozdvižného vozíku. Pracovní
zařazení je tedy pouze obecného charakteru, ze kterého nelze zjistit úplný rozsah činností spojených
s výkonem tohoto zaměstnání.
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Další nevýhodou této metody je nemožnost posouzení skutečného efektu u účastníků
rekvalifikací, kteří by nalezli pracovní uplatnění i bez absolvování tohoto programu 88.
De Koning popisuje takové případy, kdy jsou do aktivizačních programů zařazováni
uchazeči o zaměstnání, kteří mají větší šanci uspět na trhu práce i bez podpory státu.
Zařazení těchto osob zvyšuje úspěšnost nástroje a napomáhá uměle navýšit jejich
efektivitu ve statistických hodnoceních. (De Koning 2001)
Ve výzkumu byla rovněž sledována délka evidence úspěšných absolventů
rekvalifikací v souvislosti s dobou, po které se jim podařilo opustit evidenci úřadu
práce89.

5.5.1 Úspěšnost rekvalifikací realizovaných v letech 2009 – 2010

Míra úspěšnosti jednotlivých rekvalifikačních kurzů byla vyhodnocena na základě
zjištěného údaje o počtu jejich absolventů, kteří si v časovém horizontu 1 roku nalezli
zaměstnání s kvalifikační shodou. Aby nedošlo ke zkreslení údajů, bude sledována
úspěšnost kurzů s dostatečným obsazením90, jelikož kurzy s malou účastí jsou většinou
realizovány pro konkrétní zájemce s příslibem zaměstnání91. Potvrzení budoucího
pracovního poměru je rovněž vyžadováno u nákladných typů rekvalifikací, jako jsou
kurzy vedoucí k získání řidičského oprávnění92 nebo svářečské průkazy dle evropské
normy. Vzhledem k tomu, že většina pracovních úvazků děčínských uchazečů o
zaměstnání vzniká v místním regionu, záleží ve velké míře na kvalitním odhadu potřeb
lokálního trhu práce.

88

V tomto případě hovoříme o ztrátě v důsledku tzv. „mrtvé váhy“.
Výzkum profesora Sirovátky sledoval vliv nástroje APZ na jejich účastníky při rozlišení příslušnosti
k určitému typu rizikové skupiny dle §33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
90
Jedná se o kurzy, kterých se v úhrnu účastnilo minimálně 5 osob.
91
Jedná se například o rekvalifikaci „Průvodce cestovního ruchu“ nebo „učitel autoškoly“, které byly
realizovány s příslibem budoucího zaměstnání. V masovém měřítku by tento kurz nedosahoval takovéto
účinnosti.
92
Pokud uchazeč o zaměstnání žádal o řidičský průkaz typu C s následným zvýšením na stupeň C+E, a to
včetně profesního průkazu pro nákladní automobily, cena těchto 3 kurzů se pohybovala v letech 2009 –
2010 okolo 70.000 korun. Úřad práce v tomto případě hradil spojené náklady na rekvalifikaci, tzn. úhradu
lékařského vyšetření včetně psychologického a neurologického vyšetření, kde se náklady pohybují mezi 4
– 5.000 korun.
89
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V analýze byly zpracovány výstupy celkem o 687 absolventech rekvalifikací, kteří
se těchto programů účastnili v období od ledna 2009 do července 2011. Z celkového
počtu účastníků byla do výzkumu zahrnuta data o 305 ženách a 382 mužích. V průběhu
tohoto časového úseku proběhla 2 výběrová řízení na dodavatele rekvalifikačních
kurzů, proto jsou i výstupní údaje rozděleny do 2 částí, podle termínu realizace aktivit.
V prvním období realizace od začátku roku 2009 do konce roku 2010, byla analyzována
účinnost u 488 absolventů rekvalifikací.
Do výzkumu byly zahrnuty jen rekvalifikace směřující k výkonu určité profese,
nikoli dovednosti obecného typu (obsluha osobního počítače), u kterých nelze s určitostí
vyhodnotit efekt na umístění uchazeče do pracovního poměru.
Jako výrazně více úspěšné se ukázaly krátkodobé rekvalifikace, s maximální délkou
trvání 2 - 3 měsíce. Kurzy s délkou trvání nad tuto hranici se vyznačují vysokou
„úmrtnost“ absolventů, ale také vykazují poměrně špatné výsledky jejich absolventů na
trhu práce.
Mezi nejúspěšnější rekvalifikační kurzy lze na základě údajů z tabulky č. 13 označit
„Profesní průkaz řidiče nákladního automobilu sk. C“ s úspěšností na úrovni 58,33 %,
„Svářečské kurzy se zkouškou dle evropských norem“, kde míra úspěšnosti dosahovala
57,14 %, „Základní svářečské kurzy“ s mírou úspěšnosti 46,15 % a „Účetnictví
s využitím výpočetní techniky“ s mírou úspěšnosti na úrovni 43,08 %. U těchto kurzů je
stanovena vstupní podmínka účasti, a to dosažené vzdělání účastníků, které musí mít
minimálně středoškolskou úroveň. Mezi vysoce úspěšné kurzy lze zařadit i „Základy
podnikání“

se

zjištěnou

hodnotou

téměř

41

%

a

„Odbornou

způsobilost

v elektrotechnice dle vyhlášky 50“ s úrovní úspěšnosti 40 %.
Z hlediska strukturálního vývoje zjištěné údaje vypovídají o převažující strojírenské
výrobě a poptávce po profesích typu svářeč a zámečník 93. Ve městě Děčín působí 2
velké strojírenské firmy s počtem zaměstnanců okolo 400 osob, a více než 10 menších
firem, kde se počet zaměstnanců pohybuje mezi 10 – 20 osobami. Většina těchto firem
je závislá na automobilovém průmyslu. Regionální vývoj kopíruje celostátní převažující
trend nákladní silniční dálkové přepravy zboží nad ostatními typy dopravy a přepravy.
Dlouhodobě region registruje zájem o profese účetních, které jsou univerzálně
uplatnitelné ve všech výrobních i nevýrobních sférách. Pro ženy je to jedna z mála
možností uplatnění na místním trhu práce, který je silněji zaměřen na využití mužské
93

