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Abstrakt 

Diplomová práce „České učňovské školství na rozcestí“ představuje problematiku 

učňovského školství. Práce vychází z teoretických východisek vzdělanostní reprodukce, 

pozitivních funkcí diverzifikovaných systémů, celoživotního vzdělávání a způsobu 

vymezení problému ve veřejné politice. Přináší pohled z mezinárodní perspektivy a 

identifikuje silné a slabé stránky jednotlivých systémů. U českého systému hledá příčiny 

a důsledky negativních i pozitivních jevů. Snaží se porozumět pozici zaměstnavatelů i 

samotných žáků.  Porozumění postojům jednotlivých aktérů činí na základě vlastního 

sběru dat. Práce respektuje diverzifikaci oborů a zkoumá, jak se postoje žáků u 

jednotlivých oborů liší. Na základě vymezeného problému jsou zde stanoveny klíčové 

oblasti, které determinují současný stav učňovského školství. Těmito oblastmi jsou 

samotný systém odborného školství, který svou selektivitou zvýhodňuje žáky z rodin 

s vyšším socioekonomickým zázemím, oblast kariérního poradenství, jehož role je 

především u žáků vstupujících na učební obory malá, a oblast spolupráce se sociálními 

partnery, která je klíčová pro zajištění kvality odborného školství. Pomocí stanovených 

klíčových oblastí autor ukazuje možné směry politické změny.  

Abstract 

Diploma thesis „Czech apprenticeship at a crossroads“ deals with the controversial topic 

of apprenticeship. Thesis is based on theoretical concepts of educational reproduction, 

positive functions of diversified educational systems, lifelong learning and problem 

delimitation in public policy. It brings the international perspective viewpoint and 

identifies strengths and weaknesses of different systems. Author looks into causes and 

consequences of negative phenomena while trying to understand different positions of 

employers and apprentices. Key areas are based on the delimited problem. These areas 

are: sole system of vocational education, which favors students with higher 

socioeconomic background; career guidance field, whose role in the process of decision 

making of students entering apprenticeship is small; the area of cooperation with social 



partners, which is crucial in enhancing the quality of apprenticeship. Author introduces 

possible ways of political change in these areas.  
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1. Předpokládaný název práce 

Předpokládaným názvem práce je „Regionální problémy učňovského školství a 

možnosti jejich řešení“. Co se geografického zaměření týče, bude se práce věnovat 

problematice učebních oborů na třech úrovních. První úroveň bude představovat 

srovnání mezinárodních přístupů k učebním oborům, druhá se zaměří na Českou 

republiku a poslední úroveň se bude věnovat konkrétnímu regionu v rámci České 

republiky. Na třetí úrovni si práce klade za cíl zjistit, zda vybraný region odpovídá 

obecným charakteristikám země a zda jsou navržená řešení v tomto specifickém regionu 

aplikovatelná. 

2. Námět a východiska 

Tématu učebních oborů se věnuji již delší dobu. V letním semestru akademického roku 

2011/2012 jsme s kolegy zpracovávali semestrální práci, která se zabývala vymezením 

problému zaměstnatelnosti absolventů učebních oborů. Především díky této práci jsem 

získal základní poznatky o této problematice. Učební obory v České republice jsou 

oblastí, které je věnováno jen málo odborné pozornosti (Veselý in Matějů 2007, str. 

247), přesto je však možné určité okruhy problémů z odborných publikací vyvodit. 

Jakkoliv mohou být popsané jevy závažné, v médiích a politických vyjádřeních se jim 

zpravidla nedostává takové pozornosti a sdělení se často omezují na zkratkovitá 

vyjádření, která nejsou založena na hlubší orientaci v problematice. Zároveň se do 

značné míry opírají o stereotypní tvrzení („Řemeslo má zlaté dno“, „Šikovné české 

ručičky“, apod.) a jedná se zpravidla o sdělení ohledně žádoucího počtu absolventů 

učebních oborů.  

Nejčastěji zmiňovaným hlediskem odborného vzdělávání je uplatnění absolventů na 

trhu práce (Veselý in Matějů 2007, str. 272). Opomíjeny jsou však okruhy problémů, 

které jsou spjaty právě s učebními obory. Katrňák se například věnuje reprodukci 

sociálních nerovností na středních školách. Podle Katrňáka, a dále například Veselého, 

se tak na učebních oborech kumulují právě žáci s nižším sociálním kapitálem či jiným 

handicapem (Katrňák 2004, str. 33, Veselý in Matějů, 2007 str. 273), což dále ovlivňuje 

kvalitu a efektivitu vzdělávání na těchto oborech, motivaci žáků k učení. V roce 2011 

byla publikována společností SCIO studie, která argumentovala proti požadavku 

vyššího počtu žáků v učebních oborech tehdejšího ministra školství Josefa Dobeše a 

mimo jiné zdůrazňovala roli všeobecného vzdělání, které poskytuje přenositelné 



kompetence. Tyto přenositelné kompetence jsou zmíněny také v Rámcových 

vzdělávacích programech pro učební obory. Avšak podstatnou otázkou je, nakolik je 

jich doopravdy v prostředí učilišť dosahováno, či zda jsou pouze formálně deklarovány. 

Práce se nebude zaměřovat pouze na otázku uplatnitelnosti absolventů z hlediska trhu 

práce, za cíl si klade obsáhnout také otázky kvality vzdělávání, naplňování stanovených 

cílů vzdělávání, sociálního klimatu na učilištích a spokojenosti s volbou studovaného 

oboru.  

Mimo obecný přehled o učebních oborech v České republice a ostatních státech si práce 

klade za cíl zaměřit se i konkrétně na jeden region a obecné charakteristiky vztáhnout 

právě k němu. Tímto regionem byl zvolen Zlínský kraj. Byl zvolen jednak proto, že 

z něj pocházím a v rámci diplomové práce jsem se chtěl seznámit s podmínkami na 

učebních oborech tohoto regionu, zároveň má však specifické postavení v rámci České 

republiky, jak svou polohou, tak charakterem výroby. Proto mě také zajímá, zda 

odpovídá obecným charakteristikám učebních oborů České republiky, ať již pozitivním 

či negativním. 

3. Základní cíle práce 

 Popis učňovského vzdělávání v České republice 

 Srovnání českého modelu s modely zahraničními 

 Popis učňovského vzdělávání ve Zlínském kraji 

o Vývoj a současný stav 

o Klíčové problémy 

 Návrh řešení pro stanovené problémy 

4. Výzkumné otázky 

 Jaké faktory ovlivňují zařazení žáka do učebního oboru ve Zlínském kraji? 

 Jsou žáci se svou volbou spokojeni? 

 Jaký je soulad vzdělávací nabídky a poptávky? 

 Jaký je soulad nabídky a poptávky absolventů na trhu práce? 

 Jaká je role sociálních partnerů ve výuce? 

 Jaká je kvalita vzdělávání v učebních oborech Zlínského kraje? 



 Je dosahováno v učebních oborech cílů stanovených v Rámcových vzdělávacích 

programech? 

5. Metody a zdroje dat 

Data budou jednak pocházet z veřejně přístupných databází (www.infoabsolvent, 

MPSV, OECD, atd.), pro vykreslení specifického obrazu Zlínského kraje budou 

realizovány rozhovory s aktéry vzdělávací politiky (žáci a žákyně, učitelé, pracovníci 

veřejné správy, sociální partneři, atd.). 

6. Předpokládaná struktura práce 

Práce bude strukturována do tří větších celků. První celek bude zaměřen na teoretická 

východiska práce a metodologii. Druhý celek se bude věnovat popisu učebních oborů na 

zmíněných třech úrovních. Ve třetím celku budou navržena doporučení a možná řešení 

zmíněných problémů. Orientačně bude práce strukturována následovně: 

Úvod 

Teoretická část 

 Vymezení pojmů 

 Teoretická a hodnotová východiska 

Metodologie 

Analytická část 

 Zahraniční modely učebních oborů 

Popis 

Kladné a záporné stránky 

 Odborné vzdělávání v České republice 

Vývoj 

Problémy 

 Zlínský kraj 

Charakteristika 

Vlastní výzkum 

Problémy učebních oborů 

Řešení a doporučení 

 Národní úroveň 

 Regionální úroveň 

Závěr 

Přílohy 
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Úvod 

Vzdělání pro řemeslná povolání má v České republice dlouholetou tradici. Jsou s ním 

spjata rčení a přísloví, například „Řemeslo má zlaté dno“ či „Zlaté české ručičky“.  

Avšak v posledních letech se volba učebního oboru stává nejméně preferovaným 

proudem středního vzdělávání. Na učební obor tak na počátku nastupují žáci s nižšími 

studijními předpoklady (OECD 2010: 16; Evropská komise 2007: 49), nižšími 

studijními aspiracemi (Procházková in Matějů, Straková eds. 2006: 106) nebo pro které 

často byla volba studovat právě řemeslný obor až poslední možnou. Volba střední školy 

je zároveň ovlivněna socioekonomickým zázemím žáka a vzděláním jeho rodičů 

(Simonová, Soukup 2009: 940) a obory zakončené výučním listem tak volí častěji žáci, 

jejichž rodiče dosáhli tohoto vzdělání. V průběhu vzdělávání jsou tito žáci v prostředí, 

které je charakterizováno nízkou kvalitou výuky a špatnou třídní atmosférou (OECD 

2010: 19). A konečně po absolutoriu absolventi vykazují na trhu práce nejvyšší míru 

nezaměstnanosti, ať už kvůli nízké poptávce či kvůli nechuti absolventů profesně se 

vystudovanému oboru věnovat. Na druhou stranu je také možné slyšet hlasy, že 

absolventů těchto oborů je nedostatek a stát by měl aktivně podporovat žáky základních 

škol ve volbě učebního oboru.  

