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Abstrakt 
Diplomová práce „Uplatnění absolventů středních škol na trhu práce v Libereckém 

kraji“ se zaměřuje na tři hlavní oblasti uplatnění absolventů na trhu práce. Prvním je 

role oborového vzdělání ve školním systému. Diplomová práce testuje dvě základní 

hypotézy o tom, zda mají absolventi oborového vzdělání výhodu na trhu práce díky 

specifickým znalostem nabytým během studia (profesní model) nebo zda výhodu mají 

absolventi obecného vzdělání a nabyté znalosti jsou na trhu práce méně uplatnitelné a 

rozhoduje spíše stupeň vzdělání (signalizační model). Druhým faktorem, který tato 

práce zkoumá, je role sociálních kanálů, které absolventi využívají k nalezení svého 

prvního zaměstnání. Zde sleduje, které kanály jsou nejefektivnější z hlediska uplatnění 

absolventa i z hlediska přijímání nových absolventů zaměstnavatelem. Třetím 

analyzovaným faktorem je dynamičnost rané pracovní kariéry absolventů a vnější 

sociální a ekonomické podmínky na regionálním trhu práce. Zde diplomová práce 

předkládá návrh nových indikátorů sledujících dynamické uplatnění na trhu práce a dále 

tyto indikátory analyzuje pro nejpočetnější obory a stupně vzdělání středního školství v 

Libereckém kraji. 

 

Abstract 
The diploma thesis "Level of employment of secondary school graduates on the labour 

market of Liberec region" focuses on tree major factors influencing the level of 

employment of graduates. First is the role of vocational education in the educational 

system. The thesis tests two hypotheses. First considers vocational education to be 

superior to general education since graduates learn great deal of hard skills, which they 

can directly apply while applying for a job. Second hypotheses considers vocational 



   

education to be inferior to general education since what the graduates learn during their 

study does not reflect the needs of employers and they thus prefer the information about 

the level of education (general education). Second major factor this diploma thesis deals 

with is the role of social networks in finding first job. The thesis analyses the 

effectiveness of the social networks on the site of graduates and also on the site of 

employers. Third factor is the dynamics of the early working stage of graduates and the 

influence of social and economical forces on regional labour market. The thesis 

analyses data on the dynamics of employment of graduates in the Czech Republic and 

especially in the Liberec region. 
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Vzdělávání je tradičně chápáno jako jeden z nejvýznamnějších pilířů socializace jedince. 
Vedle dalších, je jednou z jeho rolí nepochybně příprava jedinců na budoucí profesní dráhu. 
Lze ukázat, že nejvyšší dosažené vzdělání v České republice silně souvisí se 
zaměstnaností a výší příjmu. Zaměstnání a pracovní život obecně také vyjadřují jednu z 
dimenzí socioekonomického statusu jednotlivce (SEI). Monitorování a zjišťování 
nezaměstnanosti a uplatnění absolventů tak ukazuje na důležitou část sociálního statusu 
této skupiny společnosti. Dále, sledování přelivů mezi zaměstnáními a obecně mezi stavy 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti vyjadřuje jednu z charakteristik sociální struktury 
společnosti a to její sociální mobilitu. Z četných studií o mobilitě mezi vzdělávacími systémy 
vyplývá, že přechod mezi vzdělávacími systémy je pro studenty v ČR do velké míry 
uzavřený a ovlivněný celou řadou predeterminovaných skutečností (sociální status rodiny, 
kulturní a vzdělanostní zázemí rodiny). Proto je zajímavé sledovat i další aspekt mobility 
sociální struktury a sledovat, zda se nerovnosti ve vzdělávání reprodukují při přechodu na 
trh práce a v raném období na něm. 
Práce se zaměřuje nejen na ověření hypotéz (viz níže), ale také na vytvoření systému 
indikátorů monitoringu uplatnění absolventů středních škol. Tento systém vychází z veřejně 
publikovaných dat a může být využit složkami státní (krajské) správy nebo jinými 
výzkumnými organizacemi.   

Uplatnění absolventů středních škol na trhu práce v Libereckém kraji. 
Level of employment of secondary school graduates on the labor market of Liberec region. 



   

The thesis deals with the transition of secondary school graduates from school into the 
labor market in Liberec region. It also aims at describing the first steps on that labor 
market. Special focus is on the changes in employment and unemployment that reflect on 
of dimensions of social stratification its mobility. The aim of the Thesis is to create a 
system of indicators that should help the researcher to monitor all the above mentioned 
problems.   

Abstract:	  

 

Hypotézy: 

 

Metodologie: 

 
 
Předpokládaná struktura práce: 

K většině analytických závěrů využiji kvantitativní metody zpracování dat. Použiji při tom 
především veřejně dostupných dat z databází Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 
a Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). K dílčím analýzám využiji data z výběrového 
šetření pracovních sil (VŠPS) a data z panelového výběrového šetření prováděného ÚIV 
na absolventech středních škol. Pro lepší pochopení situace nezaměstnaných absolventů 
provedu také rozhovor s pracovnicí úřadu práce (ÚP) v Libereckém kraji, v kterém budu 
zjišťovat kvalitativní aspekty změny stavu nezaměstnanosti a přechodu do stavu 
zaměstnanosti.    

1. Vystudovaný obor a úroveň vzdělání odráží míru uplatnění absolventů na trhu 
práce a to v uvedeném pořadí. 

2. Mezi jednotlivými obory existuje rozdíl v přelivech mezi stavy zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti v závislosti na situaci na trhu práce.    

3. V porovnání se zbytkem populace mají absolventi vyšší mobilitu na trhu práce, což 
se odráží tím, že častěji přechází mezi stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti i 
mezi jednotlivými povoláními.   

4. Sledování míry uplatnění absolventů na trhu práce pouze pomocí stavových 
veličin (míra nezaměstnanosti, absolutní počet nezaměstnaných absolventů) 
nedostatečně vystihuje počáteční fázi absolventů na trhu práce. 

5. Existují skupiny absolventů, jež jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností a 
ztrátou kontaktu s trhem práce. Tyto skupiny se reprodukují z méně atraktivních 
učebních oborů. 

6. Obory s vyšší mírou shody vystudovaného oboru a pracovního uplatnění vykazují 
vyšší míru příchozího lidského kapitálu (absolventů) a stabilnější počáteční 
pracovní dráhu.  
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1. Úvod a popis oblasti výzkumu 
 
Diplomová práce se zaměřuje na uplatnění absolventů středních škol. Jejím cílem je 
prozkoumat kanály, kterými absolventi středních škol nalézají zaměstnání, vytvořit 
model efektivity těchto kanálů a dále tento model testovat na příkladu uplatnění 
absolventů v Libereckém kraji. Dalším cílem je představení návrhů alternativních 
indikátorů monitorování uplatnění absolventů středních škol na příkladu Libereckého 
kraje. V první části se zaměříme na popsání teoretických východisek, dále se zaměříme 
na metodologii a datové zdroje a v poslední části provedeme analýzu a vyhodnocení 
teoretických modelů. 
 
Z literatury, která se věnuje uplatnění absolventů středních škol a roli kanálů, budeme 
využívat především kapitolu vydanou v rámci pravidelné publikace NÚOV o uplatnění 
absolventů škol na trhu práce věnující se formálním a neformálním způsobům nalezení 
zaměstnání1. Tato analýza není, vzhledem k povaze publikace, teoreticky podrobněji 
rozepsána. V teoretické části se proto budeme opírat především o zahraniční literaturu 
věnující se vlivu kanálů při nalezení zaměstnání obecně2.  
 
Kanálem využitým k nalezení zaměstnání rozumíme způsob, který absolvent využije 
k tomu, aby nalezl svoje první zaměstnání. Tyto kanály (způsoby) lze různě klasifikovat 
a třídit podle toho, zda byl využit formální/neformální způsob, zda byla využita vazba 
na osobu/instituci apod. My budeme pracovat s těmito kanály: 

• příbuzní, 
• zeptal se ve firmě, 
• úřad práce, 
• inzerát v novinách, 
• internet, 
• kontakty ze školy; praxe, 
• začal podnikat, rodinná forma, 
• práce byla nabídnuta. 

 
Je nám zřejmé, že na uplatnění absolventa má vliv mnoho vnějších faktorů, jako je 
vystudovaný obor, situace na trhu práce v daném místě, platná legislativa upravující 
uplatnění absolventů, absolventovy osobnostní charakteristiky. Výsledky naší analýzy 
jsou tedy uplatnitelné v daném čase a místě, kde existuje určitá struktura pracovních 
míst a středních škol.  
Individuální data zabývající se kanály nalezení zaměstnání absolventů středních škol 
jsou k dispozici pouze za celou ČR. Můžeme tedy vytvořit obecný model, jehož platnost 
je limitována různorodostí pracovních trhů v krajích ČR. Tento model má spíše 
explorativní než verifikační hodnotu a proto budeme v poslední části diplomové práce 
ověřovat efektivitu kanálů na příkladu regionálního trhu práce v Libereckém kraji a zde 
zjišťovat, do jaké míry je tato efektivita kanálů univerzální.  
 
K tvorbě a verifikaci tohoto modelu budeme využít 3 hlavní datové zdroje: 

                                                
1 NÚOV  (2009a). Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním. 
2 Granoveter (1983), Lin (1999). 
3	  NŮOV	  (2009a),	  str.5	  
4	  Bereme	  přitom	  brát	  v	  potaz	  to,	  že	  efektivita	  kanálů	  je	  ovlivněná	  vnějšími	  podmínkami	  (sociální	  a	  
ekonomická	  struktura	  kraje)	  a	  tento	  model	  má	  spíše	  explorativní	  než	  verifikační	  hodnotu.	  2 Granoveter (1983), Lin (1999). 
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1. Panelová data z výběrového šetření o absolventech středních škol, pocházejícího 
z výzkumu NÚOV3 (tato data měřila vybrané charakteristiky uplatnění 
absolventů ihned po škole a poté znova 3 roky po nalezení zaměstnání; více viz 
kapitola Data k analýze efektivity kanálů) 

2. Data z výběrového šetření zaměstnavatelů, pocházejícího z výzkumu NÚOV. 
Tento výzkum měřil zájem zaměstnavatelů o vybrané charakteristiky absolventů 
a způsoby jejich přijímání (více viz kapitola Data k analýze efektivity kanálů ze 
strany zaměstnavatele). 

3. Data MPSV a ÚIV o počtu evidovaných absolventů, resp. počtu absolventů 
končících školu (více viz kapitola K analýze měr uplatnění absolventů na trhu 
práce bude práce používat veřejně dostupná data tak, aby bylo možné navržené 
postupy zopakovat a pravidelně tyto ukazatele sledovat bez nutnosti dat z 
výběrového šetření. Pochopitelnou nevýhodou plynoucí s tímto faktem je 
dostupnost pouze agregovaných dat a tím interpretačního omezení při prezentaci 
výsledků. Další možná zkreslení jsou nastíněna v kapitole Měření 
nezaměstnanosti absolventů a možné zkreslení. 

 
 
Analýza skládá ze tří základních oblastí: 

1. Efektivita kanálů při uplatnění absolventů na trhu práce 
2. Efektivita kanálů z pohledu zaměstnavatele 
3. Monitoring uplatnění absolventů 

 
 
 
OBRÁZEK	  1:	  SCHÉMA	  TŘÍ	  OBLASTÍ	  ANALÝZY	  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V části Efektivita kanálů při uplatnění absolventů na trhu práce se zaměříme na 
vyhodnocení efektivity kanálů z pohledu absolventů. Efektivitu kanálů rozdělujeme na 
to, jak daný kanál přispívá k: 

• nalezení zaměstnání ihned po absolvování, 
• nalezení zaměstnání, které se shoduje s vystudovaným oborem, 
• nalezení zaměstnání, které si absolvent udrží. 

 

                                                
3	  NŮOV	  (2009a),	  str.5	  

Efektivita kanálů z 
pohledu absolventů 

Efektivita kanálů 
z pohledu zaměstnavatele 

Monitoring uplatnění 
absolventů 
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Všechny tyto tři oblasti budeme analyzovat na datech z výběrového šetření NÚOV, 
která sledovala, jakými způsoby středoškoláci nacházejí zaměstnání a jaká je jejich 
pozice ihned po absolvování a 3 roky od absolvování.  
 
V části Efektivita kanálů z pohledu zaměstnavatele budeme analyzovat, jakým kanálům 
připisují zaměstnavatelé při nabírání absolventů nejvyšší roli. Budeme přitom využívat 
rozsáhlého šetření NÚOV, uskutečněného mezi zaměstnavateli v letech 2004, 2006 a 
2007. 
 
Analytické závěry z kapitol: Efektivita kanálů při uplatnění absolventů na trhu práce a 
Efektivita kanálů z pohledu zaměstnavatele budou sloužit k vytvoření obecného 
modelu efektivity kanálů při uplatnění absolventů středních škol. Tento model bude 
využívat data za celou ČR a jeho ambicí je explorace efektivních kanálů k nalezení 
zaměstnání absolventů středních škol4. Jeho závěry budou: (1) jaké druhy kanálů jsou 
pro absolventy nejvýhodnější a (2) jaké obory a stupně vzdělání tyto kanály využívají.  
 
V poslední části Monitoring uplatnění absolventů se budeme věnovat (1) vývoji 
uplatnění absolventů středních škol na trhu práce v ČR a jejich porovnání se zbytkem 
pracovní síly. Analyticky budeme ověřovat, zda lze v ČR sledovat základní 
charakteristiky uplatnění absolventů, jež byly vyzkoumány na trzích v Západní Evropě, 
USA, Kanadě a Austrálii. Budeme se přitom opírat o hypotézy stanovené sociology 
věnujícím se uplatnění absolventů5. (2) Vedle ověření základních hypotéz o uplatnění 
absolventů, budeme v rámci této kapitoly testovat model efektivity kanálů na příkladu 
uplatnění absolventů středních škol v Libereckém kraji. Budeme sledovat, zda model 
platí pro uplatnění absolventů podle oborů a stupňů vzdělání.  
 
Sekundárními cíli diplomové práce je navrhnout změny k modifikaci systému 
indikátorů uplatnění absolventů středních škol na trhu práce. V současné době existuje 
systém ukazatelů monitorujících uplatnění absolventů (resp. nerovnosti na trhu práce). 
Jsou pravidelně monitorovány a analyzovány příslušnými veřejnými institucemi 
(pravidelně NÚOV). Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout změny 
k modifikaci systému indikátorů, které pomohou věrohodněji monitorovat uplatnění 
absolventů středních škol na trhu práce.  
 
 

1.1. Koncept a teoretická východiska vzdělávání, 
nezaměstnanosti a uplatnění absolventů 

 

1.1.1. Proces uplatnění absolventů 
Nejprve bychom rádi vymezili rámec, který nám pomůže analyzovat proces uplatnění 
absolventů na trhu práce.  
 
Celou situaci uplatnění rozdělíme na tři fáze: 

                                                
4	  Bereme	  přitom	  brát	  v	  potaz	  to,	  že	  efektivita	  kanálů	  je	  ovlivněná	  vnějšími	  podmínkami	  (sociální	  a	  
ekonomická	  struktura	  kraje)	  a	  tento	  model	  má	  spíše	  explorativní	  než	  verifikační	  hodnotu.	  
5 Quintini, G., Sébastien, M. (2006); Scarpetta STR., Sonnet, A., Manfredi T. (2010); Shavit, Muller 
(2000). 
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1. Fáze	  vstupů	  –	  počet	  absolventů	  vstupujících	  na	  trh	  práce	  
2. Fáze	  procesů	  –	  mechanismus,	  jakým	  absolventi	  nalézají	  uplatnění	  
3. Fáze	  výstupů	  –	  míra	  zaměstnanosti	  a	  nezaměstnanosti	  absolventů.	  	  

Obrázek 2 vyjadřuje všechny tři fáze procesu. Cílem této diplomové práce je se dostat 
za hranice sledování vstupů a výstupů a zaměřit se také na procesy uplatnění na trhu 
práce, kterými rozumíme jednotlivé kanály, jež absolventi využívají k nalezení 
zaměstnání.  
 
 
 
 
OBRÁZEK	  2:	  SCHÉMA	  VSTUPŮ,	  PROCESŮ	  A	  VÝSTUPŮ	  VZDĚLÁVÁNÍ	  A	  UPLATNĚNÍ	  
ABSOLVENTŮ	  NA	  TRHU	  PRÁCE	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj.: vlastní tvorba 
 
Uplatněním na trhu práce rozumíme podíl zaměstnaných absolventů na absolventech 
vstupujících na trh práce a míru mobility absolventů mezi jednotlivými zaměstnáními a 
obecně stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Lze ho monitorovat (měřit) pomocí 
kvantitativních veličin, jako je míra zaměstnanosti a další veličiny dynamiky uplatnění 
(podrobněji viz kapitola Dynamické ukazatele). Tyto ukazatele jsou považovány jako 
vhodné veličiny měřící uplatnění absolventů na trhu práce. Je pravděpodobně možné 
nalézt přesnější kvantitativní veličiny, přesto tyto budou vždy vyjadřovat pouze 
konkrétní výstupy procesu uplatnění. Jsou vhodné ke zjištění toho, jak se absolventům 
na trhu práce vede, nelze pomocí nich ovšem pochopit proces uplatnění samotný. Jsou 
vhodné k monitoringu situace na trhu práce nebo k evaluaci toho, jak se různé změny 
(např. v politice zaměstnanosti) odrážejí na uplatnění absolventů. 
 
Procesem uplatnění rozumíme hledání zaměstnání (různé kanály 
nalezení).K pochopení procesů se tedy zaměříme na analýzu  kanálů, kterými 
absolventi nachází zaměstnání a to jak ze strany absolventů (nejčastější kanály nalezení 
zaměstnání), tak ze strany zaměstnavatelů (váha, jakou připisují jednotlivým kanálům). 
 
 

1.1.2. Obecná teoretická východiska uplatnění absolventů 
Na úrovni středního vzdělávání rozlišujeme mezi vzděláním obecným (připravujícím na 
vysokoškolské studium) a vzděláním praktickým (oborovým) připravujícím na 
vykonávání dané práce. Pokud se sledují různé nerovnosti, které z různorodosti 
dosaženého vzdělání plynou, poukazuje se často na „výkonností ukazatele“ (výše 

Proces 
vzdělávání 
 

Proces 
uplatnění  
 

VSTUPY: počet absolventů 
VÝSTUPY: uplatnění na TP 
 

VÝSTUPY: počet absolventů 
VSTUPY: počet studentů 

Počet absolventů 
oboru/stupně vzdělání 

Míra zaměstnanosti 
oboru/stupně vzdělání 

VSTUPY: počet 
uchazečů 

Počty uchazečů 
oboru/stupně vzdělání 

Uplatnění absolventů 
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průměrného příjmu a výše prestiže vykonávaného zaměstnávání)6. Upozaďuje se fakt, 
že absolventi škol zaměřených na přípravu na povolání (v ČR učiliště a specializované 
střední školy), mohou mít vyšší šanci sehnat si zaměstnání než absolventi obecných 
středoškolských programů7. Tento „výkonností pohled“ může vrhat v očích rodičů a 
žáků negativní pohled na oborové středoškolské vzdělání. 
Zaměstnání a pracovní život obecně také vyjadřují jednu z dimenzí socioekonomického 
statusu jednotlivce (SEI). Monitorování a zjišťování nezaměstnanosti a uplatnění 
absolventů tak ukazuje na důležitou část sociálního statusu této skupiny společnosti. 
Dále, sledování přelivů mezi zaměstnáními a obecně mezi stavy zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti vyjadřuje jednu z charakteristik sociální struktury společnosti a to její 
sociální mobilitu8. Z četných studií o mobilitě mezi vzdělávacími systémy vyplývá, že 
přechod mezi vzdělávacími systémy je pro studenty v ČR do velké míry uzavřený a 
ovlivněný celou řadou predeterminovaných skutečností (sociální status rodiny, kulturní 
a vzdělanostní zázemí rodiny)9. Proto je zajímavé sledovat i mobilitu mezi 
zaměstnaností a nezaměstnaností.         
Uplatnění absolventů škol na trhu práce je hojně zkoumaným problémem, mimo jiné 
proto, že absolventi jsou tzv. „rizikovou skupinou na trhu práce“10. A to přestože jsou 
oproti svým předchůdcům zvýhodněni především nižším počtem konkurentů v jejich 
věkové skupině11. Často je jako další výhoda uváděna vyšší vzdělanostní úroveň 
současných absolventů v porovnání s jejich předchůdci, která je ale podle našeho názoru 
relativní a absolutní zvýšení této úrovně obecně u všech absolventů (např. více 
absolventů s maturitou) nevede ke zvýšení relativní vzdělanostní úrovně jednotlivců. 
Vzdělání určitou měrou determinuje profesní dráhu jedince. Dlouhodobě nejlepšího 
uplatnění na trhu práce a zároveň nejvyšších příjmů dosahují v průměru vysokoškolsky 
vzdělaní jedinci a naopak12. Proto má podle nás smysl sledovat uplatnění absolventů na 
trhu práce z hlediska jejich dosaženého vzdělání.  
V ČR je velmi malý podíl mladých ve věku 15-24, kteří nemají zaměstnání. Jejich podíl 
se v roce 2009 pohyboval okolo 5% a patřil mezi vůbec nejnižší mezi zeměmi OECD13. 
Tento fakt ale není způsoben hladkým přechodem absolventů na trh práce a jejich 
dobrou integrací, ale vysokým podílem osob (především ve věku 16-19), kteří se 
vzdělávají. Pokud tedy vyřadíme mladé, kteří stále studují (a dále ty, kteří nemohou 
pracovat – tzv.“neaktivní“), dostaneme podíl nezaměstnaných mladých lidí ve věku 15-
24 pohybující se pro rok 2009 okolo 18%, který je průměrným výsledkem mezi 
ostatními zeměmi OECD. Dále, pouze necelých 30% mladých lidí ve věku 15-24 bylo 
v roce 2009 zaměstnaných, což je jeden z nejnižších podílů mezi zeměmi OECD. Jak 
ukazuje  
Obrázek 3, mladí lidé ve věku 15-29 v ČR tak ve vyšším počtu studují delší dobu 
(především od 16-tého do 19-tého roku), aniž by ve vyšší míře měli při studiu nějaké 
zaměstnání. Země, kde se uplatňuje takovýto model přechodu na trh práce – „první 
studium, potom práce“, dosahují spíše horších výsledků uplatnění absolventů než země 
s modelem přechodu „studium a zároveň práce“14, které patří mezi nejúspěšnější 
                                                
6 OECD (2011), Indicator 9A. 
7 Shavit, Muller (2000), str. 438. 
8 Matějů, Večerník (1998). 
9 Matějů, Straková J. (2006); Simonová, Soukup (2009); Matějů, Straková, Veselý (2010) 
10 NÚOV (2010a).  
11 Zelenka (2008), str. 9; Quintini, Sébastien (2006), str.7.   
12 Viz např.: NÚOV (2009b), Matějů, Straková, Veselý (2010), OECD (2010a). 
13 OECD (2010), str.39, obrázek 2.2. 
14 V anglickém originále „Study first, then work“; resp. „Study while working“; OECD (2010a), str. 53-
55. 
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v integraci mladých lidí na trh práce. Vykazují především menší podíl nezaměstnaných 
a neaktivních osob (NEET), kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou na trhu práce15. 
V této práci se zaměříme na rozdíly v uplatnění absolventů v rámci ČR a nebudeme je 
porovnávat s jinými zeměmi. Na základě dílčích analýz16 je však možné konstatovat, že 
v kontextu ostatních zemí OECD si ČR vede spíše průměrně, co se týče míry 
nezaměstnanosti a uplatnění mladých lidí a spíše podprůměrně co se týče dynamiky 
mladých lidí na trhu práce (tedy mobility mezi stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti).  
	  

OBRÁZEK	  3:	  ROZLOŽENÍ	  PRACUJÍCÍCH	  STUDENTŮ,	  NEPRACUJÍCÍCH	  STUDENTŮ	  
V	  POROVNÁNÍ	  S	  OSTATNÍMI	  SKUPINAMI	  OBYVATEL	  V	  ROCE	  2010.	  

 
Pozn.: NEET – mladí, kteří nestudují, ani nepracují. 
Zdroj: VŠPS, vlastní výpočet. 
 
Přípravu na pracovní kariéru je možné rozdělit do tří fází. První fází je výběr školy a 
příprava na povolání. Výzkum v tomto období je zaměřen na zmíněný přechod mezi 
vzdělávacími systémy a prostupností vzdělávacího systému a dále na motivaci výběru 
školy, případně oboru vzdělávání. Druhou fází je vstup na trh práce a hledání prvního 
zaměstnání. Zde jsou sledovány způsoby hledání prvního zaměstnání a délka, kterou 
tento proces zabere. Poslední fází jsou první zkušenosti na trhu práce. Zde je 
zpravidla monitorována a zkoumána mobilita absolventů a shoda jejich vzdělání 
s vykonávaným zaměstnáváním. Především v druhé fázi (přechod ze školy na trh práce) 
je obtížné operacionalizovat pojmy studenta a ekonomicky aktivního (zaměstnaný, 
nezaměstnaný), neboť stále více studentů zároveň při práci pracuje a to ať už brigádně 
nebo na částečný pracovní úvazek. Standardně se studentem rozumí jedinec, který 
nedokončil formální vzdělávání a ekonomicky aktivním jedinec, který dokončil 
formální vzdělání a zároveň není na mateřské, rodičovské dovolené, není pracovně 
                                                
15 OECD (2010a), str. 41, box 2.2. 
16 OECD (2010a), Quintini, Sébastien (2006), Scarpetta, Sonnet, Manfredi (2010).   
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neschopný, ve výkonu trestu nebo na základní vojenské nebo civilní službě. My se 
v této studii zaměříme na vybrané aspekty druhé a třetí fáze pracovní kariéry mladých 
lidí (vstup na trh práce, první zkušenosti na trhu práce). Obrázek 4 graficky vyjadřuje 
schéma druhé a třetí fáze absolventů.        
 
OBRÁZEK	  4:	  SCHÉMA	  VYJADŘUJÍCÍ	  PŘECHOD	  ABSOLVENTŮ	  NA	  TRH	  PRÁCE.	  

 

 
 
 
 

1.2. Terminologie 

1.2.1. Terminologie spojená s monitoringem absolventů škol 
V této části kapitoly se zaměříme na popsání populace mladých, kterou budeme 
zkoumat a na některé termíny, které jsou spojeny s výzkumem uplatnění mladých lidí na 
trhu práce.  
Jak napovídá název práce, budeme zkoumat uplatnění absolventů škol na trhu práce. 
Absolventy definujeme ne podle jejich věku, jak bývá časté např. v analýzách OECD, 
které používají data z výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), ale podle doby od 
ukončení školy. Přejímáme definici používanou Ministerstvem práce a sociálních věcí 
(MPSV) a potažmo úřady práce (ÚP). Takovouto definici vidíme jako výhodnější, 
neboť věrohodněji zastupuje ty, kteří opustili školu a přicházejí na trh práce, než pomocí 
jejich sledování pouze podle věku. Pro naše analýzy se budeme zabývat pouze 
absolventy nad 15 let s jiným než základním vzděláním (resp. absolventy středních škol 
v poslední části analýzy). Budeme využívat převážně dat MPSV, které statistiku 
evidovaných absolventů zveřejňuje od roku 2002. Je ale nutné upozornit na změnu 
definice absolventa od roku 2005 (včetně). Do roku 2005 byli absolventy rozuměni: 

• uchazeči,	   jejichž	   celková	   (kumulovaná)	   doba	   zaměstnání	   v	  pracovním	   nebo	  
podobném	   poměru	   nedosáhla	   po	   úspěšném	   ukončení	   studia	   dvou	   let	  
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(nezapočítávala	  se	  např.	  mateřská	  dovolená,	  pracovní	  neschopnost,	  výkon	   trestu,	  
základní	  vojenská	  služba	  atd.)17.	  	  

Mezi evidovanými absolventy tak bylo mnoho starších uchazečů o zaměstnání, kteří již 
dávno ukončili školu. Takováto definice nevhodně pokrývala cílovou populaci, kterou 
byli lidé přecházející ze školy na trh práce. Postupně docházelo na změnu definice a od 
roku 2005 (včetně) již všechny ÚP evidují absolventa jako: 

• uchazeče	  o	  zaměstnání	  –	  fyzické	  osoby	  do	  25	  let	  věku,	  kteří	  mají	  nejvýše	  dva	  roky	  
od	   ukončení	   školy,	   absolventi	   vysokých	   škol	   pak	   nejdéle	   do	   30	   let	   věku	  
(nezapočítává	   se	   např.	   mateřská	   dovolená,	   pracovní	   neschopnost,	   výkon	   trestu,	  
základní	  vojenská	  služba	  atd.)18.	  