Profese zámečník je v současné době uplatnitelné téměř výhradně se svářečským průkazem, tedy jako
kumulovaná funkce zámečník – svářeč.
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pracovní síly. Úspěšnost kurzů zaměřených na rozšíření řidičského oprávnění je dána
také vysokým počtem doložených příslibů zaměstnání (cca 40 % z celkového počtu
absolventů rekvalifikací mělo příslib zaměstnání). Jak vyplynulo z výsledků výzkumu,
závazek zaměstnavatele ani tak není zárukou vzniku pracovního místa absolventa
rekvalifikace u dané firmy.
Pokud bychom měli porovnat úspěšnost krátkodobých a dlouhodobých rekvalifikací,
pak vyšší úspěšnost byla vyhodnocena u kurzů s délkou trvání do 3 měsíců.
Dlouhodobé rekvalifikace v délce trvání nad 3 měsíce, které jsou většinou zaměřené na
uchazeče se základním vzděláním s velmi malou praxí, vykazují velice nízkou úroveň
úspěšnosti. Cílem těchto

kurzů je získání alespoň minimálních znalostí v některé

z dělnických profesí, u jejichž výkonu je jinak požadován výuční list (tzv. úplná
kvalifikace). Na základě účasti v kurzu získává absolvent „Osvědčení“, které ale
v žádném případě nemůže kompenzovat certifikát o ukončeném formálním vzdělání94.
Zaměstnavatelé osvědčení z kurzu „nahrazující“ výuční list nejsou ochotni akceptovat,
uchazeč je ve většině případů přijímán na profesi vyžadující vlastnictví výučního listu
jen výjimečně, a to v případě dlouhodobé praxe v oboru.
Kurzy k získání úplné kvalifikace zaměřené na osvojení dovedností pro výkon
profesí nejčastěji řemeslné povahy bylo možné realizovat pouze do doby platnosti
programů s původní akreditací. Maximální možná doba realizace těchto kurzů byla
z důvodu změny zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání stanovena do konce roku 2012. Jedná se pouze o programy uskutečněné
subjekty, které nejsou zaměřené na formální vzdělávání, tedy zejména střední a vysoké
školy. Podle tohoto zákona školy zaměřené na výuku oborů související se zaměřením
rekvalifikačního kurzu nemusí žádat MŠMT o zvláštní akreditaci. V současné době lze
rekvalifikace zaměřené na získání ucelené formy kvalifikace pro výkon řemesla
realizovat pouze v rámci dílčích kvalifikací.
Nejvyšší úspěšnost dlouhodobých rekvalifikací byla shledána u kurzu „Zednické
práce“, a to ve výši 30 %. Realizace kurzu byla vhodně načasována na období příznivé
pro výkon této profese, která je specifická svým sezónním zaměřením. Oproti tomu
rekvalifikace „Truhlářské práce“, která je mnohostranně využitelná jak ve stavebnictví,
tak při výrobě nábytku a interiérových doplňků, vykazuje nulovou úspěšnost. Oba kurzy
byly obsazeny výhradně muži.

94

Jedná se zejména o rekvalifikační kurzy „Truhlářské práce“, „Zednické práce“ apod.
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Stejný výsledek byl zaznamenán u dlouhodobé rekvalifikace s názvem „Hospodyně“
realizované v průběhu 1. pololetí roku 2011 určené pro ženy s nízkou úrovní vzdělání.
Obsah kurzu se zaměřoval zejména na úklidové práce v domácnosti, ale také na základy
stolování a dodržování správné životosprávy. Účastníci měli směřovat převážně do
profesí v úklidových firmách.
Překvapivě nízká úroveň úspěšnosti byla zjištěna u dlouhodobých kurzů, které svým
zaměřením reflektují potřeby a požadavky lokálního trhu práce, jako např. kurzy
„Údržba veřejné zeleně“ a „Nástrojař“. První z jmenovaných byl plánován se záměrem
umístit absolventy kurzu v rámci veřejně prospěšných prací. Žádoucí výsledek se
nedostavil zejména proto, že zástupci obecních úřadů velmi často zaměstnávají na
veřejně prospěšné práce opakovaně ty samé osoby, nebo si vybírají z evidence uchazečů
o zaměstnání osoby na základě vlastní zkušenosti nebo doporučení. V tomto případě
nemusí dojít k názorové shodě mezi úřadem práce a obecními úřady, kterým je v této
oblasti ponechána poměrně značná volnost. Pracovní příležitost tak získávají spíše
prověřené a spolehlivé osoby a nikoli marginalizovaní jedinci, kteří by tímto způsobem
mohli dostat příležitost k získání alespoň minimální praxe.
Kurz „Nástrojař“ byl dlouho připravován a jeho realizace se nakonec uskutečnila
prostřednictvím střední školy, která tento obor již několik let vyučuje. Navzdory
pečlivé přípravě kurzu včetně analýzy trhu práce na základě poptávky zaměstnavatelů
po pracovní síle vykazuje rekvalifikace nulovou úspěšnost. Přestože v regionu
převažuje nabídka pracovních míst ve strojírenském oboru, v horizontu 1 roku od
ukončení rekvalifikace nenalezl uplatnění v příbuzné profesi jediný absolvent tohoto
kurzu. De Köning uvádí, že obdobné programy vykazují vyšší úspěšnost při účasti osob
vyšší věkové kategorie, než je tomu u mladých lidí. (De Köning 2007)
Vedle dlouhodobých kurzů zaměřených zejména na získání dovedností specifických
pro určité typy profesí byly v delším časovém rozmezí realizovány také rekvalifikace
určené spíše pro osoby s minimální kvalifikací, které by na základě účasti v těchto
kurzech získali alespoň částečnou znalost jednoduchých pracovních operací
uplatnitelných v některých, na míru odbornosti méně náročných oborech.
Jedním z takových rekvalifikací byl i kurz „Pracovník obchodu“, který měl zejména
mladým uchazečům bez kvalifikace zajistit částečnou pracovní průpravu v oblasti
obchodu a služeb. Jednalo se spíše o pomocné činnosti typu vybalování zboží a jeho
doplnění do regálů na prodejní ploše apod., včetně praxe ve velkých obchodních
řetězcích. Kurzy tohoto typu byly ze strany uchazečů o zaměstnání (převážně žen)
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velice žádané zejména z důvodu nízké nabídky rekvalifikací zaměřených na ženy se
základním vzděláním a s minimální nebo nulovou praxí. Sféra obchodu a služeb je
jednou z mála oblastí, ve které se mohou v děčínském regionu nezaměstnané ženy
uplatnit. Nabídka pracovní síly (rovněž u registrovaných uchazeček s výučním listem
v oboru prodavač) výrazně převažuje nad poptávkou, přičemž tento trend setrvává již
více než 10 let. Příčinou je zejména nízká koupěschopnost obyvatel spojená s vysokou
nezaměstnaností. Úspěšnost tohoto kurzu dosáhla úrovně 16,28 %.
U dlouhodobých rekvalifikací zaměřených na cílovou skupinu osob s nízkou nebo
chybějící kvalifikací byla zaznamenána vysoká „úmrtnost“ jejích účastníků. Každý
z těchto kurzů provázela vysoká absence účastníků z více či méně závažných důvodů.
Ve všech případech těchto kurzů k závěrečným zkouškám dospělo maximálně 75 %
původních účastníků. Z hlediska úspěšného ukončení kurzu byla větší pravděpodobnost
při účasti osob vyšších věkových kategorií. Pokud se rekvalifikace účastnili převážně
osoby věkové kategorie do 25 let, pak byla absence v kurzu velmi častým jevem.
V roce 2007 byl Úřadem práce v Děčíně realizován dlouhodobý kurz Zámečnické
práce určený pro osoby se základním vzděláním převážně ve věkové kategorii do 25 let,
s cílem poskytnout účastníkům alespoň částečnou náhradu chybějící praxe nebo
výučního listu. Realizace kurzu byla vyvolána potřebou zaměstnavatelů po
kvalifikovaných osobách znalých problematiky této profese. Kurz probíhal po dobu 8
měsíců v soukromém školícím středisku s dlouholetou praxí a výbornými referencemi.
Rekvalifikaci zahájilo 7 účastníků, kteří projevili o účast v programu aktivní zájem. I
přesto jej dokončili pouze 2 jedinci, z nichž žádný v současnosti nepracuje v profesi
zámečník, přestože oba účastníci