V debatě ohledně účelu a poslání učebních oborů se dostáváme k názorovému 

střetu požadavků zaměstnavatelů, odborníků na vzdělávací politiku a v neposlední řadě 

laické veřejnosti. Na jedné straně je tak možné slyšet volání po vyšším počtu absolventů 

řemeslných oborů a setkáváme se také s tvrzením, že sehnat šikovného řemeslníka je 

v současné době obtížné
1
. Proti tomu stojí názor, že učební obory nemají v současné 

společnosti své opodstatnění a jejich role byla důležitá pouze v dřívějších průmyslových 

ekonomikách.  Podle autorů, zastávajících tento názor, jsou učební obory přežitek 

minulých let, kdy ekonomika státu dokázala fungovat na předpovědi potřebných 

povolání a bylo tak možné organizovat žáky do konkrétních profesí s dlouhodobým 

výhledem, jelikož technologický vývoj probíhal jen velmi pozvolna (Krueger, Kumar 

2003: 1). V současné době však větší roli podle nich hraje všeobecné vzdělání, jelikož 

právě ono produkuje pracovníky, kteří jsou schopni pracovat s moderními 

                                                 
1
 Takto je téma prezentováno především v národních a regionálních denících. Viz například novinové 

články „Kam zmizel český řemeslník?“ (Benešovský deník 2007: 21), „Učňové jsou žádaní (Lidové 

noviny 2007: 4), „Firmy začínají postrádat řemeslníky“ (Třebíčský deník 2008: 1), „Řemesla jsou 

základem každé průmyslové země“ (Haló noviny 2008: 1), „Řemeslníci v Praze nejsou. A nebudou“ 

(iDnes.cz 2008). 
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technologiemi a lépe se jim přizpůsobovat. Trend rostoucí poptávky po maturitním 

vzdělání by tak byl v souladu s názorem této skupiny autorů.  

Na otázku, zda učební obory v současné době zachovat či úplně omezit, tedy 

neexistuje snadná odpověď. Diskurs je podle mého názoru do značné míry zkreslen tím, 

že jednotliví aktéři (odborníci, zaměstnavatelé, veřejnost) jasně nespecifikují, co si pod 

pojmem učeň představují a jaké nároky na takového učně klást. Zaměstnavatelé tedy 

vidí problém v nedostatku absolventů specifických oborů (obráběč kovů, klempíř), 

odborníci vidí naopak v nadbytku jiných skupin oborů (především obory služeb a 

gastronomie) a veřejnost vidí zase problém v nedostatku kvalitních řemeslníků (zedníci, 

instalatéři). A tyto pohledy jsou jednotně zastřešeny pojmem „učňovské školství“. 

Tato práce se zaměřuje na průběh a výsledky vzdělávání žáků kategorie škol 

poskytujících střední vzdělání s výučním listem. V diplomové práci představuji 

současný stav učňovského školství, hledám jeho pozitiva a negativa a snažím se správně 

identifikovat jejich příčiny. Hledám je v historickém vývoji učňovského školství, 

současných trendech volby střední školy a v postojích zúčastněných aktérů. Snažím se 

reflektovat mezinárodní přístupy k profesní přípravě, abych mohl odhalit silné a slabé 

stránky českého systému a také hledat v zahraničí příklady dobré praxe a principy, na 

nichž střední vzdělávání v současné době stavět. Práce v sobě zahrnuje i vymezení 

oblastí, ve kterých je možné učinit změny ke zvyšování kvality učňovského školství a 

spokojenosti žáků s volbou školy. Poslední část práce se tak věnuje diskusi možných 

řešení. 
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 Cíle práce a výzkumné otázky 

1.1 Hlavní cíl - vymezení problému v oblasti učňovského školství 

V úvodu jsem nastínil kontroverzní debatu o učňovském školství. Někteří aktéři 

(především zaměstnavatelé) definují problém učňovského školství jako nedostatek 

absolventů. Odborníci tomuto mohou zase oponovat, že samotných absolventů je 

mnoho, avšak není mezi nimi zájem se vystudovanému oboru profesně věnovat 

(Trhlíková et. al. 2006: 9; Veselý in Matějů et al. 2006: 260) nebo že učební obory 

nevedou ke zvyšování počtu lidí s terciárním vzděláním (Veselý 2009: 88). Chci se 

zaměřit na povahu problémů učebních oborů tak, jak je tito aktéři chápou a nalézt mezi 

jejich vnímáním problémů jednotící prvky. Na tomto základě chci stanovit, zda 

v učňovském školství doopravdy problémy existují, jaké jsou jejich příčiny a jaké jsou 

jejich důsledky.  

V rámci středního vzdělávání jsou učební obory obecně skupinou, jejíž absolventi 

jsou nejvíce ohrožení nezaměstnaností
2
. V rámci některých skupin oborů se však 

vyskytují konkrétní obory, které přitom mají velice nízkou nezaměstnanost absolventů 

(například obor Nástrojař, Klempíř, Obráběč kovů, Autolakýrník). Velké rozdíly mezi 

uplatnitelností absolventů tak existují jak v rámci jedné skupiny oborů, tak mezi 

skupinami oborů. Vymezení problému by tedy mělo respektovat diverzifikaci oborů. 

1.2 Vedlejší cíle – komparace, pozitiva a možnosti řešení 

Ve své práci zaujímám vůči učebním oborům obecně neutrální stanovisko a zaměřuji se 

rovněž na pozitivní funkce, které plní v rámci českého vzdělávacího systému. Prvním 

z vedlejších cílů je nalezení pozitivních stránek současného systému učebních oborů ve 

srovnání s jinými modely. K tomu mi bude sloužit popis a komparace se zahraničními 

systémy Švédska a Německa. Tyto dvě země jsem vybral, jelikož jejich systémy 

reprezentují zcela odlišné přístupy k profesnímu vzdělávání a učňovskému školství. 

Švédský systém je charakteristický důrazem na všeobecné vzdělávání a nízkou mírou 

selektivity žáků do jednotlivých vzdělávacích proudů (OECD 2008: 17). Nedochází 

v něm především ke kumulaci žáků ze znevýhodněných prostředí v oborech, které jsou 

zaměřeny řemeslná povolání. Profesní obory tak nejsou poznamenány stigmatem, že 

                                                 
2
 Infoabsolvent.cz. Nezaměstnanost absolventů - skupiny oborů vzdělání [online]. . [cit. 2013-05-12]. 

Dostupné z: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-1-05/Nezamestnanost-absolventu-

skupiny-oboru-vzdelani/12 
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jsou určeny pro méně nadané žáky. Německý systém je založen na duálním principu 

(teoretická příprava ve škole a současně praktická příprava v podniku) a naopak klade 

velký důraz na profesní vzdělávání a připravenost učňů pro specifické potřeby 

zaměstnavatelů. Oba systémy se od sebe odlišují, mají jak své silné, tak i slabé stránky. 

V práci si kladu otázku, zda můžeme mezi systémy nalézt příklady dobré praxe, které 

by bylo možné úspěšně aplikovat v prostředí České republiky. Zároveň má komparace 

sloužit k vyhledání silných stránek českého přístupu oproti jiným formám učňovského 

vzdělávání.  

V předešlém bodě jsem zmínil, že hlavním cílem je vymezení problémů 

učňovského školství. Dalším z vedlejších cílů je vymezení oblastí, v nichž je možno 

učinit politickou změnu k napravení případných nedostatků a zamezení výskytu 

negativních jevů. Logicky tak tento cíl vyplývá z cílu hlavního. 

1.3 Výzkumné otázky 

V prvé řadě se zaměřuji na silné a slabé stránky stávajícího systému, jak na učňovské 

školství nahlížejí zúčastnění aktéři a kde je možné hledat příčiny současného stavu. 

Z těchto cílů vycházejí výzkumné otázky, které si kladu. 

1. Jaké jsou silné a slabé stránky současného systému? 

 Jak si stojí obory zakončené výučním listem ve srovnání s maturitními 

obory? A pokud hůře, proč tomu tak je? 

 Co má český systém společného se zahraničními? V čem je lepší a v čem 

horší? 

 Jaký je soulad nabídky absolventů a poptávky po absolventech na trhu 

práce? V čem se jednotlivé obory liší? 

2. Jak vnímají aktéři jednotlivé aspekty učňovského školství? 

 Jaké jsou postoje žáků k vlastnímu vzdělání? 

 Jaká jsou očekávání zaměstnavatelů? 

 Jaké kroky podniká veřejná správa směrem ke zvyšování kvality 

učebních oborů? 

3. Jaké jsou možnosti politické změny? 

 Které oblasti je možné změnit? 