Vzhledem k přerušení časové řady změnou definice absolventa budeme pro naše 
analýzy využívat data od roku 2005. Dále se rozlišuje mezi tzv. „čerstvými absolventy“ 
a ostatními. Čerstvým absolventem se rozumí: „uchazeč o zaměstnání, tj. absolvent 
pouze z uplynulého školního roku“19. Dále se v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 
rozlišuje mezi „odbornou praxí absolventů“ a „absolventskými místy“. Do odborné 
praxe absolventů jsou zahrnuti absolventi v organizačních složkách státu a 
příspěvkových organizacích (OSS a PO). Absolventským místem se rozumí nově 
vytvořené pracovní místo zaměstnavatelem, který na něj zaměstná absolventa (podle 
výše uvedené definice). Zaměstnavatel za takovéto pracovní místo dostává dotaci ze 
strany ÚP20. 
Vzdělání absolventů budeme třídit podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání 
(KKOV). Ta podrobně rozlišuje získané vzdělání pro účely statistického třídění. Pro 
účely analýz v této práci budeme využívat třídění podle nejvyššího dosaženého vzdělání 
(např. skupina „M - úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)“) a podle 
oborů vzdělávání (např. obor „23 - Strojírenství a strojírenská výroba“). Konstrukce 
klasifikace a její celkové znění jsou dostupné na webu Českého statistického úřadu 
(ČSÚ)21, klasifikace oborů je k nalezení v tabulce 17 v příloze.    
V naší práci budeme v analýze uplatnění a nezaměstnanosti absolventů využívat 
převážně data z MPSV, potažmo dílčích okresních ÚP. Tato data jsou veřejně dostupná 
a jsou sbírána vždy k 30.září a k 30.dubnu. Zářijová data vždy vykazují vyšší absolutní 
počet evidovaných absolventů, neboť vystihují nově příchozí uchazeče na trh práce. 
Absolventi středních škol mají státem placené zdravotní a sociální pojištění ještě po 
dobu prázdnin a registrují se na ÚP nejčastěji v září22. Absolventi vyšších odborných 
škol mají placené zdravotní a sociální pojištění do konce měsíce, v kterém absolvovali 
(nejčastěji červen) a hlásí se tak na ÚP v červenci. Absolventi veřejných vysokých škol 
mají automaticky placený následující měsíc po ukončení studia a registrují se tak na ÚP 
nejčastěji v srpnu. Dubnová data pak bývají nižší, neboť v tomto období na trh práce 
vstoupí minimum absolventů (zpravidla absolvující vysokoškoláci, kteří se obecně na 
ÚP evidují v nižší míře) a zároveň se daří umístit část absolventů zaevidovaných o 
prázdninách a v září. Nejnižší počet absolventů bývá typicky v červnu nebo květnu před 
příchodem absolventů z dalšího školního roku. Celý cyklus je možné sledovat na 

                                                
17 NÚOV (2006a), str. 3. 
18 NÚOV (2010a), str. 3. 
19 NÚOV (2010a), str. 4. 
20http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/programy_zamest/regionalni/2006regionalni/24_absolventskami
sta 
21http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_kmenovych_oboru_vzdelani_(kkov) 
22	  Výpověď	  pracovnice	  ÚP	  Jablonec	  nad	  Nisou.	  
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Obrázku 5, který znázorňuje příklad cyklu, jež ústí v nižší počet absolventů na konci 
sledovaného období v porovnání se stejným měsícem předchozího roku23. Jak je vidět, 
vývoj počtu nezaměstnaných absolventů vykazuje silné sezónní trendy.  
 
OBRÁZEK	  5:	  CYKLUS	  POČTU	  EVIDOVANÝCH	  ABSOLVENTŮ	  (V	  TIS.,	  VČETNĚ	  MLADISTVÝCH)	  
NA	  ÚP.	  

 
Zdroj: NÚOV 2004; příklad sezónnosti počtu evidovaných absolventů na cyklu roku 2000. 
 
Stavem zaměstnanosti rozumíme období, kdy je absolvent zaměstnán na hlavní nebo 
vedlejší pracovní úvazek. Vedle stavu zaměstnanosti a nezaměstnanosti používáme 
výraz NEET, který vyjadřuje zkratku anglických slov „neither in employment nor in 
education or training”. Označuje skupinu osob, která není na trhu práce. Jedná se o 
osoby, které nejsou jak zaměstnány, tak nezaměstnány. V lepším případě se jedná o 
matky na mateřské dovolené, v horším o osoby, které ukončily (absolventi i odpadlíci) 
proces formálního vzdělávání, avšak nejsou vedeny na ÚP a není s nimi tedy počítáno 
jako nezaměstnanými. Jak ukazují data z VŠPS, v ČR je tato skupina osob, v porovnání 
s ostatními zeměmi, nepočetná (především vlivem placení povinného sociálního a 
zdravotního pojištění na vlastní náklady, není-li osoba vedena na ÚP). V některých 
zemích (např. Itálie, Slovensko), však tato skupina dosahuje signifikantního podílu (cca 
20%) na celkovém počtu osob v dané věkové skupině (15-24) a závažný problém pro 
tamní společnost24. Institucionálně totiž není možné tyto absolventy nijak ovlivnit a jsou 
často úplně vyřazeni z různých dopadů politik zaměstnanosti. 
 

2. Teoretické rámce uplatnění absolventů na trhu práce 
 
V následující kapitole nastíníme základní přístupy ke studiu nerovností uplatnění 
absolventů na trhu práce. Budeme přitom vycházet z již zpracované literatury pro ČR25 
                                                
23	  Cyklus	  roku	  2000	  byl	  vybrán	  jako	  modelový	  příklad.	  	  
24Quintini,	  G.,	  Manfredi,	  Z.	  (2009),	  str.	  13,	  
25 NÚOV: Vojtěch, Středisko vzdělávací politiky: Zelenka. 
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a z doposud nejkoncepčnější studie uplatnění absolventů středního vzdělání (secondary 
education)26 na trhu práce. Zároveň uvedeme koncept vlivu kanálů na uplatnění 
absolventů, doposud v odborné literatuře nebyl teoreticky dostatečně podchycen27. 
Celkově tedy budeme vycházet z vlivu dvou hlavních faktorů (vzdělání, kanály) na 
uplatnění absolventů na trhu práce. Vliv vzdělání dále rozdělíme na dva modely 
(profesní model a signalizační model). 
 
1. Vliv vzdělání na uplatnění absolventů 

a) Profesní model vzdělání, 
b) Signalizační model vzdělání. 

 
2. Vliv kanálů na uplatnění absolventů 

2.1. Přístupy k roli vzdělání na uplatnění absolventů 
Vzdělávání je tradičně chápáno jako jeden z nejvýznamnějších pilířů socializace 
jedince28. Vedle dalších, je jednou z jeho rolí nepochybně příprava jedinců na budoucí 
profesní dráhu. Lze ukázat, že nejvyšší dosažené vzdělání v České republice silně 
souvisí s prestiží vykonávaného zaměstnání a výší příjmu29. Kauzalita vztahu 
dosaženého vzdělání a úspěchu na trhu práce ovšem není doposud zřejmě prokázána. 
V rámci sociologie vzdělání lze charakterizovat dva hlavní proudy30: 
 

• Profesní model vzdělání, 
§ Signalizační model vzdělání. 

 

2.1.1. Profesní model vzdělání 
Centrem tohoto teoretického rámce31 je předpoklad, že vzdělání naplňuje studenty 
tvrdými dovednostmi, které je možné uplatnit v pozdějším životě na trhu práce. S tím, 
jak student zvyšuje svoje dosažené vzdělání, zvyšuje zároveň míru svých tvrdých 
dovedností a zlepšuje svoji pozici na trhu práce. Nerovnosti na trhu práce, které existují 
mezi absolventy jednotlivých stupňů vzdělání plynou z míry tvrdých dovedností, které 
načerpali během procesu vzdělávání. Absolventi středoškolského vzdělání jsou tedy 
oproti vysokoškolským absolventům znevýhodněni mírou tvrdých dovedností, které 
načerpali během studia. Pokud tento koncept vztáhneme pouze na středoškolské 
vzdělání v ČR, lze vyvodit, že absolventi maturitních oborů by měli mít lepší 
uplatnění než vyučení absolventi stejného oboru.  
Pokud se jedná o shodný studeň dosaženého vzdělání, předpokládá tento přístup, že 
absolventi oborového vzdělání mají na trhu práce lepší šance na dosažení zaměstnání 
než absolventi obecného vzdělání. Oborové vzdělání vybaví absolventa schopnostmi 
přímo uplatnitelnými na trhu práce. V praxi středoškolského vzdělání v ČR z toho tedy 
vyplývá, že absolventi oborového vzdělání, budou mít lepší míru uplatnění než 
absolventi obecného vzdělání. Tabulka 1 shrnuje šance uplatnění na trhu práce. 

                                                
26 Shavit, Muller (1998)., Shavit, Muller (2000). 
27 Jedinou publikací (resp. kapitolou) zabývající se vlivem kanálů na uplatnění středoškoláků je publikace 
NÚOV  (2010a). Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním.  Jedná se 
především o analytickou publikaci, která není teoreticky podchycena.  
28 Např.: Matějů, Straková, Veselý (2010).   
29 OECD (2010b), Indicator 7A. 
30 Shavit, Muller (2000), str. 30. 
31 Zástupci tohoto přístupu jsou: Becker, Bishop, Blossfeld, Rumberger & Daymont. 
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TABULKA	  1:	  MOŽNOSTI	  UPLATNĚNÍ	  ABSOLVENTŮ	  STŘEDOŠKOLSKÝCH	  OBORŮ	  NA	  TRHU	  PRÁCE	  –	  
PROFESNÍ	  MODEL	  VZDĚLÁNÍ	  

 Oborové vzdělání Obecné vzdělání 
Maturita 1. - 
Vyučen  2. 3. 
Pozn.: čísla v tabulce vyjadřují pořadí možností na dobré uplatnění na trhu práce: 1.značí nejlepší možnost uplatnění, 
4.nejhorší. Symbol „-“ značí, že tento typ vzdělání není v českém vzdělanostním systému zastoupen. 
 
Nejlepší šance na uplatnění mají absolventi profesně zaměřených maturitních oborů, 
následované vyučenými absolventy a teprve potom absolventy obecného vzdělání 
s maturitou. Z hlediska stratifikační teorie a teorie reprodukce vzdělání ze závěrů tohoto 
přístupu implicitně vyplývá, že reprodukční a stratifikační efekt vzdělání32 nemusí mít 
nutně negativní dopad na profesní dráhu jedince. Rodiny, kde nejvyšším dosaženým 
vzděláním rodičů je vyučení např. nutně nemusí omezovat šance na dobrou profesní 
dráhu jedince. 
 
 

2.1.2. Signalizační model vzdělání 
Ústředním bodem tohoto teoretického přístupu33 je předpoklad, že vzdělání samo o sobě 
nepřináší absolventům tvrdé dovednosti potřebné k vykonávání zaměstnání. Tyto tvrdé 
dovednosti získá absolvent (resp. zaměstnanec) až přímo vykonáváním dané činnosti 
v rámci zaměstnání. Vzdělání slouží jako ukazatel toho, zda absolvent disponuje 
dostatečnými měkkými dovednostmi34 (schopnost učit se novým věcem, tvrdá práce, 
disciplína, intelekt) k tomu, aby se mohl naučit potřebné tvrdé dovednosti při 
vykonávání zaměstnání. Čím vyšší je stupeň dosaženého vzdělání, tím vyšší je míra 
těchto měkkých dovedností a tím vyšší je šance, že se absolvent rychle naučí tvrdým 
dovednostem potřebným k vykonávání zaměstnání. Pokud se jedná o shodné stupně 
vzdělání, mají absolventi obecných vzdělávacích programů lepší šanci na uplatnění než 
absolventi oborových programů. Výběr obecného vzdělání je většinou motivován 
touhou po dalším a širším vzdělání. Výběr oborového vzdělání naopak vyjadřuje snahu 
vyhnout se delšímu procesu vzdělávání a naznačuje tak nižší míru positivních a naopak 
vyšší míru negativních měkkých dovedností (neschopnost učit se novým věcem, menší 
disciplína pod.).  
 
 
TABULKA	  2:	  MOŽNOSTI	  UPLATNĚNÍ	  ABSOLVENTŮ	  STŘEDOŠKOLSKÝCH	  OBORŮ	  NA	  TRHU	  PRÁCE	  –	  
SIGNALIZAČNÍ	  MODEL	  VZDĚLÁNÍ	  

 Oborové vzdělání Obecné vzdělání 
Maturita 3. - 
Vyučen  2. 1. 
Pozn.: čísla v tabulce vyjadřují pořadí možností na dobré uplatnění na trhu práce: 1.značí nejlepší možnost na 
uplatnění, 4.nejhorší. Symbol „-“ značí, že tento typ vzdělání není v českém vzdělanostním systému zastoupen. 
 

                                                
32 Reprudukční efekt: Vzdělání rodičů ovlivňuje míru dosaženého vzdělání jejich dětí. 
33 Reprezentován především: Spence, Thurow. 
34 Shavit, Muller (2000), str. 31. 
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Jak ukazuje Tabulka 2, nejlepší možnosti na dobré uplatnění na trhu práce mají podle 
tohoto přístupu absolventi obecných maturitních oborů, následující absolventy 
oborových maturitních oborů. Nejhorší šanci na uplatnění mají vyučení absolventi. 
Z hlediska stratifikační teorie a teorie reprodukce vzdělání ze závěrů tohoto přístupu 
implicitně vyplývá, že reprodukce vzdělání je ve společnosti závažným problémem, 
neboť její existence zapříčiňuje horší životní vyhlídky profesní kariéry.  
 

2.1.3. Role středoškolského oborového vzdělání 
Oba přístupy se tedy diametrálně liší efektem, který jednotlivé stupně a zaměření 
vzdělávacích programů mají na uplatnění absolventů. Oba přístupy chápou roli 
oborového vzdělání zcela odlišně. Zatímco pro profesní model plní oborové vzdělání 
roli přípravy na zaměstnání, signalizační model chápe oborové vzdělání jako 
„odpadliště“ pro méně schopné jedince nebo pro jedince, jež neměli přístup k vyšší 
formě vzdělání. K tomu, abychom se přiklonili k jednomu z těchto konceptů využijeme 
dat vypovídajících o uplatnění absolventů na trhu práce v Libereckém kraji. Pokud bude 
uplatnění absolventů oborového vzdělání výrazně horší, lze usuzovat, že oborové 
vzdělání plní spíše roli „odpadliště“, což by mělo rozsáhlé důsledky na systém 
vzdělávání a roli odborných učilišť a středních škol. V opačném případě, kdy by míra 
uplatnění absolventů oborového studia nebyla výrazně horší, než míra uplatnění 
absolventů obecného studia lze usuzovat, že role oborového vzdělání je spíše v přípravě 
na profesi a není nutno dramaticky přehodnocovat strukturu kurikula a jeho začlenění 
v systému vzdělávání.  
 
V kapitole Analýza dynamických indikátorů uplatnění za jednotlivé obory budeme 
sledovat výsledky míry zaměstnanosti a uplatnění absolventů v Libereckém kraji a 
testovat, který z těchto vzdělanostních modelů je bližší skutečnosti.  
 
 

2.1.4. Efektivita středoškolského oborového vzdělání 
To, do jaké míry je oborové vzdělání efektivní (přispívá k uplatnění absolventů), je 
zapříčiněno především třemi základními dimenzemi35: 

• míra specifikace oborového vzdělání na profesi, 
• míra napojení oborového vzdělání na zaměstnavatele, 
• míra stratifikace (kdy se rozděluje do jednotlivých typů a jak je možné mezi 

nimi přestupovat). 
 

 
Bylo dokázáno36, že ve vzdělanostních systémech, kde existuje silná specifikace 
vzdělání na profesi dosahují absolventi těchto oborů lepší míru uplatnění, než 
absolventi obecných programů (při srovnatelné délce studia 3-4 roky)37. Specifikací se 
rozumí to, do jaké míry je kurikulum vzdělávacího programu úzce zaměřeno na 
dovednosti uplatnitelné v dané profesi. Dále bylo prokázáno, že v systémech, kde 
zaměstnavatelé spolupracují se školami při přípravě kurikula a kde probíhá velká část 
praxe oborového vzdělání přímo v podnicích, dosahují absolventi oborových programů 

                                                
35 Shavit, Muller (2000), str. 33. 
36 Shavit, Muller (1998). 
37 Jedná se o německy mluvící země a Nizozemsko.  
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nižší míry nezaměstnanosti než absolventi obecných vzdělávacích programů. Při této 
komparativní analýze byla odhalena jedna z negativních externalit vyplývající z užší 
specifikace a napojení na zaměstnavatele. Míra stratifikace vzdělání v těchto 
systémech je mnohem větší než v systémech, které nevykazují takovou míru specifikace 
a napojení. Stratifikací se rozumí proces, kdy je rozhodnuto o vzdělanostní a následně 
profesní dráze studenta. V systémech s úzkou specifikací a napojením je o profesi 
studenta rozhodnuto velmi brzy (v 12 resp. 15 letech). Tento fakt snižuje mobilitu 
v rámci společnosti a napomáhá k vyššímu reprodukčnímu efektu. 
 
V analytické části se zaměříme na vyhodnocení rozdílů mezi uplatněním absolventů 
oborového a obecního vzdělání a pokusíme se shrnout výše uvedené tři charakteristiky 
oborového vzdělání. 
 
Domníváme se, že efektivita středoškolského oborového vzdělání bude ovlivňovat i vliv 
kanálů na uplatnění absolventů. Naší hypotézou je fakt, že pokud je oborové vzdělání 
efektivní a dobře připravuje absolventy na danou profesi, věnují mu 
zaměstnavatelé vyšší váhu jakožto faktoru přijímání absolventa (na úkor 
doporučení známého a jiných náborových kanálů). Domníváme se také, že oborové 
vzdělání vždy připravuje absolventa lépe na danou profesi než vzdělání obecné a 
proto informace o vystudování určitého oboru v sobě nese vyšší informaci než 
informace o vystudování obecného programu. Zaměstnavatelé tedy při přijímání 
absolventů oborového vzdělání hledí více na tento typ informace na úkor jiných zdrojů 
(doporučení známého apod.). Obě tyto hypotézy budeme testovat v rámci analytické 
části věnující se straně zaměstnavatelů. 

 

2.2. Teorie lidského kapitálu 
Jednou ze sledovaných oblastí uplatnění absolventů je míra shody vystudovaného oboru 
a vykonávané profese.   
 
Z hlediska teorie lidského kapitálu rozlišujeme mezi dvěma rovinami38: 

(a) rovinou individuální a 
(b) rovinou národní. 

 
Rovina individuální zahrnuje především osobní motivaci jedinců k investicím do 
lidského kapitálu, povětšinou řízenou vyšší mírou zaměstnanosti a vyššími příjmy těch 
jedinců, kteří jsou vzdělanější. My se v této práci zaměříme na rovinu národní, tedy jaký 
přínos pro ekonomiku státu mají investice do lidského kapitálu.  
Jedním z pilířů koncepce konkurenceschopnosti ČR 2012-2020 je vzdělání, v rámci 
něhož by se měly profesní obory vzdělávání více sladit s potřebami zaměstnavatelů39. 
Tento krok je nepochybně vhodný jak z hlediska uplatnění absolventů, tak z hlediska 
jejich přínosu pro zaměstnavatele40. Primárně je nutné zajistit, aby absolventi oborů při 
vstupu na trh práce pokračovali ve vystudovaném oboru a uplatnili nabyté znalosti. Bez 
tohoto předpokladu je úprava osnov méně efektivní. I v současnosti předpokládáme, že 
absolvent, který se uplatní v oboru svého studia (v podobném sektoru ekonomiky, resp. 
                                                
38Kelley	  (2007),	  str.	  32.	  
39	  MPO	  (2011).	  Strategie	  konkurenceschopnosti	  ČR	  2012-‐2020.	  
http://download.mpo.cz/get/44023/49444/577963/priloha001.pdf	  
40	  Tento	  krok	  je	  v	  souladu	  s	  principy	  profesního	  modelu	  zaměstnání	  předpokládající,	  že	  míra	  
uplatnitelosti	  absolventů	  je	  na	  základě	  jejich	  dovedností	  získaných	  při	  studiu.	  	  
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profesích na obor navázaných) má pro zaměstnavatele vyšší přínos z hlediska 
dovedností, než absolvent z oboru vzdálenému vykonávané profesi. První absolvent má 
tedy pro zaměstnavatele vyšší lidský kapitál než absolvent druhý (při předpokladu 
stejné motivace, pracovní kázně, apod.).  
 
Oborem rozumíme činnost, v které se absolvent vyučil/maturoval. Shoda oboru a 
zaměstnání tak vyjadřuje shodu vystudovaného oboru a zaměstnání (v případě špatně 
stanovených osnov tedy nemusí nutně vyjadřovat shodu nabytých dovedností a činností 
vykonávaných v zaměstnání). V ČR je v současnosti v rámci projektu Národní 
klasifikace vzdělávání zpracováván ucelený systém navazující profesní dovednosti a 
zaměstnání na trhu práce41. V rámci tohoto systému jsou pro každou profesi na trhu 
práce definovány potřebné dovednosti a obory vzdělání, které tyto dovednosti poskytují. 
Pokud například absolvent vystuduje v oboru zámečník (KKOV 23), tak jako shodu 
oboru a zaměstnání se považuje profese zámečníka, podobnou profesí by byl např. 
nástrojář/strojní mechanik apod. (viz Obrázek 6). Je ovšem nutné si uvědomit, že 
s dynamikou vývoje na trhu práce je spojené rozmělňování oborů. To, co bylo chápáno 
jako jeden obor, dnes může být charakterizováno jako více oborů apod. a proto je 
nepochybně žádoucí definice dovedností v rámci profesí na trhu práce průběžně 
aktualizovat. 
 
OBRÁZEK	  6:	  PŘÍKLAD	  SHODY	  OBORU	  ZÁMEČNÍK	  A	  SHODNÝCH	  PROFESÍ	  NA	  TRHU	  PRÁCE.	  

 
Zdroj: Národní klasifikace zaměstnání, http://www.narodni-
kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=10&id=149 
 
 
V souladu s profesním modelem zaměstnání předpokládáme, že v těch oborech, 
kde absolventi po opuštění školy pokračují v pracovní dráze ve svém oboru, je 
vyšší míra kvality příchozího lidského kapitálu, než v oborech, kde vyšší míra nově 
příchozích (absolventů) pochází z jiných oborů. Jak je ukázáno42, raná pracovní dráha 
absolventů na trhu práce je zdaleka více mobilní, než jak je tomu u starších 
zaměstnanců a mladí lidé vykazují vyšší míru fluktuace v prvních letech na trhu práce a 
to jak mezi zaměstnáními, tak mezi stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Tato vysoká 
fluktuace (změna zaměstnání) nemusí mít (především v rámci těch oborů, kde existuje 
shoda vystudovaného a vykonávaného oboru) příznivý vliv na kvalitu lidského kapitálu, 
neboť častá změna zaměstnání může brzdit kariérní růst, potažmo nabyté zkušenosti. 
Nakonec, raná fáze pracovní kariéry absolventů na trhu práce je ukončena a nastává 
snížení mobility mezi zaměstnáními i stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti43. Je 
proto vhodné identifikovat ty obory, kde se po delší době (3 letech) usídlil vysoký 
podíl absolventů se stejným oborem. Celý proces je vyjádřen na schématu na Obrázku 
7.   
 
 
                                                
41	  Více	  viz	  http://www.narodni-‐kvalifikace.cz/.	  	  
42	  Mezinárodní	  srovnání:	  OECD	  (2010).	  Off	  to	  a	  Good	  Start?	  Jobs	  For	  Youth.;	  České	  prostřední:	  
Zelenka,	  M.	  (2008).	  Přechod	  absolventů	  ze	  vzdělávání	  na	  pracovní	  trh.	  
43Opět	  viz	  OECD	  (2010).	  Off	  to	  a	  Good	  Start?	  Jobs	  For	  Youth.	  
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OBRÁZEK	  7:	  SCHÉMA	  PRACOVNÍ	  KARIÉRY	  ABSOLVENTŮ.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní tvorba. 
 

 

2.3. Popis současných přístupů k analýze 
nezaměstnanosti absolventů v ČR 

 
Tématu uplatnění absolventů středních škol na trhu práce v ČR jsou věnovány spíše 
analytické publikace. Toto témata je teoreticky pokryto spíše zčásti a i proto se 
zaměříme na aplikování zahraničních konceptů. Českou literaturu věnující se uplatnění 
absolventů na trhu práce využijeme pro inspiraci probíraných témat a využitých metod. 
V této části shrneme používané způsoby nahlížení na uplatnění absolventů středních 
škol v ČR, nastíníme možné zkreslení a navrhneme vhodnější způsoby nahlížení na 
situaci absolventů na trhu práce. 
 
Sledování nezaměstnanosti absolventů středních škol v ČR bylo převážně v agendě 
Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV)44, který vydával každoroční 
zprávy o stavu absolventů na trhu práce. Primárně se tyto publikace zaměřují na 
nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol, ale monitoruje (byť 
méně extensivně a nepravidelně) i situaci vysokoškolských studentů. Každoročně 
vychází několik publikací analyzujících celkovou situaci absolventů na trhu práce; 
především Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzdělání a 
Uplatnění absolventů škol na trhu práce – souhrnná publikace. Vedle těchto hlavních 
publikací provozuje NÚOV informační webový portál pro studenty a absolventy 
http://www.infoabsolvent.cz/. Zde je možné nalézt souhrnné informace z různých 
publikací členěné podle skupin oborů vzdělání a krajů.  
Nezaměstnanost absolventů vysokých škol dále monitoruje Středisko vzdělávací 
politiky. To se, v rámci projektu REFLEX, systematicky a pravidelně zaměřuje na 
uplatnění a nezaměstnanost absolventů vysokých škol. V roce 2008 vydalo dvě 

                                                
44	  Od1.7.2011	  došlo	  ke	  sloučení	  tří	  přímo	  řízených	  organizací	  MŠMT:	  Národního	  ústavu	  odborného	  
vzdělávání	  (NÚOV),	  Výzkumného	  ústavu	  pedagogického	  v	  Praze	  (VÚP)	  a	  Institutu	  pedagogicko-‐
psychologického	  poradenství	  (IPPP).	  Nástupnická	  organizace	  nese	  název	  Národní	  ústav	  pro	  
vzdělávání,	  školské	  poradenské	  zařízení	  a	  zařízení	  pro	  další	  vzdělávání	  pedagogických	  pracovníků	  
(více	  viz	  http://www.nuov.cz/slouceni-‐nuov-‐s-‐vup-‐a-‐ippp).	  
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publikace analyzující situaci všech absolventů škol na trhu práce (tedy i 
středoškoláků)45.  
Poslední institucí, která se systematicky věnuje sledování uplatnění absolventů na trhu 
práce je Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který každý rok věnuje tomuto 
tématu kapitolu Krajské ročenky školství. Většinou se ale jedná o stejné indikátory, 
které publikuje ve svých studiích NÚOV. 
 

2.3.1. Měření nezaměstnanosti absolventů a možné zkreslení 
Nerovnosti v uplatnění jsou vyjádřeny mírou zaměstnanosti, mzdou a prestiží 
dosaženého povolání46. V ČR jsou ke zjišťování nezaměstnanosti používány počty 
zaevidovaných absolventů na úřadech práce (ÚP). Tyto jsou veřejně publikovány 
pololetně vždy v dubnu a září (viz kapitola Terminologie spojená s monitoringem 
absolventů škol). Objektivní stav nezaměstnaných absolventů je nejčastěji 
kvantifikován dvěma ukazateli: (a) počtem evidovaných absolventů; (b) mírou 
nezaměstnanosti absolventů. Počet nezaměstnaných absolventů má zjevnou nevýhodu 
v tom, že nebere v potaz celkový počet absolventů a tak v letech (nebo v oborech) 
s vyšším celkovým počtem absolventů je vyšší počet evidovaných absolventů na ÚP, 
přestože jejich uplatnění na trhu práce nemusí být špatné. Druhý ukazatel (podíl 
nezaměstnaných absolventů) relativizuje počet absolventů v evidenci ÚP. Nejčastěji 
zveřejňovaná míra nezaměstnanosti absolventů je počítána jako podíl počtu čerstvých 
absolventů (čerstvý absolvent viz kapitola Terminologie spojená s monitoringem 
absolventů škol) evidovaných v dubnu na ÚP ze všech absolventů v daném školním 
roce47. Je tak počítáno i s absolventy neaktivními (především dále pokračujícími ve 
studiu), kteří ale na trh práce nevstupují. Takto vypočtená míra nezaměstnanosti je nižší 
než skutečná nezaměstnanost mezi absolventy vstupujícími na trh práce. Vyjadřuje 
procento absolventů, kteří zůstali nezaměstnání48, nevypovídá ale o tom, kolik 
procent absolventů práci našlo (tedy našlo uplatnění na trhu práce). Vzhledem k tomu, 
že míra registrované nezaměstnanosti pro celou populaci vyjadřuje podíl dosažitelných 
evidovaných na ekonomicky aktivních49, domníváme se, že míra nezaměstnanosti 
absolventů vyjádřená jako podíl evidovaných absolventů na všech absolventech (tedy i 
ekonomicky neaktivních) může být (vzhledem k stejnému názvu) desinterpretována ve 
smyslu významu míry registrované nezaměstnanosti (kde zbytek do celku tvoří 
pracující). V dalších částech navrhneme konstrukci a výpočet indikátoru nastiňujících 
možnosti srovnatelnosti obou měr nezaměstnanosti pro absolventy i pro zbytek 
populace.     
 

2.3.2. Zkreslení způsobené špatnou specifikací absolventů 
vstupujících na trh práce 

Pravděpodobně nejzávažnějším zkreslením míry nezaměstnanosti absolventů je nevzetí 
v potaz absolventy dále pokračující ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole50. Ve 

                                                
45 Zelenka (2008); Koucký, Bartušek, Zelenka (2008). 
46 Shavit, Muller (2000), str. 32. 
47 NÚOV (2010a), str. 17. 
48 NÚOV (2010a), str. 17. 
49 Registrovaní dosažitelní uchazeči, zaměstnaní podle VŠPS a pracující cizinci evidovaní na ÚP (viz 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_vsps)   
50	  Vlivem	  zvyšujícího	  se	  podílu	  absolventů	  středních	  škol	  pokračujících	  ve	  studio	  na	  VŠ	  se	  toto	  
zkreslení	  zvyšuje.	  	  
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jmenovateli je tedy počítáno jak s ekonomicky neaktivními, tak ekonomicky aktivními 
absolventy (na rozdíl od míry registrované nezaměstnanosti pro všechny evidované 
uchazeče). Pokud má míra nezaměstnanosti vyjadřovat podíl nezaměstnaných 
z ekonomicky aktivních, je nutno vyřadit absolventy pokračující ve studiu. Jinak rozdíl 
do zbytku nebude vyjadřovat, kolik studentů práci našlo, a taková míra nezaměstnanosti 
není porovnatelná se standardně reportovanou mírou nezaměstnanosti pro všechny 
absolventy. Vzhledem k tomu, že každé měření je porovnávání, domníváme se, že takto 
reportovaná míra nezaměstnanosti je automaticky porovnávána v kontextu míry 
nezaměstnanosti pro všechny uchazeče evidované na ÚP a je tedy desinterpretována. 
Vzhledem k tomu, že v současnost je míra nezaměstnanosti počítána ze všech 
absolventů, očekáváme, že bude vyšší u těch oborů, kde na trh práce vstupuje vyšší 
podíl absolventů (tedy nepokračují dále ve studiu). Čím více jich na trh práce vstoupí, 
tím vyšší je šance, že jich více práci nenalezne. Tento vztah je vyjádřen na Obrázku 8, 
kde je porovnávána míra nezaměstnanosti a procento absolventů středních odborných 
škol (KKOV - M) pokračujících ve studiu na VŠ nebo VOŠ pro devět nečastějších 
oborů vzdělání. Je zřejmé, že existuje silná negativní souvislost mezi oběma 
veličinami51. Poněkud slabší je míra vztahu pro obor vzdělání zdravotnictví se 
specifickým uplatněním na trhu práce, kde lze obecně po celé časové období 2005-2010 
sledovat výborné uplatnění absolventů a tedy nízký podíl evidovaných na ÚP.  
 