po celou dobu kurzu jevili o problematiku

prokazatelný zájem. Z původních účastníků, kteří kurz nedokončili, byli 2 omluveni
z důvodu dlouhodobé nemoci v průběhu kurzu a zbylé 3 osoby byli úřadem práce
sankčně vyřazené z důvodu neomluvené absence v rekvalifikaci.
Při realizaci rekvalifikace „Truhlářské práce“, která probíhala ve dvou termínech, a
to v průběhu let 2009 a 2010, se opět projevila slabá místa dlouhodobých programů.
Tato spočívala zejména v časové náročnosti simulující denní studium na střední škole.
Kurzy opakovaně vykazovaly slabší účast a žádný z těchto dlouhodobých programů
nebyl dokončen ve stejném složení, v jakém byl zahájen.
V průběhu rekvalifikace se navíc projevili značné problémy s kázní účastníků, kdy
v prostorách, kde se realizovala praktická část kurzu, bylo odcizeno nebo znehodnoceno
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několik předmětů z vybavení dílny. Po této zkušenosti dodavatel kurzu odmítl další
spolupráci s úřady práce.
O něco vyšší úspěšnost z hlediska plnění účasti v kurzu vykazovaly programy, které
tvořili účastníci vyšších věkových kategorií. Pravděpodobnou příčinou jsou již
vypěstované rutinní návyky z předchozích zaměstnání těchto osob a určitá odpovědnost,
která je spojena zejména s rodinnými závazky.

5.5.2 Úspěšnost rekvalifikací realizovaných v roce 2011
V průběhu prvního pololetí roku 2011 se rekvalifikací účastnilo celkem 407 osob,
z toho 208 osob absolvovalo kurzy zaměřené na obsluhu počítače a 199 se účastnilo
jiných typů vzdělávacích programů. V průběhu měsíců ledna a února roku 2011
probíhal výběr dodavatelů rekvalifikací, a to převážně formou malých zakázek na každý
jednotlivý kurz. K

tomuto postupu pracovníci úřadu dospěli po zkušenosti

s předchozím výběrovým řízením, nicméně hlavní příčinou byla poměrně nízká částka
alokovaná na realizaci kurzů a jejich předpokládaná doba realizace. V roce 2011
probíhala realizace běžných rekvalifikací v intervalu od druhé poloviny února do konce
měsíce června. Z tohoto důvodu mohla být úspěšnost několika programů ukončených
právě ke konci tohoto období sledována maximálně do doby 8 měsíců po ukončení
rekvalifikace. To také může být jednou z příčin nižší úrovně úspěšnosti u těch typů
kurzů (např. kurz Základy podnikání), které vykazovaly relativně vysokou úspěšnost
v předchozích 2 letech.
Mezi nejúspěšnější kurzy je opět možné zařadit oba typy svářečských kurzů. Kurzy
s evropskou normou vykazují značnou míru úspěšnosti, nicméně tento údaj je poněkud
zkreslen nejen požadavkem příslibu zaměstnání95 při vstupu do kurzu, rovněž vzhledem
k nízkému počtu účastníků je tento údaj poněkud neobjektivní. U základních
svářečských kurzů příslib zaměstnání není požadován a zájemci o kurz jej ve většině
případů ani nedokládají. I vzhledem k této skutečnosti vykazuje základní svářečský kurz
úspěšnost 31,81 %, což je poměrně dobrý výsledek.
95