 Jaká řešení jsou realizovatelná? 
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 Teoretická východiska 

V této kapitole představuji teorie, o které opírám svou diplomovou práci. Jako první 

užívám teorii vzdělanostních reprodukcí, která mi má pomoci vysvětlit, proč je 

učňovské školství oproti jiným vzdělávacím proudům zatíženo negativními jevy. Druhá 

teorie nám naopak říká, že právě diverzifikace oborů má své pozitivní funkce – 

především zajišťuje vyšší zaměstnatelnost mladých lidí v tom smyslu, že je jim schopna 

dodat dovednosti použitelné na trhu práce. Zároveň má diverzifikace podle ní pozitivní 

dopad na míru předčasných odchodů ze vzdělání. Předposledním teoretickým 

východiskem, které zde uvádím, je teorie celoživotního vzdělávání. Ta popisuje 

dynamiku soudobé společnosti a požadavky, které jsou kladeny na její členy v oblasti 

vzdělávání. K této teorii je možné se stavět zároveň jako k normativnímu očekávání, 

což dále vysvětluji v kapitole 3.1. Konečně poslední teoretické východisko se vztahuje 

k chápání problémů ve veřejné politice. 

2.1 Teorie vzdělanostní reprodukce 

K různým systémům vzdělávání můžeme přistupovat s ohledem na to, do jaké míry 

reprodukují vzdělanostní nerovnosti. Proto mají teorie vzdělanostních reprodukcí své 

místo i v mé práci. Shavit et al. (in Sherer, Pollak, Otte, Gangl (eds.) 2007: 3-6) uvádějí 

následující faktory, které mají vliv na mezigenerační přenos: ekonomické zdroje, 

kulturní zdroje, vliv významných blízkých, umístění ve vzdělávacím proudu, volba 

vzdělávacího proudu. Ekonomické zdroje zde nehrají roli v tom smyslu, kolik jich je 

rodina schopna investovat do samotné školy, ale mají vliv na rozvoj dítěte v nižším 

věku. Kognitivní schopnosti nabyté v předškolním věku tak ovlivňují následný úspěch 

v dalším vzdělávání. Kulturní zdroje rodiny jsou, v souladu s Bourdieho teorií sociální 

reprodukce, větší v rodinách, kde rodiče dosáhli vyššího vzdělání. Sociální původ žáků 

ovlivňuje, jaké podpory, aspirací a očekávání se jim dostane během jejich vzdělávací 

kariéry. U rodin s vyšším statusem se tak očekává, že jejich vzdělanostní aspirace budou 

vyšší a budou mít vyšší zájem o vzdělávání potomka, než v rodinách se statusem 

nižším. Na úrovni sekundárního vzdělávání existují nejvíce patrné rozdíly v umístění 

žáka ve vzdělávacím proudu. Tyto rozdíly jsou o to výraznější, jestliže je v daném 

vzdělávacím systému kladen velký důraz na odborné vzdělávání, po němž následuje 

přechod na pracovní trh (ibid. 4). Volba školy je podle některých autorů (Goldthorpe in 

Nordli Hansen 2007: 3) založena na racionálním kalkulu očekávaných nákladů a rizik 
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spojených s neúspěchem. Velkou roli zde hraje udržení si alespoň stávajícího rodinného 

statusu.  

2.2 Pozitivní funkce diverzifikovaných systémů 

Tato teorie zmiňuje především pozitivní funkce úzce specializovaných vzdělávacích 

systémů. Podle ní mohou žáci nalézt v diverzifikovaném systému oblast svého zájmu a 

větší míra jich tak dokončí středoškolské vzdělání. Žáci tak zůstávají alespoň 

v odborném vzdělávacím proudu s vidinou toho, že jim poskytne určité dovednosti pro 

pracovní uplatnění (Bishop 1989: 3). Jak se dočtete dále, český systém učňovského 

školství je poměrně hodně členitý a oborů zakončených výučním listem je široká paleta. 

Jak si tedy dle této teorie stojí české odborné školství a co může tato teorie říci k jiným 

zemím?  

2.3 Celoživotní vzdělávání 

Celoživotní vzdělávání se stalo v posledních desetiletích ústředním konceptem a 

hlavním zaměřením světových politik (Nicoll, Fejes 2011: 404). Pojem celoživotního 

vzdělávání je možné chápat dvojím způsobem. Tento koncept vzdělávání odlišuje 

významně formální vzdělávání od vzdělávání, které se jedinci dostává v průběhu celého 

jeho života, přičemž formální vzdělání je pouze jednou ze složek vzdělávání 

celoživotního. Pojem celoživotního vzdělávání na rozdíl od vzdělání formálního 

zahrnuje období od raného dětství až do období pozdní dospělosti (Kuchař 2007: 25) a 

právě v pozdějších etapách vzdělávání je do značné míry motivováno osobními 

aspiracemi každého jedince. Je důležité si tedy uvědomit, že obsahem vzdělávání není 

pouze to, co je jedinci předáno v rámci školského systému (ibid.). V rámci 

celoživotního vzdělávání hrají roli zájmové instituce, jazykové a další školy.  

  Podle některých autorů je základním úkolem formální větve vzdělávání vštípit 

jedinci vůli a předpoklady pro učení. Formální vzdělávání by tak nemělo produkovat 

jedince naučené, nýbrž stále se učící (Hoffer in Dunlap a Grabinger 2008: 6). Přístup 

celoživotního vzdělávání předpokládá, že dosažené vzdělání bude v čase „zastarávat“. 

To je dáno především třemi okruhy faktorů (Veselý 2004: 437). Prvním okruhem 

faktorů jsou technologické změny. Ty jsou spjaty především s rozvojem infrastruktury 

informačních a komunikačních technologií. Díky nim dochází k daleko levnějšímu, 

efektivnějšímu a rychlejšímu, ale především globálnímu přenosu informací. Druhým 

faktorem jsou změny v ekonomické struktuře. Výrazně se zvýšil rozdíl mezi cenou 
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suroviny, nezbytnou pro výrobu konkrétního výrobku, a jeho výslednou cenou. Ta se 

v daleko větší míře než v industriální společnosti skládá právě z know-how, které je do 

výrobku vneseno. A konečně třetím okruhem faktorů jsou změny v profesní struktuře a 

struktuře trhu práce. Výrazně se zkracuje „životnost“ jednotlivých druhů povolání a 

s velkou rychlostí narůstají povolání, na která nepřipravuje žádná vzdělávací instituce 

(Blossfeld 1992: 173). Jsou to právě tyto dynamické změny, které kladou na 

zaměstnance požadavek celoživotního vzdělávání. K těmto rychlým změnám je nutná 

flexibilita jedince a jeho schopnost ovládat široké teoretické zázemí své profese (ibid.). 

Aby dokázal jedinec reflektovat tyto změny, je pro něj nutností se vzdělávat i po 

ukončení formálních stupňů vzdělání, případně i v jejich průběhu v rámci neformálních 

institucí (Kalous, Veselý 2006: 30).  

2.4 Vymezení problému ve veřejné politice 

Ve své práci jsem si jako hlavní cíl stanovil vymezení veřejně-politického problému. 

V této části si ukážeme, jaké lze používat vodítka při stanovování, zda je námi 

sledovaná situace opravdu problémem veřejné politiky. Landry (in Veselý 2009: 50-52) 

uvádí čtyři základní podmínky, podle nichž je možné situaci vnímat jako problém. První 

podmínkou je výskyt jedné nebo více událostí, které jsou hodnoceny jako negativní. 

Druhou podmínkou je, že pro danou situaci musí existovat určitá kontrola a možnost 

s ní pomocí dostupných nástrojů něco dělat. Můžeme tedy říci, že je zde potenciál 

k řešení. Třetí podmínka vyjadřuje vůbec zájem se danou situací zabývat. Nejsou zde 

důležité pouze materiální a lidské zdroje pro řešení, ale zároveň vůle klíčových aktérů 

tyto zdroje do řešení investovat. Konečně poslední podmínkou je, že pro problém 

neexistují jednoduchá, konvenční řešení. Důležitým znakem veřejně-politických 

problémů je provázanost jejich jednotlivých dimenzí (ibid.: 80). Stanovený problém 

jsem se proto snažil vymezit tak, aby byla patrná provázanost jednotlivých dimenzí. 

 Hodnotová východiska 

3.1 Celoživotní vzdělávání 

Pojem celoživotního vzdělávání můžeme užívat zároveň jako teoretické východisko i 

jako normativní očekávání. Takto jej užívám i já ve své práci. V rámci politického 

diskursu Evropské unie se pojem celoživotního vzdělávání užívá především 

v souvislosti s udržením růstu a konkurenceschopnosti v globální ekonomice (Nicoll, 
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Fejes 2011: 404). V této souvislosti byl prokázaný velice úzký vztah mezi dynamikou 

ekonomického růstu a úrovní vzdělání (Kuchař 2007: 28). Dodatečné roky vzdělání 

zvyšují produktivitu zaměstnanců a usnadňují zavádění inovací. Co se týče vztahu 

celoživotního vzdělávání k učebním oborům, jsou to právě absolventi učebních oborů, 

kdo v dalším vzdělávání vidí ve velké míře subjektivní překážky v podobě dosavadních 

studijních výsledků, odhodlání či překonání přijímacích zkoušek (Veselý in Matějů et 

al. 2006: 265). Coffield (1998: 55) připomíná, že celoživotní vzdělávání nemá být 

závislé pouze na individuálních kognitivních požadavcích jedinců, avšak má být 

spojeno s širokým společenským uspořádáním. Vzdělávání tak má být podle něj 

„sdílenou zodpovědností“ všech sociálních partnerů (vlády, zaměstnavatelů, 

odborových organizací a konečně samotných jednotlivců).  