OBRÁZEK	  8:	  MÍRA	  NEZAMĚSTNANOSTI	  A	  PROCENTO	  ABSOLVENTŮ	  SOŠ	  (M)	  
POKRAČUJÍCÍCH	  VE	  STUDIU	  NA	  VŠ/VOŠ	  PRO	  9	  NEČASTĚJŠÍCH	  OBORŮ	  VZDĚLÁNÍ.	  	  

 
Zdroj: NÚOV 2007a, NÚOV 2006b; vlastní výpočet. 
 
Méně tento vztah platí pro absolventy nástavbového studia (KKOV - L). Značně menší 
podíl z nich totiž pokračuje ve studiu (v průměru 27% oproti 50% absolventům SOŠ) a 
tak počet všech absolventů přesněji vystihuje absolventy vstupující na trh práce. Proto i 
míra nezaměstnanosti (počítaná ze všech absolventů) bude přesnějším vyjádření počtu 
absolventů bez práce a případně počtu absolventů, kteří nalezli práci. Možnosti, jak 
zpřesnit tento ukazatel uplatnění absolventů na trhu práce popisujeme v kapitole 
Metodologie konstrukce indikátorů.   

                                                
51 r=-0,7. Při vyřazení zdravotnictví jako oboru se specifickým uplatněním na trhu práce je r=-0,83. 
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2.3.3. Zkreslení používáním stavových veličin 
Pomocí analýzy stavových veličin (absolutní počet evidovaných absolventů, míra 
nezaměstnanosti absolventů) lze zachytit pouze některé dimenze situace absolventů na 
trhu práce. Jejich hodnoty ukazují na to, kolik absolventů bylo na trhu práce k danému 
měsíci nezaměstnaných. Vzhledem k tomu, že mladí lidé se vyznačují vyšší mobilitou 
mezi stavy zaměstnáními a celkově mezi stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti 
v počátcích své pracovní kariéry52, k adekvátnímu popsání jejich situace tyto stavové 
ukazatele nestačí. Nevystihují totiž další dimenze situace absolventů, kterými jsou, jak 
rychle se jim dařilo najít zaměstnání při přechodu ze školy na trh práce, jaká je povaha 
prvního zaměstnání (v oboru vzdělání, stálé/dočasné místo), jak dlouho absolventi na 
tomto místě zůstávají, pokud se jim nepodaří práci nalézt, jak dlouho jim trvá, než 
nějakou naleznou apod. Dále, sledováním pouze čerstvých absolventů, z kterých je 
vypočtena míra nezaměstnanosti absolventů53, uniká analýze důležitá skupina 
dlouhodobě nezaměstnaných absolventů, která je jednou z nejvíce ohrožených 
sociálních skupin na trhu práce, neboť s trhem dlouhodobě ztrácí kontakt a ztrácí tak 
svoje nabyté schopnosti a dovednosti54.  
Organizace OECD dlouhodobě monitorující situaci mladých lidí (ve věku 15-24) 
vytvořila sadu indikátorů, které se snaží měřit situaci této skupiny lidí na trhu práce55.  

• Míra	  zaměstnanosti	  mladých	  (%	  z	  celé	  věkové	  skupiny),	  
• Míra	  nezaměstnanosti	  mladých	  (%	  z	  pracovní	  síly),	  
• Poměr	  míry	  nezaměstnanosti	  mladých	  /	  celkové	  míře	  nezaměstnanosti,	  
• Míra	  nezaměstnanosti	  mladých	  (%	  celé	  věkové	  skupiny),	  
• Dlouhodobě	  nezaměstnaní	  absolventi	  (%	  nezaměstnaných),	  
• Zaměstnaní	  na	  částečný	  pracovní	  úvazek	  (%	  zaměstnaných),	  
• Zaměstnaní	  na	  dočasný	  pracovní	  úvazek	  (%	  zaměstnaných),	  
• Poměr	  mladých,	  kteří	  nejsou	  ani	  v	  zaměstnání,	  ani	  ve	  vzdělání	  (tzv.	  NEET;	  %	  z	  celé	  

věkové	  skupiny),	  
• Nedokončené	  vzdělání	  (%	  z	  věkové	  skupiny)56,	  
• Poměr	  míry	  nezaměstnanosti	  méně	  kvalifikovaných	   /	  míry	  nezaměstnanosti	   více	  

kvalifikovaných57.	  

Vedle těchto pravidelně sledovaných ukazatelů jsou dále z dat European Labor Force 
Survey (v ČR VŠPS) analyzovány změny mezi stavy NEET (nezaměstnaní nebo 
neaktivní), doba potřebná k nalezení zaměstnání po přechodu ze školy na trh práce, 
počty nových pracovních poměrů mezi mladými, počty ukončených pracovních poměrů 
mezi mladými a počty změn zaměstnání mezi mladými58.  V této práci se budeme snažit 
použít i tyto dílčí dynamické indikátory měřící situaci mladých (potažmo absolventů 
v našem případě) na trhu práce a to pomocí veřejně dostupných agregovaných dat (viz 
kapitola Metodologie konstrukce identifikátorů).        
 

                                                
52 Viz např.: Zelenka (2008), str. 64.; Quintini, Sébastien (2006), str.13.  
53 Např.: NÚOV (2010a) str. 17. 
54 OECD (2010a). 
55 Např.: http://www.oecd.org/dataoecd/22/53/46729229.pdf 
56 ISCED<3; odpovídá KKOV E (nižší střední odborné vzdělání) a nižší. 
57 Méně kvalifikovaný odpovídá ISCED<3. 
58 Quintini, Sébastien (2006). 
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2.3.4. Zkreslení vlivem nepokrytí všech nezaměstnaných 
absolventů 

Obrázek 9 ukazuje počty nezaměstnaných absolventů podle výběrového šetření 
pracovních sil (VŠPS, 2. kvartál)59, počet evidovaných absolventů na ÚP podle VŠPS 
(2. kvartál), počet registrovaných absolventů v evidenci ÚP (dubnové statistiky MPSV). 
Pro názornost uvádíme celou časovou řadu od roku 2002, přestože v údajích 
evidovaných nezaměstnaných absolventů před rokem 2005 (tedy 2002-2004) jsou jako 
absolventi chápáni odlišní uchazeči o zaměstnání (podrobněji viz Terminologie spojená 
s monitoringem absolventů škol) a tato veličina ukazuje jiný typ populace, než který 
monitorujeme. Časová řada z VŠPS ukazuje po celou dobu absolventy chápány podle 
současné definice absolventa60. Porovnání všech tří veličin odhaluje přibližnou míru 
zkreslení vzniklou nepokrytím (nebo překrytím) evidence nezaměstnaných absolventů 
ÚP s reálně nezaměstnanými absolventy. Problém nepokrytí plyne ze skutečnosti, že ne 
všichni nezaměstnaní absolventi se zaregistrují v evidenci ÚP, zkreslení překrytím 
vzniká tím, že evidovaní nezaměstnaní ve skutečnosti pracují. Používáme vždy 
výběrové šetření z 2. kvartálu a to porovnáváme s dubnovými statistikami evidovaných 
absolventů. Data z VŠPS jsou sbírána v pravidelných intervalech v průběhu celého 
čtvrtletí a vzhledem k ukončování školy a nahlašování absolventů v červnu a květnu 
očekáváme hodnoty o nezaměstnaných absolventech VŠPS mírně vyšší než v evidenci 
ÚP.      
 
Nejprve porovnáme obě veličiny z VŠPS. Porovnáním evidovaných na ÚP (podle 
odpovědi šetření VŠPS) a nezaměstnaných (podle definice ILO) získáme obraz o míře 
zkreslení počtu absolventů registrovaných na ÚP, kteří skutečně pracují (resp. 
nezaměstnaných neevidovaných). V období 2002-2004 evidence nezaměstnaných 
absolventů ÚP překrývala skutečně nezaměstnané a mnozí tak pravděpodobně pracovali 
načerno. Od roku 2005 sledujeme opačný trend, kdy je více absolventů nezaměstnaných 
než evidovaných na ÚP. Toto vychýlení může být způsobené dynamikou na trhu práce 
v tomto období. V době veliké nabídky pracovních míst může být respondent 
nezaměstnaný po krátkou dobu (aniž by se přihlásil na ÚP, neboť si je vědom snadného 
nalezení práce bez pomoci úřadu), naopak v období rychlého propouštění zaměstnanec, 
který ztratí práci zpravidla ne hned zamíří na ÚP a počet evidovaných nezaměstnaných 
je mírně posunutým ukazatelem propouštění v ekonomice. Dlouhodobě se ale obě 
veličiny vyrovnávají (při stabilizované situaci na trhu práce). Této interpretaci by 
odpovídal relativně vyrovnaný počet nezaměstnaných a evidovaných v roce 2010, kdy 
se situace na trhu práce stabilizovala (zastavil se rychlý nárůst nezaměstnaných).  
 
OBRÁZEK	  9:	  POČET	  NEZAMĚSTNANÝCH	  ABSOLVENTŮ	  PODLE	  VŠPS	  (2.	  KVARTÁL),	  POČET	  
REGISTROVANÝCH	  ABSOLVENTŮ	  PODLE	  VŠPS	  (2.	  KVARTÁL),	  POČET	  REGISTROVANÝCH	  
ABSOLVENTŮ	  V	  EVIDENCI	  ÚP	  (DUBNOVÉ	  STATISTIKY).	  

                                                
59 Podle definice ILO; viz: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zam_vsps 
60 2 roky od ukončení vzdělání a zároveň do 25 resp. 30 let pro VŠ. 
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Pozn.: Přerušovaná linie přecházející v plnou vyjadřuje změnu definice statusu absolventa v evidenci ÚP (od 2005).  
Zdroj: VŠPS, MPSV. 
 
Pro zajímavost uvádíme porovnání s dubnovými stavy evidovaných na ÚP. Je zřejmé, 
že změna definice statusu absolventa zavedená od roku 2005 měla na počty 
evidovaných nezaměstnaných zásadní vliv. Razantní pokles, který je z počtu 
evidovaných absolventů na ÚP zřejmý, neodrážel skutečný pokles nezaměstnaných 
absolventů (viz ukazatele z VŠPS) a při interpretaci této změny je nutné mít na mysli 
skutečnou příčinu poklesu evidovaných absolventů.  
 
Domníváme se, že ve skutečnosti bude míra zkreslení zatížena dalšími vlivy, jakými je 
například sezónnost (vyšší míra dočasných prací v letních měsících apod.), práce 
načerno apod. Obecně ale počet evidovaných absolventů na ÚP od roku 2005 
relativně věrohodně vystihuje skutečnou situaci počtu nezaměstnaných absolventů 
na trhu práce a je tak vhodným indikátorem pro její popsání. 
 

2.3.5. Zkreslení stavu nezaměstnaných odtoky do neaktivity 
Částečně jsme tento problém nastínili v kapitole Terminologie spojená s monitoringem 
absolventů škol). Obrázek 10 popisuje toky z nezaměstnanosti do vzdělání pro osoby, 
které absolvovaly do 2 let (včetně) od referenčního roku. Popisuje možný zdroj 
zkreslení, který vzniká odlivem absolventů z evidence ÚP z příčiny opětovného nástupu 
do školy. Jak je vidno, počet takovýchto absolventů je vyšší v období zhoršené situace 
na trhu práce, kdy se může jevit opětovné studium jako alternativa k nedostatečné 
nabídce pracovních míst a špatné kvalifikaci (nárůst počtu opětovně studujících k roku 
2010 o 277% vůči roku 2006). Úbytek nezaměstnaných z evidence ÚP (a tedy nižší 
míra nezaměstnanosti) tak nemusí znamenat, že se absolventům podařilo nalézt 
uplatnění na trhu práce. Ve skutečnosti bude tak počet absolventů v zaměstnání 
v období zhoršené situace na trhu práce ještě nižší a jejich situace horší, než popisuje 
stavové vyjádření počtu evidovaných absolventů na ÚP (potažmo míra jejich 
nezaměstnanosti). Jiné příčiny odtoků z nezaměstnanosti (mateřská dovolená, invalidní 
důchod, základní vojenská služba, dobrovolné vystoupení a jiné, které obsahují např. 
vycestování do ciziny) tvořily hlavně na počátku desetiletí (2002, 2003, 2004) 
převážnou část odlivů z evidence ÚP do neaktivity a to vlivem povinné vojenské nebo 
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civilní služby, což činilo zhruba (16%, 10%, resp. 6% všech odtoků z nezaměstnanosti; 
viz Příloha č. 1: OBRÁZEK 29 v příloze). Podíl odtoků do neaktivity (mimo znova 
studující) se snižuje. V roce 2010 více absolventů, kteří byli nezaměstnaní v roce 2009, 
uvedlo, že nyní61 studují, než že by odešli do neaktivity z jiných příčin. Podíl odtoků 
z nezaměstnanosti do neaktivity (mimo studium) za rok 2010 tvoří zhruba 2,8% všech 
odtoků z nezaměstnanosti (v porovnání s 5,1% nezaměstnaných, kteří šli znovu 
studovat). Nejčastěji opouštějí absolventi evidenci (tedy mimo opětovného studia) 
dobrovolně nebo odchodem na mateřskou/rodičovskou dovolenou (především na 
počátku desetiletí). Celkově je tak počet absolventů, kteří odešli z evidence ÚP, ale 
nenalezli práci relativně vysoký. Především na počátku desetiletí (díky povinné 
vojenské službě62) takto odcházelo okolo 12% všech odlivů z evidence63. V roce 2010 
tvořil počet odtoků nezaměstnaných absolventů do neaktivity zhruba 1358, tedy 13,4% 
všech odtoků z nezaměstnanosti.  
Uplatnění absolventů dále zkreslují ti absolventi, kteří nepřešli do stavu 
nezaměstnanosti a rovnou pokračují ve studiu (viz kapitola Zkreslení způsobené 
špatnou specifikací absolventů vstupujících na trh práce)). Počet těchto absolventů lze 
sledovat ve statistikách počtu zapsaných studentů na VŠ, které jsou vedené Ústavem pro 
informace ve vzdělávání (ÚIV). Dále je nutné počítat s odpadlými absolventy, tedy 
s těmi, kteří pokračují ve studiu, ale z různých důvodů ho nedokončili a vstupují na trh 
práce. I počet těchto studentů lze monitorovat ve statistikách ÚIV. 
 
OBRÁZEK	  10:	  POČET	  ABSOLVENTŮ,	  KTEŘÍ	  PŘED	  ROKEM	  BYLI	  NEZAMĚSTNANÍ	  A	  
V	  REFERENČNÍM	  ROCE	  STUDUJÍ	  NEBO	  JSOU	  NEAKTIVNÍ	  (MIMO	  STUDIUM,	  TEDY-‐
MATEŘSKÁ/RODIČOVSKÁ	  DOVOLENÁ,	  V	  ZAHRANIČÍ,	  INVALIDNÍ	  DŮCHOD,	  DOBROVOLNÝ	  
ODCHOD	  Z	  EVIDENCE)	  A	  CELKOVÝ	  POČET	  ABSOLVENTŮ,	  KTEŘÍ	  BYLI	  NEZAMĚSTNANÍ	  A	  
V	  REFERENČNÍM	  ROCE	  JSOU	  NEAKTIVNÍ	  (STUDIUM,	  MATEŘSKÁ/RODIČOVSKÁ	  

                                                
61	  Tedy	  v	  roce	  2010.	  
62	  Osoby	  ve	  výkonu	  základní	  vojenské	  služby	  byly	  právně	  brány	  jako	  ekonomicky	  aktivní,	  fakticky	  
ovšem	  zaměstnání	  nenalezli	  (pouze	  byly	  odveleni	  na	  výkon	  vojenské	  služby).	  Z	  hlediska	  odtoků	  ze	  
stavu	  zaměstnanosti	  tato	  skutečnost	  nehraje	  roli	  (stále	  taková	  osoba	  není	  evidována	  na	  ÚP),	  
uvádíme	  zde	  pro	  úplné	  doplnění	  skutečností.	  
63 Počet absolventů evidovaných na ÚP tato skutečnost ovlivňovala pouze do určité míry. Pokud se totiž 
po vojenské nebo civilní službě (tedy po roce, resp. 1,5 roku) absolventi vrátili zpět do evidence ÚP, byli 
dále vedení jako nezaměstnaní absolventi. Počet absolventů tak byl ovlivněn velikostí odlivu (velikostí 
populačních ročníků), resp. velikostí přílivu těchto absolventů zpět po odsloužené době. Nutno 
připomenout, že absolventem byl do roku 2005 (mimo) chápán uchazeč o zaměstnání, jehož celková doba 
v zaměstnání od absolvování nepřesáhla 2 roky.   
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DOVOLENÁ	  A	  DALŠÍ	  DŮVODY	  NEAKTIVITY).	  	  

	  

Zdroj: VŠPS. 
 
Navrhujeme počítat pouze s absolventy, kteří vstupují v daném roce na trh práce. Míra 
nezaměstnanosti tedy bude vyjadřovat podíl nezaměstnaných absolventů z absolventů 
vstupujících na trh práce. Pomocí veřejně dostupných dat nelze pro jednotlivé obory 
vypočítat počet absolventů, kteří odejdou z pracovní síly do neaktivity 
(mateřská/rodičovská dovolená, odchod do ciziny apod.) a tak nelze tyto skupiny 
nezaměstnaných a neaktivních rozlišit. Jak ukazuje Obrázek 11, procento čerstvých 
absolventů, kteří nejsou zaregistrovaní na ÚP, ani nejsou ekonomicky aktivní od roku 
2006 systematicky klesá, především v době lepší situace na trhu práce. Počet 
ekonomicky neaktivních nezaregistrovaných na ÚP by se tak dal určit jako konstanta 
(např.: 3% čerstvých absolventů) nebo odhadnout z dat VŠPS. Vzhledem k malému 
počtu takovýchto absolventů je možné zkreslení minimální. Podrobnosti výpočtu 
uvedeme v kapitole Metodologie konstrukce indikátorů). 
 
OBRÁZEK	  11:	  PROCENTO	  ČERSTVÝCH	  ABSOLVENTŮ	  (STŘEDOŠKOLÁKŮ),	  KTEŘÍ	  JSOU	  
NEAKTIVNÍ	  A	  ZÁROVEŇ	  NEZAREGISTROVANÍ	  NA	  ÚP.	  
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Zdroj: VŠPS. 

	  

2.3.6. Zkreslení vlivem agregace dat 
Domníváme se, že dalším zdrojem zkreslení skutečné situace jednotlivých absolventů 
na trhu práce je popis jejich situace pomocí agregovaných dat. Agregace je nedílnou 
součástí vyvození závěrů z dat, a ve většině případů vede k jisté míře zkreslení. Jde o to 
zvolit co nejvhodnější agregaci tak, aby míra zkreslení byla, pokud možno, co nejmenší. 
Data za absolventy jsou nejčastěji agregována (a publikována) pro nejvyšší dosažené 
vzdělání za celou ČR64. Vzhledem k malé míře přenositelnosti většiny pracovních míst 
je ale podle nás reálnější sledovat jednotlivé regionální trhy práce. V podstatě jde o to 
nalézt homogenní regionální celky z hlediska trhu práce. V případě menších nebo 
homogennějších krajů (Karlovarský, Liberecký, Hlavní město Praha), lze použít toto 
krajské členění. V případě větších a heterogennějších krajů (Středočeský, Jihomoravský 
apod.) navrhujeme používat okresní data. Takto agregovanými údaji je možné sledovat 
jednotlivé skupiny oborů nejvyššího dosaženého vzdělání. To je podle nás nejpřesnější 
možnou agregací, která stále umožňuje rozumné analytické závěry. Přesto, pro vystižení 
hlavních trendů, je potřeba skupiny sledovaných oborů dále snížit (agregovat). Dalším 
rozhodnutím je tedy způsob agregace informací v rámci kraje. Vzhledem k povaze dat 
se nabízejí dva způsoby: (a) agregace pro nejvyšší dosažené vzdělání; (b) pro skupiny 
oborů. Pro ověření vhodnosti obou postupů jsme použili informaci o vysvětleném 
podílu rozptylů pomocí agregace do zmíněných skupin. Jak je vidno z tabulky 3, 
dlouhodobě více rozdílů v pohybech z evidence ÚP vysvětluje agregace podle skupin 

                                                
64 V podrobnějších publikacích NÚOV (např.: 
http://www.nuov.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/Krajsky_web/Nezamestnanost/07_LibereckyNZ_2010.pdf
) jsou informace pro absolventy agregovány na kraje i skupiny oborů. Chybí ovšem syntéza takových 
informací ve formě jasného, systematického sdělení o stavu uplatnění absolventů. 
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oborů. Při zobecňování informací proto budeme upřednostňovat agregaci podle 
skupin oborů.  
 
TABULKA	  3:	  PROCENTA	  VYSVĚTLENÉHO	  ROZPTYLU	  ÚBYTKU	  UCHAZEČŮ	  Z	  EVIDENCE	  ÚP	  
POMOCÍ	  NEJVYŠŠÍHO	  DOSAŽENÉHO	  VZDĚLÁNÍ	  A	  POMOCÍ	  SKUPIN	  OBORŮ	  U	  VYBRANÝCH	  
OBORŮ65.	  	  

 
2006 2007 2008 2009 

vysvětlený rozptyl pomocí nejvyššího dosaženého 
vzdělání (v %) 7,9 19,3 44,0 29,1 
vysvětlený rozptyl pomocí skupin oborů (v %) 20,0 23,7 43,1 37,4 

Zdroj: MPSV, vlastní výpočet. 

 

2.4. Role kanálů při uplatnění absolventů na trhu práce 
 
Nejpropracovanější teoretické koncepty sociologie vzdělání (zmíněnými v předešlých 
kapitolách), zabývají se uplatněním absolventů, vycházejí ze strukturálního pohledu na 
společnost a vzdělávací systém. Sledují, nakolik se projevuje reprodukční efekt ve 
vzdělání a poté následně, jak se projevuje tento efekt na trhu práce. Vycházejí 
z předpokladu důležité role vzdělání, ať už jako nositele hodnot (resp. schopností, které 
jsou studentům předány) nebo jako signalizačního nástroje (ukazující, nakolik je student 
schopný, pilný, pracovitý apod., když dokázal absolvovat tento typ školy).  
 
V následující kapitole se zaměříme na odlišný přístup k vysvětlení uplatnění absolventů, 
jehož primárním nástrojem uplatnění není vzdělání, ale sociální kontakty, které student 
má a které mu umožňují využít různé kanály k nalezení zaměstnání. Vzdělání zde může 
hrát sekundární roli, může studentovi pomoci získat kontakty nebo využít určité kanály. 
Není to ovšem vzdělání samo o sobě, které zapříčiňuje nerovnosti v uplatnění 
absolventů. 
 
Tento přístup ke studiu uplatnění absolventů není v ČR systematičtěji teoreticky 
podchycen. Lze vycházet z obecných vědeckých článků zabývajících se analýzou 
sociálních kanálů v českém prostředí66 a ze zahraniční literatury věnující se roli kanálů 
při nalezení zaměstnání67. 
 
 

2.4.1. Obecné přístupy k roli sociálních kanálů při hledání 
zaměstnání 

Před takřka 40 lety vydal Granovetter knihu “The Strength of Weak Ties” (Granovetter 
1973), která otevřela dveře novému teoretickému konceptu sociálních sítí68. Centrum 

                                                
65 23-Strojírenství, 26-Elektrotechnika, 36-Stavebnictví, 41-Zemědělství, 53-Zdravotnictví, 63-
Ekonomika, 64-Podnikání v oborech, 65-Gastronomie a 69-Osobní a provozní služby. 
66Buštíková (1999), vzdáleně také Häuberer (2011). 
67 Granovetter (1973, 1983), Lin (1999). 
68 Tento koncept byl sice teoreticky uchopen již dříve (především v sociometrii), avšak rozsáhlejšího 
uplatnění našel až po Granovetterově knize: Buštíková (1999), str. 196. 
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zájmu se přesunulo z makro na mikro level sociálního života69. Výzkum, který 
Granovetter proved, byl zaměřen na to, jak sociální sítě ovlivňují šance k nalezení 
zaměstnání. V rámci výzkumu provedl Granovetter rozhovory s 282 zaměstnanci 
z města Newton (Massachusetts). Sledoval, jakým způsobem si našli svoji práci. 
Vycházel z předpokladu, že existuje positivní vztah mezi sílou vazby mezi dvěma 
osobami (sílou přátelství) a složením jejich sociálních sítí70. Pokud jsou dvě osoby 
blízkými přáteli, jejich sociální sítě jsou podobné a nepřináší tak mnoho nových 
informací71 a naopak, pokud jsou obě osoby vzdálenými přáteli, jejich sociální sítě mají 
tendenci obsahovat různé osoby. S tím, jak roste počet různých osob, roste i šance, že 
tyto sítě budou obsahovat různé informace. Obrázek 12 vyjadřuje celý model. Bílá 
oblast vyjadřuje množství osob, které přátelé sdílejí. Pochopitelně existuje bod zlomu, 
který určuje, zda jsou vůbec informace přenositelné. Dvě osoby se musejí znát, tedy 
musí existovat mezi nimi vztah.  
 
 
OBRÁZEK	  12:	  PŘEKRYV	  MNOŽSTVÍ	  NOVÝCH	  OSOB	  V	  SOCIÁLNÍCH	  SÍTÍ	  DVOU	  PŘÁTEL	  

 
 Blízcí přátelé      Vzdálení přátelé 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní tvorba. 
 
Síla vazby dvou osob (A, B) je navázaná na množství času, které spolu tráví72. Platí 
princip similarity, který říká, že čím více si jsou dvě osoby charakterově blízké, tím 
větší šance, že se stanou blízkými přáteli (tzn. budou mít silnou vazbu). Komplexita 
vztahu se projeví dále při přidání třetí osoby (C). Pokud by existovala silná vazba mezi 
A-B a mezi A-C, očekávali bychom, že osoba A bude podobná osobě B i osobě C a tedy 
také, že osoba B bude podobná osobě C73. To by nevyhnutelně vedlo k tomu, že osoby 
B a C by se seznámily blíže, začaly spolu trávit více společného času a pravděpodobně 
by se staly bližšími přáteli74. Tato modelová situace by vytvořila síť silných vazeb mezi 
blízkými přáteli, která by nepřinesla takové množství požadovaných nových informací. 
To by nebyl případ toho, kdy by osoby A & B nebyly blízkými přáteli a měly tedy větší 
šanci, že jejich společní přátelé budou rozdílní a nevytvoří uzavřenou síť silných vazeb, 
ale budou udržovat více otevřenou síť slabých vazeb. 
 

                                                
69	  Místo	  studia	  vlivu	  sociálních	  struktur	  na	  uplatnění	  se	  Granovetter	  zaměřil	  na	  studium	  jednotlivců	  
a	  jejich	  okolí.	  	  
70Princip similarity se projevuje: „Množství společného času, emocionální blízkost, míra intimity a 
reciproční očekávání” (Granovetter, 1973).    
71 Granovetter (1973),str. 1362. 
72 Granovetter (1973),str. 1362. 
73 Za předpokladu principu similarity zmíněného výše (vice viz Granovetter 1973: 1362-1363).  
74Granovetter (1973),str. 1362.	  
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Vývoj ve studiu sociálních sítí se od roku 1973 posunul výrazně dále a především 
v posledních letech zažívá toto sociologické paradigma velký zájem ze strany 
výzkumníků i veřejnosti. Za tento další rozvoj vděčíme především Lin (1979, 1981, 
1988, 1999), který dále rozvinul nejenom teoretickou oblast, ale vyvinul také nové 
metody na zkoumání efektu sociálních sítí. Granovetter se ve svém výzkumu zaměřil 
pouze na pracující bělochy, muže střední a vyšší střední třídy (tzv. bílé límečky) a 
vynechal skupinu dělníků, žen a černochů. Nezaměřil se také na to, jaký efekt mají 
různé typy vazeb na kvalitu práce, kterou daný zaměstnanec získal75. K ověření těchto 
hypotéz uskutečnili Lin a jeho spolupracovníci výzkum nazvaný „Small World 
Study“76. Sledovali cestu, jakou se balíčky doručené vybraným osobám dostaly do 
rukou jiných osob (předem zvolených), které ovšem s příjemcem balíčku neměly nic 
společného. Nejúspěšněji si vedly ty kanály, v kterých osoby využily kontaktů z vyšších 
sociálních tříd. Lin na základě toho formuloval teorii, v které navrhuje, že přístup 
k vyšším sociálním statusům je kritickým bodem k dosažení vysoké sociální pozice 
ve společnosti (v případě trhu práce dobrého zaměstnání). Síla slabých vazeb, na které 
upozornil Granovetter je spojena s faktem, že tyto slabé vazby musejí vést k osobám 
s vyšším sociálním statusem. To je zároveň síla slabých vazeb, neboť podle principu 
similarity je mnohem pravděpodobnější, že právě slabé vazby budou formou kontaktu 
mezi osobami z různým sociálním statusem77. Lze si dobře představit, že obyčejný nižší 
úředník bude znát manažera z oslavy svého kamaráda ze základní školy nebo 
z fotbalového zápasu a že se nebudou stýkat často. Přesto, pokud se znova potkají a 
nižší úředník bude potřebovat pomoci s nalezením zaměstnání, má šanci využít tento 
kontakt, který by pravděpodobně nevznikl, kdyby se mělo jednat o silnou vazbu78. Co je 
tedy klíčové pro nalezení zaměstnání je to, že slabé vazby jsou dobrým nástrojem 
k přenosu potřebné informace. Obrázek 13 vyjadřuje tento model. Osoba A má slabou 
vazbu s osobou C a silnou vazbu s osobou B. Osoba C má vyšší společenský status a 
může poskytnout osobě A potenciálně užitečné informace, které by A nezískala od 
osoby B. 
 