Kurzy tohoto typu jsou natolik specifické, že vyžadují přesnou formulaci a označení konkrétního typu
svařování. Z tohoto důvodu je ve většině případů vyžadováno doložení příslibu od budoucího
zaměstnavatele. Ve zcela výjimečných případech je účastník zařazen do kurzu bez nutnosti příslibu,
zejména pokud má konkrétní typ evropské normy propadlý a žadatel má zájem pouze o obnovení kurzu
s krátkým zaškolením
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Vysoká míra úspěšnosti byla opět zjištěna u rekvalifikací zaměřených na získání
řidičského oprávnění včetně obsluhy vysokozdvižných vozíků. Nejvyšší úspěšnost
(57,14 %) vykazuje kurz vedoucí k získání řidičského oprávnění skupiny C+E.
Důvodem je pravděpodobně vysoká poptávka po řidičích kamionové dopravy a
přepravy, kde je vyžadován právě tento typ dovednosti. V roce 2011 se tohoto kurzu
zúčastnilo pouze 7 osob.
Rekvalifikace zaměřené na získání řidičského oprávnění mohou být ve výjimečných
případech realizovány řetězením několika kurzů, a to počínaje oprávněním sk. C 96
navazující kurzem k získání průkazu řidiče sk. C+E, až po získání profesní způsobilosti
řidiče nákladního automobilu s návěsem. V tomto případě se jedná o 3 navazující kurzy,
jejichž délka trvání se pohybuje v úhrnu okolo 5 měsíců. I přes dlouhou dobu trvání
kurzu vykazují tyto rekvalifikace vysokou úspěšnost, která je dána nutností podpořit
žádost o kurz příslibem konkrétního zaměstnání. Navzdory této povinnosti nejsou
všichni absolventi kurzu úspěšní na trhu práce.
U rekvalifikací typu „Účetnictví s využitím výpočetní techniky“ byla rovněž
zaznamenána jedna z nejvyšších úrovní úspěšnosti ve výši 33,33 %. Oproti tomu
specificky zaměřený kurz „Mzdové účetnictví“, se s úrovní 16,66 % jeví jako
neúspěšný, ačkoli o tento typ kurzu byl ze strany uchazečů zaznamenán značný zájem.
Nutno zdůraznit, že v několika případech rekvalifikace „Účetnictví s využitím
výpočetní techniky“, byly do kurzů zařazeny uchazečky o zaměstnání, které v minulosti
tuto profesi v praxi vykonávali několik let, ale pouze v omezené míře nebo s značným
časovým odstupem.
Oproti předchozímu období byl zaznamenán pokles míry úspěšnosti u kurzu typu
„Základy podnikání“ ze 40,23 % na pouhých 6,25 %. Důvodem této změny mohlo být
omezení výše finančních prostředků přidělených na nástroj SÚMP, mimo jiné určených
uchazečům o zaměstnání směřujícím k zahájení samostatné výdělečné činnosti. V druhé
polovině roku 2011 byla většina prostředků z národní APZ prioritně použita na realizaci
nástroje VPP.
Nulová účinnost byla opětovně zaznamenána u dlouhodobých kurzů zaměřených
převážně na uchazeče s minimální kvalifikací, typu „Hospodyně“, „Nástrojař“ nebo
„Zahradnické práce“.
96

Žadatel o kurz musí být vlastníkem oprávnění sk. B, aby mohl být tento kurz realizován. Kurzy
k získání řidičského oprávnění sk. B úřady práce nemohou zprostředkovat, protože nevedou ke
konkrétnímu profesnímu zaměření. Obdobným případem jsou také kurzy k osvojení cizího jazyka.
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Jedním z důvodů nižší účinnosti rekvalifikací v tomto roce mohl být souběh
s dlouhodobými projekty, jejichž součástí byla realizace vzdělávacích aktivit.
Od července tohoto roku byly rekvalifikace zajišťovány pouze v rámci projektů ESF,
kterých se měli možnost účastnit pouze uchazeči zařazení do těchto aktivit. Osoby
mimo dlouhodobé programy neměli do poloviny února roku 2012 k rekvalifikacím
hrazeným úřady práce přístup.

5.5.3 Efekt účasti v rekvalifikaci na odchod z evidence97
Součástí analýzy účinnosti bylo zjištění časového horizontu, v jakém došlo
k opuštění evidence po úspěšném absolvování rekvalifikace. U těchto osob byla dle
pohlaví jedince rovněž zjišťována délka nezaměstnanosti při opuštění evidence úřadu
práce.
V analýze účinnosti98 jsou ve větší míře zahrnuti muži (305 žen : 382 mužů), kteří
dominují ve většině rekvalifikačních kurzů zaměřených na osvojení řemeslných
dovedností99.

Není tedy překvapivým jevem, že ve vyhodnocení úspěšnosti

rekvalifikací rovněž dominují muži, a to téměř v dvojnásobné míře. Nejvýznamnějšího
vlivu bylo dosaženo v období do 3 měsíců po ukončení rekvalifikace převážně u osob
s délkou evidence do 1 roku. Důvodem je pravděpodobně nejen snaha zhodnotit nově
nabyté znalosti a vědomosti získané v průběhu kurzu, ale jak ukázala sonda do
hodnocení rekvalifikací samotnými účastníky (viz následující kapitola), také jistá dávka
motivace vlivem účasti ve skupinovém aktivizačním programu. Nejnižší počet
úspěšných absolventů kurzů byl zjištěn 4 – 6 měsíců po ukončení rekvalifikace. Mírné
navýšení lze následně spatřit po uvedené lhůtě 6 měsíců, a to spíše u mužů. De Köning
udává vyšší úspěšnost naopak u žen. (De Köning 2007)
Při sledování délky nezaměstnanosti v souvislosti s odchodem z evidence v reakci na
absolvování vzdělávacího programu zde nejsou znatelné rozdíly, pouze ve skupině

97

Úplné výsledky analýzy jsou obsaženy v příloze č. 2, tabulka č. 9 a 10.
Efekt účasti na odchod z evidence byl zjišťován u 227osob, které nalezli zaměstnání v profesi
odpovídající zaměřením typu rekvalifikace.
99
Ženy obsazují rekvalifikace zaměřené převážně na administrativu, účetnictví, služby a obsluhu
osobního počítače. Kurzy zaměřené na osvojení počítačových dovedností jsou zhruba ze 75% obsazované
ženami. (Zdroj : OK práce)
98
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registrovaných mužů s evidencí nad 12 měsíců je zřetelný úbytek, a to v nejkratší
sledované lhůtě po ukončení aktivity.

5.5.4 Názory respondentů

V kontrastu se spíše ekonomickým pohledem na účinnost rekvalifikací je názor jejich
účastníků nejen na přínos programů z hlediska osvojení nových dovedností, ale také
psychosociální rozměr neformálního vzdělávání, jako je vliv skupiny, celková
atmosféra mezi účastníky v kurzu, efekt motivace a osobní spokojenost s náplní kurzu.
Jedná se vesměs o názory účastníků kurzů, kteří po jejich absolvování zůstali v evidenci
úřadu práce. Pro získání reprezentativních výsledků a určení vlivu účasti v
rekvalifikacích na jednání absolventů, jejich motivaci a psychickou pohodu, by bylo
vhodné

realizovat

kvalitativní

výzkum

formou

nestandardizovaných

nebo

polostandardizovaných rozhovorů, jenž by umožnil následné vyhodnocení skutečného
důvodu neúspěchu těchto účastníků, což ale nebylo hlavním záměrem této práce.
Cílem této sondy je získat alespoň částečný přehled o názorech účastníků, kteří po
absolvování programu nebyli ve snaze o nalezení zaměstnání úspěšní. Hodnocení
poskytuje zajímavé údaje o názorech účastníků na to, v čem spatřují důvody svého
neúspěchu, zda v podmínkách trhu práce, diskriminaci nebo špatně zvoleném zaměření
kurzu. V průběhu šetření bylo přímo osloveno 55 absolventů rekvalifikací (2 účastníci
odmítli dotazník vyplnit), z celkového počtu 53 respondentů bylo 31 žen a 22 mužů.
Jednalo se o heterogenní skupinu dotazovaných z hlediska věku, pohlaví, vzdělání a
typu absolvovaného kurzu.