Jaký je vztah tohoto normativního očekávání vůči konkrétním učebním oborům? 

S rychlými technologickými změnami stoupá požadavek neustálé aktualizace vlastního 

vzdělání. V budoucnosti nebude žádanou komoditou pouze samotná odbornost, ale také 

schopnost jí stále rozvíjet (Ertl 2004: 4). Tento požadavek je, podle mého názoru, o to 

silnější ve skupině průmyslových oborů. Zároveň jsou to zaměstnavatelé z této oblasti, 

kteří kritizují připravenost absolventů, kteří nesplňují jejich kvalifikační nároky. Zde 

nastává důležitá otázka po roli vzdělávání ve společnosti. Má být určitá skupina 

studentů „vycvičena“ pouze pro potřeby zaměstnavatele, který aktuálně má, ale do 

budoucna nemusí mít pozici na trhu práce? Je také důležité říci, že by to měli být právě 

zaměstnavatelé, kdo by se měl zasluhovat o to, aby znalosti a dovednosti absolventů 

byly aktuální s dosavadním technologickým pokrokem a neočekávat, že tuto úlohu bude 

plnit pouze samotná vzdělávací instituce.  

 Metodologie 

V následující kapitole představuji, jak jsem při svém výzkumu a psaní práce postupoval. 

Práce je zaměřena směrem kvalitativního výzkumu, doplňkově jsem však užíval metod 

popisné statistiky. Má snaha však směřovala především k hlubšímu porozumění postojů 

jednotlivých aktérů.  Tomu také odpovídaly zvolené metody.  

4.1 Vymezení problému 

V oblasti učňovského školství existuje velké množství perspektiv, ze kterých je možné 

jej nahlížet a mezi jednotlivými aktéry panuje neshoda mezi hodnotovými orientacemi. 

Pro lepší pochopení je nutné se zevrubně těmto perspektivám věnovat. Takovému 
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přístupu odpovídá metodologický přístup dekompozice, tedy rozložení problému na 

jeho dílčí části (Veselý 2009: 110). Zároveň můj přístup vymezování problému 

přistupuje ke stanoveným problémům v učňovském školství jako k příležitostem ke 

zlepšení, což je jeden ze způsobů, jakým je možno nahlížet veřejně-politické problémy 

(ibid.: 76). Proto je neoddělitelnou součástí mojí práce stanovení oblastí, ve kterých je 

možná politická změna k nápravě případných nedostatků.  

4.2 Popisná statistika 

Velice užitečným zdrojem dat o nezaměstnanosti jednotlivých skupin oborů a 

konkrétních oborů je informační server www.infoabsolvent.cz. Ten poskytuje přesné 

údaje o množství absolventů a jejich nezaměstnanosti za roky 2011, 2012. Pro lepší 

přehlednost byla data z těchto webových stránek exportována do dokumentu programu 

MS Excel (viz přílohy). Z dalších veřejně dostupných statistických databází, použitých 

při psaní práce, bych jmenoval databázi Eurostat, IndexMundi, databázi Českého 

statistického úřadu a databázi Ministerstva práce a sociálních věcí.  

4.3 Analýza postojů aktérů 

Pomocí zkoumání postojů aktérů ve svojí práci znázorňuji, jaké jsou představy 

jednotlivých aktérů o oblasti učebních oborů. Aktéři se pochopitelně svým vlivem a 

zájmem budou značně lišit v závislosti na skupině oborů, o které se právě bude hovořit. 

Tím spíše je však důležité zkoumat jejich odlišnosti, jelikož z předchozího studia vím, 

že univerzální řešení pro učební obory lze jen velmi těžko nalézt a je potřeba jej v rámci 

celé velké oblasti specifikovat „na míru“. Další odlišnosti mezi názory aktérů očekávám 

při sledování národní a regionální dimenze problému. V rámci diplomové práce byli 

osloveni aktéři z řad veřejné správy, zaměstnavatelů, žáků, pedagogických pracovníků a 

v neposlední řadě odborníků na vzdělávací politiku. Metody, které jsem využil, jsou 

popsány dále. 

Polostrukturované rozhovory 

V této práci cituji tři polostrukturované rozhovory, které jsem provedl během dubna 

roku 2013. Cílem rozhovorů bylo zejména pochopení perspektivy jednotlivých aktérů o 

úloze učňovského školství a jejich chápání problémů v této oblasti. Oslovil jsem 

zástupce personálního oddělení společnosti Metrostav Ing. Pavla Šplíchala, vedoucího 

oddělení koncepce vzdělávací soustavy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

PaedDr. Jaromíra Krejčího a ředitelku Okresní hospodářské komory Ing. Ivanu 

http://www.infoabsolvent.cz/
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Košanovou. Průběh rozhovorů se kvůli časovým možnostem respondentů lišil, avšak 

probíhal podle předem stanovených tematických okruhů. Z rozhovorů byl na základě 

informovaného souhlasu pořízen audiovizuální záznam, jehož obsah jsem následně 

převedl do textové podoby a dále s ním pracoval. Respondenti byli ujištěni, že veškeré 

materiály budou použity pouze v rámci diplomové práce. Veškeré přepisy rozhovorů je 

také možno na vyžádání poskytnout. V kapitole, která se zabývá analýzou postojů 

aktérů, je uvedena tabulka s údaji o pozici absolventa, datu pořízení rozhovoru a 

označení respondenta. 

Cenným zdrojem informací pro mě byly dále rozhovory s regionálními 

zaměstnavateli, inspektory České školní inspekce a v neposlední řadě s bývalým 

ředitelem Národního ústavu odborného vzdělávání, Miroslavem Procházkou. Z těchto 

rozhovorů však nebyl pořízen audiovizuální záznam, jejich použití proto nebylo možné. 

Ve všech případech jsem ctil ctít zásady pro vedení interview, jak je popisuje například 

Hendl (2005: 172).  

Focus groups 

Focus groups (fokusní skupiny) jsou druhem skupinového rozhovoru, ve kterém jsou 

záměrně vybráni respondenti, kteří však nemusí být reprezentativní pro základní soubor 

(Raibee 2004: 655). Hlavním cílem fokusních skupin je porozumět pocitům a 

přesvědčením, které následně formují postoje a chování jedinců. Díky zkušenosti 

z předešlých projektů, které se zabývaly učňovským školstvím, jsem si uvědomil, že 

velmi cenným zdrojem informací mohou být výpovědi samotných žáků-učňů, jejichž 

hlas není mezi aktéry vzdělávací politiky příliš slyšet. Proto jsem se rozhodl uspořádat 

dvě skupinové diskuse, kde jsem se žáků ptal na jejich názory a zkušenosti ze studia a 

na jejich očekávání budoucího uplatnění a profesních cest. S prosbou o uspořádání 

skupinové diskuse jsem oslovil prostřednictvím e-mailu přímo ředitele škol. Znění e-

mailu je součástí příloh této práce. Bylo osloveno celkem 5 škol v Praze, po přislíbení 

účasti dvou z nich jsem další školy nekontaktoval. Vybíral jsem záměrně dva obory, 

které se značně liší jak obsahem učiva, tak následným uplatněním absolventů. Jednalo 

se o obory Elektrikář a Kuchař-číšník. V obou případech byla provedena diskuse se 

žáky třetích (posledních) ročníků. Skupinová diskuse trvala jednu vyučovací hodinu. 

Pro hlubší rozbor problematiky se žáky by sice bylo vhodnější diskusi časově rozšířit, 

nicméně výsledný čas byl kompromisem vyjednaným se školou. První fokusní skupina 

proběhla na Střední škole technické Zelený pruh 11. dubna 2013. Účastnilo se jí 9 žáků. 
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Druhá fokusní skupina proběhla 23. dubna 2013 na soukromém Středním odborném 

učilišti Dr. Peška. Té se zúčastnilo 11 žáků. Z obou skupin byl na základě 

informovaného souhlasu pořízen audiovizuální záznam, který jsem, stejně jako 

v případě polostrukturovaných rozhovorů, převedl do textové podoby. Přepisy 

fokusních skupin je možno rovněž na vyžádání poskytnout. Pro navození uvolněné 

atmosféry jsme nejprve přestavěli židle tak, aby žáci seděli v kruhu. Pro žáky bylo 

připraveno občerstvení. Scénář fokusní skupiny se zaměřoval na tři tematické okruhy: 1. 

Volba školy, 2. Průběh vzdělávání, 3. Představy o budoucnosti. Kompletní výpis 

tematických okruhů a jejich otázek je součástí příloh. Citovaným žákům byla 

vymyšlena fiktivní jména, aby byla zachována jejich anonymita v případě poskytnutí 

práce třetím osobám. 

4.4 Mezinárodní srovnání 

Mezinárodní srovnání bylo provedeno nejprve stručným popisem každého systému. 

Následně jsem uvedl klady a zápory jednotlivých systémů a krátce shrnul, jaké poučení 

je možné si z daného systému odnést. Hodnocení bylo provedeno na základě 

hodnotících zpráv mezinárodních organizací (například OECD – Learning for Jobs) a 

odborných textů. Hlavní argumenty jsem podkládal statistickými údaji. Mezinárodní 

srovnání mi mělo především poskytnout přehled o tom, jak který systém řeší 

problematické oblasti a která z užívaných opatření je možné implementovat v našem 

prostředí.  