Na základě obou přístupů vyvozujeme dvě hypotézy. (1) Absolventi, kteří použili slabé 
vazby k nalezení zaměstnání naleznou snadněji práci a (2) absolventi, kteří použili 
vazby vázající se na osoby s vyšším sociálním statusem mají vyšší šanci k nalezení 
zaměstnání.  
 
OBRÁZEK	  13:	  HIERARCHICKÁ	  POVAHA	  SOCIÁLNÍCH	  VAZEB	  	  

 
 
     
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní tvorba. 
                                                
75	  Lin	  (1999),str.	  469.	  
76	  Lin	  et	  al	  (1978).	  
77	  Lin	  (1999),str.	  470.	  
78Vzhledem	  k	  tomu,	  že	  drtivou	  většinu	  času	  tráví	  lidé	  v	  zaměstnání,	  tedy	  s	  lidmi	  z	  podobným	  
sociálním	  statusem.	  
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Slabé vazby 
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2.4.2. Popis současných přístupů v ČR k analýze uplatnění 
absolventů pomocí sociálních sítí. 

Jediným nalezeným přístupem ke studiu vlivu sociálních sítí na uplatnění absolventů 
středních škol na trhu práce je publikace NÚOV „Uplatnění absolventů škol na trhu 
práce 200979“. Jedná se především o publikaci analytickou, která nemá, vzhledem ke 
svojí povaze, hlubší teoretické ukotvení představovaných dat v současných konceptech 
spojených se sociálními sítěmi. Sociální sítě jsou heuristicky rozděleny na formální a 
neformální80. Pokusíme se využít data z tohoto výběrového šetření k ověření hypotéz 
stanovených na základě Linových teoretických poznatků.  
	  

2.5. Legislativní změny na trhu práce týkající se uplatnění 
absolventů 

Na tomto místě je nutné zmínit explicitně největší legislativní změnu na trhu práce 
ve sledovaném časovém období týkající se absolventů škol. Až do února 2004 bylo 
možné zaměstnávat absolventy81 do pracovního poměru pouze na dobu určitou. Pokud 
chtěl zaměstnavatel zaměstnat absolventa na dobu neurčitou, bylo tak možné pouze 
s jeho písemným souhlasem. Počínaje březnem 2004 vešla v platnost novela zákoníku 
práce, která vyřazovala absolventy ze skupin osob na trhu práce, pro které platila tato 
podmínka. Tato změna tak umožnila zaměstnat absolventy na dobu určitou i bez jejich 
svolení. Jak ukazuje Obrázek 14 tato velká legislativní změna měla určitý vliv na počet 
registrovaných absolventů. Jejich počet v období od března do dubna klesal, přestože 
trendem v předchozích letech byla spíše stagnace (viz čárový graf – roky 2003 a 2002). 
Tento pokles není způsoben zlepšenou situací na trhu práce. Celková míra 
nezaměstnanosti v ČR rostla82. Silné legislativní zásahy tak výrazně ovlivňují uplatnění 
absolventů a stát v tomto případě může poměrně významně přispět k snazšímu přechodu 
na trh práce. Cílem této práce není sledování dopadů politik zaměstnanosti, proto se 
tomuto tématu nebudeme podrobněji věnovat. Kromě této velké legislativní změny si 
nejsme vědomi dalších takových, které by mohly zkreslit sledované míry uplatnění na 
trhu práce. 
	  
OBRÁZEK	  14:	  POČET	  EVIDOVANÝCH	  ABSOLVENTŮ	  PRO	  ROKY	  2003	  A	  2004	  

                                                
79NÚOV (2009a).	  
80NÚOV  (2009a), str. 13.	  
81	  Podle	  platné	  definice	  ÚP.	  
82	  Míra	  nezaměstnanosti	  v	  7/2003	  –	  7,9%	  v	  7/2004	  –	  8,4%	  (údaje	  pocházejí	  z	  VŠPS).	  
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Zdroj: NÚOV, vlastní výpočet. 

 

3. Metodologie 

3.1. Data k analýze efektivity kanálů 
Ke zkoumání vlivu kanálů na uplatnění absolventů budeme používat data, která 
pocházejí z výběrového šetření provedeného NÚOV83. Ty zahrnují odpovědi od 
absolventů odborných škol bez maturity v roce 2003 a absolventy odborných škol s 
maturitou v roce 2007. Sběr dat probíhal ve dvou fázích. V první fázi byli absolventi 
osloveni těsně před ukončením školy a byla zjištěna jejich ochota účastnit se výzkumu. 
V druhé fázi byli absolventi osloveni tři roky po absolvování a dotazováni na vybrané 
otázky týkající se jejich rané pracovní kariéry. My budeme konkrétně pracovat s 
informacemi o způsobu nalezení prvního zaměstnání po ukončení školy, míře 
zaměstnanosti ihned po ukončení školy, snadnosti nalezení prvního zaměstnání, shodě 
vystudovaného oboru a vykonávaného zaměstnání, a s informací o tom, zda absolvent 
v prvních 3 letech po absolvování změnil zaměstnání.  
Oslovení absolventů ve výběru bylo designováno tak, aby byl výběr reprezentativní 
s ohledem na oborové zastoupení a okresy ČR. Vzhledem k rozdílné míře návratnosti 
pro různé obory není reprezentativnost vzorku v bodu obor studia dodržena (vzhledem 
k celé populaci absolventů středních škol). Nemáme k dispozici informace o místě 
bydliště studenta, tento typ reprezentativity tedy kontrolovat nemůžeme. Nejde tedy o 
plně reprezentativní vzorek dat absolventů odborných středních škol, a my nemůžeme 
vyvodit reprezentativní závěry na celou populaci. V českém prostředí nicméně 
neexistují žádná kvalitnější data, která by popisovala uplatnění absolventů středních 
škol na individuální úrovni a která by mapovala začátek pracovní kariéry na trhu práce. 
Uvědomujeme si tedy, že přestože výsledky nejsou reprezentativním odrazem celé 
populace absolventů středních škol v ČR (rozuměno statistickou terminologií 
reprezentativity), jedná se o unikátní data, která v sobě nesou značnou část 
informace o uplatnění absolventů středních škol.  
                                                
83Tímto	  bych	  rád	  poděkoval	  NÚOV	  za	  poskytnutí	  dat	  pro	  účely	  diplomové	  práce.	  Jmenovitě	  potom	  
p.	  Ing.	  Janě	  Trhlíkové.	  
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3.2. Zvolené metody k analýze efektivity sítí 
Efektivita sítí je zjišťována v rovinách: 

• nalezení zaměstnání ihned po absolvování, 
• nalezení zaměstnání, které se shoduje s vystudovaným oborem, 
• nalezení zaměstnání, které si absolvent udrží. 

 
V analytické části budeme pracovat s proměnnými: (1) zaměstnán ihned po 
škole/nezaměstnán ihned po škole; (2) zaměstnání se shoduje s vystudovaným oborem 
(první zaměstnání od ukončení školy, zaměstnání vykonávané tři roky po ukončení 
školy); (3) změna prvního zaměstnání v průběhu tří let od ukončení školy. 
Předpokládáme, že pokud absolvent pracuje v zaměstnání, jež se shoduje 
s vystudovaným oborem, je jeho kvalifikace vyšší, než v případě, že by pracoval 
v nepříbuzném oboru. 
 

3.3. Data k analýze efektivity kanálů ze strany 
zaměstnavatele 

Při analýze efektivity kanálů ze strany zaměstnavatele využijeme sekundární data ze tří 
dlouhodobých výběrových šetření prováděných NÚOV na zaměstnavatelích. Výzkumy 
proběhly v letech 2004, 2006 a 2007. Zaměřovaly se na firmy z průmyslových  odvětví 
(2004), terciárních odvětví (2006) a finančnictví a státní zprávy (2007). Výběr firem byl 
proveden jednak z databáze inovativních firem uvedené v Technologickém profilu 
České republiky a vytvořené Asociací inovačního podnikání, jednak z Registru 
ekonomických subjektů, který je spravován Českým statistickým úřadem. Hlavními 
kritérii pro zařazení firmy do výběrového souboru byly84: 

• hlavní obor činnosti, 
• region působnosti, 
• velikost firmy.  

Dotazování probíhalo formou dotazníku, sběr dat probíhat elektronicky. 
 
TABULKA	  4:	  VELIKOST,	  POČET	  OSLOVENÝCH	  A	  NÁVRATNOST	  VÝBĚROVÝCH	  VZORKŮ.	  

Sektor Oslovené firmy Počet odpovědí Návratnost 
Průmyslový sektor (sekundér) 700 211 30% 
Sektor služeb (terciér) 2717 319 12% 
Kvartérní sektor (kvartér) 2557 420 16% 
Zdroj: NÚOV 2008, str. 4. 
 

3.4. Data uplatnění absolventů 
K analýze měr uplatnění absolventů na trhu práce bude práce používat veřejně dostupná 
data tak, aby bylo možné navržené postupy zopakovat a pravidelně tyto ukazatele 
sledovat bez nutnosti dat z výběrového šetření. Pochopitelnou nevýhodou plynoucí 
s tímto faktem je dostupnost pouze agregovaných dat a tím interpretačního omezení při 

                                                
84	  NÚOV	  (2008),	  str.	  4	  	  
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prezentaci výsledků. Další možná zkreslení jsou nastíněna v kapitole Měření 
nezaměstnanosti absolventů a možné zkreslení.  
Daty používanými ke konstrukci a analýze indikátorů nezaměstnanosti absolventů jsou 
následující: 

• Půlroční	   statistiky	   počtu	   evidovaných	   uchazečů	   (absolventů)	   o	   zaměstnání	  
(MPSV),	  

• Měsíční	  statistiky	  počtu	  všech	  evidovaných	  uchazečů	  o	  zaměstnání	  (MPSV),	  
• Statistiky	   o	   počtu	   absolventů	   pro	   skupiny	   oborů	   a	   nejvyšší	   dosažené	   vzdělání	  

(ÚIV),	  
• Statistiky	  o	  počtu	  absolventů	  pokračujících	  v	  dalším	  vzdělávání	  (ÚIV).	  

3.5. Zvolené metody uplatnění absolventů 
Jak jsme zmínili v kapitole Zkreslení používáním stavových veličin, hlavními ukazateli 
uplatnění a nezaměstnanosti absolventů škol na trhu práce jsou v ČR absolutní stavové 
počty evidovaných absolventů na ÚP a míry nezaměstnanosti absolventů. Domníváme 
se, že tyto ukazatele nevystihují dostatečně reálnou situaci absolventů při přechodu ze 
školy na trh práce a dále v prvních měsících na něm. Dynamické ukazatele popisují 
vhodněji kariérní dráhu absolventů. Tedy, jak dlouho jim trvá, než naleznou po 
skončení školy práci, zda a jak dlouho si takovou práci udrží. Vyjadřují to, jak je 
pracovní život absolventů ovlivněn na počátku jejich pracovní kariéry. Mohou lépe 
vyjadřovat, jak se absolventům daří nalézat (resp. ztrácet) zaměstnání v průběhu času a 
to i v situacích, které by stavové ukazatele nezachytily. Představme si, že absolutní 
počet evidovaných uchazečů o práci je stabilní, ale dochází k rychlému zaměstnávání a 
propouštění absolventů. Na druhé straně mohou být opět stavové ukazatele stabilní 
v čase a zároveň bude málo absolventů nalézat a přicházet o zaměstnání. V takovém 
případě se jedná o dvě různé situace na trhu práce, které ale stavové ukazatele 
nedokážou rozlišit. Dále pomohou dynamické ukazatele indikovat „slabě integrované 
absolventy“85, kterým se sice daří nalézt zaměstnání, avšak jsou postihovány častými 
změnami práce nebo stavů zaměstnanosti a nezaměstnanosti, čímž jsou ve vyšší míře 
vystaveni nestabilní situaci v jejich pracovní kariéře.     
Dynamickými ukazateli celkové situace absolventů jsou86:  

(a) Dynamika	  uplatnění	  na	  trhu	  práce,	  
(b) Míra	  jejich	  zaměstnanosti.	  

Za pomoci veřejně dostupných dat se budeme snažit monitorovat oba tyto ukazatele tak, 
abychom lépe popsali reálnou situaci absolventů při přechodu na trh práce. Dynamické 
indikátory budeme rozdělovat na: 

(a) Všeobecné	  dynamické	  ukazatele,	  
(b) Dynamické	  indikátory	  uplatnění.	  

Všeobecné indikátory uplatnění popisují obecnou dynamiku na trhu práce souhrnně pro 
všechny absolventy a vystihují obecné trendy přechodu a prvních let na trhu práce. 
Dynamické indikátory uplatnění monitorují toky mezi stavy zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti pro jednotlivé skupiny oborů v čase. Součástí těchto dynamických 
indikátorů uplatnění je: 

• Okamžitá	  míra	  nezaměstnanosti,	  

                                                
85 V anglickém originále „poorly-integrated new entrants“; OECD (2010a), str. 13. 
86 OECD (2010a), str. 13. 
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• Rychlost	  uplatnění	  na	  trhu	  práce,	  
• Celková	  míra	  uplatnění.	  

Okamžitá míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl absolventů vstupujících na trh práce, 
kteří nemají práci jako přesnější ukazatel míry nezaměstnanosti absolventů, než je 
indikátor konstruovaný ze všech absolventů končících v daném roce (viz kapitola 
Zkreslení způsobené špatnou specifikací absolventů vstupujících na trh práce). Počet 
absolventů vstupujících na trh práce je vyjádřen jako: absolventi středních škol-
vstupující na VŠ/VOŠ (případně pokračujících na nástavbovém studiu). Rychlost 
uplatnění na trhu práce vyjadřuje podíl absolventů evidovaných na ÚP po uplynutí 7 
měsíců. Vyjadřuje rychlost, s jakou se absolventům daří nalézt zaměstnání. Celková 
míra uplatnění vyjadřuje souhrnně podíl absolventů bez zaměstnání po 10 měsících od 
ukončení studia a je celkovým indikátorem úspěšnosti jejich uplatnění. Nutnou 
poznámkou je, že dynamické indikátory uplatnění nevypovídají o tom, jak dlouho je 
absolvent na ÚP evidován, ale o tom, jak dlouho od absolvování nemá práci.  
 
 

3.5.1. Metodologie konstrukce indikátorů 
Pro výpočet ukazatelů dynamického uplatnění jsme vybrali ty skupiny oborů, kde pro 
dosažený stupeň vzdělání přichází na trh práce alespoň 40 žáků. Z důvodů 
nedostupnosti dat jsme omezeni pouze na absolventy středních škol. Jak je popsáno 
v kapitole Dynamické ukazatele, budeme počítat okamžitou míru nezaměstnanosti, 
rychlost uplatnění absolventů a celkovou míru uplatnění. Odhadujeme přitom počet 
absolventů vstupujících na trh práce, jako podíl z celkového počtu absolventů 
(ACELKEM), kteří nepokračují ve studiu, tedy: 
ATP = ACELKEM-ASTUDUJÍCÍ-ANEAKTIVNÍ 
 
Z důvodu dočasné nedostupnosti dat za počty středoškoláků pokračujících ve studiu na 
VŠ nebo VOŠ, odhadujeme počet studujících absolventů (ASTUDUJÍCÍ) podle podílu 
pokračujících absolventů  za jednotlivé obory ve školním roce 2005/2006 (podrobně viz 
tabulka 14 a tabulka 15 v příloze)87. Počet neaktivních absolventů nezaregistrovaných 
na ÚP odhadujeme z VŠPS vždy pro jednotlivý rok zvlášť (tyto podíly jsou k nalezení 
v tabulce 16 v příloze). Takto odhadneme počet absolventů vstupujících na trh práce 
(ATP), z nichž můžeme pomocí počtu absolventů podle oborů a dosaženého vzdělání 
registrovaných na ÚP vypočítat okamžitou míru nezaměstnanosti. Dále potom počítáme 
rychlost, s jakou absolventi nalézají uplatnění po 7 měsících (k dubnu následujícího 
roku) a celkový podíl nezaměstnaných z absolventů vstupujících na trh práce po 10 
měsících. Výpočty vždy agregujeme podle oborů a dosaženého vzdělání88.   
Mimo zkreslení popsaných v kapitole Měření nezaměstnanosti absolventů a možné 
zkreslení jsme si dále vědomi toho, že může nastat situace, kdy absolvent navštěvuje 
školu mimo sledovaný kraj, přestože má v kraji nahlášené trvalé bydliště. V takovém 
případě potom není veden mezi absolventy v daném kraji, přestože v případě 
nezaměstnanosti by se registroval na některém z ÚP v tomto kraji. Vzhledem k tomu, že 
sledujeme pouze absolventy středních škol, domníváme se, že počet takovýchto případů 
bude zanedbatelný. Vzhledem k nedostupnosti dat za počty takových absolventů 
                                                
87 NÚOV 2006b. 
88 Z důvodů nedostatečného třídění celkového počtu absolventů pro jednotlivé kraje agregujeme nejvyšší 
dosažené vzdělání na: (1) Střední škola s vyučením (KKOV – E/H), (2) Střední škola s maturitou (KKOV 
- M/L) a (3) Gymnázia (KKOV – K).   
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nemůžeme tuto hypotézu ověřit empiricky. Podíl absolventů, kteří vypadli z VŠ nebo 
VOŠ v prvním roce studia (a tedy opětovně vstoupili na trh práce) je zanedbatelný a 
pohybuje se okolo 1% všech absolventů, proto nebudeme tyto absolventy při výpočtu 
započítávat. Zde je nutné poznamenat, že jakmile absolvent předčasně ukončí školu více 
než dva roky od jeho absolvování, není po příchodu na ÚP evidován jako absolvent89. 
Výjimku tvoří absolventi gymnázií, kde vzhledem k velkému podílu osob vstupujících 
do terciárního vzdělání i malý podíl vypadnuvších tvoří absolutně nezanedbatelnou část 
a tak u tohoto oboru počítáme s předčasným ukončením VŠ/VOŠ jejich absolventů. 
 
 

4. Analýza efektivity kanálů při uplatnění absolventů 
V této analytické části se zaměříme na analýzu efektivity jednotlivých kanálů. Cílem je 
vytvořit explorační model, který budeme dále verifikovat v kapitole věnované uplatnění 
absolventů v Libereckém kraji. Efektivitu kanálů jsme definovali jako:   

• nalezení zaměstnání ihned po absolvování, 
• nalezení zaměstnání, které se shoduje s vystudovaným oborem, 
• nalezení zaměstnání, které si absolvent udrží. 

 
Budeme využívat individuální data z výběrového šetření NÚOV o uplatnění absolventů 
(více o datech viz kapitola Data k analýze efektivity kanálů). 
 

4.1. Rozložení kanálů mezi absolventy, stupni vzdělání a 
obory vzdělání 

Na úvod se zaměříme na rozložení jednotlivých kanálů mezi absolventy, stupni vzdělání 
a obory. Způsobem nalezení zaměstnání se rozumí způsob nalezení prvního zaměstnání 
po ukončení školy90. Ve výzkumu NÚOV měli absolventi SOU A SOŠ na výběr 
z následujících způsobů nalezení zaměstnání: 
 

• úřad práce, 
• příbuzní, 
• inzerát v novinách, 
• zeptal se ve firmě, 
• práce byla nabídnuta, 
• internet, 
• kontakty ze školy; praxe, 
• začal podnikat, rodinná forma, 
• jiný. 

 
Možnost jiný zvolilo 1% absolventů, proto výše uvedené kanály chápeme za dostatečně 
postihující všechny možné způsoby a možnost jiný, vzhledem k nejasnosti způsobu 
nalezení, v další analýze vynecháme. 
 
OBRÁZEK	  15:	  ROZLOŽENÍ	  KANÁLŮ	  NALEZENÍ	  ZAMĚSTNÁNÍ.	  

                                                
89	  Výpověď	  pracovnice	  ÚP.	  
90Více	  o	  datech:	  NÚOV	  (2009a),	  str.	  5.	  
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Zdroj: Uplatnění absolventů, NÚOV. Vlastní výpočet. 
 
Nejčastěji absolventi nalezli zaměstnání s pomocí příbuzných a to ve 30% případů (viz 
Obrázek 15). Druhým nejčastějším kanálem bylo aktivní zeptání se u zaměstnavatele. 
Práce byla absolventům pasivně nabídnuta v 13% případů. Nejméně častými způsoby 
jsou rodinná firma a kontakty ze školy. 
 
OBRÁZEK	  16:	  ROZLOŽENÍ	  KANÁLŮ	  NALEZENÍ	  ZAMĚSTNÁNÍ	  MEZI	  STUPNI	  VZDĚLÁNÍ.	  

 
Pozn.: hodnoty vyjadřují % v rámci jednotlivých stupňů vzdělání. 
Zdroj: Uplatnění absolventů, NÚOV. Vlastní výpočet. 
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Obrázek 16 ukazuje rozložení jednotlivých kanálů mezi stupni vzdělání. Kanál 
„příbuzní“ je častým u obou stupňů vzdělání zhruba shodně. Absolventi SOU se 
výrazně častěji na práci dotazují přímo u zaměstnavatele (26% ku 18% pro absolventy 
SOŠ) a také častěji využívají kontaktů ze školy (8% ku 4% pro absolventy SOŠ). 
Absolventi SOŠ častěji využívají internet. Tato disproporce je do jisté míry jistě dána 
časovou prodlevou mezi zjišťováním informací pro absolventy SOU (2003) a SOŠ 
(2006). Vzhledem k vyššímu napojení SOÚ na zaměstnavatele, sledujeme u 
absolventů těchto škol častější využívání kanálů spojených přímo se 
zaměstnavatelem, než je tomu u absolventů SOŚ, kteří více využívají vlastní 
iniciativu při nalezení prvního zaměstnání. 
 
Tabulka 5 vyjadřuje rozložení kanálů nelezení zaměstnání mezi obory vzdělání. Obecně 
nejčastější kanál příbuzní je výrazně  využíván především absolventy oboru podnikání 
v oborech (64). Úřad práce je nejčastěji využíván absolventy oboru ekonomika a 
administrativa (63), obchod (66) a právní a veřejnoprávní činnost (68). Kanál začal 
podnikat/rodinná firma výrazněji převažuje u absolventů oboru osobní a provozní 
služby (69) a ekonomika a administrativa (63). Výrazné rozdíly mezi obory jsou dále 
v použití kanálu internet. Ten je zřídka využíván absolventy oborů: obchod (66), osobní 
a provozní služby (69) a dále absolventy strojírenských oborů (23) a podnikání 
v oborech (64). 
 
TABULKA	  5:	  ROZLOŽENÍ	  KANÁLŮ	  NELEZENÍ	  ZAMĚSTNÁNÍ	  MEZI	  OBORY	  VZDĚLÁNÍ.	  

23 26 63 64 65 66 68 69

 příbuzní 31% 33% 28% 42% 30% 22% 29% 23%

 zeptal se ve firme 27% 19% 7% 18% 16% 34% 25% 23%

 úřad práce 7% 6% 16% 8% 5% 13% 12% 7%

 inzerát v novinách 5% 7% 4% 10% 8% 6% 6% 10%

 internet 5% 13% 15% 6% 14% 0% 15% 0%

 kontakty ze školy, praxe 6% 8% 6% 3% 7% 8% 2% 7%

 začal podnikat, rodinná forma 3% 4% 7% 4% 3% 4% 4% 10%

 práce byla nabídnuta 15% 9% 15% 9% 16% 11% 8% 18%
 

Pozn.: hodnoty vyjadřují % v rámci jednotlivých oborů vzdělání SOÚ a SOŠ. Obory jsou vyjádřeny dvojmístným 
kódem KKOV. Podtrženy jsou vždy 3 nejčastější kanály pro daný obor vzdělání 
23-Strojírenství a strojírenská výroba 
26-Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 
63-Ekonomika a administrativa 
64-Podnikání v oborech, odvětví 
65-Gastronomie, hotelnictví a turismus 
66-Obchod 
68- Právo, právní a veřejnoprávní činnost 
69- Osobní a provozní služby 
Zdroj: Uplatnění absolventů, NÚOV. Vlastní výpočet. 
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Rozložení pro jednotlivé obory podrobněji využijeme při analýze uplatnění absolventů 
v rámci Libereckého kraje. Zde budeme na základě exploračního modelu efektivity 
kanálů testovat jeho platnost tím, že si vezmeme data za celou ČR pro obory, které 
nejčastěji využívají efektivní kanály a budeme sledovat, zda mají absolventi těchto 
oborů dobré uplatnění i v rámci Libereckého kraje.  
 

4.2. Nalezení zaměstnání ihned po absolvování 
V této části se zaměříme na počáteční fázi přechodu absolventů středních škol na trh 
práce. Obrázek 17 ukazuje podíl zaměstnanosti a nezaměstnanosti absolventů SOÚ a 
SOŠ po ukončení školy. Ihned po absolvování nalezlo zaměstnání 55% všech 
absolventů. Míra zaměstnanosti nejvíce vzroste v prvních 3 měsících po absolvování, 
kdy bylo zaměstnaných takřka 80% absolventů. Tento rychlý nárůst je pravděpodobně 
způsoben prázdninami, které po ukončení školy absolventi mají. Absolventům středních 
škol je hrazeno zdravotní i sociální pojištění až do konce daného školního roku (včetně 
prázdnin) a jejich motivace hledat zaměstnání je tak nižší. Po tomto datu se již na 
absolventy stahují stejná pravidla jako na uchazeče o zaměstnání na ÚP, jsou tedy 
povinni přijmout nabídku na pracovní místo ÚP, v opačném případě jim hrozí vyřazení 
z evidence a ztráta placeného zdravotního pojištění.  
 
OBRÁZEK	  17:	  MÍRA	  ZAMĚSTNANOSTI	  A	  NEZAMĚSTNANOSTI	  ABSOLVENTŮ	  SOÚ	  A	  SOŠ	  PO	  
UKONČENÍ	  ŠKOLY.	  

 
Pozn.:  intervaly na časové ose x nejsou rovnoměrné.  
Zdroj: Uplatnění absolventů, NÚOV. Vlastní výpočet. 
 
Tabulka 6 ukazuje podíl zaměstnaných absolventů ku všem absolventům daného oboru. 
Tyto ukazatele jsou vztaženy k času a vyjadřují kumulativně kolik procent absolventů 
nalezlo zaměstnání v do daného časového období. Jako nejefektivnější se jeví kanály: 
„rodinná firma, kontakty ze školy“. Tyto kanály jsou zároveň nejexkluzivnější: 
využilo je 5%, resp. 6% absolventů (tedy 2. nejméně využívané kanály – viz Obrázek 
15). Jako méně efektivní se ukazují další sociální kontakty – kanál příbuzných. 
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Absolventi, kteří nakonec nalezli zaměstnání pomocí tohoto kanálu, byli zaměstnaní 
ihned po škole v 33% případů. 
 
Předpokládáme, že kanály vykazující vyšší mírou zaměstnanosti91 budou absolventy 
upřednostňovány před kanály, které vykazují nižší míru zaměstnanosti92. Kanály, které 
vykazují nízkou míru zaměstnanosti, tak budou absolventy využívány až na posledním 
místě a nejdříve budou absolventi využívat kanály s lepší šancí na uplatnění. Míry 
zaměstnanosti vyjádřené v čase můžeme chápat také jako přirozené body, kterými 
absolventi hledají zaměstnání v čase (pořadí sloupce nebyl nezaměstnaný). Pokud 
absolvent má možnost pracovat v rodinné firmě nebo má kontakty ze školy nebo mu 
byla práce nabídnuta, ve většině případů nevyužívá ostatní kanály. Na prvních třech 
místech se tedy umístily kanály, které nevyžadují aktivní hledání absolventa a 
zároveň předpokládají určitou míru rozvinutějších sociálních kontaktů na 
„správných“ místech. Pokud absolventi nemají tyto možnosti, ve většině případů se 
uchýlí k hledání přes internet. Pokud tento kanál není úspěšný, uchýlí se absolventi 
k aktivnímu oslovení zaměstnavatele. Až teprve po této možnosti se absolventi uchylují 
ke kontaktům přes příbuzné. Pokud absolvent nedisponuje dostatečnými sociálními 
kontakty rodiny, hledá zaměstnání přes novinové inzeráty. Úřad práce je v posloupnosti 
využití kanálů posledním kanálem, ke kterému se absolventi uchylují. 
 
Rychlost, s kterou jednotlivé kanály pomáhají nalézat zaměstnání se různí (nárůst míry 
zaměstnanosti pro jednotlivé kanály – rozdíly v % v řádcích). Internet je 
nejefektivnější v prvních třech měsících hledání (největší přírůstek % v rámci tohoto 
kanálu). Úřad práce je nejefektivnějším kanálem mezi 3-6 měsícem po absolvování.  
 
 
 
TABULKA	  6:	  MÍRA	  ZAMĚSTNANOSTI	  VYJÁDŘENÁ	  V	  ČASE	  PODLE	  POUŽITÝCH	  KANÁLECH.	  