Z důvodu objektivity a zaměření diplomové práce se

jednalo vesměs o absolventy kurzů mimo oblast IT.

Výsledky hodnocení účastníky a údaje o jejich vzdělání a kvalifikaci jsou pro
přehlednost znázorněny pomocí tabulek. Vzdělanostní složení respondentů přibližně
odpovídá obsazení rekvalifikačních kurzů.
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Údaje o účastnících dotazníkového šetření :
Počet
respondentů

Respondenti dle
pohlaví
Mužů

22

Žen

31

Úroveň vzdělání

Počet
respondentů

Základní

14

Vyučen bez maturity

21

Vyučen s maturitou

1

Středoškolské s maturitou

15

Vysokoškolské

2

Účast v rekvalifikaci vnímala většina dotázaných pozitivně, i když se nakonec
nedostavil kýžený efekt. Nejlépe hodnotili respondenti přístup lektorů kurzu a celkovou
atmosféru v učebně, ale také obsah programu.
Bod č. 8: Označte prosím, s čím jste byl v kurzu nejvíce spokojen (lze označit
více variant):

Varianta
Přístup
Prostředí
lektora/lektorky

S čím jste byl
v kurzu nejvíce
spokojen ?
39
15

Výukové materiály

8

Obsah kurzu

21

Atmosféra v učebně

14

Kolektiv účastníků

27

kurzu

Hora a Žižlavský zmiňují hodnocení programů APZ, kde respondenti projevili ze
všech programů APZ program rekvalifikace jako nejatraktivnější s úmyslem
v budoucnu se jej zúčastnit. Z hlediska pocitu skutečné pomoci hodnotila program
rekvalifikace pozitivně přibližně třetina respondentů, kteří se domnívají, že jim
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programy aktivní politiky pomohly k získání zaměstnání. Jak uvádí sami autoři, v tomto
případě se nejednalo o reprezentativní vzorek osob (Sirovátka, Winkler 2009).
Jako nejčastější důvod neúspěchu spatřují respondenti v absenci praktických
zkušeností, a to i přes skutečnost, že rekvalifikační kurzy jsou zaměřené spíše na
praktické dovednosti a obsahují jen nezbytnou dávku teorie.

Pokud rekvalifikant

nenalezne pracovní uplatnění s možností využít nově získané dovednosti, dochází často
k jejich postupnému znehodnocení, a to zejména pokud se jedná o obsahově náročné
vzdělávací programy. V případě získání určitých typů oprávnění k výkonu dané činnosti
(např. svářečský průkaz), dochází po vypršení zákonem nebo vyhláškou stanovené
platnosti průkazu, a tím také k nemožnosti tuto kvalifikaci využít.
Dalším důvodem nezdaru při snaze uplatnit se na trhu práce je podle účastníků jejich
nízká kvalifikace. V případě rekvalifikací, které by měli kompenzovat absenci výučního
listu, zejména kurzy zaměřené na osvojení řemeslných znalostí a dovedností
směřujících k výkonu konkrétní profese, jsou osvědčení získaná na základě účasti
v rekvalifikačním programu zaměstnavateli zřídka kdy akceptovány jako náhrada
dokladu o vzdělání získaném na základě formálního studia.
Velmi často zmiňovanou alternativou byla také varianta výběru nevhodného
studijního oboru, tedy původní profese účastníka, kdy nově nabyté dovednosti nebyly
zaměstnavateli, kteří přihlíželi spíše k oboru a výši původního vzdělání uchazeče,
akceptovány. Respondenti rovněž zvolili vyšší počet odpovědí zaměřených na
nedostatečnou nabídku volných pracovních míst v profesi související se zaměřením
kurzu. Poměrně často (v 9 případech) se zde objevila varianta poukazující na
diskriminaci, a to nejčastěji z důvodu vysokého věku, a to výhradně u žen nad 50 let
věku, nebo byla jako příčina diskriminace uváděna péče o dítě. Jeden z oslovených
uchazečů uvedl diskriminaci z důvodu zdravotního omezení. Z dotazníku však není
možné zjistit, zda se nejednalo o profesi se zvýšenými nároky na fyzické zatížení, kdy
se např. v případě žen nemusí jednat o diskriminaci ze strany zaměstnavatele.
Minimálně byla v dotazníku označena odpověď „osobní důvody“ (v 1 případě).
Otázka : V případě, že se Vám doposud nepodařilo nalézt zaměstnání, v čem
spatřujete důvod (můžete označit i více možností)?
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Počet

Varianta odpovědi

Poznámka

odpovědí
Vystudoval/a jsem nevhodný obor (v tomto oboru je
v současné době málo volných míst)
Absolvoval/a jsem typ rekvalifikačního kurzu, který
nemohu v praxi uplatnit
Mám málo praxe

15
7
33

Nenalezl/a jsem dostatek pracovních míst v hledaném
oboru

15

Osobní důvody

1

Jsem dlouhodobě nezaměstnaný/á

8

Mám nízkou kvalifikaci

16

Zažil/a jsem diskriminaci ze strany zaměstnavatele (např.
z důvodu věku, zhoršeného zdravotního stavu, péče o
nezaopatřenou osobu aj.)