4.5 Strom problémů 

Identifikaci problémů učebních oborů jsem znázornil pomocí stromu problémů. Jedná 

se o heuristiku, pomocí níž jsme schopni znázornit problém, jeho příčiny a důsledky a 

jejich hierarchii (Veselý, Nekola 2007: 218). Postup při tvorbě stromu problému byl 

v mém případě následující: stanovil jsem klíčový problém učebních oborů a následně do 

kořenů stromu problému zanesl příčiny tohoto problému a do větví stromu jsem zanesl 

důsledky tohoto problému. Konstrukce stromu problému nám spíše pomáhá ujasnit si 

veškeré dimenze zkoumaného problému, nejedná se o přesné vymezení a jeho 

operacionalizaci (ibid: 219).  
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4.6 Ke kvalitě kvalitativního výzkumu 

Flick (2007: 3-5) zmiňuje 4 případy, kdy se hovoří o kvalitě provedeného kvalitativního 

výzkumu. Nás bude zajímat především úroveň samotného výzkumníkova vnímání 

vlastních dosažených výsledků a úroveň čtenáře. Výzkumník si tak klade otázky, 

nakolik byly provedené rozhovory kvalitní a relevantní pro zkoumanou problematiku a 

nakolik jsou jeho závěry opravdu založené na provedeném výzkumu. Na poslední 

úrovni máme čtenáře, který může kvalitu článků nahlížet prizmatem toho, jakým 

způsobem bylo daných závěrů dosaženo. Kvalita výzkumu je tak vodítkem, na které 

autory a články je možno se spolehnout. Má práce se týká především mé vlastní 

autorské úrovně a úrovně čtenáře.  

Pro kvalitativní výzkum je možno vyjmenovat několik kritérií pro hodnocení jeho 

kvality. Jedním z těchto kritérií je důvěryhodnost (Flick 2007: 19). Pro zvýšení 

důvěryhodnosti výzkumu je možné použít několik strategií. Jednou z těchto strategií je 

věnování dlouhodobé pozornosti danému tématu, vytrvalé pozorování dané oblasti a 

triangulace různých metod, konzultací s odborníky a používání různorodých zdrojů dat. 

Právě konzultace s odborníky a lidmi, kteří nejsou zainteresováni na zpracovávaném 

projektu, je jednou z dalších strategií. Tyto konzultace tak mohou vést k ověření 

relevantnosti pracovních a výzkumných hypotéz a nalezení slabých míst výzkumu 

(ibid.). Ve své práci jsem se snažil tyto strategie užít a věřím, že právě dlouhodobý 

zájem o tuto problematiku a zpracování předešlých projektů napomohlo také k samotné 

kvalitě výzkumu provedeného pro tuto práci a také napomohlo k dosažení relevantních 

výsledků. 

Během roku a půl, kdy jsem se věnoval učňovskému školství, jsem provedl řadu 

zajímavých rozhovorů, z nichž některé cituji v této práci, uskutečnil dvě skupinové 

diskuse se žáky, navštívil několik veletrhů škol
3
 a zaměstnavatelů

4
, účastnil se kulatých 

stolů SKAV
5
 o současnosti a budoucnosti školství, nahlédnul do fungování školských 

institucí. Všechny tyto aktivity mi pomáhaly ke správnému vymezení problému. Podle 

mého názoru je učňovské školství tématem plným rozporů a bez dlouhodobého zájmu 

jej není možné pochopit.  

  

                                                 
3
 Jako velice přínosnou hodnotím návštěvu veletrhu Schola Pragensis v listopadu roku 2012. Měl jsem 

možnost oslovit množství učitelů a na počátku psaní diplomové práce získat užitečné poznatky o 

učňovském školství. 
4
 Například veletrh Technodays, 26. 4. 2013 v Chomutově.  

5
 Stálá konference asociací ve vzdělávání 
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 Srovnání mezinárodních přístupů k učňovskému školství 

V následující kapitole se zaměřuji na popis různých přístupů k učňovskému školství ve 

dvou zemích, které se svými systémy snad nemohou více lišit, Německa a Švédska. 

Zatímco německý duální systém klade důraz na užší profesní dovednosti, švédský 

systém jde cestou neselektivního všeobecného vzdělávání. V této kapitole se seznamuji 

se zahraniční praxí, klady a zápory jednotlivých systému a hledám příklady dobré praxe 

při řešení problematických oblastí a principy, na kterých jsou systémy vystavěny. 

Některé problémy v zahraničí a České republice mají společné jmenovatele, považuji za 

důležité zmínit i je. 

5.1 Německo 

Německý systém učňovského školství má své historické kořeny již ve středověku, kdy 

se mladí lidé vzdělávali pro potřeby řemesla, obchodu a technických profesí (Tremblay, 

Le Bot 2003: 5). Po druhé světové válce došlo k formulaci dvou základních principů, na 

nichž mělo být učňovské školství založeno. Prvním byl princip subsidiarity. Tedy, že 

zodpovědnost za vzdělávací politiku má ležet především na bedrech spolkových zemí, 

nezávisle na centralizované moci federální vlády (ibid.: 5). Druhým zásadním principem 

bylo zajištění silného vlivu na tvorbu vzdělávací politiky aktérům mimo veřejnou 

správu. Asociace a komory zaměstnavatelů tak mají silné slovo jak při tvorbě 

vzdělávacích programů jednotlivých oborů, tak při organizaci závěrečných zkoušek. 

5.1.1 Německý systém středního vzdělávání 

Německý vzdělávací systém má poměrně jednoduchou strukturu. Povinná školní 

docházka začíná v 6 letech a zpravidla probíhá 9-10 let v závislosti na úpravě konkrétní 

spolkové země. Po prvních 4 letech dochází k rozřazování žáků do třech vzdělávacích 

proudů. Prvním z nich jsou gymnázia (Gymnasium), která mají náročný akademický 

program (OECD 2010, James 1998). Gymnaziální programy jsou zakončeny maturitou 

(Abitur), která jediná umožňuje vstup do univerzitního vzdělání. V roce 2005 dosáhlo 

maturity 29 % ze všech osob ve věku 18-20 let. Druhým proudem jsou tzv. reálky 

(Realschule), poskytující rovněž spíše akademické vzdělání, nicméně s nižšími nároky 

(ibid. 9). Posledním typem školy poskytujícího nižší střední vzdělání jsou tzv. 

Hauptschule, zaměřené především na žáky s nižšími studijními předpoklady. Žáci 
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Realschule a Haupstchule si zpravidla po jejich absolvování volí v 15-16 letech 

profesně orientovanou školu pro své vyšší střední vzdělání. 

Pro žáky těchto škol je na výběr mezi středními odbornými školami nebo 

vstupem do duálního systému učňovského školství (Tremblay, Le Bot 2003: 7). Duální 

systém znamená, že teoretické vzdělání se žákům dostává ve škole, praktického 

vzdělání přímo ve stanoveném podniku. Týden žáka je rozdělen na 1-2 dny, které stráví 

ve škole, a 3-4 dny, které stráví ve firmě. K dělení do akademického a profesního 

vzdělávacího proudu tak dochází už v nízkém věku. Dráhu, kterou si žák zvolí, lze jen 

obtížně v pozdějších letech změnit (ibid.). Mezi jednotlivými programy vyššího 

středního vzdělání (duální systém X střední odborné školy) je také možno sledovat 

genderové rozdíly. Zatímco do duálního systému vstupují převážně chlapci, ve středních 

odborných školách se sdružují spíše dívky. To je dáno především skladbou oborů, kdy 

se dívky zaměřují více na obory v sektoru obchodu a zdravotnictví. V roce 2007 bylo 

v učňovském proudu vzdělávání přibližně 1 600 000 žáků (Steedman 2010: 23). V roce 

2010 se jednalo o 1 508 000 a v roce 2011 počet dále poklesl na 1 460 000
6
. V daném 

období je pokles možno vysvětlit nástupem finanční krize a oslabení odvětví, pro která 

duální systém připravuje. Dalším z faktorů, který se nedotýká pouze počtu učňů 

v Německu, je demografický vývoj v západní a střední Evropě. 

5.1.2 Průběh vzdělávání v duálním systému 

Duální systém je charakteristický svým důrazem na výcvik uskutečňovaný přímo ve 

firmách. Učňové tráví 3-4 dny v týdnu ve firmě, která má oprávnění poskytovat 

praktický výcvik. Praktická výuka je doplněna teoretickou výukou uskutečňovanou 

v odborných školách, které již nejsou součástí firemního pracoviště. Učni za práci 

pobírají plat, který se odvíjí od jejich zkušeností a studovaného ročníku a odpovídá 

přibližně třetině mzdy, kterou dostávají zkušení pracovníci (OECD 2010: 10).  