                                                
91	  Pokud	  ke	  kanálům	  mají	  přístup,	  bereme	  tedy	  v	  potaz	  pouze	  univerzální	  kanály:	  Internet,	  příbuzní,	  
novinová	  inzerce,	  úřad	  práce,	  zeptal	  se	  ve	  firmě.	  
92	  Absolvent	  nejprve	  využije	  ten	  kanál,	  pomocí	  kterého	  má	  (podle	  jeho	  zkušeností	  z	  okolí)	  lepší	  
šanci	  nalézt	  zaměstnání.	  
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nebyl 
nezamě
stnaný

 méně 
než 3 

měsíce

 3-6 
měsíců  do roku

 začal podnikat, rodinná forma 63% 79% 89% 92%

 kontakty ze školy, praxe 56% 85% 94% 96%

 práce byla nabídnuta 50% 79% 88% 92%

 internet 48% 75% 89% 89%

 zeptal se ve firme 39% 74% 87% 95%

 příbuzní 34% 66% 83% 90%

 inzerát v novinách 33% 67% 87% 91%

 úřad práce 11% 45% 83% 87%

 
Pozn.: Sloupec méně než 3 měsíce, 3-6 měsíců, do roku vyjadřuje kumulativní podíl zaměstnaných absolventů pro 
dané časové období. 
Zdroj: Uplatnění absolventů, NÚOV. Vlastní výpočet. 
 
Celkově se jako nejefektivnější (z hlediska rychlosti zaměstnání) jeví kanály, které 
předpokládají sociální kontakty na místech přímo spojených se zaměstnavatelem. 
Pokud absolventi nemají tyto kontakty, uchylují se nejčastěji k hledání přes internet a 
vlastnímu dotazování u zaměstnavatelů. Svoje příbuzné absolventi nevyužívají často 
jako primární zdroj (mimo situaci, kdy rodina vlastní firmu). Úřad práce je využívá 
absolventy jako poslední možnost. 
 

4.3. Shoda zaměstnání 
 
Další z dimenzí efektivity kanálů je jejich schopnost poskytnout absolventovi 
zaměstnání, v kterém bude moci uplatnit nabyté dovednosti93. Obrázek 18 ukazuje 
shodu vystudovaného oboru a vykonávané profese ihned po ukončení školy a poté tři 
roky od absolvování94. Míra shody se v čase snižuje (v jiném oboru pracuje 31% resp. 
35% absolventů SOÚ a SOŠ). Vzhledem k tomu, nakolik jsou první roky pracovní 
kariéry absolventů dynamické, se nejedná o žádné překvapení. Jak ukazují výzkumy 
                                                
93	  Za	  předpokladu	  profesního	  modelu	  zaměstnání.	  
94	  Shoda	  zaměstnání	  je	  počítána	  jako	  podíl	  absolventů,	  kteří	  našli	  zaměstnání	  v	  oboru	  svého	  studia	  
ku	  všem	  studentům.	  
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v zemích OECD95, absolventi jsou velmi náchylní měnit svoje původní zaměstnání a 
často přecházet mezi zaměstnáními i mezi stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Lze 
tedy konstatovat, že absolventi tíhnout po škole častěji přecházet do příbuzných 
oborů, s časem se jejich profesní specializace rozmělňuje a nacházejí uplatnění i 
v jiných oborech. 
 
OBRÁZEK	  18:	  SHODA	  VYSTUDOVANÉHO	  OBORU	  A	  ZAMĚSTNÁNÍ	  PO	  UKONČENÍ	  ŠKOLY	  A	  TŘI	  ROKY	  
PO	  ABSOLVOVÁNÍ.	  

 
Zdroj: Uplatnění absolventů, NÚOV. Vlastní výpočet. 
 
 
Z hlediska jednotlivých kanálů, kterými absolventi nalézají zaměstnání se jako ten, 
který absolventům umožní nejčastěji pracovat v jejich oboru, ukazuje kanál: kontakty ze 
školy. Jako druhý a třetí nejefektivnější z hlediska shody vzdělání a profese se ukazují 
kanály: rodinná firma a práce byla nabídnuta. Obrázek 19 ukazuje procenta absolventů 
pracujících v jiném oboru za jednotlivé kanály. Osa x ukazuje podíl neshody ihned po 
absolvování96. 
 
OBRÁZEK	  19:	  SHODA	  VYSTUDOVANÉHO	  OBORU	  A	  ZAMĚSTNÁNÍ	  IHNED	  PO	  ŠKOLE	  A	  PO	  TŘECH	  
LETECH	  OD	  ABSOLVOVÁNÍ	  (%	  ABSOLVENTŮ,	  KTEŘÍ	  PRACUJÍ	  V	  JINÉM	  OBORU).	  

                                                
95Viz např.: Zelenka (2008), str. 64.; Quintini, Sébastien (2006), str.13.	  
96	  Počítaný	  jako	  podíl	  absolventů,	  kteří	  uvedli,	  že	  pracují	  v	  jiném	  oboru	  ku	  všem	  absolventům.	  
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Pozn.: % ukazují podíl absolventů, kteří pracují v jiném oboru. Osa x vyjadřuje podíl absolventů , kteří pracovali 
v jiném oboruihned po škole osa y 3 roky po absolvování. Přímka protínající graf ukazuje linii nulové efektivity. 
Zdroj: Uplatnění absolventů, NÚOV. Vlastní výpočet. 
 
 
 
Efektivita shody se v čase mění. Posun na Obrázek 19 směrem nahoru vyjadřuje zvýšení 
shody vzdělání a profese v čase, posun dolů vyjadřuje snížení neshody v čase. Linie 
nulové efektivity je vyjádřena přímkou protínající graf. Všechny tři nejúspěšnější 
kanály (kontakty ze školy, rodinná firma a práce byla nabídnuta) si svoji efektivitu 
shody nedokážou udržet. Naopak internet se jeví z hlediska efektivity shody jako kanál, 
který v čase posiluje. Obecně kanály, kde absolvent projevil vlastní aktivní 
iniciativu v čase na efektivitě shody neztrácejí (internet, inzerát v novinách, zeptal 
se ve firmě). 
 
 

4.4. Stabilita zaměstnání 
Tabulka 7 ukazuje podíl absolventů, kteří změnili zaměstnání a dále, jaká část z této 
změny, vedla k práci v příbuzném nebo shodném oboru. Jako nejstálejší kanál se 
ukazuje rodinná firma. Pouze 19% absolventů97 změnilo zaměstnání po třech letech od 
absolvování. Pokud už ovšem došlo ke změně zaměstnání pouze v 57% případů 
absolventi přešli k zaměstnání v příbuzném oboru. Jako nejefektivnější z hlediska 
změny a shody se ukazuje kanál kontakty ze školy. 72% absolventů, kteří si našli 
zaměstnání touto formou a změnilo zaměstnání v průběhu 3 let po ukončení školy, 
našlo práci v příbuzném oboru. Pokud už tedy zaměstnání změnili, vedla tato změna 
spíše k přesunu do profesí, které se s jejich vystudovaným oborem shodují. Jako 
nejméně efektivní z hlediska shody, udržení i následné změny zaměstnání se 
ukazuje úřad práce. Přestože je efektivní z hlediska shody ihned po ukončení školy 
(úřady práce dokážou relativně dobře najít absolventovi zaměstnání, které se shoduje 
                                                
97	  Kteří	  si	  našlo	  svoji	  první	  práci	  touto	  cestou.	  

Snížení neshody 
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nebo je příbuzné s jeho oborem), ve více než polovině případů absolventi ze zaměstnání 
odchází a velmi často k povoláním, které se s jejich vystudovaným oborem neshodují 
(37% absolventů přešlo do profese shodující se s jejich oborem).  
 
 
TABULKA	  7:	  %	  ZMĚNY	  ZAMĚSTNÁNÍ	  A	  EFEKTIVITA	  ZMĚNY	  ZAMĚSTNÁNÍ.	  

Změna 
zaměstnání

% změny zaměstnání 
vedoucí k příbuznému 

oboru

 začal podnikat, rodinná forma 19% 57%

 internet 39% 55%

 kontakty ze školy, praxe 41% 72%

 inzerát v novinách 42% 57%

 práce byla nabídnuta 43% 50%

 zeptal se ve firme 48% 52%

 příbuzní 49% 49%

 úřad práce 54% 37%
 

Zdroj: Uplatnění absolventů, NÚOV. Vlastní výpočet. 
 
 
Tabulka 8 vyjadřuje shrnutí jednotlivých oblastí efektivity (nalezení zaměstnání, shoda 
oboru a profese, stabilita zaměstnání). Jako nejvíce efektivní se ukazuje kanál rodinná 
firma, následovaný kontakty ze školy a internetem. Nejvíce rozšířený kanál k nalezení 
zaměstnání (30% absolventů) – příbuzní – se neukazuje jako dostatečně efektivní ani 
v jedné ze sledovaných oblastí. Ještě hůře z analýzy efektivity sítí vychází Úřad práce. 
Ten se umístil vůbec na posledním místě ze všech sledovaných kanálů. Na Úřad práce 
se absolventi uchylují až v případě, že nemají jinou možnost. Úřad práce jim relativně 
dobře dokáže najít zaměstnání, které se shoduje s jejich oborem, avšak veliká většina 
absolventů toto zaměstnání do 3 let opustí, pravděpodobně tedy tato zaměstnání 
nebudou dostatečně atraktivní. Velmi positivní je role internetu, který se jeví jako 
nejefektivnější kanál v případě, že absolvent nemá žádné kontakty ze školy nebo 
rodinnou firmu. Jistě je tento vzestup dán přesunem nabídek zaměstnání na webové 
portály, které jsou v současné době největším místem střetu nabídky a poptávky po 
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pracovních silách. Zároveň jsou nabídky na internetu výrazně častěji zaměřeny na 
profese kvalifikovanější, které mívají zpravidla lepší plat a další kariérní posun98.  
 
Celkově lze sledovat, že 45% absolventů má přístup k třem nejméně efektivním 
kanálům. Naopak k top 3 kanálům má přístup 19% absolventů.  Toto rozložení je 
tedy výrazně nerovnoměrné v neprospěch většiny absolventů (viz sloupec rozložení 
mezi absolventy - Tabulka 8). 
 
 
 
TABULKA	  8:	  CELKOVÁ	  EFEKTIVITA	  KANÁLŮ	  POUŽÍVANÝCH	  K	  NALEZENÍ	  ZAMĚSTNÁNÍ.	  

Zaměstnání Shoda Stabilita Celkem
Rozložení 

mezi 
absolventy

 začal podnikat, rodinná forma 1 2 1 1 5%

 kontakty ze školy, praxe 2 1 3 2 6%

 internet 4 4 2 3 8%

 práce byla nabídnuta 3 3 5 4 13%

 zeptal se ve firme 5 5 6 5 22%

 inzerát v novinách 7 6 4 6 7%

 příbuzní 6 8 7 7 30%

 úřad práce 8 7 8 8 9%
 

Pozn.: Jednotlivé hodnoty vyjadřují pořadí daných kanálů. Sloupec celkem je vypočítán jako průměr pořadí všech tří 
oblastí zaokrouhlený na jednotky. Čím vyšší nižší tím lepší z hlediska efektivity. Zaměstnání vyjadřuje podíl 
zaměstnaných absolventů; shoda průměrnou shodu zaměstnání a vystudovaného oboru (ihned a po 3 letech); stabilita 
% absolventů, kteří změnili zaměstnání. 
Zdroj: Uplatnění absolventů, NÚOV. Vlastní výpočet. 
 
 

5. Analýza využití kanálů při uplatnění absolventů 
z pohledu zaměstnavatele 

V této kapitole se zaměříme na analýzu využití jednotlivých kanálů z pohledu 
zaměstnavatele. Budeme sledovat, které kanály využívají zaměstnavatelé nejčastěji a 
jak se jejich použití liší v závislosti na sektoru činnosti zaměstnavatele. Výsledky 
budeme srovnávat se závěry analýzy z kapitoly Analýza efektivity kanálů při uplatnění 
absolventů.  
 
Budeme využívat data z výběrového šetření NÚOV konaného na zaměstnavatelích 
v letech 2004, 2006 a 2007. Nemáme k dispozici primární data, proto budeme využívat 
sekundárních analýz v publikacích využívajících tato data99. 
 

                                                
98	  viz	  závěry	  projektu	  KONCEPT,	  zpracovávaného	  Národním	  vzdělávacím	  fondem.	  Dostupné	  na:	  
http://www.nvf.cz/assets/docs/e5d96fc42efd19f4f5a78c3af697a6d2/348-‐0/workshop-‐w7-‐
navrh-‐systemu-‐spoluprace-‐pro-‐monitoring-‐dv.ppt	  
99	  Především	  publikace	  NÚOV	  (2008).	  Potřeby	  zaměstnavatelů	  a	  připravenost	  absolventů	  škol.	  
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5.1. Frekvence využití kanálů při náboru nových 
pracovníků 

 
Tabulka 9 ukazuje podíl jednotlivých kanálů, které zaměstnavatelé využívají při náboru 
nových pracovníků. Zaměstnavatelé byli dotázání, jaké všechny kanály využívají 
k hledání nových zaměstnanců. Obecně nejčastější způsob, jakým zaměstnavatelé 
hledají nové zaměstnance, je vlastní zájem uchazečů. V průměru je možné získat 
zaměstnání tímto způsobem v 87% všech firem. Velmi často zaměstnavatelé také 
využívají doporučení zaměstnanců, inzerátů a úřadu práce. Nejméně častým způsobem 
hledání nových zaměstnanců je způsob využití personální agentury. Velmi 
pravděpodobně proto, že tyto služby jsou zpoplatněné a znamenají pro zaměstnavatele 
další náklad. Dalším spíše výjimečným způsobem je spolupráce přímo se školami, která 
je mnohem častější u zaměstnavatelů z průmyslu a zdravotnictví, málokdy potom 
zaměstnavatelů z oblasti služeb. 
 
 
TABULKA	  9:	  FREKVENCE	  VYUŽITÍ	  JEDNOTLIVÝCH	  KANÁLŮ	  ZAMĚSTNANCI	  PODLE	  SEKTORU	  
ČINNOSTI	  FIRMY.	  

Frek
vence Sektor inzerá

ty 
intern

et ÚP 

person
ální 

agentu
ry 

hlásí 
se 

sami 

Doporuče
ní 

zaměstna
vatele 

Přím
o ve 
škole 

jinak 

Často
+ 
občas 

sekundér 66%  63% 30% 93% 67% 37% 24% 
terciér 64%  57% 18% 84% 68% 16% 17% 
kvartér 51% 55% 59% 17% 84% 67% 33% 20% 

Pozn.: Sekundér (průmyslové podniky), Terciér (služby), Kvartér (finančnictví, státní správa). 
Jelikož v průmyslovém i terciárním sektoru v rámci „jiných způsobů“ poměrně často figuroval internet, v šetření 
realizovaném v kvartérním sektoru byla tato možnost zařazena přímo do předkládané nabídky. Je tedy 
pravděpodobné, že se část odpovědí z kategorie „přelila“ do kategorie internetu 
Zdroj: NÚOV 2008, str.27.  
 
 
Mezi jednotlivými sektory lze sledovat u určitých kanálů rozdíly v míře jejich 
využívání. V sektoru sekundér zaměstnavatelé výrazně častěji využívají inzerátů, 
personálních agentur, úřadů práce a přijímaní přímo na školách. Tento fakt naznačuje, 
že zaměstnavatelé méně využívají osobních kontaktů, neboť absolventi škol jim mohou 
připadat více vyprofilovaní a informace o vystudované škole pro ně může být 
dostatečnou k přijetí absolventa (stačí tedy využít kanálů, kde absolventy nalézt – (ÚP, 
Agentury apod.)). Této interpretaci nasvědčují i nejčastější požadavky zaměstnavatelů 
ze sekundárního sektoru – požadované vzdělání 36% a odborná kvalifikace 28% (viz 
Tabulka 11), což je výrazně více než u zbylých dvou sektorů. Zdá se tak, že oborové 
vzdělání plní spíše funkci definovanou v rámci koncepce profesního modelu vzdělání 
(připravuje absolventy na profesi). Zároveň lze potvrdit hypotézu, že v profesích, kde 
převládá oborové vzdělání, věnují zaměstnavatelé vyšší váhu dosaženým profesním 
dovednostem, jakožto faktoru přijímání absolventa (na úkor doporučení známého 
a jiných náborových kanálů). 
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5.2. Porovnání využití kanálů zaměstnavatelem a 
absolventy 

 
V této části se zaměříme na porovnání využití kanálů mezi zaměstnavateli a absolventy 
(kde bude možné). Vzhledem k odlišné formulaci kanálů v obou výzkumech (výzkum 
na absolventech a výzkum na zaměstnavatelích) není možné porovnat všechny kanály. 
Porovnatelné kanály jsou: 

• Internet, 
• Úřad práce, 
• Kontakty ze školy, 
• Inzeráty v novinách. 

 
Tabulka 10: Intenzita přijímání absolventů v rámci vybraných kanálů  ukazuje podíl 
absolventů, kteří přes tento kanál našli zaměstnání ku procentu zaměstnavatelů, kteří 
tento kanál využívají. Ukazuje míru intenzity kanálu, tedy to, jaká váha je kanálu 
připisována. Pokud bude podíl přijatých absolventů vysoký, zaměstnavatelé vyberou 
skoro všechny uchazeče, kteří se hlásili touto cestou a pravděpodobně tak bude tento 
kanál mít pro zaměstnavatele vyšší váhu než kanál, přes který vezmou pouze malou část 
absolventů. 
 
Jakožto kanál, který je nejvíce efektivní z hlediska podílu skutečně přijatých a 
přihlášených absolventů, jsou kontakty ze školy. Takřka každý čtvrtý, který ho využije 
je zaměstnavatelem přijat. Následují internet (14% přijatých z přihlášených), úřad práce 
(14% přijatých z přihlášených) a inzerce v novinách  (12% přijatých z přihlášených).  
  
 
TABULKA	  10:	  INTENZITA	  PŘIJÍMÁNÍ	  ABSOLVENTŮ	  V	  RÁMCI	  VYBRANÝCH	  KANÁLŮ.	  

Podíl přijatých absolventů Kanál 
22%  kontakty ze školy, praxe 
14%  internet 
14%  úřad práce 
12%  inzerát v novinách 

Pozn.: % vyjadřují podíl absolventů, kteří našli zaměstnání pomocí daného kanálu z počtu zaměstnavatelů 
využívajících daný kanál. 
Zdroj: : NÚOV 2008, str.29. a Uplatnění absolventů, NÚOV. Vlastní výpočet. 
 
Pokud vezmeme v potaz výsledky z předešlé analýzy efektivity kanálů ze strany 
absolventů, můžeme konstatovat: 

• Kontakty ze školy jsou velmi efektivní z hlediska absolventa i zaměstnavatele, 
který mu připisuje z vybraných kanálů nejvyšší váhu (větší podíl z přihlášených 
je skutečně zaměstnaných). 

• Internet je zaměstnavateli extenzívně využíván. Takto vybraní absolventi bývají 
pro zaměstnavatele kvalitnější z hlediska nižší míry fluktuace a vyšší míry shody 
oboru a profese. 

• Inzeráty jsou zaměstnavateli také hojně využívány, absolventi nalezení přes 
tento kanál mají podobné vlastnosti jako absolventi nalezení přes internet, ale 
v menší kvalitě (častěji opustí zaměstnání, mají nižší míru shody oboru a 
profese). 
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• Úřad práce je zaměstnavateli také hojně využíván. Tito absolventi však 
většinou bývají pro zaměstnavatele spíše problémoví-velká většina z nich 
zaměstnání po chvíli opustí. 

 

5.3. Požadované kompetence 
V další části se zaměříme na analýzu požadavků zaměstnavatelů na absolventy. Cílem 
je zjistit, zda zaměstnavatelé hledí více na profesní dovednosti nebo spíše na měkké 
dovednosti (jako např. na schopnosti učit se novým věcem). Tedy, zda platí spíše 
profesní nebo signalizační model vzdělání (viz kap. Přístupy k roli vzdělání na uplatnění 
absolventů). 
 
Pokud vezmeme v potaz všechny zaměstnavatele, není obrázek o upřednostňovaných 
dovednostech zřejmý. 52% zaměstnavatelů uvádí, že se u nových pracovníků rozhodují 
především na základě profesních dovedností, 48% zaměstnavatelů uvádí, že rozhodující 
jsou různé signalizační dovednosti100. Při pohledu do jednotlivých sektorů101 lze však již 
sledovat rozdíly v požadavcích zaměstnavatelů (podrobně viz Tabulka 11).  
 
TABULKA	  11:	  POŽADAVKY	  ZAMĚSTNAVATELŮ	  NA	  ABSOLVENTY	  ŠKOL.	  

Požadavky na absolventy 
Sekundér   
36% Požadované vzdělání 
28% Odborná kvalifikace, orientace v oboru 
27% Znalost jazyků 
21% Ochota dále se vzdělávat 
14% Dovednosti v práci s počítačem 
11% Flexibilita 
11% Předchozí praxe 
10% Zájem o práci, chuť pracovat 
Terciér   
24% Ochota dále se vzdělávat 
18% Požadované vzdělání 
15% Znalost jazyků 
14% Komunikativnost 
12% Odborná kvalifikace, orientace v oboru 
11% Adaptabilita 
10% Dovednosti v práci s počítačem 
9% Flexibilita 
Kvartér   
26% Požadované vzdělání 
22% Ochota dále se vzdělávat 
21% Odborná kvalifikace, orientace v oboru 
14% Zájem o práci, chuť pracovat 
13% Komunikativnost 

                                                
100	  Výsledky	  pochází	  z	  výzkumu	  NÚOV	  na	  zaměstnavatelích,	  NÚOV	  (2008),	  str.	  7.	  	  Signalizačními	  
dovednostmi	  rozumíme:	  schopnost	  učit	  se	  novým	  věcem,	  komunikace,	  čtení	  pracovních	  instrukcí	  
apod.	  
101	  Sekundér	  (průmysl),	  terciér	  (obchod,	  služby),	  kvartér	  (státní	  správa,	  zdravotnictví,	  pedagogika).	  
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10% Znalost jazyků 
9% Dovednosti v práci s počítačem 
7% Flexibilita 
Zdroj: NÚOV 2008, str.29.  
 
Zaměstnavatelé v sekundárním sektoru uvedli odbornou kvalifikaci, tedy profesní 
dovednost, jako druhou nejdůležitější, v porovnání s 5. místem v terciárním sektoru a 3. 
místem v kvartérním. Zaměstnavatelé v oboru průmyslu tedy kladou větší důraz na 
profesní nabyté dovednosti, než je to mu v sektoru terciárním (služby apod.). Zde 
naopak zaměstnavatelé požadují ochotu dále se vzdělávat (1.místo), znalost jazyků 
(3.místo), komunikativnost (4.místo), tedy činnosti odpovídající spíše signalizačním 
dovednostem (viz kap. Signalizační model vzdělání). V kvartérním sektoru (státní 
správa a zdravotnictví) zaměstnavatelé nejčastěji vyhledávají ochotu dále se vzdělávat 
(2.místo) a odbornou kvalifikaci (3. místo). Tento zdánlivý rozpor v požadavcích na 
 signalizační (ochota dále se vzdělávat) a profesní dovednosti (odborná kvalifikace) je 
způsobený heterogenní skupinou zaměstnavatelů v tomto sektoru. Zatímco 
zaměstnavatelé ze státní správy požadují častěji ochotu dále se vzdělávat, 
zaměstnavatelé ze zdravotnických/pedagogických zařízení naopak častěji požadují 
odbornou kvalifikaci. Lze tedy shrnout, že v sektoru průmyslu a 
zdravotnictví/pedagogiky hraje vzdělání spíše profesní roli, v sektoru obchodu a 
služeb má vzdělání spíše signalizační charakter. Očekáváme tak, že v sektoru 
průmyslu budou absolventi odborných učilišť vykazovat lepší uplatnění na trhu práce 
než absolventi maturitních oborů a to především díky tomu, že kurikulum jejich 
vzdělání je více zaměřeno na praxi a konkrétní profesní dovednosti102. A naopak, že 
v sektoru služeb a obchodu budou mít na trhu práce lepší uplatnění absolventi 
maturitních oborů před vyučenými absolventy a to z důvodu toho, že vykonání maturity 
je určitým signálem o schopnostech absolventa (porozumění látce, schopnost naučit se 
danou látku apod.). 
 
V další kapitole rozebereme jednotlivé ukazatele uplatnění absolventů na trhu práce a 
budeme na příkladu Libereckého kraje testovat, zda tento model platí pro homogenní trh 
práce. 
 
 

6. Analýza uplatnění absolventů škol na trhu práce 
V další části se zaměříme na analýzu uplatnění absolventů na trhu práce. Nejprve se 
zaměříme na analýzu obecných indikátorů uplatnění absolventů v porovnání se zbytkem 
pracovní síly103, poté se zaměříme na analýzu uplatnění absolventů jednotlivých oborů 
v Libereckém kraji. Na základě analýzy uplatnění absolventů jednotlivých oborů 
budeme vyhodnocovat efektivitu jednotlivých kanálů v prostředí Libereckého kraje. 
Budeme přitom využívat veřejně dostupná data z MPSV a ÚIV.   
 
Monitorování situace a uplatnění absolventů na trhu práce je možné pomocí řady 
indikátorů. Obecně je lze rozdělit na sérii indikátorů obecných a dynamických. Obecné 

                                                
102	  Sektor	  zdravotnictví/pedagogiky	  je	  omezen	  silnou	  státní	  regulací	  a	  nutností	  min.	  
Vysokoškolského	  zdělání.	  Proto	  ho	  z	  našich	  hypotéz	  vypouštíme.	  
103	  Tu	  používáme	  k	  získání	  možnost	  srovnání	  daných	  ukazatelů	  (tedy	  jako	  benchmark).	  
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indikátory jsou pravidelně monitorovány výzkumným týmem NÚOV104 nebo ÚIV a 
jsou reflektovány v každoročních zprávách o uplatnění absolventů a o nezaměstnanosti 
absolventů105. Dynamické ukazatele byly podrobně rozebrány v Zelenka (2008) pomocí 
dat z dotazníkových šetření Absolventi škol (1997) a Retrospektivní šetření pracovních 
sil (2002 a 2007). Takovéto monitorování přináší řadu výhod díky vhodným 
mikrodatům, jeho opakování je ale závislé na nových vlnách šetření. My se v analýze 
indikátorů nezaměstnanosti a uplatnění absolventů zaměříme na ty, které doposud 
nebyly pravidelně (tedy více než jednorázově) monitorovány.  
 

6.1. Obecné ukazatele uplatnění absolventů 
Zde zmíněné obecné indikátory nezaměstnanosti a uplatnění absolventů jsou pravidelně 
monitorovány výzkumným týmem NÚOV a jejich analýza je k nalezení tamtéž. Mezi 
obecné indikátory patří i zmiňované stavové ukazatele. Celkově se jedná o:   

• Počet všech absolventů evidovaných na ÚP k dubnu a k září,  
• Počet dlouhodobě nezaměstnaných absolventů106, 
• Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů107.  

 

6.2. Dynamické ukazatele 
Dále se zaměříme na analýzu dynamických ukazatelů nezaměstnanosti a uplatnění 
absolventů108 na trhu práce. Ty, na rozdíl od obecných stavových indikátorů, vyjadřují, 
jakým způsobem se mění stavy zaměstnaných a nezaměstnaných absolventů, tedy, jak 
se daří absolventům po ukončení školy nalézat práci, zda v ní pokračují po delší dobu 
apod. Domníváme se, že tyto dynamické indikátory vypovídají o  další dimenzi 
uplatnění absolventů po ukončení školy. Námi sledované ukazatele rozdělíme do dvou 
skupin: 

a) Všeobecné dynamické indikátory         
• Podíl evidovaných absolventů, kteří už pracovali k dosud nepracujícím109, 
• Podíl nezaměstnaných v evidenci déle než 5 měsíců,  
• Podíl umístěných absolventů k celkovému počtu evidovaných ve sledovaném 

období.  
 

                                                
104	  Nyní	  po	  sloučení	  Národního	  ústavu	  odborného	  vzdělávání	  (NÚOV),	  Výzkumného	  ústavu	  
pedagogického	  v	  Praze	  (VÚP)	  a	  Institutu	  pedagogicko-‐psychologického	  poradenství	  (IPPP).	  
Nástupnická	  organizace	  nese	  název	  Národní	  ústav	  pro	  vzdělávání,	  školské	  poradenské	  zařízení	  a	  
zařízení	  pro	  další	  vzdělávání	  pedagogických	  pracovníků.	  
105 Viz nap. NÚOV (2009a), NÚOV (2009b), ÚIV: Krajská ročenka školství. 
106 Za dlouhodobě nezaměstnaného je považován absolvent, který je nepřetržitě v evidenci déle než 5 
měsíců. 
107 Za „čerstvého absolventa“ je považován absolvent, který ukončil studium v uplynulém školním roce 
(NÚOV (2010a), str. 4) .Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů je vyjádřena jako podíl evidovaných 
čerstvých absolventů ku celkovému počtu absolventů (tamtéž, str. 17). 
108	  Za	  absolventa	  dále	  chápeme	  člověka,	  jehož	  doba	  od	  ukončení	  školy	  nepřesáhla	  2	  roky	  a	  který	  je	  
mladší	  26	  let.	  
109 Jako dosud nepracující je chápán uchazeč, který ke sledovanému období dosud neměl žádnou hlavní 
nebo vedlejší pracovní smlouvu nebo neměl dohodu o pracovní činnosti nebo nebyl OSVČ.    
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b) Dynamické indikátory uplatnění 
• Okamžitá míra nezaměstnanosti absolventů po ukončení školy110, 
• Rychlost uplatnění na trhu práce111, 
• Celková míra uplatnění112. 