9

Vysoký věk, péče
o dítě

Jiný důvod

3

Nedostatek financí
na rozjezd
podnikání

Poslední otázka směřovala k hodnocení přínosu účasti v rekvalifikačních kurzech,
jak ji vnímají jejich absolventi,

zda

účast v rekvalifikacích hodnotí pozitivně či

negativně a co na této zkušenosti oceňují nejvíce.
Jako přínosnou hodnotí účast v kurzech většina respondentů (celkem 48). Nejčastější
důvod užitečnosti rekvalifikací spatřují v možnosti získat nebo rozšířit své znalosti a
dovednosti, což je primárním cílem těchto programů. Jako další přínos účastníci uváděli
možnost komunikace s dalšími rekvalifikanty, což jen potvrdilo méně často zmiňovaný
pozitivní prvek těchto vzdělávacích programů, tedy začlenění do určitých sociálních sítí
osob s obdobným problémem. Uchazeči o zaměstnání tak oceňují možnost kontaktu,
který je zejména pro osoby dlouhodobě evidované, které nemají možnost sociální
komunikace, nebo osoby, které nemohou sdílet své názory s někým blízkým, velmi
přínosný (Buchtová 2002).
Velmi často byly zvoleny varianty odpovědí účastníků, které potvrzují zvýšení šancí
na získání zaměstnání, ale také jejich chuť do dalšího hledání zaměstnání, tedy určitý
aspekt aktivizačních poradenských programů.
Otázky:
Myslíte si, že Vám rekvalifikační kurz byl v něčem užitečný?
V čem konkrétně spatřujete přínos účasti v rekvalifikacích?
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Počet
odpovědí

Považujete účast v kurzu za užitečnou ?
Ano

48

Ne

5
Počet
odpovědí

Hlavní přínos rekvalifikace pro respondenty
Mohl/la jsem si rozšířit (nebo získat nové) znalosti a
dovednosti

37

Získal/a jsem větší přehled o nových trendech v oboru

8

Účast přispěla k posílení mé sebedůvěry

14

Mám větší šanci uspět při hledání zaměstnání

21

Účast v kurzu přispěla ke zlepšení mé finanční situace

7

Dostal/a jsem se do kolektivu lidí s obdobným problémem

13

Měl/a jsem možnost komunikovat s lidmi v kurzu

23

Během výuky panovala dobrá atmosféra

16

Po kurzu jsem měl/a větší chuť hledat zaměstnání

18

Závěr

Cílem této práce bylo vyhodnocení míry úspěšnosti jednotlivých rekvalifikačních
kurzů na základě analýzy úspěšnosti jejich absolventů na trhu práce. Při analýze bylo
nahlíženo na zaměření rekvalifikace a jeho shodu s typem získaného zaměstnání, tedy
na oborovou shodu a návaznost pracovního místa na nově získanou dovednost. Cílem
tedy bylo zjistit přímý účinek rekvalifikací na budoucí úspěšnost jejich absolventů na
lokálním trhu práce v letech 2009 – 2010, a části roku 2011. Z důvodu problematického
ověření přímé návaznosti účinku kurzu na získání pracovního místa se analýza účinnosti
netýkala rekvalifikačních kurzů zaměřených na osvojení počítačových dovedností.
Počítačové
programům.

kurzy

patří

dlouhodobě

k nejobsazovanějším

rekvalifikačním

Rekvalifikace „Základy obsluhy počítače“ v letech 2009 až 2010

absolvovalo 436 uchazečů o zaměstnání registrovaných na Úřadě práce v Děčíně. Kurzy
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tohoto typu100 jsou nejčastěji realizovanými programy v rámci celé české republiky.
Důvodem je patrně jejich obecné zaměření, ale také možnost osvojené dovednosti
využívat i v soukromém životě. Ovládání počítače navíc bývá žádanou dovedností
napříč profesemi.
Zejména z důvodu absence přímé vazby rekvalifikace na konkrétní pracovní místo
lze efektivitu rekvalifikací ve srovnání s nástroji APZ zaměřenými na vznik nebo
udržení pracovního místa velice obtížně hodnotit. Úspěch absolventů na trhu práce je
dán nejen jeho strukturálními podmínkami a nabídkou volných míst v dané lokalitě, ale
ve velké míře je ovlivněn osobitým přístupem uchazečů, jejich motivací a vlastní
aktivitou.
Mezi nejúčinnější rekvalifikace patřily ve sledovaném období kurzy k získání
svářečského oprávnění (základní kurz 46,15 % a kurz s evropskou zkouškou svářeče
57,14%),

kurzy účetnictví (43,08 %), kurzy k získání profesního průkazu řidiče

z povolání (58,33 %) a kurzy základů podnikání (40,63 %). Realizaci těchto typů
rekvalifikací lze označit jako účelnou a efektivní.
Mezi nejčastěji realizované kurzy patří rovněž rekvalifikace, které byly v analýze
míry úspěšnosti vyhodnoceny jako nejlepší, a to svářečské kurzy, profesní průkaz
řidiče, účetnictví a základy podnikání101.

Skladba kurzů ukazuje převahu profesí

zaměřených na dopravu, strojírenství a ekonomicko-administrativní profese typu účetní,
které nachází relativně dobré uplatnění ve všech odvětvích soukromé i veřejné sféry.
Plánování rekvalifikačních kurzů je spojeno s analýzou lokálního trhu práce, což se
ukazuje jako poměrně efektivní. Realizace vzdělávacích programů tak v jistém smyslu
kopíruje poptávku po profesích v daném regionu.
Úspěšní absolventi rekvalifikací se nejčastěji umístili do pracovního poměru
v horizontu do 3 měsíců po ukončení rekvalifikace. V takto krátkém časovém horizontu
lze nejlépe využít pracovní dovednosti nabyté v průběhu kurzu. Jak vyplynulo
z hodnocení samotnými účastníky rekvalifikací, nejčastějším problémem při snaze o
nalezení odpovídající profese je absence praxe zaměřené na dostatečné osvojení nových
znalostí.