5.1.3 Výhody duálního systému 

Jak jsem již zmínil dříve, současná společnost klade na pracovníky nároky z hlediska 

teoretické znalosti nejen vlastní vykonávané profese, ale také orientaci v doménách 

příbuzných povolání. Druhým nárokem je však také pochopení reálných pracovních 

                                                 
6
 State & Society - Vocational Training - Federal Statistical Office. Destatis - Statistisches Bundesamt 

[online]. 2013 [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: 

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/EducationResearchCulture/VocationalTraining/Ta

bles/ApprenticesTrainingSector.html 
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procesů a schopnost řešit problémy, které se v tomto procesu objevují. Toho je nejlépe 

možno docílit výukou, která probíhá přímo na pracovišti. Duální systém se snaží 

vypořádat s oběma těmito nároky a reálné pracovní zkušenosti doplňuje teoretickým 

základem, jenž je učňům předáván v samotných školách (Blossfeld 1992: 173). 

Teoretická znalost a praktická dovednost se tak vzájemně doplňují (OECD 2010: 13). 

Někteří autoři popisují tuto formu vzdělávání jako optimální způsob odborné socializace 

(Uhly et al. in Schmoch et al. 2006: 207). Zaměstnavatelé v německém systému 

nemohou vládní instituce kritizovat kvůli nepřipravenosti absolventů pro pracovní trh, 

jelikož se sami podílejí na tvorbě kurikula a obsahu závěrečných zkoušek (ibid.). 

Zapojení veřejného sektoru tak zajišťuje nejen provázanost s trhem práce a aktuálnost 

učiva, ale zároveň dodává odbornému vzdělání prestiž a činí je přitažlivým pro žáky, 

nehledě na jejich socioekonomické rodinné zázemí.  

Prestiž je zabudována v duálním systému díky spolupráci zaměstnavatelů ve 

dvojí podobě. Jednak je duální systém přitažlivější pro samotné žáky, ale zároveň také 

pro firmy, které tak svou účastí zvyšují vlastní reputaci, jelikož jsou přínosem pro 

společnost (Canning et al. 2007: 26). Zaměstnavatelé jako největší výhodu duálního 

systému uvádějí možnost vycvičit budoucí zaměstnance dle svých vlastních požadavků 

(BMBF 2003: 6). Na druhém místě je podle nich možnost rekrutace pracovníků, kterých 

je v daném odvětví na trhu práce nedostatek. To je také jedním z důvodů, proč právě 

duální systémy vykazují nižší míry nezaměstnanosti mladých lidí. Na následujícím 

grafu je vidět srovnání míry nezaměstnanosti vybraných zemí.  
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Graf 1Míra nezaměstnaných mladých lidí do 25 let. 

 

Zdroj: Eurostat7
 

5.1.4 Slabé stránky německého vzdělávacího systému 

Úzká provázanost s trhem práce je jedním z nejsilnějších kladů duálního systému. Je 

však zároveň jeho slabinou. Od poloviny 90. let docházelo k prudkému poklesu nabídky 

pozic pro praktický výcvik. Velký vliv na to měla zvyšující se poptávka po pracovnících 

s vyšší kvalifikací, zavádění nových forem pracovních úvazků či rozvoj terciárního 

sektoru (Uhly et al. in Schmoch et al. 2006: 212). S poklesem nabídky pozic pro 

odborný výcvik přímo ve firmě tak vzrůstá objem žáků, kteří jsou nuceni nastoupit 

učňovské vzdělání v některé ze škol, které poskytují jak teoretickou, tak praktickou 

přípravu (tzv. Berufsfachschule). Vzhledem k charakteru financování duálního systému, 

kde větší část nákladů nesou podniky (Canning et al. 2007: 26), se tak břemeno úhrady 

praktického výcviku přesouvá stále více směrem k těmto školám. Učňovské školství se 

tak na těchto školách dostává pod stejný tlak jako například v České republice. Je nutné 

zajistit a neustále obnovovat pomůcky pro výuku. Znalosti a dovednosti žáků, kteří 

nenajdou místo v duálním systému, by totiž měly odpovídat znalostem a dovednostem 

těch, kteří umístění našli. Důležitou otázkou, spojenou s učňovským školstvím, je 

                                                 
7
 Unemployment rate by age group. EUROSTAT. European Commission - Eurostat [online]. 2013 [cit. 

2013-03-25]. Dostupné z: 
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otázka efektivity daného systému. Přestože dosáhl duální systém vysoké kvality a má 

své výhody, tak jak jsem popsal výše, německé firmy zjišťují, že zaměstnanci ve střední 

a východní Evropě (Maďarsko a především Česká republika) jsou schopni dosahovat 

pracovních výsledků na srovnatelné úrovni, ačkoliv neabsolvovali vzdělávání 

v nákladném duálním systému (ibid.). 

Německý vzdělávací systém má s tím českým společný jeden nepřehlédnutelný 

prvek. A tím je jeho selektivita. Jak jsem uvedl dříve, k prvnímu rozřazování žáků 

dochází již v 10-11 letech. Podobně jako v České republice je možné sledovat velké 

rozdíly ve vzdělávacích výsledcích na jednotlivých typech nižších středních škol. 

Ukazují to především výsledky mezinárodního testování PISA z let 2000, 2003. 

Momentu, kdy byly zveřejněny výsledky z roku 2000, se přezdívá „PISA shock“ 

(OECD 2010: 203). Očekávalo se totiž, že němečtí žáci budou na vysoké úrovni. Na 

základě tohoto šoku byla přijata politická opatření k napravení situace. V letech 2006 a 

2009 se sice dostavilo zlepšení, jak však podotýkají někteří autoři, nebyla uskutečněná 

opatření adresována samotnému jádru problémů. Tímto jádrem je právě selektivita 

vzdělávacího systému, který zvýhodňuje žáky se silnějším socioekonomickým zázemím 

(Greger 2012: 40). Podle některých autorů jsou selektivní systémy zodpovědné za 

omezené možnosti mezigenerační sociální a vzdělanostní mobility (Dustmann 2004: 

211). Rozdíly mezi jednotlivými typy škol jsou jedním z indikátorů, že mezi školami 

mohou existovat významné rozdíly ve složení žáků nejen z hlediska studijních 

předpokladů. 

Na následujícím grafu je možné vidět rozdíly mezi jednotlivými typy škol. 

Graf 2 Výsledky PISA 2006 a 2009 - Německo (horní řádky 2009, spodní 2006) 

 

Zdroj: PISA Konsortium Deutschland 
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5.1.5 Poučení z německého systému 

Německý duální systém má nespornou výhodu ve své provázanosti s trhem práce. Žáci 

si jen těžko budou volit obory, pro něž není možné nalézt vhodný podnik, ve kterém by 

probíhala praktická výuka a nedochází tak k nárůstu oborů, které nejsou relevantní pro 

trh práce. Propojenost s firmami zároveň udržuje vysoký kredit učňovského vzdělávání 

a cestu do něj tak nachází i žáci s vyššími studijními předpoklady. Firmy zároveň 

v poskytování praxe studentům vidí společenskou odpovědnost, která je spojena 

s firemní prestiží. Z průzkumů mezi manažery německých firem tak vyplývá, že se mezi 

nimi vlivem historického vývoje průmyslu a vzdělávacího systému vytvořila norma a je 

pro ně často nepřijatelné nepodílet se na vzdělávání, ze kterého sami poté profitují 

(Harhoff, Kane 1995: 17). Toto prostředí se však v Německu utvářelo dlouhá desetiletí. 

V České republice byly vazby mezi školami a podniky po roce 1989 spíše přetrhány, 

kredit v poskytování výcviku tak u nás není takto zakořeněn   

Duální systém, tak jak funguje v Německu, je však obtížné aplikovat na české 

podmínky ještě z dalšího důvodu. Tím je rozdílná povaha německého hospodářství, ve 

kterém hrají důležitou roli středně velké podniky (50-250 zaměstnanců), které jsou 

stabilní i v době ekonomické recese (Forbes 2012: 20) a je u nich menší 

pravděpodobnost, že přestanou poskytovat praktický výcvik. Takových firem je 

v Německu registrováno 112 238 a podílí se na celkovém počtu firem zhruba 3,1 %. 

Podíl středně velkých firem na celkovém počtu firem v České republice je 0,7 %. Síť 

středně velkých podniků v Německu tak dává mnohem více příležitostí k nalezení 

firemní praxe v oboru, který si žák zvolil. V prostředí České republiky tak není 

v současné době možné docílit rozsahu odpovědnosti firem za praktickou výuku kvůli 

nedostatku firem s dostatečným rozsahem. 

Je však důležité mít na paměti, že i systém, který je nejčastěji uváděn jako příklad 

toho, jak by mělo učňovské školství vypadat, má své nedostatky. A pokud by se česká 

vzdělávací politika chtěla poučit ze zahraniční praxe, neměla by opomíjet především ty 

nedostatky, které jsou oběma systémům společné.  

5.2 Švédsko 

Švédský systém vzdělávání je charakteristický rovným přístupem na jednotlivých 

úrovních. Povinná školní docházka začíná zpravidla v sedmi letech a je dlouhá 9 let.  

Více než 98 % žáků nastupuje po ukončení povinné školní docházky do některého 
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z programů vyššího středního vzdělávání (Cedefop 2009: 23). Střední vzdělávání 

probíhá ve školách, jednotně zastřešených pojmem Gymnasieskola. Je děleno do 13 

odborných programů a 4 programů akademických. Do odborných vzdělávacích 

programů vstupuje přibližně 50 % populačního ročníku. Všechny programy mají široký 

všeobecný základ a umožňují další vzdělávání na terciární úrovni (OECD 2008: 9). Jak 

odborné, tak akademicky zaměřené programy, mají společné klíčové předměty. Ty jsou 

dále doplněny skrze volitelné předměty a předměty, které jsou specifické pro každý 

program. 