Pro získání porovnání uplatnění porovnáme tyto ukazatele absolventů s ukazateli pro 
všechny nezaměstnané (kde jsou dostupná data). 
Počátky pracovní kariéry absolventů škol se vyznačují zvýšenou mobilitou a přechody 
jak mezi zaměstnáními, tak obecně mezi stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti113. 
Pracovní život mladých absolventů je tedy poznamenám zvýšenou mírou nejistoty a 
častějších změn zaměstnání (což potvrzují i závěry z dotazníkového šetření NÚOV, 
jehož výsledky jsou k nalezení v kapitole Analýza efektivity kanálů při uplatnění 
absolventů). Z dostupných veřejných dat nelze zjistit příčinu takovéto mobility. Jak 
jsme ale sledovali při analýze efektivnosti kanálů nalezení zaměstnání, určité kanály 
vykazují výrazně menší míru fluktuace než jiné a naopak114. Domníváme se, že tyto 
rozdíly jsou, mimo jiné115, způsobeny právě použitými kanály, které vedli k nalezení 
zaměstnání.  
 

6.2.1. Umístění absolventi 
Prvním z všeobecných ukazatelů dynamiky nezaměstnanosti a uplatnění je rychlost, 
s jakou se daří evidované uchazeče o zaměstnání umísťovat do zaměstnání. Obrázek 20 
vyjadřuje, kolik procent z těch, kteří byli v minulém období v evidenci, našlo 
zaměstnání (nebo odbornou praxi), a to jak pro absolventy, tak pro všechny uchazeče. 
Potvrzuje se hypotéza, že absolventi častěji nacházejí práci, než je tomu u všech 
uchazečů o zaměstnání. Ukazuje se, že rychlost, s jakou absolventi nalézají práci 
(resp. nenalézají) je mnohem dynamičtější, než je tomu u zbytku evidovaných 
nezaměstnaných a jsou více náchylní na změny na trhu práce. Dále lze sledovat, že 
mobilita mezi stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti absolventů klesá dříve než u 
ostatních uchazečů a lze konstatovat, že jsou zhoršenou situací na trhu práce 
postiženi prvotně oni a ne ostatní uchazeči. 
 
OBRÁZEK	  20:	  KLOUZAVÝ	  PRŮMĚR	  UMÍSTĚNÝCH	  ABSOLVENTŮ	  (VŠECH	  UCHAZEČŮ)	  K	  
POČTU	  NEZAMĚSTNANÝCH	  ABSOLVENTŮ	  (VŠECH	  UCHAZEČŮ)	  V	  EVIDENCI	  KE	  KONCI	  
MINULÉHO	  OBDOBÍ.	  

                                                
110	  Vyjadřuje,	  kolik	  procent	  absolventů	  je	  nezaměstnaných	  po	  ukončení	  školy	  (počítá	  se	  jako	  podíl	  
absolventů	  daného	  oboru	  evidovaných	  na	  ÚP	  ke	  konci	  září	  ku	  počtu	  absolventů	  stejného	  oboru	  
vstupujícího	  na	  trh	  práce).	  
111	  Vyjadřuje	  jak	  se	  daří	  absolventům	  evidovaným	  na	  ÚP	  nalézt	  zaměstnání	  po	  7	  měsících	  (počítá	  se	  
jako	  podíl	  absolventů	  daného	  oboru	  evidovaných	  na	  ÚP	  ke	  konci	  dubna	  ku	  počtu	  absolventů	  
stejného	  oboru	  evidovaných	  v	  září	  předchozího	  roku).	  
112	  Vyjadřuje	  celkovou	  úspěšnost	  rané	  pracovní	  fáze	  absolventů	  (počítá	  se	  jako	  podíl	  absolventů	  
daného	  oboru	  evidovaných	  na	  ÚP	  ke	  konci	  dubna	  ku	  počtu	  absolventů	  stejného	  oboru	  vstupujícího	  
na	  trh	  práce).	  
113 Viz např.: Zelenka (2008), str. 64.; Quintini, Sébastien (2006), str.13.  
114	  Viz	  kapitola	  Stabilita	  zaměstnání.	  
115	  Vedle	  osobních	  charakteristik	  absolventa,	  jeho	  sociálního	  prostředí,	  charakteristiky	  profese	  
nebo	  situace	  na	  trhu	  práce.	  	  
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Pozn.: Podíl umístěných absolventů z evidence ÚP se vztahuje k počtu evidovaných absolventů ke konci minulého 
období. Výsledný podíl tedy může být vyšší než 1. 
Zdroj: MPSV, vlastní výpočet.  
 
Absolventi mohou z evidence ÚP odtékat třemi způsoby: (1) nalezením zaměstnání, (2) 
umístěním do odborné praxe/absolventského místa116 a (3) odchodem do neaktivity. 
V období 2002-2004 (v grafu uveden jako začátek období rok 2005 kvůli změně 
definice absolventa v evidenci ÚP) byl vysoký počet absolventů umístěn z evidence 
především zásluhou vysokého počtu odborných praxí, které byly pro absolventy 
připraveny v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Ty byly ve zvýšené míře nabízeny do 
září 2004, kdy pomocí nich bylo za období 2002-2004 umístěno v průměru 11% 
z celkově umístěných. V následujícím roce klesl jejich podíl na celkovém počtu 
umístěných absolventů na 2% (892 takto umístěných absolventů). Ani v posledních 
třech letech, kdy je situace na trhu práce horší, není počet odborných praxí pro 
absolventy vysoký (v průměru 1,1% umístěných uchazečů). Zajímavou skutečností je, 
že za celé sledované období 2002-2010 bylo do odborných praxí umístěno zhruba 60% 
dívek. Tento rozdíl se pak zvláště prohlubuje v posledních třech letech, kdy je, z celkem 
umístěných pomocí odborných praxí, 85% dívek. Jistě je to dáno povahou těchto 
pracovních míst, neboť většina z nich je administrativního charakteru117. Vedle 
odborných praxí klesá i počet tzv. absolventských míst118. Mezi lety 2002 až 2004 bylo 
takto umístěno takřka 11% všech umístěných uchazečů. Od roku 2005 je podíl takto 
umístěných absolventů prakticky rovný nule. Od roku 2007 nebylo takto vytvořeno ani 

                                                
116	  Odborné	  praxe	  jsou	  jeden	  z	  programů	  aktivní	  politiky	  zaměstnanosti:	  „Příjemcem	  je	  agentura	  
práce,	  která	  má	  řádné	  povolení	  ke	  zprostředkování	  zaměstnání	  a	  uzavře	  s	  absolventem	  pracovní	  
poměr	  na	  jeden	  rok	  a	  na	  základě	  písemné	  dohody	  o	  dočasném	  přidělení	  zaměstnance	  agentury	  
práce	  přidělí	  absolventa	  k	  výkonu	  práce	  k	  jinému	  zaměstnavateli	  (Zdroj.:	  MPSV)“.	  Absolventské	  
vzniká	  tak,	  že	  zaměstnavatel	  dostane	  přímou	  peněžní	  podporu	  ze	  strany	  ÚP	  na	  vytvoření	  daného	  
místa.	  	  
117 Výpověď pracovnice ÚP Jablonec nad Nisou. 
118 Absolventské místo je nové volné pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem, jež na zaměstnaného 
absolventa získává dotaci od ÚP a je jednou z forem aktivní politiky zaměstnanosti. 
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jedno volné pracovní místo a i tok peněz byl zastaven. V období 2002-2004 bylo 
pomocí aktivní politiky zaměstnanosti umístěno 22% všech umístěných uchazečů, tedy 
každý pátý absolvent, který si nalezl zaměstnání. V současné době jsou absolventi 
umisťováni takřka výhradně nalezením práce u zaměstnavatele.  

 

6.2.2. Dosud nepracující absolventi  
Dalším z indikátorů dynamiky uplatnění absolventů je podíl absolventů v evidenci ÚP, 
kteří po přechodu ze školy na trh práce nalezli zaměstnání k těm absolventům, kteří ke 
sledovanému období žádné zaměstnání neměli. Tento ukazatel vyjadřuje, jak úspěšní 
jsou absolventi při přechodu ze školy na trh práce a popisuje druhou fázi pracovní 
kariéry absolventů (více viz kapitola Obecná teoretická východiska uplatnění 
absolventů). Čím větší je tento podíl, tím více absolventů alespoň jednou pracovalo 
v hlavním pracovním poměru po ukončení školy a takové hodnoty indikují snazší 
přechod do prvního zaměstnání119. Tento indikátor ovlivněn kumulativním nasčítáváním 
zaměstnání v době lepší situace na trhu práce a je tak zpožděným ukazatelem situace 
přechodu ze školy do zaměstnání. Absolventi, kteří ihned po absolvování vstupovali na 
trh práce za lepších podmínek (např. v roce 2007) jsou jako absolventi vedeni ještě 
v roce 2009 a ovlivňují tak velikost tohoto indikátoru ještě v roce 2009. Naopak120 ale 
podobné zkreslení nepůsobí.        
 
OBRÁZEK	  21:	  KLOUZAVÝ	  PRŮMĚR	  ZA	  DVĚ	  OBDOBÍ	  EVIDOVANÝCH	  ABSOLVENTŮ,	  KTEŘÍ	  
UŽ	  PRACOVALI	  K	  ABSOLVENTŮM,	  KTEŘÍ	  DOSUD	  NEPRACOVALI.	  

                                                
119	  Tento	  ukazatel	  by	  byl	  zkreslený	  v	  případě,	  že	  absolventi,	  kteří	  vstupují	  na	  trh	  práce,	  a	  zároveň	  
nalezli	  ihned	  zaměstnání,	  by	  si	  svoje	  zaměstnání	  udrželi	  a	  žádný	  by	  nebyl	  propuštěn.	  V	  takovém	  
případě	  by	  byl	  velký	  podíl	  absolventů	  v	  evidenci,	  jež	  dosud	  nepracovali	  a	  tento	  indikátor	  by	  nabýval	  
malých	  hodnot,	  přestože	  situace	  přechodu	  absolventů	  ze	  školy	  na	  trh	  práce	  by	  byla	  dobrá.	  Podle	  
údajů	  z	  VŠPS	  ale	  taková	  situace	  doposud	  nenastala	  a	  ani	  v	  budoucnu	  nepředpokládáme	  změnu.	  
120 Absolventi vstupující na trhu práce za zhoršené situace, budou při zlepšené situaci a nalezení 
zaměstnání ihned označeni jako alespoň jednou pracující.   
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 Zdroj: MPSV, vlastní výpočet. 
 
Obrázek 21 ukazuje situaci přechodu absolventů ze školy do zaměstnání. Od září 2005 
k dubnu 2009 se situace zlepšovala a stále více absolventům se dařilo najít po škole 
zaměstnání. Neboť hodnoty tohoto indikátoru jsou zpožděnými ukazateli, můžeme se 
domnívat, že vrcholu příznivého přechodu ze školy do zaměstnání dosáhli absolventi 
k roku 2008. Naopak s nástupem recese se přechod absolventů ze školy do zaměstnání 
výrazně zhoršil a je nejhorší za celé sledované období.       
 

6.2.3. Dlouhodobě nezaměstnaní absolventi 
Posledním ukazatelem dynamiky uplatnění je počet dlouhodobě nezaměstnaných osob 
v evidenci. Čím větší bude mobilita absolventů na trhu práce (změna stavů 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti), tím menší bude podíl dlouhodobě evidovaných osob 
a naopak. Obrázek 22 ukazuje podíl absolventů a všech uchazečů o zaměstnání 
evidovaných nepřetržitě déle než pět měsíců. Je patrné, že méně absolventů zůstává 
v evidenci po delší dobu, než je tomu u všech uchazečů o zaměstnání. Pokud se tedy 
zaevidují, mají absolventi vyšší šanci, že v evidenci nezůstanou po tak dlouhou dobu 
jako ostatní uchazeči. I tento poslední všeobecný indikátor dynamiky uplatnění 
absolventů se v čase vyvíjel v souladu se situací na trhu práce. Můžeme sledovat strmý 
pokles podílu dlouhodobě evidovaných s vrcholem v roce 2008 a poté rapidní nárůst 
v letech 2009 a 2010.           
 
OBRÁZEK	  22:	  PODÍL	  DLOUHODOBĚ	  EVIDOVANÝCH	  ABSOLVENTŮ	  (VŠECH	  UCHAZEČŮ)	  NA	  
VŠECH	  EVIDOVANÝCH	  ABSOLVENTECH	  (VŠECH	  UCHAZEČÍCH).	  
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Pozn.: Pro absolventy používáme dubnová data, neboť zářijová data jsou zatížena čerstvě příchozími absolventy, 
kteří nemohou být v evidenci déle než 5 měsíců. Data za všechny dlouhodobě nezaměstnané uchazeče jsou veřejně 
dostupná až od roku 2009. Data za všechny uchazeče vyjadřují stav k 30.6. 
Zdroj: MPSV, vlastní výpočet. 
 
Představené všeobecné ukazatele dynamiky uplatnění na trhu práce naznačují, že vstup 
na trh práce a první léta na něm jsou pro absolventy v porovnání se všemi uchazeči o 
zaměstnání mnohem dynamičtější. Absolventi častěji a s vyšší intenzitou nacházejí 
zaměstnání. V evidenci nezůstávají tak dlouho jako ostatní uchazeči a jejich mobilita 
napříč stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti je vyšší. Zároveň ale platí, že se na 
změnách jejich mobility více projevuje situace na trhu práce a dále, že jsou dříve 
postiženi zhoršenou situací na trhu práce než zbylí uchazeči o zaměstnání. 
Z představených ukazatelů je také zřejmé, že existuje určitá skupina absolventů, jejíž 
situace z hlediska vyloučení z trhu práce je vážná. Tato skupina se vyznačuje 
dlouhodobě nenalezeným zaměstnání a s ní spojenou dlouhodobou nezaměstnaností.  
 

6.3. Dynamické indikátory uplatnění 
Dále se zaměříme na konstrukci a analýzu dynamických indikátorů uplatnění 
absolventů. Pomocí nich bude možné sledovat okamžitou míru nezaměstnanosti a také 
rychlost uplatnění absolventů a potažmo mobilitu mezi stavy zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti. Tyto data nám pomohou:  

1. Popsat další dimenzi uplatnění absolventů jednotlivých oborů, 
2. Testovat model efektivity kanálů nalezení zaměstnání.  

 
Dále budeme za pomoci výše popsané metodologie sledovat uplatnění absolventů 
vybraných oborů v Libereckém kraji.  
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6.3.1. Obecné ukazatele nezaměstnanosti absolventů a situace 
na trhu práce v Libereckém kraji 

 
Na začátku se zaměříme na popis situace na trhu práce v Libereckém kraji. Ten nám 
pomůže ukázat, jak je kritické rozlišovat kontext (sociální, ekonomická struktura 
regionu) na trhu práce. Právě práce a trh práce jsou silně regionálně zakotveny (počet 
pracovníků dojíždějících do práce mimo hranice svého kraje-s výjimkou okolí Prahy-je 
malý)121 a proto je podle nás vhodné monitorovat situaci absolventů regionálně. 
 
Jak ukazuje Tabulka 12, situace na trhu práce v Libereckém kraji se od roku 2005 
vyvíjela odlišně od zbytku ČR. Míra registrované nezaměstnanosti se dlouhodobě držela 
pod průměrem ČR (do roku 2008), avšak nepříznivý vývoj, především v oblastech 
textilního a sklářského průmyslu (a v době krize také zpracovatelského průmyslu, 
hlavně automobilového průmyslu), se nepříznivě projevil na růstu nezaměstnanosti už 
ke konci roku 2008 a později i v roce 2009, kdy míra registrované nezaměstnanosti 
překročila celostátní průměr. V roce 2010 došlo ke zlepšení a snížení míry 
nezaměstnanosti i počtu evidovaných nezaměstnaných. I další indikátor, počet volných 
pracovních míst (VPM)122 se vyvíjí nepříznivě již od roku 2008123. Situace na trhu 
práce v Libereckém kraji se tak od roku 2008 vyvíjí spíše nepříznivě a konkurence 
na něm roste s vrcholem v roce 2009, od kdy dochází ke stagnaci a postupnému 
zlepšování124. Rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi celou ČR a Libereckým krajem se 
tedy v poslední době stírají.   
 
TABULKA	  12:	  MÍRA	  REGISTROVANÉ	  NEZAMĚSTNANOSTI	  (V	  %),	  POČET	  DOSAŽITELNÝCH	  
NEZAMĚSTNANÝCH	  V	  EVIDENCI	  ÚP	  A	  POČET	  VOLNÝCH	  PRACOVNÍCH	  MÍST	  (K	  30.	  9.)	  
V	  LBC	  KRAJI.	  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Míra registrované nezaměstnanosti v % (k 
30. 9.) 7,81 7,22 6,22 6,14 10,65 10,02 

Počet dosažitelných nezaměstnaných 
v evidenci ÚP (k 30. 9.) 17848 16407 13929 13831 24325 23538 

Počet volných pracovních míst (k 30. 9.) 2532 3828 5177 4285 1450 1655 
  Zdroj: MPSV, vlastní výpočet. 
 
Obrázek 23 ukazuje klouzavý průměr počtu absolventů evidovaných na ÚP za období 
duben 2005 až září 2010. Počet evidovaných absolventů koreluje s obecnou situací na 
trhu práce. Jejich počet klesal na počátku sledovaného období, aby začal v druhé 
polovině roku 2008 strmě stoupat.  
 
OBRÁZEK	  23:	  POČET	  ABSOLVENTŮ	  EVIDOVANÝCH	  NA	  ÚP	  V	  LBC	  KRAJI.	  

                                                
121	  Podle	  odhadů	  ČSÚ	  dojíždí	  do	  práce	  více	  než	  90	  min	  zhruba	  10%	  Čechů.	  
122 Jsme si vědomi toho, že počet VPM evidovaných na ÚP nepokrývá celkovou nabídku inzerovaných 
VPM v LBC kraji, čísla proto indikují trend v jejich počtu ne jejich absolutní počet. 
123 Trend v počtu volných pracovních míst předchází trend v míře nezaměstnanosti, a proto se pokles 
projevil již v zářijových datech.  
124	  Díky	  podobným	  regionálním	  analýzám	  lze	  podchytit	  rozdíly	  na	  trzích	  práce	  způsobené	  odlišnou	  
ekonomickou	  a	  sociální	  strukturou.	  
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  Zdroj: MPSV, vlastní výpočet. 

 

6.3.2. Všeobecné dynamické ukazatele uplatnění absolventů 
V následujících kapitolách představíme všeobecné dynamické ukazatele uplatnění 
absolventů v Libereckém kraji. 
 

6.3.2.1. Umístění	  absolventi	  
Na počátku sledovaného období lze u všech uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP 
v Libereckém kraji sledovat vyšší mobilitu mezi stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti, 
než je tomu pro celou ČR (viz Obrázek 24). Tato mobilita nerostla mezi lety 2006 až 
2008 tak rychlým tempem jako ve zbytku republiky a svého vrcholu dosáhla k září roku 
2008. Od té doby, vedle obecného nárůstu počtu evidovaných, dochází i k značnému 
poklesu mobility, která je v současné době pod celorepublikovým průměrem. Podobný 
vývoj platí pro mobilitu absolventů v Libereckém kraji v porovnání s celou ČR. V roce 
2005 byla mobilita absolventů na trhu práce vyšší, avšak v průběhu let 2006-2008 
nerostla tak vysokým tempem, jako v celé ČR a maxima dosáhla v dubnu 2008, od kdy 
lze sledovat zvýšenou rigiditu a pokles mobility na úroveň podobnou zbytku ČR. I 
v Libereckém kraji platí, že absolventi mají vyšší mobilitu mezi stavy 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti než všichni uchazeči o zaměstnání. S nástupem 
zhoršené situace na trhu práce lze sledovat vyšší propad mobility absolventů než u 
všech uchazečů o zaměstnání. A obdobně, jako v celé ČR, jsou horší situací na trhu 
práce postiženi dříve než ostatní uchazeči.     
 
OBRÁZEK	  24:	  KLOUZAVÝ	  PRŮMĚR	  PODÍLU	  UMÍSTĚNÝCH	  ABSOLVENTŮ	  (VŠECH	  
UCHAZEČŮ)	  K	  POČTU	  NEZAMĚSTNANÝCH	  ABSOLVENTŮ	  (VŠECH	  UCHAZEČŮ)	  V	  EVIDENCI	  
KE	  KONCI	  MINULÉHO	  OBDOBÍ.	  
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Pozn.: Podíl umístěných absolventů z evidence ÚP se vztahuje k počtu evidovaných absolventů ke konci minulého 
období. Výsledný podíl tedy může být vyšší než 1. 
Zdroj: MPSV, vlastní výpočet. 
 

6.3.2.2. Dosud	  nepracující	  absolventi	  
Další z ukazatelů dynamiky uplatnění vyjadřuje, jak úspěšní jsou absolventi při 
přechodu ze školy na trh práce, ukazuje ho Obrázek 25. I tento indikátor naznačuje, že 
na počátku sledovaného období byla situace na trhu práce pro absolventy v Libereckém 
kraji příznivější než ve zbytku republiky a postupně se zlepšovala až do roku 2008, kdy 
lze sledovat nárůst počtu absolventů, kteří dosud nepracovali indikující horší přechod 
absolventů ze školy do zaměstnání. Tento ukazatel naznačuje zhoršení zhruba o půlrok 
dříve než ve zbytku ČR a podtrhuje další ukazatele (celková míra registrované 
nezaměstnanosti, počet všech evidovaných nezaměstnaných, počet volných pracovních 
míst), které vypovídají o horší situaci na trhu práce v Libereckém kraji už v polovině 
roku 2008. Vzhledem ke zpoždění tohoto indikátoru (viz kapitola Dosud nepracující 
absolventi) lze konstatovat, že už absolventi školního ročníku 2006/2007 méně snáze 
nalézali po škole zaměstnání než jejich předchůdci, naplno se zhoršená situace 
podepsala na absolventech školního ročníku 2007/2008. V současné době i tento 
ukazatel indikuje, že situace při přechodu ze školy do zaměstnání je pro absolventy 
v Libereckém kraji podobná jako ve zbytku republiky.    
 
OBRÁZEK	  25:	  KLOUZAVÝ	  PRŮMĚR	  ZA	  DVĚ	  OBDOBÍ	  EVIDOVANÝCH	  ABSOLVENTŮ,	  KTEŘÍ	  
UŽ	  PRACOVALI	  K	  ABSOLVENTŮM,	  KTEŘÍ	  DOSUD	  NEPRACOVALI	  V	  LIBERECKÉM	  KRAJI.	  
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Zdroj: MPSV, vlastní výpočet. 
 

6.3.2.3. Dlouhodobě	  nezaměstnaní	  absolventi	  
Poslední z všeobecných dynamických ukazatelů uplatnění a nezaměstnanosti absolventů 
ukazuje četnost přechodu mezi stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti a je vyjádřen 
podílem osob dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 5 měsíců) na všech evidovaných 
uchazečích (viz Obrázek 26). I tento poslední ukazatel indikuje lepší dynamiku 
absolventů na trhu práce na počátku sledovaného období (2005) a její zlepšování 
s vrcholem v dubnu roku 2008. Následuje výrazné zhoršení obecné situace na trhu práce 
a i mobility absolventů, která je k dubnu roku 2010 srovnatelná s celorepublikovým 
průměrem. Podobně jako ve zbytku republiky, i v Libereckém kraji tento ukazatel 
indikuje vyšší mobilitu mezi absolventy než mezi všemi uchazeči o zaměstnání.   
 
OBRÁZEK	  26:	  PODÍL	  DLOUHODOBĚ	  EVIDOVANÝCH	  ABSOLVENTŮ	  (VŠECH	  UCHAZEČŮ)	  NA	  
VŠECH	  EVIDOVANÝCH	  ABSOLVENTECH	  (VŠECH	  UCHAZEČÍCH)	  V	  LIBERECKÉM	  KRAJI.	  
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Pozn.: Pro absolventy používáme dubnová data, neboť zářijová data jsou zatížena čerstvě příchozími absolventy, 
kteří nemohou být v evidenci déle než 5 měsíců. Data za všechny dlouhodobě nezaměstnané uchazeče jsou veřejně 
dostupná až od roku 2009. Data za všechny uchazeče vyjadřují stav k 30.6. 
Zdroj: MPSV, vlastní výpočet. 
 
Představené dynamické ukazatele uplatnění na trhu práce naznačují silnou podobnost 
v dynamice uplatnění absolventů v rámci celé ČR a pouze Libereckého kraje (viz 
trend obrázků 21, 22, 23 pro celou Č4 a 25, 26, 27 pro Liberecký kraj).I pro Liberecký 
kraj se potvrdila hypotéza, že absolventi mají na trhu práce vyšší mobilitu mezi 
stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti než všichni uchazeči o zaměstnání. 
V porovnání se všemi absolventy za ČR byla tato mobilita v roce 2005 mírně vyšší, 
v průběhu let 2006-2008 docházelo k růstu, který ale nebyl tak výrazný jako ve zbytku 
republiky. Vrcholu mobilita dosáhla v polovině roku 2008, od kdy lze sledovat spíše 
rigiditu přechodu absolventů na trhu práce a jejich nižší mobilitu.  
 

6.3.3. Ukazatele dynamického uplatnění absolventů 
Dále se zaměříme na analýzu indikátorů dynamického uplatnění absolventů popisujících 
druhou a třetí fázi jejich pracovní kariéry, tedy vstup a první měsíce na trhu práce (viz 
Obrázek 4).  

	  

6.3.3.1. Analýza	  dynamických	  indikátorů	  uplatnění	  za	  
jednotlivé	  obory	  

Obrázek 27 ukazuje, jak se vyvíjel celkový počet absolventů středních škol 
nejčetnějších oborů v Libereckém kraji. Zdaleka nejpočetnějším oborem je gymnazijní 
studium, následované ekonomikou, strojírenstvím, podnikáním v oborech a gastronomií. 
Výrazný pokles počtu absolventů vykazují obory stavebnictví (především úbytkem 
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počtu vyučených), elektrotechnika (úbytkem vyučených), strojírenství (úbytkem 
vyučených), textilnictví (celkový pokles), podnikání v oborech (úbytek nástavbových 
žáků), dřevařství (úbytkem vyučených) a sklářská výroba (opět úbytkem vyučených). 
Stabilní počet absolventů si drží gymnázia, maturitní ekonomické obory a školy 
v gastronomickém oboru. Nárůst počtu absolventů zažívají různá lycea (ekonomická, 
zdravotnická, všeobecná). Mění se také struktura v rámci jednotlivých oborů a to 
přesunem z učebních na maturitní obory.         
 
OBRÁZEK	  27:	  VÝVOJ	  POČTU	  ABSOLVENTŮ	  NEJČETNĚJŠÍCH	  OBORŮ	  STŘEDNÍCH	  ŠKOL	  
V	  LIBERECKÉM	  KRAJI125.	  	  

 
Zdroj: ÚIV, vlastní výpočet 
. 
Obecně sledujeme, že míra nezaměstnanosti absolventů je vyšší než u zbytku populace 
a to především vlivem vysokého podílu absolventů, kteří se po skončení školy nejdříve 
zaregistrují na ÚP (zhruba ¼ absolventů). Díky jejich vyšší mobilitě však sledujeme 
v dobách příhodné situace na trhu práce velmi rychlý odliv do zaměstnání a celkovou 
míru nezaměstnanosti po 10 měsících od absolvování blízkou zbytku populace. Zhorší-
li se situace na trhu práce, neprojeví se to výrazně na okamžité míře nezaměstnanosti, 
ale na odlivu z evidence ÚP. Příčinou vyšší míry nezaměstnanosti absolventů 
v dobách horší situace na trhu práce tedy není to, že by jich bylo více po škole 
nezaměstnaných, ale to, že ti, kteří se ocitnou na ÚP, tam ve vyšší míře zůstávají126. 
Tento fakt může být způsoben vyšší konkurencí na trhu práce (více nezaměstnaných na 
menší počet volných pracovních míst), v které zaměstnavatelé upřednostní ostatní 
uchazeče před absolventy. Jak ukazují výsledky z analýzy potřeb zaměstnavatelů 
                                                
125 Na vodorovné ose je uveden číselný kód oboru vzdělání, jejichž názvy jsou k nalezení v tabulce 3 
v příloze. 
126	  Tento	  trend	  se	  pochopitelně	  liší	  pro	  jednotlivé	  obory.	  Podrobně	  jsou	  popsány	  níže.	  
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provedenou NÚOV, zaměstnavatelé velmi často nepřijímají absolventy právě 
z důvodu snižování stavu zaměstnanců, kdy upřednostní pracovníky s praxí, případně 
bývalé zaměstnance a to především z důvodu jejich vyšší kvality127128. Dalším 
poznatkem je fakt, že ti, kteří by si práci našli ihned po skončení školy, nejsou 
zhoršenou situací na trhu práce výrazně postihnuti. Ztráta dynamiky mezi stavy 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti, která jde ruku v ruce se zhoršenou situací na trhu 
práce se tak projeví v celkově nižší mobilitě, která je klíčová při uplatňování 
absolventů. To je podle nás příčinou toho, proč jsou horší situací na trhu práce postiženi 
absolventi více než zbytek ekonomicky aktivních.   
 
Dále se zaměříme na nejčetnější obory, uplatnění jejíchž absolventů zanalyzujeme od 
září 2005 do dubna 2010. Podrobné tabulky za všechny roky a obory jsou k nalezení 
v příloze (tabulka 18 až 22). 
 