100

Obecný typ kurzu
Vysoká míra úspěšnosti byla pouze v letech 2009 – 2010, pravděpodobně z důvodu navýšení
finančních prostředků alokovaných na jednotlivé nástroje APZ, ale také pozvolného ústupu hospodářské
recese.
101
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Jedním z cílů této práce bylo zhodnocení, zda v období hospodářské recese, v době
od roku 2008 do roku 2010, došlo v reakci na změnu ekonomické situace k navýšení
finančních prostředků v oblasti aktivní politiky. Na základě analýzy statistických údajů
zpracovaných MPSV lze potvrdit navýšení finančních prostředků na APZ, nejvýrazněji
v roce 2010, kdy došlo k téměř dvojnásobnému nárůstu výdajů u nástrojů VPP, SÚMP,
rekvalifikace, ale rovněž u dlouhodobých programů zaměstnanosti. U posledně
jmenovaného nástroje se jednalo o téměř padesátinásobné navýšení z původní částky
v roce 2008102. Strategie MPSV v době recese spočívala v navýšení finančních
prostředků alokovaných na programy APZ a zároveň v aplikaci nového nástroje ve
formě projektu „Vzdělávejte se“, který byl zaměřen na udržení pracovních míst formou
finanční podpory vzdělávání zaměstnanců firem ohrožených hospodářskou krizí bez
zacílení na firmy působící ve specifikovaných oborech. V roce 2011 na tento projekt
navázal projekt „Vzdělávejte se pro růst“, který se již zaměřuje pouze na podporu firem
s potenciálem ekonomického růstu působících ve vybraných oborech CZ-NACE.
Podíl osob z celkového počtu absolventů sledovaných vzdělávacích programů, kteří
po účasti nalezli zaměstnání s profesní shodou, činí 35 % v letech 2009 – 2010 a 28,14
% v roce 2011. Ve sledovaném období se rekvalifikaci úspěšně ukončilo celkem 1082
(včetně počítačových kurzů) osob. Úspěšnost byla zjišťována u 687 účastníků, z nich
227 nalezlo pracovní uplatnění související se zaměřením kurzu.
Vzhledem k výsledkům hodnocení jednotlivých rekvalifikačních kurzů by bylo
vhodné posoudit systém realizace dlouhodobých rekvalifikačních kurzů zaměřených na
osvojení dovedností k výkonu řemeslné profese nazvané „Truhlářské práce“,
„Nástrojařské práce“ apod. Jejími účastníky jsou ve velké míře uchazeči se základní
úrovní vzdělání. Kurzy vykazují nulovou nebo velmi nízkou úspěšnost, navíc realizaci
provází vysoká míra absence rekvalifikantů. Cílovou skupinou těchto programů jsou
osoby s chybějícím středoškolským vzděláním, tudíž by měli být ve vyšší míře účastny
doplňkového typu vzdělání, které jim alespoň částečně kompenzuje chybějící doklad o
kvalifikaci či potřebnou praxi. Jak vyplynulo z analýzy úspěšnosti rekvalifikací,
stávající systém tuto funkci plní nedostatečně a z ekonomického pohledu jsou značně
neefektivní.
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V roce 2009 byla na realizaci programů zaměstnanosti použita částka 75 843 tisíc korun, v roce 2010
pak 626 919 tisíc korun, od roku 2005 se jedná o nejvyšší částku vyčleněnou na tuto aktivitu (viz tabulka
č. 3)
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Na komplikacích při realizaci kurzů se podepisuje rovněž systém dílčích kvalifikací,
který se ukazuje pro režim rekvalifikací příliš komplikovaným a zároveň pro některé
skupiny účastníků i obsahově náročným na zvládnutí učiva.

Z pohledu finanční

náročnosti se jedná o velmi nákladný systém. Navíc trh práce v současné době
nereflektuje zájem zaměstnavatelů o dílčí kvalifikace a pokud ano, tak jen sporadicky.
Povědomost o dílčích kvalifikacích je mezi uchazeči se základním vzděláním velmi
nízká.
Rekvalifikace zůstávají v současné době jednou z mála krátkodobých a dostupných
forem celoživotního vzdělávání pro dospělé osoby, jednou z možností zvyšování
kvalifikace, přípravy k práci a současně smysluplným využitím volného času.
Rekvalifikace jsou nástrojem prevence proti nezaměstnanosti, nástrojem podporující
člověka v zapojení do trhu práce, jsou investicí do lidských schopností a tudíž nástrojem
pomáhajícím formovat lidský kapitál, což je jejich stěžejním přínosem.

Návrhy a doporučení

V současné době úřady práce realizují kurzy pouze v režimu zvolených rekvalifikací.
Prostředky přidělené na tento nástroj jsou velmi omezené. Částka, která byla před
rokem 2011 na běžné rekvalifikace přidělována jednomu úřadu práce s vysokou
nezaměstnaností, odpovídá v roce 2012 částce přidělené pro celý kraj. Do trhu práce se
navíc promítá i současná legislativa umožňující zaměstnavatelům „nehlásit volná
místa“. Okres Děčín již dlouhodobě zaznamenává obrovský nedostatek volných míst a
nová místa dále nevznikají. Pokud nebude aktivně podporována tvorba volných míst
(tedy celá oblast zaměstnanosti), pravděpodobně dojde k rapidnímu poklesu
kvalifikační úrovně obyvatelstva a bez vyhlídky uplatnění na trhu práce uchazeči o
zaměstnání ztratí další motivaci k rozšíření své kvalifikace103.
Vzhledem ke komplikacím při výběru dodavatelů rekvalifikací, jejich následné
realizaci v letech 2009 a 2010 a nemožnosti pružně reagovat na strukturální výkyvy na
103

Zvýšení souladu kvalifikační a profesní struktury pracovní síly s potřebami trhu práce, implementace
systému předvídání dlouhodobých kvalifikačních potřeb a investice do vzdělávání a rozvoje lidského
kapitálu jsou jedním z cílů programu Strategie Evropa 2020 pro Českou republiku.
(http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm)
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trhu práce, by bylo vhodné vyjmout rekvalifikace z povinnosti zadávat řízení na výběr
dodavatelů kurzů formou zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Pro zajištění vyšší účinnosti nástroje je nezbytné zdokonalit provázanost dat
v informačním systému, tzn. aby bylo možné do systému zadat odpovídající údaje o
dosažené kvalifikaci absolventů kurzů a typem pracovního místa, na které po ukončení
kurzu nastoupili. V systému OK práce tyto údaje nebylo možno zadat tak, aby došlo ke
spárování dat, proto jsou výstupem analýzy MPSV zkreslené informace o efektivitě
kurzů104. Pro případ objektivního zjištění skutečné míry účinnosti je tedy nutné upravit
informační systém tak, aby bylo možné zadaná data použít pro následný monitoring.
Jedním ze způsobů zvýšení účinnosti rekvalifikací může být zefektivnění samotného
výběru účastníků rekvalifikací diagnostickým testováním žadatelů o kurz formou
psychologických měření ke zjištění osobnostních předpokladů k výkonu konkrétní
profese či vstupu do určitého typu rekvalifikace a ke zjištění skutečné motivace a zájmu
uchazeče. Výsledky by následně byly konfrontovány s kvalifikačními požadavky
zaměstnavatelů na určité pracovní místo. Tento způsob zajištění větší účinnosti
rekvalifikací ale vyžaduje citelné navýšení finančních prostředků plynoucích do APZ.
Obdobný postup je uplatňován v některých zemích EU, z nichž je možno jmenovat
např. Nizozemí105, kde z důvodu určení způsobu další spolupráce s takovou osobou
podobným testem prochází všichni registrovaní uchazeči před vstupem do jakékoli
aktivity. (Analysis of the reintegration market 2009)
Zapojením zaměstnavatelů do realizace rekvalifikací by ÚP mohli navázat intenzivní
spolupráci se zaměstnavateli jako poskytovateli určitých typů rekvalifikačních kurzů
nebo jejich částí, a to ve formě praktické výuky účastníků rekvalifikací přímo
v prostorách