5.2.1 Průběh vzdělávání v odborném programu 

Odborně zaměřené programy jsou z 85 % založeny na školním vzdělávání. V průběhu 

vzdělávání v odborném programu musí žáci absolvovat minimálně 15 týdnů odborné 

praxe na půdě některého z dostupných podniků. V akademickém programu však pro 

žáky tato možnost existuje také. Poskytovatelé vzdělání jsou zároveň odpovědní za 

zajištění odborné praxe na pracovištích (Cedefop 2009: 25). V tomto směru je nutná 

spolupráce škol a privátního sektoru vzhledem k množství žáků, kteří studují odborné 

programy. Oproti odborné praxi v Německu či České republice však tato pokrývá 

mnohem kratší časový úsek samotného vzdělávání. Organizace odborných programů je 

do značné míry flexibilní v tom smyslu, že místní samosprávy mohou upravovat obsah 

programu tak, aby odpovídal lokálním požadavkům pracovního trhu.  

Na konci středního vzdělávání nedostávají absolventi žádný certifikát (maturitní 

vysvědčení, výuční list), ale vysvědčení, na kterém jsou zaznamenány kurzy, které žák 

navštěvoval a jejich hodnocení. Volba jakéhokoliv programu středního vzdělávání se 

tak chápe spíše jako jeden z kroků v procesu celoživotního vzdělání a i profesně 

zaměřené programy neznevýhodňují jejich žáky v přístupu k dalšímu vzdělávání (ibid.: 

26).   

5.2.2 Silné stránky švédského systému 

Přístup Švédska není založen na dělení žáků do jednotlivých vzdělávacích proudů – 

profesního a akademického. Díky tomu nejsou odborné programy stigmatizovány jako 

ty, které jsou pro méně nadané (OECD 2008: 17). Zároveň je zajištěna prostupnost 

systému a odborné vzdělávání láká i žáky s vyššími studijními předpoklady. Dělení na 

vzdělávací proudy se jeví jako zbytečné vzhledem k tomu, že žáci si již sami volí 

zaměření programu na základě svých schopností. Švédský systém odborného vzdělávání 
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se od toho českého liší především svým integračním principem. Odborné programy zde 

nefungují jako „odpadkový koš“ pro studenty s nižšími studijními předpoklady. Naopak 

staví na principu, že právě žáci s nižšími předpoklady zasluhují pozornost a dostatečné 

vybavení obecnými přenositelnými kompetencemi.  

5.2.3 Slabé stránky švédského systému 

Švédsko je jednou ze zemí s vyšší mírou nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let. Ze tří 

zemí, které srovnávám v této práci, je tato nezaměstnanost nejvyšší. Největší rozdíl 

oproti České republice a Německu je patrný v poměru mladých nezaměstnaných ve 

věku 15-24 let k nezaměstnaným ve věku 25-64 let. 

Graf 3Poměr mladých nezaměstnaných k nezaměstnaným 25-64 let 

 

Zdroj: Autor podle dat IndexMundi 

Jak velkou měrou se mladí nezaměstnaní podílejí na celkové nezaměstnanosti, ukazuje 

další graf. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou zde ještě výraznější. 

Graf 4Podíl mladých nezaměstnaných v celkovém počtu nezaměstnaných 
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Jedním z důvodů vysoké nezaměstnanosti mladých ve Švédsku je nesoulad mezi volbou 

programu a aktuálními potřebami trhu práce. Dalším z důvodů je malá účast 

zaměstnavatelů na vzdělávání a v důsledku toho diskrepance mezi výukou a skutečnými 

pracovními postupy. První důvod je spojen s poskytováním kariérového poradenství. 

V hodnotící zprávě OECD se dočteme, že potřebných dat o situaci na trhu práce a ve 

školství je sice dostatek, jejich využití je však na regionální a školní úrovni omezené. 

Jak se můžete dočíst v mé práci dále, oba dva jevy se vyskytují i v České 

republice. V našem prostředí jsou však mírněny mnohem delší dobou praktického 

výcviku, který do určité míry zvyšuje zaměstnatelnost žáků i v případě, že neproběhne 

přímo na půdě některého ze sociálních partnerů.  

K oběma přístupům jsem se snažil přistupovat kriticky. Německý systém je často 

zmiňován jako ideální model pro učňovské školství, o jeho nedostatcích se však již tolik 

nemluví. Švédský vzdělávací systém je naopak vystavěn na integračním principu, avšak 

je možné, že mnoho mladých nezaměstnaných ve Švédsku by přivítalo jeho změnu. 

Lekce z obou přístupů pro moderní učňovské školství tak plyne především z jejich 

základních myšlenek – spolupráce se zaměstnavateli (německý systém) a důraz na 

celoživotní vzdělávání a integraci slabších žáků (švédský systém). 

 Historický a legislativní vývoj učňovského školství v České 

republice 

Pro pochopení současného stavu učňovského školství je nutno nahlédnout do minulosti 

a postupného vývoje. K tomu mi sloužilo hlavně studium legislativních dokumentů. 

6.1 Období 1948 - 1989 

Současný systém a tradice učebních oborů jsou do značné míry odvozeny od 

předlistopadového charakteru národní ekonomiky. Po roce 1948 došlo k rozšíření 

industrializace na našem území tak, aby ekonomika byla schopna naplnit požadavky 

zbrojní výroby sovětského bloku. Společně s platovou nivelizací a silnou ideologickou 

propagací dělnických povolání tak došlo k nárůstu absolventů učňovských oborů 

(Kuchař 2007: 62). V roce 1948 byl přijat zákon 95/1948 Sb. o základní úpravě 

jednotného školství. Ten však podrobně neupravoval organizaci vzdělávání v učebních 

oborech.  

K tomu byl vydán zákon 89/1958 Sb. o výchově dorostu k povolání v učebním 

poměru (učňovský zákon). V tomto zákoně byl stanovený účel učňovského vzdělání 
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jako „výchova dorostu k povolání v učebním poměru tak, aby pro socialistickou 

společnost byli vychováváni třídně uvědomělí, ideově vyspělí a odborně zdatní 

pracovníci schopní ovládnout nejnovější techniku a pokrokové pracovní metody“ 

(Československá republika 1958: §1). Důležité je zde zmínit, že učeň vstupoval do 

učebního poměru, který vznikal podpisem učební smlouvy mezi podnikem a učněm, 

případě mezi podnikem a zákonným zástupcem. Podnik v tomto případě měl povinnost 

zajistit jak odborné, tak všeobecné vzdělání (§5). Samotná výchova učňů byla 

organizována v odborných učilištích. Tato byla zřizována podniky, pokud mohla být 

výchova zabezpečena v jejich zařízeních (§24). Další možností bylo organizovat výuku 

a výchovu v učňovských střediscích spravovaných podniky, případně v učňovských 

školách spravovaných orgánem národního výboru (§24). Úhrada nákladů spojených 

s výchovou učňů, kromě platů učitelů, připadala na podnik. Z této organizace 

učňovského školství je patrná úzká provázanost mezi trhem práce a oblastí vzdělávání. 

Učni, kteří se na povolání připravovali přímo v podniku, pracovali s aktuálními 

technologiemi a zároveň měli možnost reálné pracovní zkušenosti.  

Zásadní změnu do učňovského školství přinesl zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě 

základních a středních škol (školský zákon) a následné upřesnění této změny, vyhláška 

124/1984 Sb. o středních školách. Tato vyhláška stanovila dvě období, během nichž 

probíhá odborný výcvik. Těmito obdobími jsou období přípravné a období odborného 

rozvoje. V přípravném období probíhal výcvik na třech typech pracovišť: středních 

odborných učilištích, střediscích praktického vyučování nebo na provozních 

pracovištích organizací schválených ředitelem středního odborného učiliště 

(Československá republika 1984: §20). V období odborného rozvoje probíhal výcvik za 

dozoru určeného instruktora na pracovištích organizací, pro něž byli žáci připravováni. 

Důležité však je, že žáci již nepodepisovali učňovskou smlouvu s podnikem. Postupně 

tak docházelo k oddalování vzdělávání a samotného trhu práce. Velké množství učilišť 

bylo až do roku 1989 zřizováno státními podniky. Důležitou roli zde hrála privatizace 

podniků, při kterých byla učiliště zřizována. Jak se píše v důvodové zprávě 

pozměňovacího návrhu školského zákona, nebylo v té době možno „ využívat 

ekonomických nástrojů pro usměrňování zájmů hospodářských subjektů na výchově a 

vzdělávání žáků“ 
8
. Způsob, jakým probíhala privatizace a jaký dopad měla na učiliště 

fungující při privatizovaných podnicích, je zajímavým námětem pro další výzkum. 

                                                 
8
 Návrh poslanců Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.  1990. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0224_00.htm 
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 Na tomto místě je důležité zmínit, že současná generace řemeslníků byla 

vychována právě v tomto období. Možnosti maturitního, potažmo vysokoškolského 

studia, byly v této době značně omezené. Proto do oborů zakončených výučním listem 

vstupovali lidé s vyššími studijními předpoklady než v současné době. Představa 

šikovného řemeslníka je, podle mého názoru, v očích veřejnosti vytvářena právě na 

základě této generace. 