Absolventi v oboru strojírenství  
Vyučení v tomto oboru zahrnuje mechaniky, nástrojáře, obráběče a zámečníky, 
maturitní obor poté zahrnuje seřizovače a absolventy střední průmyslové školy v oboru 
strojírenství. Tento obor měl na trhu práce dlouhodobě jedno z nejlepších uplatnění a 
absolventi neměli potíže s přechodem na trh práce. Dlouhodobě hladší přechod ze školy 
do zaměstnání (nižší míru nezaměstnanosti do 3 měsíců po absolvování) měli absolventi 
maturitních oborů, kteří ovšem, jakmile nenalezli práci ihned (do 3 měsíců od 
absolvování), těžko nalézali uplatnění a větší podíl z nich zůstával nezaměstnaných (než 
u vyučených). Vyučení strojaři se vyznačují horším přechodem, ale snazším nalezením 
práce v průběhu času (vyšší podíl absolventů nalezlo práci 10 měsíců od absolvování). 
Tento obor byl velmi těžce zasažen krizí, která se projevila po září 2008, kdy tito 
absolventi jen těžko nalézali uplatnění. Horší situace na trhu práce zasáhla shodně jak 
vyučené, tak maturanty. V roce 2009 sledujeme zlepšení situace, především pak ale u 
vyučených absolventů, tedy především automechanici a nástrojáři. Absolventi těchto 
podoborů tedy mají i nadále lepší uplatnění na trhu práce. Obecně je obor strojírenství 
v Libereckém kraji perspektivním pro absolventy, mezi jeho nevýhody patří vyšší 
citlivost na zhoršenou ekonomickou situaci (především v automobilovém průmyslu). 
Z hlediska uplatnění na trhu práce mají dlouhodobě lepší pozici vyučení. 
 
Absolventi v oboru elektrotechnika  
Vyučení v tomto oboru zahrnuje především elektrikáře a mechaniky elektrotechnických 
zařízení, maturitu lze získat v oboru elektronik a elektronických počítačových systémů. 
Obecně sledujeme zhoršené uplatnění absolventů tohoto oboru od září 2006 do září 
2007, poté je ovšem jejich uplatnění až do nastupující krize v září 2008 dobré. 
Dlouhodobě výrazně lepší uplatnění mají vyučení absolventi, tedy elektrikáři a 
mechanici elektrotechnických zařízení, kteří jsou jednou nejúspěšnějších skupin na trhu 
práce a to jak z hlediska přechodu ze školy do zaměstnání (míra nezaměstnanosti 3 
měsíce po ukončení školy), tak z hlediska nalézání zaměstnání na trhu práce po delší 
době (míra nezaměstnanosti 10 měsíce po ukončení školy). Naopak poměrně špatně 
přecházejí ze školy do zaměstnání maturanti. Rychlost jejich uplatnění (jejich odliv 
z evidence ÚP do 10 měsíců od ukončení školy) je ovšem jednou z nejlepších. I tak je 
ale jejich celkové uplatnění podprůměrným. Z hlediska koncepce vzdělání je tak vhodné 
zaměřit se na vyšší spolupráci těchto maturitních oborů se zaměstnavateli nebo alespoň 
                                                
127	  NÚOV	  (2008),	  str.	  31.	  
128	  Nepotvrzuje	  se	  tedy	  hypotéza	  o	  tom,	  že	  v	  případě	  snižování	  nákladů	  u	  zaměstnavatelů	  jsou	  
absolventi	  zvýhodněni	  tím,	  že	  na	  ně	  má	  zaměstnavatel	  nižší	  náklady.	  
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zařazením více praxe, která by mohla usnadnit přechod na trh práce. Maturitní obor 
elektrotechnika se vyznačuje vysokým podílem absolventů pokračujících dále ve studiu 
(66%), proto tento problém uplatnění postihuje neúspěšné uchazeče o studium na 
VŠ/VOŠ, tedy pravděpodobně většinou slabší žáky. Vzhledem k velkému podílu 
pokračujících studentů je možné, že koncepce vzdělání tohoto maturitního oboru je 
nastavena spíše na přechod do terciárního vzdělání než na uplatnění na trhu práce.  
 
Absolventi v oboru zpracování dřeva 
Vyučení absolventi tohoto oboru jsou truhláři a čalouníci. Truhláři a nábytkáři byli 
dlouhodobě jednou z nejlépe se uplatňujících skupin absolventů na trhu práce 
v Libereckém kraji, od 2.poloviny roku 2008 však sledujeme dramatické zhoršení 
uplatnění, které přetrvává dodnes. Tradičně vykazovali absolventi tohoto oboru vysoký 
odliv z evidence ÚP naznačující vysokou schopnost nalézt si zaměstnání během raného 
období na trhu práce129. Za celé sledované období je tak tato skupina z hlediska nalezení 
zaměstnání vůbec nejperspektivnější (s výjimkou posledních 2 let). Ukazuje, že i 
absolventi tohoto oboru byli krizí zasaženi nadprůměrně a tak i tento obor je náchylnější 
na výkyvy v ekonomických cyklech. V příštích třech letech očekáváme nárůst počtu 
absolventů (a to také nárůstem počtu žáků jiného než denního studia), kteří by 
(vzhledem ke zhoršující se situaci v posledních dvou letech) mohli mít při uplatnění 
potíže.    
   
Absolventi v oboru stavebnictví 
Tento obor se potýká s výrazným odlivem počtu žáků a celkovou stagnací z hlediska 
nově přijatých. Vyučenými jsou instalatéři, zedníci, tesaři, malíři a klempíři, maturitním 
oborem je podobor stavebnictví. Obecně se ukazuje, že tento obor je velmi náchylný na 
ekonomickou situaci. S výrazným vzrůstem objemu stavebních prací v Libereckém kraji 
v roce 2008 sledujeme výrazně lepší odliv absolventů do stavu zaměstnanosti v 
2.polovině roku 2007 a 1.polovině roku 2008. Naopak ale s poklesem objemu 
stavebních prací v roce 2009 (viz Tabulka 13) sledujeme rapidní zhoršení uplatnění 
absolventů těchto oborů a to jak vyučených, tak maturantů, přestože jich každý rok na 
trh práce přichází méně a konkurence je tak menší. Uplatnění absolventů tohoto oboru 
je tak silně závislé na vývoji v tomto odvětví. 
 
TABULKA	  13:	  OBJEM	  STAVEBNÍCH	  PRACÍ	  V	  LIBERECKÉM	  KRAJI	  (MIL.	  KČ).	  	  

 2005 2006 2007 2008 2009 
Stavební práce (mil. Kč) 8 476  8 379  8 289  9 873  8 973  

Zdroj.: ČSÚ. , vlastní výpočet. 
       
Vyučení absolventi jsou dlouhodobě charakterističtí horším přechodem ze školy do 
zaměstnání, ale dobrou schopností nalézt si uplatnění během prvních měsíců na trhu 
práce, což výrazně vylepšuje jejich celkovou míru uplatnění. Instalatéři a zedníci, kteří 
tvoří většinu vyučených, jsou tak další skupinou absolventů na trhu práce, která má 
dobré uplatnění. Maturitní obor stavebnictví má podobné problémy s přímým 
přechodem ze školy do zaměstnání jako maturitní obor elektrotechnika. Jejich okamžité 
uplatnění130 je podprůměrné, rychlost odlivu z evidence ÚP131 je ale nadprůměrná 
                                                
129	  Podíl	  absolventů	  v	  evidenci	  10	  měsíců	  po	  absolvování	  ku	  počtu	  absolventů	  v	  evidenci	  3	  měsíce	  
po	  absolvování.	  
130	  Míra	  nezaměstnanosti	  3	  měsíce	  po	  ukončení	  školy.	  
131	  Podíl	  absolventů	  v	  evidenci	  10	  měsíců	  po	  absolvování	  ku	  počtu	  absolventů	  v	  evidenci	  3	  měsíce	  
po	  absolvování.	  
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(avšak ne tak veliká jako u maturantů elektrotechniků). Celková míra uplatnění 
maturantů v tomto oboru je podprůměrná. I v tomto podoboru platí, že velký podíl 
absolventů pokračuje ve studiu v terciárním vzdělání (64%) a tak, podobně jako u 
maturitního oboru elektrotechnika, je možné, že kurikulum je spíše zaměřené na 
přípravu žáků na terciární vzdělání než na okamžitý přechod na trh práce. Tento obor 
má tedy z hlediska přechodu a uplatnění absolventů na trhu práce mnohé společné rysy 
s maturitním oborem elektrotechnika. Prozkoumání problematiky obou těchto 
maturitních oborů by bylo vhodným námětem na případovou studii. V posledním 
sledovaném roce (2009) sledujeme obrat v uplatnění absolventů, kdy mají poprvé za 
sledované období celkově lepší uplatnění maturanti než vyučení (instalatéři a zedníci). 
Domníváme se, že část tohoto rozdílu může být způsobená vyšší mírou přenositelných 
kompetencí maturantů, kteří, vzhledem k malému objemu volných pracovních míst ve 
stavebnictví, mohou snadněji nalézt uplatnění mimo vystudovaný obor. 
 
Absolventi v oborech ekonomika podnikání v oborech 
Maturitní obor ekonomie zahrnuje především absolventy obchodní akademie a 
obchodně podnikatelské činnosti. Maturitní obor podnikání v oborech zahrnuje 
především dvouleté nástavbové podobory podnikaní a čtyřleté maturitní podobory 
managementu. Absolventi obchodních akademií se dlouhodobě vyznačují stabilní mírou 
okamžité nezaměstnanosti132 (okolo 22%) i rychlosti uplatnění (okolo 45%)133. Jejich 
uplatnění je tak relativně odolné vůči ekonomickým výkyvům. V roce 2009 však 
sledujeme dramatické zastavení jejich odlivu ze stavu nezaměstnanosti. To naznačuje 
tomu, že pokud se absolventům nepodaří získat zaměstnání ihned po přechodu, jsou při 
jeho hledání v prvních měsících velmi málo úspěšní. Podíl absolventu tohoto oboru na 
všech absolventech středních škol v Libereckém kraji neustále roste a tento trend bude i 
nadále pokračovat, neboť předpokládaný počet absolventů pro rok 2011 je 563 a pro rok 
2012 potom 482 (to vše při každoročním klesajícím celkovém počtu absolventů). 
Domníváme se tak, že dochází k přesycení a počet absolventů tohoto oboru je příliš 
vysoký, což zapříčiňuje zmíněné zhoršené uplatnění na trhu práce.  
Obor podnikání v oborech je specifický tím, že struktura jeho žáků byla převážně 
tvořena dvouletým maturitním nástavbovým studiem. Tento trend se v posledních letech 
obrací, neboť při klesajícím počtu absolventů tohoto oboru klesá především počet 
absolventů nástavbového studia podnikání. Stabilním zůstává počet absolventů 
maturitních čtyřletých podoborů managementu. Z hlediska uplatnění je tento obor 
podobný oboru ekonomie. Jeho absolventi vykazují stabilní míru přechodu ze školy do 
zaměstnání (okolo 22%) i rychlosti jejich uplatnění (okolo 45%). I u absolventů tohoto 
oboru sledujeme dramatické zhoršení uplatnění v 2.polovině roku 2009. Na rozdíl od 
oboru ekonomie ale očekávaný počet absolventů bude klesat. Profil absolventů oboru 
ekonomie a oboru podnikání v obchodech je velmi podobný134 a podobné je i jejich 
uplatnění na trhu práce. Domníváme se, že tento fakt ukazuje, že míra kompetencí 
nabytých během formálního vzdělávání, vedle dalších osobnostních a strukturálních 
faktorů, úzce souvisí s mírou uplatnění absolventů na trhu práce.              
                                                
132	  Míra	  nezaměstnanosti	  3	  měsíce	  po	  ukončení	  školy.	  
133	  Podíl	  absolventů	  v	  evidenci	  10	  měsíců	  po	  absolvování	  ku	  počtu	  absolventů	  v	  evidenci	  3	  měsíce	  
po	  absolvování.	  
134 Viz profilová karta oborů: 
http://www.infoabsolvent.cz/KatalogOboru/CharakteristikaOboru.aspx?Obor=39983&Kategorie=L/5&Sk
upinaOboru=64&Kraj=CZ011 
a 
http://www.infoabsolvent.cz/KatalogOboru/CharakteristikaOboru.aspx?Obor=39326&Kategorie=M&Sku
pinaOboru=63&Kraj=CZ011 
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Absolventi v oboru gastronomie 
Vyučenými v tomto oboru jsou z drtivé části kuchaři, poté číšníci. Maturitním oborem 
je hotelnictví a turismus. Jedná se o obor, který nezažívá pokles počtu absolventů a 
relativně tak stoupá jeho váha mezi všemi absolventy (vlivem klesajícího celkového 
počtu absolventů). Vyučení kuchaři a číšníci patří dlouhodobě na trhu práce mezi 
ohrožené skupiny absolventů. Problematickou fází je především přímý přechod ze školy 
na trh práce135. Práci ihned po škole nalezne okolo 77% absolventů. Průměrně je po 10 
měsících od vyučení zaměstnaných okolo 82% absolventů. Pozitivním faktem je, že 
z hlediska rychlosti uplatnění136 patří spíše mezi průměrné obory a v průběhu prvních 7 
měsíců se podaří najít práci necelé polovině absolventů. Dalším pozitivním faktem je, 
že vliv ekonomické krize se na uplatnění absolventů neprojevil takovou měrou jako u 
strojírenských nebo jiných průmyslových oborů. Přesto dlouhodobě převládá horší 
uplatnění na trhu práce. I v období nejpříznivější situace bylo po 10 měsících od 
vyučení zaměstnaných pouze okolo 90% absolventů. Maturitní obor hotelnictví a 
turismus patří z hlediska uplatnění absolventů také mezi nejhorší obory na trhu práce. 
Pozice jejich absolventů je však v posledních dvou letech výrazně lepší než u 
vyučených kuchařů a číšníků. V dobách nejlepší situace na trhu práce byla pozice 
maturantů a vyučených podobná, s nástupem krize se ale dokážou uplatnit výrazně lépe 
maturanti, jejichž postavení na trhu práce je v posledních dvou letech jedno z nejlepších 
ze všech oborů. I maturanti z oboru gastronomie jsou totiž méně náchylní na zhoršenou 
ekonomickou situaci a tak se jejich postavení vůči ostatním absolventům na trhu práce 
relativně zlepšilo. Dlouhodobě mají jak maturanti, tak především vyučení horší 
uplatnění na trhu práce. Vzhledem k tomu, že v budoucích třech letech očekáváme vyšší 
absolutní počet absolventů tohoto oboru (a to jak vyučených kuchařů a číšníků, tak 
maturitních oborů hotelnictví a nově i cestovní ruch), nepředpokládáme, že by se 
uplatnění absolventů na trhu práce nějak zlepšilo.              
 
Absolventi gymnázií 
Absolventi gymnázií jsou specifickou skupinou hned ze dvou důvodů. Zaprvé, drtivá 
většina jich pokračuje ve studiu na VŠ nebo VOŠ. Pokud se jim na ani jednu ze škol 
nepodaří dostat, často pokračují ve studiu jednoletých jazykových škol zaručujících 
státní zkoušku137. Vzhledem k tomu, že nemáme data o počtech takto pokračujících 
studentů, jsou vypočtená míra okamžité nezaměstnanosti138 pro tuto skupinu méně 
věrohodná. Druhým specifickým rysem je fakt, že tito absolventi přecházejí na trh práce 
z čistě všeobecného vzdělání. Tedy bez hlubší specializace, ale naopak s vyšší mírou 
přenositelných kompetencí. Dlouhodobě lze sledovat, že celková míra uplatnění těchto 
absolventů je stabilní a méně náchylná na ekonomickou situaci. I přes spíše příznivé 
uplatnění absolventů sledujeme nejhorší rychlost uplatnění na trhu práce139 ze všech 
oborů. To je způsobeno do jisté míry tím, že část gymnazistů předčasně ukončí terciární 
vzdělání a vstoupí tak na trh práce. Sledujeme ale malou skupinu absolventů, kteří mají 
po přechodu ze školy na trh práce značné potíže s nalezením zaměstnání a to i po 10 

                                                
135	  Míra	  nezaměstnanosti	  3	  měsíce	  po	  ukončení	  školy.	  
136	  Podíl	  absolventů	  v	  evidenci	  10	  měsíců	  po	  absolvování	  ku	  počtu	  absolventů	  v	  evidenci	  3	  měsíce	  
po	  absolvování.	  
137 NÚOV (2006b), str.11. 
138	  Míra	  nezaměstnanosti	  3	  měsíce	  po	  ukončení	  školy.	  
139	  Podíl	  absolventů	  v	  evidenci	  10	  měsíců	  po	  absolvování	  ku	  počtu	  absolventů	  v	  evidenci	  3	  měsíce	  
po	  absolvování.	  
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měsících po maturitě. Tato skupina je z hlediska uplatnění rizikovou, neboť jí hrozí 
ztráta kontaktu s trhem práce a cyklící se neúspěch při hledání zaměstnání.  
   
Absolventi v ostatních vybraných oborech   
Nejprve se zmíníme o uplatnění absolventů učebních oborů osobní služby, do kterých 
patří kadeřníci a podobor provoz služeb140. Absolventi těchto podoborů mají totiž 
dlouhodobě velmi špatné uplatnění na trhu práce. V průměru nalezne práci po škole 
pouze polovina absolventů. Ani rychlost jejich uplatnění141 není v porovnání s ostatními 
obory dobrá a po 10 měsících od vyučení jich je takřka 1/3 nezaměstnaných. Jedná se 
tedy o velmi ohroženou skupinu absolventů na trhu práce. Vzhledem k tomu, že počet 
vyučených v tomto oboru bude v příštích třech letech narůstat, měla by se této skupině 
věnovat větší pozornost, neboť nelze čekat změnu jejich uplatnění a hrozí, že velký 
podíl z nich s ním na delší dobu ztratí kontakt.    
Další skupinou jsou vyučení v oboru obchodu (jedná především o prodavače). I tito 
absolventi jsou z dlouhodobého hlediska ohroženou skupinou na trhu práce. Přechod ze 
školy do zaměstnání je v porovnání s ostatními obory průměrný. Jakmile však tito 
vyučení neseženou práci a přejdou do stavu nezaměstnanosti, jen těžko nalézají do 10 
měsíců od vyučení zaměstnání. Aktivní politika zaměstnanosti by se tak měla zaměřit 
na pomoc při nalézání zaměstnání. 
Další ohroženou skupinou na trhu práce jsou vyučení zemědělci, tedy především 
mechanizátoři lesní výroby, opraváři zemědělských strojů, zahradníci a farmáři. Jejich 
uplatnění se systematicky zhoršuje a to především fáze přechodu ze školy do 
zaměstnání, kde v průměru takřka polovina absolventů skončí nezaměstnaných. Ani u 
tohoto oboru nepředpokládáme v příštích třech letech pokles počtu absolventů ani 
zlepšení jejich uplatnění.     
Poslední vybranou skupinou oborů jsou maturanti v uměleckých oborech. Jedná se o 
různé formy výtvarnictví (především sklářského) a zpracování kovů. Dlouhodobě mají 
absolventi těchto oborů jedno z nejlepších uplatnění na trhu práce. To je způsobeno 
velmi malým podílem absolventů, kteří ihned po škole přejdou do stavu 
nezaměstnanosti. Domníváme se, že tato skutečnost je zčásti zapříčiněna malým počtem 
žáků ve třídách a osobním kontaktem s vyučujícími (často umělci z praxe), kteří posléze 
dokážou absolventům zprostředkovat zaměstnání ihned po skončení školy. Je ale možné 
sledovat, že jakmile se tito absolventi stanou nezaměstnanými, velmi špatně nachází 
zaměstnání a i jim je potřeba věnovat zvýšenou péči ze strany ÚP.  
 

6.4. Efektivita kanálů v Libereckém kraji 
V této kapitole budeme testovat model efektivity kanálů vytvořený na základě analýzy 
v kapitole: Analýza efektivity kanálů při uplatnění absolventů. Porovnáme rozložení 
kanálů mezi jednotlivými obory s uplatněním absolventů těchto oborů v Libereckém 
kraji a budeme sledovat, zda absolventi oborů, které mají časté rozložení efektivních 
kanálů, mají i lepší uplatnění na trhu práce v Libereckém kraji. 
 
Jako nejefektivnější jsme v rámci analýzy kanálů vyhodnotili tyto kanály: 

                                                
140 Profil absolventa: „Absolvent se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v 
ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod. Také se uplatní při výkonu pomocných 
prací při přípravě pokrmů, při praní a žehlení prádla, při šití a opravách prádla a bytových doplňků“. 
Převzato z: http://sosliberec.cz/provozni-sluzby 
141	  Podíl	  absolventů	  v	  evidenci	  10	  měsíců	  po	  absolvování	  ku	  počtu	  absolventů	  v	  evidenci	  3	  měsíce	  
po	  absolvování.	  
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Tabulka 8: Celková efektivita kanálů používaných k nalezení zaměstnání. 

Zaměstnání Shoda Stabilita Celkem
Rozložení 

mezi 
absolventy

 začal podnikat, rodinná forma 1 2 1 1 5%

 kontakty ze školy, praxe 2 1 3 2 6%

 internet 4 4 2 3 8%

 práce byla nabídnuta 3 3 5 4 13%

 zeptal se ve firme 5 5 6 5 22%

 inzerát v novinách 7 6 4 6 7%

 příbuzní 6 8 7 7 30%

 úřad práce 8 7 8 8 9%
 

 
Zároveň jsme ukázali rozložení těchto kanálů mezi jednotlivými obory: 
 
Tabulka 5: Rozložení kanálů nelezení zaměstnání mezi obory vzdělání. 
 

23 26 63 64 65 66 68 69

 příbuzní 31% 33% 28% 42% 30% 22% 29% 23%

 zeptal se ve firme 27% 19% 7% 18% 16% 34% 25% 23%

 úřad práce 7% 6% 16% 8% 5% 13% 12% 7%

 inzerát v novinách 5% 7% 4% 10% 8% 6% 6% 10%

 internet 5% 13% 15% 6% 14% 0% 15% 0%

 kontakty ze školy, praxe 6% 8% 6% 3% 7% 8% 2% 7%

 začal podnikat, rodinná forma 3% 4% 7% 4% 3% 4% 4% 10%

 práce byla nabídnuta 15% 9% 15% 9% 16% 11% 8% 18%
 

 
V Libereckém kraji mají dlouhodobě nejlepší uplatnění obory strojírenství (23), 
elektrotechnika (26) a Právo, právní a veřejnoprávní činnost (68). Průměrné uplatnění 
mají absolventi oborů ekonomika (63), Podnikání v oborech (64). Nejhorší uplatnění 
dosahují obory Gastronomie, hotelnictví a turismus (65), ostatní služby (69) a obchod 
(66). Popis uplatnění absolventů těchto oborů je v kapitole Ukazatele dynamického 
uplatnění absolventů. Podrobné výsledky jsou k nalezení v příloze: tabulky 18-22.  
 
 
Strojírenství (23) 



   

 

66 

  

Absolventi tohoto oboru využívají nejčastěji kanálů příbuzní, zeptal se ve firmě, práce 
byla nabídnuta. Oproti jiným kanálům jinak nevykazují vyšší podíl absolventů v jiných 
kanálech. Absolventi tohoto oboru mají v Libereckém kraji jedno z nejlepších uplatnění 
na trhu práce. Nejčastěji využívané kanály v rámci tohoto oboru nejsou podle našeho 
modelu efektivity kanálů výrazně efektivnější, než ostatní kanály.  
 
Elektrotechnika (26) 
Absolventi tohoto oboru využívají nejčastěji kanálů příbuzní, zeptal se ve firmě, 
internet. Oproti ostatním oborům se vyznačují vyšším podílem absolventů, kteří měli 
kontakty ze školy. I absolventi tohoto oboru mají na trhu práce v Libereckém kraji 
dlouhodobě jedno z nejlepších uplatnění.   
 
Ekonomika (63) 
Absolventi těchto oborů ve vyšší míře využívají úřad práce a internet, než je tomu u 
absolventů ostatních oborů. Méně často naopak využívají kanálu příbuzní. Absolventi 
tohoto oboru mají spíše průměrné uplatnění v Libereckém kraji. 
 
Podnikání v oborech (64) 
Absolventi těchto oborů ve vyšší míře využívají vlastních aktivních kanálů k nalezení 
zaměstnání, především pak příbuzných a inzerátů. I absolventi tohoto oboru mají spíše 
průměrné uplatnění v Libereckém kraji. 
 
Gastronomie, hotelnictví a turismus (65) 
Nejčastějšími kanály uplatnění jsou příbuzní, zeptal se ve firmě a práce byla nabídnuta. 
Oproti ostatním absolventům také častěji využívají internet. Z hlediska uplatnění 
absolventů v Libereckém kraji vykazují tito absolventi jeden z nejhorších výsledků.  
 
Ostatní služby (69) a obchod (66) 
Absolventi těchto oborů častěji využívají kanálu zeptal se ve firmě, úřadu práce a 
kanálu práce byla nabídnuta. Absolventi ostatních služeb pak výrazněji než ostatní 
absolventi začínají podnikat nebo pracují v rodinné firmě. V Libereckém kraji mají tito 
absolventi nejhorší uplatnění na trhu práce.  
 
Právo, právní a veřejnosprávní činnost (68) 
Absolventi tohoto oboru využívají nejčastěji kanálů příbuzní, zeptal se ve firmě, 
internet. Oproti ostatním absolventům také poměrně často využívají úřad práce. 
Z hlediska uplatnění dosahují tito absolventi v Libereckém kraji velmi dobrých 
výsledků 
 
Shrnutí 
Představené rozložení kanálů mezi obory, jejich efektivita a úspěšnost uplatnění 
absolventů v Libereckém kraji, nevykazují výrazné shody. Zdá se tak, že efektivita 
kanálů bude mít silné regionální zakotvení a bude vázána na sociální a ekonomické 
charakteristiky daného regionu. Nelze ji tedy zobecnit na celou ČR. 
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7. Závěr 
Na tomto místě bychom rádi shrnuli všechny poznatky a odpověděli na stanovené 
hypotézy. V teoretické části jsme nastínili hlavní oblasti, kterými se diplomová práce 
zabývá: 

1. Role oborového vzdělání (profesní vs. signalizační model vzdělání), 
2. Vliv kanálů na uplatnění absolventů, 
3. Dynamika uplatnění absolventů v rané fázi pracovní kariéry. 

 

7.1. Role oborového vzdělání (profesní vs. signalizační 
model vzdělání) 

V rámci teoretických konceptů role oborového vzdělávání jsme nastínili dva hlavní 
proudy, které chápou vzdělání jako (1) proces, kdy student nabývá dovednosti 
uplatnitelné později při přechodu do zaměstnání. Tyto nabyté dovednosti ovlivňují 
absolventovy šance na nalezení a povahu zaměstnání. Oborové vzdělávání je v rámci 
tohoto přístupu považováno za výhodnější než vzdělání obecné. (2) Vzdělání je proces, 
jehož ukončení signalizuje absolventovy charakteristiky (jeho měkké dovednosti). 
Nabyté dovednosti nejsou v zaměstnání do takové míry využitelné a velkou roli při 
nalezení zaměstnání hraje vystudovaný stupeň vzdělání, který vypovídá o 
absolventových osobnostních charakteristikách (měkké dovednosti). Oborové 
vzdělávání je v rámci tohoto přístupu považováno za méně výhodné než vzdělání 
obecné, které o absolventových osobnostních charakteristikách vypovídá lépe.  
 
Zaměstnavatelé z „oborových sektorů“ (průmysl) velmi často vypovídají, že hlavními 
očekáváními, které od absolventů škol mají, jsou: odborná kvalifikace a znalost v oboru. 
Zároveň tito zaměstnavatelé kladou velký důraz na dosažené vzdělání. Naopak 
zaměstnavatelé z oboru služeb a obchodu  (terciární sektor) uvádějí jako nejvyšší nárok 
na nově příchozí absolventy schopnost dále se učit. Pokud tuto informaci vztáhneme 
k faktu, že absolventi ekonomických oborů, obchodu a služeb mají obecně horší 
uplatnění na trhu práce, mohli bychom konstatovat, že toto horší uplatnění je do určité 
míry způsobeno špatnou skladbou kurikula těchto vzdělávacích programů, které 
nereflektuje do takové míry potřeby zaměstnavatelů. Většina profesí pro absolventy 
v sektoru průmyslu jsou profese vyžadující oborové vzdělání142, naopak profese 
v sektoru služeb a obchodu jsou často univerzální143a nevyžadují žádné specifické 
vzdělání. Domníváme se tak, že středoškolské vzdělání v ČR plní roli profesní, dává 
absolventovi dovednostmi uplatnitelné později v zaměstnání. Tyto nabyté dovednosti 
do velké míry ovlivňují absolventovy šance na uplatnění. Vzhledem k inflaci 
maturitního vzdělání144, přestala být informace o vystudování maturity 
rozhodujícím signálem ukazujícím o schopnostech absolventa a vyšší roli má nyní 
ve středoškolském vzdělání vystudovaný obor a v něm nabyté dovednosti. Jak 
ukazuje analýza uplatnění absolventů na trhu práce v Libereckém kraji, absolventi 
oborových zaměření (elektrotechnika, strojírenství, stavebnictví, zdravotnictví) mají 
lepší uplatnění než absolventi spíše obecných programů (ekonomika, podnikání 
v oborech, obchod). Výše zmíněné rozdíly v uplatnění na trhu práce v Libereckém 

                                                
142	  Je	  velmi	  nepravděpodobné,	  že	  by	  mohl	  pozici	  např.:	  nástrojáře	  vykonávat	  někdo	  jiný	  než	  
vyučený	  nástrojář.	  
143	  Profesi	  prodavačky	  v	  obchodu	  může	  vykonávat	  i	  absolvent	  jiného	  oboru.	  
144	  Podle	  výkonové	  ročenky	  UIV	  mělo	  maturitu	  ve	  školním	  roce	  2010/2011	  76%	  absolventů	  
středních	  škol(http://www.uiv.cz/clanek/730/2119).	  
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kraji jsou v souladu s východisky profesního modelu vzdělání145. Domníváme se, že 
tato skutečnost dále potvrzuje převahu profesního modelu středoškolského vzdělání nad 
signalizačním modelem. Z hlediska stratifikační teorie vzdělání tento fakt implikuje, že 
vzdělanostní reprodukční efekt, který je v ČR silný146, není z hlediska uplatnění 
absolventů147 fatálním problém.  
 