firmy. Tímto způsobem by bylo možné zajistit získání praktických

104

Pozn. : Od 2. 1. 2012 je zaveden nový informační systém pro zpracování dat evidence uchazečů a
průběhu realizace nástrojů APZ, je tedy v tuto chvíli předčasné hodnotit způsob monitoringu nového
informačního systému.
105
Tvrzení se opírá zejména o osobní zkušenosti získané z krátkodobé studijní stáže v Nizozemsku a na
základě odborných materiálů získaných v rámci stáže (seznam je uveden na konci této práce). Součástí
tohoto programu byla jednání s hlavními aktéry nizozemského trhu práce spojená s exkursí v konkrétních
firmách.
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profesních zkušeností, které jsou zaměstnavateli požadovány. V některých případech by
se mohlo jednat o propojení rekvalifikací s nástrojem SÚMP.
Ke zvýšení účinnosti rekvalifikací významně přispívá analýza volných pracovních
míst na místním trhu práce za účelem získání informací o skutečných potřebách
lokálních firem. Na základě údajů lze realizovat kurzy splňující kvalifikační požadavky
regionálních zaměstnavatelů. Tvorba analýzy závisí na lokální politice zaměstnanosti a
prioritách daného úřadu. Nutno podotknout, že ve stávajícím organizačním systému
Úřadu práce ČR nejsou pro tento způsob monitoringu trhu práce zajištěny dostatečné
finanční ani personální kapacity.

Shrnutí

Tato diplomová práce s názvem „Řešení nezaměstnanosti nástroji APZ s hlubším
zaměřením na rekvalifikace“ se zabývá zejména způsobem aplikace nástroje
rekvalifikace a analýzou jeho účinnosti v podmínkách trhu práce okresu Děčín. MPSV
každoročně analyzuje účinnost rekvalifikací na základě dat v systému OK práce, ze
kterých ale není možné zjistit skutečnou souvislost mezi účastí v rekvalifikaci a
úspěšným nalezením zaměstnání absolventem kurzu. To je také jedním z důvodů
výběru

tohoto

specifického

tématu.

Analytická část práce se zaměřuje na způsob provádění rekvalifikací úřady práce. V
posledních 3 letech prošel systém realizace tohoto nástroje poměrně rozsáhlou
proměnou zejména ve způsobu výběru dodavatelů rekvalifikačních kurzů jednotlivými
úřady práce, který od období let 2008 – 2009 probíhal na základě zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách velice komplikovanou formou. Navíc v době těchto změn
doléhaly na Českou republiku důsledky ekonomické krize, které zejména v některých
regionech měly negativní vliv na oblast zaměstnanosti.
Z výsledků výše uvedené analýzy vyplynulo, že krátkodobé kurzy zaměřené na
strojírenský průmysl, dopravu a některé profese administrativního charakteru vykazují
nejvyšší účinnost. Naopak dlouhodobé kurzy v délce trvání 5 – 8 měsíců vykazovaly
nízkou účinnost vedle dalších negativních jevů, jako např. vysoká úroveň absence
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rekvalifikantů a výskyt konfliktních situací v průběhu realizace. Tato situace je navíc
ztížena komplikovaným systémem dílčích kvalifikací zaměřených na osvojení
řemeslných dovedností s praktickou částí výuky. Z tohoto důvodu by bylo vhodné
oddělit dílčí kvalifikace od systému rekvalifikací.
Pro řešení nízké účinnosti dlouhodobých kurzů navrhuji využít některé diagnostické
nástroje zaměřené na zjištění skutečné motivace žadatelů o rekvalifikaci a jejich
potenciálu k úspěšnému dokončení těchto kurzů.
Uplatnitelnost účastníků nástroje rekvalifikace na trhu práce je jeho prvořadým
smyslem. Bez jeho naplnění by jejich financování bylo jen bezúčelným plýtváním
veřejnými prostředky.

Summary

This dissertation with title "The solution of unemployment via instruments of ALMP
with focus on retraining" pursues in particular the way of retraining application and
analysis its effectiveness under conditions of labour market at Decin county. Ministry of
Labour and Social Affairs annually analyses efficiency of retraining on the basis of OK
System data, from which, regrettably, it is not possible find out the real relation between
attendance of job applicants on the retraining and their successful finding of new job.
This

is

one

of

the

reasons

why

I

have

chosen

this

topic.

Analytic part of this work is focussed on deeper insight to way of performance of
retraining by the Labour offices.
The system of realisation of the instrument underwent relatively vast transformation
during recent three years, especially the part of selection of retraining courses suppliers
by individual Labour offices. This system of selection, based on the lex 137/2006 of the
Compilation of Public orders, was from years 2008 and 2009 very complicated.
Moreover, during these changes the Czech Republic was strongly affected by impact of
economic crisis, which negatively influenced unemployment in particular at some
specific regions.
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It resulted from above mentioned analysis that short-term courses aimed at
engineering industry, transport and some administrative professions proved to be most
effective. On the contrary, the results of the long-term courses (from 5 to 8 months)
were very unsatisfying. These courses reported high level of nonattendance and conflict
situations during their duration.

Above this the situation is complicated by complex system of partial qualifications
where attendants, using manual tutorial, can gain workmanship. For this reason it would
be convenient to separate the partial qualifications from the retraining system.
In order to solve low efficiency of long-term courses I suggest using of some diagnostic
instruments orientated at finding of real motivation of retraining applicants and their
potential to complete these long-term courses.
Employability of attendants of the retraining instrument at the labour market is its
primary purpose. Without accomplishing of this target its financing would be only
purposeless waste of public finance.
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