7.2. Vliv kanálů na uplatnění absolventů 
V rámci kanálů, kterými absolventi nalézají zaměstnání odpovídáme na hypotézu o tom, 
že kanály s přesahem do vyšších sociálních tříd pomáhají absolventovi nalézt 
zaměstnání efektivněji, než kanály, které tyto přesahy neposkytují. Dále jsme sledovali 
obecnou efektivitu kanálů v ČR.  
 
V rámci zaměstnanosti sledujeme mezi jednotlivými kanály značné rozdíly. Z tohoto 
hlediska se jako nejefektivnější ukazují kanály, které mají přímé nebo nepřímé 
napojení na zaměstnavatele (rodinná firma, kontakty ze školy, práce byla nabídnuta), 
spíše než kanály vedoucí k vyšším sociálním třídám. Zároveň sledujeme, že přístup 
k těmto třem nejefektivnějším kanálům má zhruba 25% absolventů. Domníváme 
se tak, že tyto kanály jsou do velké míry přístupné pouze vymezeným sociálním 
skupinám, pravděpodobně z vyšších sociálních tříd148. Vedle kanálů, které mají 
přímé napojení na zaměstnavatele se jako efektivní ukazuje internet. Ten je dobrý 
především z hlediska stability zaměstnání (absolventi, kteří si najdou zaměstnání přes 
tento kanál u něj často zůstanou i tři roky po absolvování). Vliv internetu bude do 
budoucna, vzhledem k jeho penetraci v populaci i rostoucí frekvenci využívání 
jako nástroje komunikace, růst. 
 
Předpokládáme, že kanály vykazující vyšší mírou zaměstnanosti149 budou absolventy 
upřednostňovány před kanály, které vykazují nižší míru zaměstnanosti150. Kanály, které 
vykazují nízkou míru zaměstnanosti, tak budou absolventy využívány až na posledním 
místě a nejdříve budou absolventi využívat kanály s lepší šancí na uplatnění. Pokud má 
absolvent kontakty se zaměstnavatelem, nedříve využije ty (a většinou nalezne 
zaměstnání). Pokud je ale nemá, projeví vlastní iniciativu. Nejdříve vyzkouší nabídky 
na internetu, poté vyzkouší vlastní optání se u zaměstnavatele. Teprve potom využije 
k nalezení zaměstnání příbuzné. Úřad práce je v posloupnosti využití kanálů posledním 
místem, ke kterému se absolventi uchylují.  
Přístup k nejefektivnějším kanálům je značně omezený a k polovině nejefektivnějších 
kanálů má přístup 32% absolventů. Zbývajících 68% využívá méně efektivní kanály.  
 
V našem případu Libereckého kraje se ukázalo, že efektivita kanálů při uplatnění 
absolventů je závislá na regionu, potažmo dalších externích podmínkách trhu 
                                                
145	  Absolventi	  oborového	  vzdělání	  mají	  lepší	  uplatnění	  než	  absolventi	  obecných	  studijních	  
programů.	  
146	  Reprodukčním	  efektem	  máme	  na	  mysli	  situaci,	  kdy	  děti	  mají	  tendenci	  kopírovat	  vzdělání	  rodičů.	  
Více	  viz	  Matějů, Straková J. (2006); Simonová, Soukup (2009); Matějů, Straková, Veselý (2010).	  
147	  Nikoliv	  z	  hlediska	  vzdělanostní	  kariéry,	  vlastní	  volby	  vzdělání,	  profese.	  
148	  Hypotézu	  o	  vyšší	  síle	  sociálních	  kontaktů	  vedoucích	  k	  vyšším	  sociálním	  třídám	  tak	  můžeme	  pro	  
absolventy	  v	  ČR	  vyvrátit.	  
149	  Pokud	  ke	  kanálům	  mají	  přístup,	  bereme	  tedy	  v	  potaz	  pouze	  univerzální	  kanály:	  Internet,	  
příbuzní,	  novinová	  inzerce,	  úřad	  práce,	  zeptal	  se	  ve	  firmě.	  
150	  Absolvent	  nejprve	  využije	  ten	  kanál,	  pomocí	  kterého	  má	  (podle	  jeho	  zkušeností	  z	  okolí)	  lepší	  
šanci	  nalézt	  zaměstnání.	  
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práce (především socio-ekonomické charakteristiky regionu). Testovali jsme, zda 
obory, které využívají primárně efektivní kanály pro celou ČR, mají zároveň dobré 
uplatnění na trhu práce v Libereckém kraji. Při této analýze jsme nenašli výraznější 
porobnosti.  
 

7.3. Dynamika uplatnění absolventů v rané fázi pracovní 
kariéry. 

Zahraniční výzkumy z oblasti uplatnění absolventů na trhu práce ukazují, že raná fáze 
pracovní kariéry je charakteristická dynamikou přechodu mezi stavy zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti a mezi zaměstnáními jako takovými. 
 
V rámci konstrukce a následné analýzy indikátorů uplatnění absolventů na trhu práce 
jsme se zaměřili na přechod ze školy do zaměstnání a na prvních deset měsíců při 
hledání zaměstnání. Představené výsledky indikují, že absolventi mají vyšší míru 
mobility mezi stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti než zbytek populace. Častěji 
tak nalézají a přicházejí o zaměstnání, což činí ranou fázi jejich pracovní kariéry méně 
jistou než u jejich starších kolegů. Obecně absolventi vykazují vyšší míru 
nezaměstnanosti než pracovníci s praxí a jsou zhoršenou situací na trhu práce 
postiženi ve vyšší míře. Příčinou vyšší nezaměstnanosti v dobách horší situace na 
trhu práce není to, že by bylo více absolventů ihned po škole nezaměstnaných, ale 
to, že ti, kteří se nezaměstnanými stanou, v evidenci ÚP ve vyšší míře zůstávají 
(důsledkem snížené mobility na trhu práce). Komparativní výhoda vyšší mobility, která 
působí positivně v dobách příznivé situace na trhu práce, zmizí. To je podle nás 
důvodem toho, že absolventi jsou horší situací na trhu práce postiženi více než 
pracovníci s praxí. To potvrzují výpovědi zaměstnavatelů, kteří uvádějí, že při 
zhoršené situaci na trhu práce (tedy vyšší konkurenci mezi nezaměstnanými) 
upřednostní pracovníky s praxí před absolventy (z důvodu více zkušeností a 
dovedností). Dále se ukazuje, že existuje riziková skupina absolventů, kteří jsou 
vystaveni vysoké šanci dlouhodobé nezaměstnanosti a ztrátě kontaktu s trhem práce. 
Některé takové skupiny jsme představili v rámci analýzy uplatnění absolventů 
v Libereckém kraji. Jsou jimi vyučení v osobních službách, zemědělství, kuchaři a 
číšníci, prodavači, ale také absolventi uměleckých oborů a gymnázií, kterým se 
nepodařilo najít ihned zaměstnání. Dále jsme identifikovali ranou fázi přechodu ze 
školy na trh práce pro absolventy nejčetnější oborů. Jako perspektivní se 
v Libereckém kraji ukazují podobory mechaniků, nástrojářů, maturitní obor 
strojírenství, elektrikářů a uměleckých oborů. Jako méně perspektivní se jeví 
studium obchodní akademie (při nepokračování do terciárního vzdělávání), 
obchodně podnikatelské činnosti, podnikání v oborech a hotelové školy. Dále se 
ukazuje, že uplatnění absolventů technických oborů je více závislé na ekonomické 
situaci, než uplatnění absolventů gymnázií, ekonomických nebo gastronomických oborů 
a za svoje celkově dobré uplatnění platí nestabilitou v dobách ekonomické recese. 
 
Představené analýzy jsou limitovány omezeními agregovaných dat, které jsou veřejně 
dostupné. Přesto lze pomocí nich odhadnout trendy, evaluovat různé politiky 
zaměstnanosti a celkově analyzovat uplatnění absolventů středních škol. V rámci 
analýzy uplatnění absolventů na trhu práce jsme se zaměřili na návrh alternativních 
nástrojů měření jejich situace, které jsou (v případě zájmu) použitelné ve veřejných 
institucích. 
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Výsledky analýzy uplatnění absolventů na trhu práce v Libereckém kraji se opírají o 
návrh systému indikátorů, který je konstruován z veřejně dostupných dat a který může 
přispět k dalšímu popisu situace absolventů na trhu práce. Tento systém se skládá z tří 
ukazatelů: 

1. Okamžitá míra nezaměstnanosti po ukončení školy, 
2. Rychlost uplatnění v prvních 7 měsících po ukončení školy, 
3. Celkové uplatnění po 10 měsících od ukončení školy. 

(1) Okamžitá míra nezaměstnanosti po ukončení školy ukazuje podíl absolventů daných 
oborů151 evidovaných na úřadu práce ke konci září ku počtu absolventů vstupujících na 
trh práce (absolvovali, neodešli na vysokou školu/do neaktivity, jsou tedy aktivními na 
trhu práce). Ukazuje tak, kolik procent z absolventů vstupujících na trh práce nenalezlo 
zaměstnání ihned po absolvování152 a vyjadřuje úspěšnost okamžitého přechodu ze 
školy do zaměstnání.  
(2) Druhým ukazatelem je rychlost uplatnění absolventů v průběhu prvních 7 měsíců na 
po ukončení školy. Počítá se jako počet absolventů, kteří jsou v evidenci k dubnu 
dalšího roku (tedy 7 měsíců od září) ku počtu absolventů, kteří byli evidovaní ke konci 
září předcházejícího roku. Ukazuje, jak rychle se daří nalézt zaměstnání těm 
absolventům, kteří skončili po škole na ÚP a vyjadřuje dynamiku jejich uplatnění v rané 
fázi jejich pracovní kariéry. 
(3) Posledním ukazatelem je celková míra uplatnění 10 měsíců po ukončení školy, která 
vyjadřuje podíl absolventů evidovaných na ÚP k dubnu (tedy 7 měsíců od září, 10 
měsíců od ukončení školy) ku celkovému počtu absolventů vstupujícím na trh práce. 
Tento ukazatel vyjadřuje celkovou úspěšnost uplatnění v rané fázi pracovní kariéry 
absolventů.  
Sledování těchto tří ukazatelů současně může dávat ucelený obraz o tom, kolik žáků si 
našlo ihned zaměstnání (k září), jak se jim daří během prvních 7 měsíců nalézt 
zaměstnání a jaká je jejich celková situace 10 měsíců po absolvování a to podrobně pro 
jednotlivé obory a vybrané okresy/kraje.  
 
 
 

8. Summary 
Nabyté dovednosti absolventů do velké míry ovlivňují jejich šance na uplatnění. S tím, 
jak velká většina středoškoláků dokončuje maturitní obory, přestala být informace o 
jeho vystudování rozhodujícím signálem ukazujícím o schopnostech absolventa a vyšší 
roli má nyní ve středoškolském vzdělání vystudovaný obor a v něm nabyté dovednosti. 
Středoškolské oborové vzdělání tedy v ČR plní roli profesního modelu. Jako 
nejefektivnější kanály, kterými absolventi nalézají zaměstnání, se ukazují ty, jež mají 
přímé nebo nepřímé napojení na zaměstnavatele (rodinná firma, kontakty ze školy, 
práce byla nabídnuta). Vedle těchto kanálů se jako efektivní ukazuje internet, jehož role 
bude do budoucna, vzhledem k jeho penetraci v populaci i rostoucí frekvenci využívání 
jako nástroje komunikace, růst. Absolventi mají na trhu práce v ČR i v Libereckém kraji 
vyšší míru mobility mezi zaměstnáními i mezi stavy zaměstnanosti a nezaměstnanosti 
než zaměstnanci s praxí. Tato dynamika je klíčová při jejich uplatnění. Příčinou vyšší 
                                                
151	  Na	  úroveň	  dvojmístného	  kódu	  KKOV.	  
152	  Vzhledem	  k	  tomu,	  že	  první	  prázdniny	  po	  absolvování	  jsou	  absolventům	  propláceny	  státem	  
zdravotní	  i	  sociální	  příspěvky,	  většina	  absolventů	  si	  počká	  a	  vezme	  si	  tyto	  „poslední	  prázdniny“	  
volno	  (nehledá	  zaměstnání).	  To	  začne	  až	  s	  počátkem	  dalšího	  školního	  roku	  (září)	  nebo	  na	  konci	  
prázdnin	  (výpověď	  pracovnice	  ÚP	  Jablonec	  nad	  Nisou).	  
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nezaměstnanosti absolventů (v porovnání se zaměstnanci s praxí) v dobách horší situace 
na trhu práce není to, že by bylo více absolventů ihned po škole nezaměstnaných, ale to, 
že ti, kteří se nezaměstnanými stanou, v evidenci ÚP ve vyšší míře zůstávají. Šance na 
uplatnění absolventů jsou silně ovlivněny sociálními a ekonomickými podmínkami 
daného regionu trhu práce. V Libereckém kraji nalézají nejlepší uplatnění obory 
kopírující ekonomickou strukturu hlavních zaměstnavatelů. Jejich míra uplatnění se 
mění s tím, jakých hospodářských výsledků tito zaměstnavatelé dosahují. 
 
Hard skills acquired during the education do influence the level of employment of 
graduates. There has been strong rise of secondary school graduates with general 
education recently. This rise devaluates the price of general education that is no longer 
exceptional and thus carries no information on how good the graduate is. The most 
effective networks are those that have direct connection to employer (connection from 
school, family business, jobs was offered by the employer). Internet also proves to be 
very good source for finding the first job. Graduates are exposed to greater dynamics 
between jobs and between employment and unemployment status than regular workers. 
The level of dynamics on labour market influences the employment status of graduates 
the most. This level of employment is strongly influenced by regional social and 
economical aspects that determine the chances of finding jobs and other characteristics 
of labour market. 
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11. Příloha 
 
PŘÍLOHA	  Č.	  1:	  OBRÁZEK	  29:	  POČET	  ABSOLVENTŮ,	  KTEŘÍ	  PŘED	  ROKEM	  BYLI	  
NEZAMĚSTNANÍ	  A	  V	  REFERENČNÍM	  ROCE	  STUDUJÍ;	  POČET	  ABSOLVENTŮ,	  KTEŘÍ	  PŘED	  
ROKEM	  BYLI	  NEZAMĚSTNANÍ	  A	  V	  REFERENČNÍM	  ROCE	  JSOU	  NEAKTIVNÍ	  
(MATEŘSKÁ/RODIČOVSKÁ	  DOVOLENÁ,	  V	  ZAHRANIČÍ,	  INVALIDNÍ	  DŮCHOD,	  
DOBROVOLNÝ	  ODCHOD	  Z	  EVIDENCE).	  

 
 

 
Zdroj: VŠPS, vlastní výpočet. 
 
PŘÍLOHA	  Č.	  2:	  TABULKA	  23:	  PROCENTA	  ČERSTVÝCH	  ABSOLVENTŮ	  STŘEDNÍCH	  ŠKOL	  
S	  MATURITOU	  NEPOKRAČUJÍCÍCH	  VE	  STUDIU	  NA	  VŠ/VOŠ.	  

Obory vzdělání SOŠ SOÚ 
23 42,8 69,2 
26 33,7 61,9 
36 36,3 - 
41 57,8 - 
53 46,1 - 
63 54 65,7 
64 63,4 86,1 
65 65,5 85,8 
66 - 78,8 
82 45,1 61,9 
Průměr 2009 56,2 - 
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Průměr 2008 65,2 - 
Průměr 2007 67,6 - 
Průměr 2006 70,9 - 
Průměr 2005 73,6 - 
Zdroj: NÚOV 2006b. 
 
PŘÍLOHA	  Č.	  3:	  TABULKA	  24:	  PROCENTA	  ČERSTVÝCH	  ABSOLVENTŮ	  STŘEDNÍCH	  ŠKOL	  S	  
VYUČENÍM	  NEPOKRAČUJÍCÍCH	  VE	  STUDIU	  NA	  NÁSTAVBOVÉ	  NEBO	  JINÉ	  STŘEDOŠKOLSKÉ	  
STUDIUM.	  

Průměr 2009 62,1 
Průměr 2008 75,5 
Průměr 2007 77,8 
Průměr 2006 75 
Průměr 2005 75 

Zdroj: ÚIV. 
 
PŘÍLOHA	  Č.	  4:	  TABULKA	  25:	  PROCENTA	  ČERSTVÝCH	  ABSOLVENTŮ	  NEZAREGISTROVANÝCH	  
NA	  ÚP	  A	  NEAKTIVNÍCH.	  

2005 2006 2007 2008 2009 
2,5 4,9 4,1 3,6 2,2 

Zdroj: VŠPS, vlastní výpočet. 
 
 
PŘÍLOHA	  Č.	  5:	  TABULKA	  26:	  PŘEHLED	  NÁZVŮ	  A	  KÓDŮ	  OBORŮ	  PODLE	  KLASIFIKACE	  KKOV	  
(VERZE	  PLATNÁ	  K	  1.9.2008).	  

Kód oboru Název oboru 
11 Matematické obory 
12 Geologické obory 
13 Geografické obory 
14 Chemické obory 
15 Biologické obory 
16 Ekologie a ochrana životního prostředí 
17 Fyzikální obory 
18 Informatické obory 
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 
23 Strojírenství a strojírenská výroba 
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 
28 Technická chemie a chemie silikátů 
29 Potravinářství a potravinářská chemie 
31 Textilní výroba a oděvnictví 
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 
35 Architektura 
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 
37 Doprava a spoje 
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39 Speciální a interdisciplinární obory 
41 Zemědělství a lesnictví 
43 Veterinářství a veterinární prevence 
51 Lékařské vědy 
52 Farmaceutické vědy 
53 Zdravotnictví 
61 Filozofie, teologie 
62 Ekonomie 
63 Ekonomika a administrativa 
64 Podnikání v oborech, odvětví 
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 
66 Obchod 
67 Sociální vědy 
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 
69 Osobní a provozní služby 
71 Obory z oblasti historie 
72 Publicistika, knihovnictví a informatika 
73 Filologické vědy 
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport 
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 
77 Obory z oblasti psychologie 
78 Obecně odborná příprava 
79 Obecná příprava 
81 Teorie a dějiny umění 
82 Umění a užité umění 
91 Teorie vojenského umění 
95 Vojenské zdravotnictví 

Zdroj.: ČSÚ. 
 
PŘÍLOHA	  Č.	  6:	  TABULKA	  27:	  MÍRY	  OKAMŽITÉ	  NEZAMĚSTNANOSTI,	  RYCHLOSTI	  UPLATNĚNÍ	  
A	  CELKOVÉHO	  UPLATNĚNÍ	  (VŽDY	  V	  %)	  PRO	  ROK	  2005.	  	  

Dosažené 
vzdělání Obor ATP A9/ÚP 

Okamžitá 
MN A4/ÚP 

Rychlost 
uplatnění 

Celkové 
uplatnění 

H 23 238 45 18,9 17 37,8 7,1 
M 23 127 26 20,5 8 30,8 6,3 
H 26 136 26 19,2 9 34,6 6,6 
M 26 78 30 38,5 15 50,0 19,2 
H 28 72 14 19,4 12 85,7 16,6 
H 29 52 20 38,7 8 40,0 15,5 
H 31 66 13 19,6 11 84,6 16,6 
M 31 53 14 26,6 6 42,9 11,4 
H 33 142 37 26,0 16 43,2 11,2 
H 36 131 41 31,4 22 53,7 16,8 
M 36 35* 10 28,5 8 80,0 22,8 
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H 41 97 30 31,1 13 43,3 13,5 
M 53 47 17 36,3 5 29,4 10,7 
M 63 299 109 36,4 55 50,5 18,4 
M 64 333 76 22,8 17 22,4 5,1 
H 65 249 97 39,0 47 48,5 18,9 
M 65 110 37 33,6 20 54,1 18,2 
H 66 98 26 26,7 18 69,2 18,5 
M 68 46 11 24,0 3 27,3 6,5 
H 69 52 26 50,0 16 61,5 30,8 
K 79 146 33 22,6 26 78,8 15,7 
M 82 100 23 22,9 11 47,8 11,0 
Celkem 

 
2706 761 28,1 363 47,7 13,4 

Pozn.: A9/ÚP – počet absolventů registrovaných na ÚP v září; A4/ÚP – počet absolventů registrovaných na ÚP v dubnu. 
H – střední s vyučením; M – střední s maturitou; K – gymnázium. Buňky označení zeleně představují 25% 
neúspěšnějších hodnot, žlutě 50% hodnot, červeně nejhorších 75% hodnot. Hodnota celkem se nemusí rovnat součtu 
v tabulce z důvodu vypuštění některých menších oborů z tabulky. 
 * obor stavebnictví jsme v analýze ponechali z důvodu zachování časové řady.   
 
 
PŘÍLOHA	  Č.	  7:	  TABULKA	  28:	  MÍRY	  OKAMŽITÉ	  NEZAMĚSTNANOSTI,	  RYCHLOSTI	  UPLATNĚNÍ	  
A	  CELKOVÉHO	  UPLATNĚNÍ	  (VŽDY	  V	  %)	  PRO	  ROK	  2006.	  	  

Dosažené 
vzdělání Obor ATP A9/ÚP 

Okamžitá 
MN A4/ÚP 

Rychlost 
uplatnění 

Celkové 
uplatnění 

H 23 236 59 25,0 19 32,2 8,1 
M 23 123 14 11,4 10 71,4 8,2 
H 26 120 20 16,7 7 35,0 5,8 
M 26 72 26 36,0 18 69,2 24,9 
H 28 62 17 27,5 10 58,8 16,2 
H 29 68 19 27,8 10 52,6 14,6 
H 31 54 20 36,9 5 25,0 9,2 
M 31 63 7 11,2 4 57,1 6,4 
H 33 116 31 26,7 9 29,0 7,8 
H 36 117 33 28,2 8 24,2 6,8 
M 36 44 15 34,3 6 40,0 13,7 
H 41 85 20 23,6 8 40,0 9,5 
M 53 39* 12 30,8 2 16,7 5,1 
M 63 330 71 21,5 32 45,1 9,7 
M 64 385 91 23,6 38 41,8 9,9 
H 65 271 96 35,4 32 33,3 11,8 
M 65 106 29 27,2 10 34,5 9,4 
H 66 88 29 32,8 13 44,8 14,7 
M 66 49 17 34,4 6 35,3 12,1 
M 68 41 4 9,8 2 50,0 4,9 
H 69 73 41 56,2 13 31,7 17,8 
K 79 121 24 19,9 28 116,7 20,3 
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M 82 106 22 20,8 16 72,7 15,2 
Celkem 

 
2768 701 25,3 300 42,8 10,8 

Pozn.: A9/ÚP – počet absolventů registrovaných na ÚP v září; A4/ÚP – počet absolventů registrovaných na ÚP v dubnu. 
H – střední s vyučením; M – střední s maturitou; K – gymnázium. Buňky označení zeleně představují 25% 
neúspěšnějších hodnot, žlutě 50% hodnot, červeně nejhorších 75% hodnot. Hodnota celkem se nemusí rovnat součtu 
v tabulce z důvodu vypuštění některých menších oborů z tabulky.   
* obor zdravotnictví jsme v analýze ponechali z důvodu názornosti výborného uplatnění absolventů s tímto 
zaměřením.   
 
PŘÍLOHA	  Č.	  8:	  TABULKA	  29:	  MÍRY	  OKAMŽITÉ	  NEZAMĚSTNANOSTI,	  RYCHLOSTI	  UPLATNĚNÍ	  
A	  CELKOVÉHO	  UPLATNĚNÍ	  (VŽDY	  V	  %)	  PRO	  ROK	  2007.	  	  

Dosažené 
vzdělání Obor ATP A9/ÚP 

Okamžitá 
MN A4/ÚP 

Rychlost 
uplatnění 

Celkové 
uplatnění 

H 23 226 42 18,6 12 28,6 5,3 
M 23 120 14 11,7 10 71,4 8,3 
H 26 68 16 23,5 4 25,0 5,9 
M 26 95 26 27,4 2 7,7 2,1 
H 28 54 9 16,8 10 111,1 18,6 
M 28 41 1 2,4 2 200,0 4,9 
H 29 72 6 8,3 3 50,0 4,2 
H 31 49 7 14,3 3 42,9 6,1 
M 31 40 6 14,9 3 50,0 7,4 
H 33 115 25 21,7 8 32,0 7,0 
H 36 120 29 24,2 4 13,8 3,3 
M 36 46 18 39,1 4 22,2 8,7 
H 41 71 23 32,4 10 43,5 14,1 
M 63 330 68 20,6 25 36,8 7,6 
M 64 366 69 18,8 23 33,3 6,3 
H 65 264 69 26,2 29 42,0 11,0 
M 65 119 28 23,6 13 46,4 10,9 
H 66 96 15 15,6 7 46,7 7,3 
M 68 41 4 9,7 1 25,0 2,4 
H 69 46 24 52,2 11 45,8 23,9 
K 79 128 22 17,3 24 109,1 18,5 
M 82 98 15 15,3 10 66,7 10,2 
Celkem 

 
2640 544 20,6 220 40,4 8,3 

Pozn.: A9/ÚP – počet absolventů registrovaných na ÚP v září; A4/ÚP – počet absolventů registrovaných na ÚP v dubnu. 
H – střední s vyučením; M – střední s maturitou; K – gymnázium. Buňky označení zeleně představují 25% 
neúspěšnějších hodnot, žlutě 50% hodnot, červeně nejhorších 75% hodnot. Hodnota celkem se nemusí rovnat součtu 
v tabulce z důvodu vypuštění některých menších oborů z tabulky.  
 
PŘÍLOHA	  Č.	  9:	  TABULKA	  30:	  MÍRY	  OKAMŽITÉ	  NEZAMĚSTNANOSTI,	  RYCHLOSTI	  UPLATNĚNÍ	  
A	  CELKOVÉHO	  UPLATNĚNÍ	  (VŽDY	  V	  %)	  PRO	  ROK	  2008.	  

Dosažené 
vzdělání Obor ATP A9/ÚP 

Okamžitá 
MN A4/ÚP 

Rychlost 
uplatnění 

Celkové 
uplatnění 

H 23 228 43 18,9 36 83,7 15,8 
M 23 85 11 13,0 16 145,5 18,9 
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H 26 107 19 17,8 14 73,7 13,1 
M 26 88 33 37,6 20 60,6 22,8 
H 28 46 2 4,3 5 250,0 10,8 
H 29 47 15 31,7 9 60,0 19,0 
H 31 36 10 28,0 9 90,0 25,2 
H 33 110 24 21,8 19 79,2 17,3 
H 36 97 21 21,6 15 71,4 15,4 
M 36 40 12 30,4 6 50,0 15,2 
H 41 51 24 47,0 17 70,8 33,3 
M 63 314 80 25,4 38 47,5 12,1 
M 64 369 76 20,6 47 61,8 12,7 
H 65 246 65 26,4 47 72,3 19,1 
M 65 105 17 16,2 9 52,9 8,6 
H 66 99 30 30,2 22 73,3 22,1 
M 66 43 12 27,7 3 25,0 6,9 
H 69 54 17 31,5 16 94,1 29,6 
K 79 109 17 15,6 20 117,6 15,8 
M 82 84 9 10,7 7 77,8 8,3 
Celkem 

 
2359 542 23,0 376 69,4 15,9 

Pozn.: A9/ÚP – počet absolventů registrovaných na ÚP v září; A4/ÚP – počet absolventů registrovaných na ÚP v dubnu. 
H – střední s vyučením; M – střední s maturitou; K – gymnázium. Buňky označení zeleně představují 25% 
neúspěšnějších hodnot, žlutě 50% hodnot, červeně nejhorších 75% hodnot. Hodnota celkem se nemusí rovnat součtu 
v tabulce z důvodu vypuštění některých menších oborů z tabulky. 
* obor textilnictví jsme v analýze ponechali z důvodu názornosti rapidního zhoršení uplatnění absolventů s tímto 
zaměřením.   
 
 
PŘÍLOHA	  Č.	  10:	  TABULKA	  31:	  MÍRY	  OKAMŽITÉ	  NEZAMĚSTNANOSTI,	  RYCHLOSTI	  
UPLATNĚNÍ	  A	  CELKOVÉHO	  UPLATNĚNÍ	  (VŽDY	  V	  %)	  PRO	  ROK	  2009.	  

Dosažené 
vzdělání Obor ATP A9/ÚP 

Okamžitá 
MN A4/ÚP 

Rychlost 
uplatnění 

Celkové 
uplatnění 

H 23 188 68 36,2 48 70,6 25,6 
M 23 100 40 40,1 37 92,5 37,1 
H 26 60 30 50,3 19 63,3 31,8 
M 26 68 46 67,2 22 47,8 32,1 
H 29 45 22 48,9 14 63,6 31,1 
H 33 73 22 30,0 27 122,7 36,8 
H 36 65 35 54,2 20 57,1 31,0 
M 36 53 13 24,6 12 92,3 22,7 
H 41 60 29 48,6 25 86,2 41,9 
M 63 340 71 20,9 71 100,0 20,9 
M 64 282 71 25,2 59 83,1 20,9 
H 65 216 77 35,6 67 87,0 31,0 
M 65 110 39 35,6 25 64,1 22,8 
H 66 43 15 34,8 16 106,7 37,2 



   

 

81 

  

H 69 52 28 53,8 24 85,7 46,2 
M 78 48 12 25,0 14 116,7 29,2 
K 79 171 19 11,1 21 110,5 11,1 
M 82 73 

 
0,0 13 - 17,7 

Celkem 
 

2047 562 27,5 481 85,6 23,5 
Pozn.: A9/ÚP – počet absolventů registrovaných na ÚP v září; A4/ÚP – počet absolventů registrovaných na ÚP v dubnu. 
H – střední s vyučením; M – střední s maturitou; K – gymnázium. Buňky označení zeleně představují 25% 
neúspěšnějších hodnot, žlutě 50% hodnot, červeně nejhorších 75% hodnot. Hodnota celkem se nemusí rovnat součtu 
v tabulce z důvodu vypuštění některých menších oborů z tabulky. 