6.2 Období 1990 - 2004 

V roce 1990 vstoupil v účinnost Zákon č. 171/1990 Sb. o soustavě středních a 

základních škol (školský zákon), který měnil některá ustanovení předešlého školského 

zákona. Především je zde důležité zmínit, že zřizování a rušení středních odborných 

učilišť a středisek praktického vyučování již nebylo v kompetencích samotného 

podniku, avšak zřizovaly jej buď ústřední orgán státní správy nebo národní výbor nebo 

státní podnik nebo státní organizace z podnětu ústředního orgánu nebo národního 

výboru, případně jednotné zemědělské družstvo (Česká a Slovenská federativní 

republika 1990: §10). Můžeme tedy vidět velký posun od učňovského zákona z roku 

1958, kdy „zřizují a spravují podniky odborná učiliště jako výchovné celky“. Zákon 

také stanovil učiliště jako samostatné výchovné instituce, poskytující odbornou přípravu 

pro žáky, „kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole v nižším než 

devátém ročníku“ (ibid: §17a). 

Poslední zásadní legislativní změnou byl Zákon č. 561/2004. Ten upravuje 

střední odborná učiliště v podobě, jak je známe nyní. Tato legislativní úprava je popsána 

společně s dalšími změnami v následující kapitole. 
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 Současný systém učebních oborů 

Ve své práci se výhradně zabývám obory středního odborného vzdělání zakončeného 

pouze výučním listem. Střední vzdělání s výučním listem poskytují obory s kódovým 

označením H a E podle klasifikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Skupině E však nevěnuji takovou pozornost jako skupině H. Skupina E je co do počtu 

svých absolventů málo početnou skupinu (absolventi tvoří přibližně 10 % všech 

absolventů s výučním listem) a složením žáků specifickou. Na obory typu E přichází 

žáci zpravidla ze základních škol praktických a nízkými studijními předpoklady. Obory 

E připravují žáky na méně kvalifikované dělnické profese. 

Tabulka 1 Klasifikace oborů vzdělání 

Kód Dosažené vzdělání ISCED 
97 

A Bez vzdělání; nedokončení 1. stupeň základní školy 0 

B Neúplné základní vzdělání, dokončený 1. stupeň základní školy 1 

C Základní vzdělání 
Základní vzdělání, jednoletá a dvouletá praktická škola 

2 

D Nižší střední vzdělání 
nižší střední vzdělání, tříletá příprava v praktické škole 

2 

E Nižší střední odborné vzdělání 
Nižší střední odborné vzdělání (vzdělávací programy učilišť, odborných učilišť), 
poskytující výuční list 

2 

H Střední odborné vzdělání s výučním listem 
Střední odborné vzdělání dosažené absolvováním nematuritních vzdělávacích programů 
poskytujících výuční list, s výjimkou programů uvedených v bodě E 

3C 

J Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu 
Střední nebo střední odborné vzdělání dosažené absolvováním středoškolských 
nematuritních vzdělávacích programů neposkytujících výuční list 

3C 

K Úplné střední všeobecné vzdělání 
Úplné střední všeobecné vzdělání 

3A 

L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 
Úplné střední odborné vzdělání dosažené absolvováním studijních programů SOU 
ukončených maturitou a vzdělávacích programů SOU i SOŠ pro absolventy tříletých 
učebních oborů ukončených maturitou 

3A 
4 

M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 
Úplné střední odborné vzdělání dosažené absolvováním vzdělávacích programů 
ukončených maturitou, s výjimkou programů uvedených v bodě L; pomaturitní studium 
kvalifikační 

 

N Vyšší odborné vzdělání 
Vyšší vzdělání dosažené absolvováním vzdělávacích programů vyšších odborných škol, 
konzervatoří a tanečních konzervatoří; pomaturitní studium specializační a inovační 

3A 
4 

R Bakalářské vzdělání 5B 4 

T Vysokoškolské vzdělání – magisterské stupně vysokých škol 5A 

V Vysokoškolské doktorské vzdělání 5A 

Zdroj: MŠMT9
 

                                                 
9
 Klasifikace oborů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2012 [cit. 2013-05-14].  

Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/klasifikace-

oboru?highlightWords=klasifikace+obor%C5%AF 



25 

 

V České republice je 503 škol poskytujících střední odborné vzdělání s výučním 

listem
10

. Ty jej poskytují celkem ve 107 oborech, které jsou rozděleny do 19 skupin 

oborů. Mezi skupinami, ale i v rámci jedné skupiny, existují poměrně velké rozdíly 

v míře nezaměstnanosti a možnostech uplatnění absolventů. Pro lepší přehlednost jsem 

rozčlenil jednotlivé skupiny podle sektorů, pro které připravují své absolventy. 

Tabulka 2Rozdělení skupin oborů dle sektorů, pro něž absolventy připravují 

Primární  Sekundární Terciární 

21 Hornictví a hornická geologie, 
hutnictví a slévárenství 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 53 Zdravotnictví 

41 Zemědělství a lesnictví 26 Elektrotechnika, telekomunikační 
a výpočetní technika 

65 Gastronomie, 
hotelnictví a turismus 

  28 Technická chemie a chemie 
silikátů 

66 Obchod 

  29 Potravinářství a potravinářská 
chemie 

69 Osobní a provozní 
služby 

  31 Textilní výroba a oděvnictví 75 Pedagogika, učitelství a 
sociální péče 

  32 Kožedělná a obuvnická výroba a 
zpracování plastů 

  

  33 Zpracování dřeva a výroba 
hudebních nástrojů 

  

  34 Polygrafie, zpracování papíru, 
filmu a fotografie 

  

  36 Stavebnictví, geodézie a 
kartografie 

  

  37 Doprava a spoje   

  39 Speciální a interdisciplinární 
obory 

  

  82 Umění a užité umění   

Zdroj: autor podle www.infoabsolvent.cz 

7.1 Legislativní úprava učebních oborů 

V současnosti je klíčovým legislativním dokumentem Zákon č. 561/2004. Ten stanovuje 

tři druhy středních škol (gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště) 

(Česká republika 2004: §7). V rámci školského zákona se dále k učebním oborům 

vztahují §74, 75 a 76 o závěrečné zkoušce. Náležitosti odborného výcviku a učební 

praxe jsou stanoveny ve Vyhlášce 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři. 

                                                 
10

 Časové řady statistických ukazatelů. [online]. [cit. 2013-01-30]. Dostupné 

z:http://stistko.uiv.cz/set13/skolys.asp 
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7.2 Nové závěrečné zkoušky 

Projekt Nové závěrečné zkoušky vznikal postupně od roku 2005. V období 2005-2008 

byly Národním ústavem odborného vzdělávání připravovány jednotná zadání pro obory 

vzdělání kategorie H, které byly následně ověřovány na pilotních školách (Jezberová 

2011: 5). Nová závěrečná zkouška si klade za cíl stanovení jednotné úrovně na 

výstupech žáků z učebních oborů. Hlavním cíli jsou: 

 Dosažení srovnatelnosti mezi absolventy jednoho oboru na různých školách.  

 Zohlednění reálných vzdělávacích potřeb žáků učebních oborů.  

 Posílení provázanosti mezi obsahem závěrečné zkoušky, kvalifikačními 

požadavky a potřebami trhu práce. 

 Podpora zaměstnatelnosti absolventů učebních oborů. 

 Zohlednění dvoustupňové tvorby kurikula a umožnění školám ověřovat vlastní 

specifika. 

 Zohlednění specifických potřeb jednotlivých oborů vzdělání. 

 Vytvoření systémově zajištěné technické a organizační podmínky pro plošné 

uplatňování jednotného zadání závěrečné zkoušky na školách. (ibid.: 6-7) 

Dosavadní rozpočet projektu Nová závěrečná zkouška byl zhruba 74 milionů Kč, 

z čehož bylo hrazeno 63 mil. Kč z Evropského sociálního fondu. Projekt byl hodnocený 

jako úspěšný, ve školním roce 2009/2010 ji uplatnilo 80 % škol, o rok později se 

realizovala na 76 % škol s obory vzdělání kategorie H a na 28 % škol s obory vzdělání 

kategorie E (Kočková a kol. 2012: 12). Pro Ministerstvo školství je tento projekt 

klíčový pro zvýšení prestiže absolventů (ibid.: 5) Nehledě na přínosy Nové závěrečné 

zkoušky, ve svém studiu problému učňovských škol jsem narazil na oblasti, které tato 

změna podle mého názoru neadresuje a vnímám ji spíše jako inkrementální změnu. 
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 Vymezení problému 

8.1 Identifikace problémových situací11 

Z dostupné literatury je možné stanovit okruhy problémů spjatých se současným 

systémem učňovského školství a pomocí stanovených oblastí se dále můžeme zaměřit 

na konkrétní obory, ve kterých situace nastávají. Tyto situace jsem identifikoval již 

během dřívějšího studia a práci na projektu Metody tvorby politik v zimním semestru 

akademického roku 2012/2013. 

8.1.1 Studium učebního oboru jako poslední volba 

Z výzkumných šetření vyplývá, že studium učebního oboru je pro část žáků poslední 

volbou a již v průběhu prvního ročníku žáci uvádějí, že by raději studovali obor 

maturitní (Trhlíková et al. 2009:9; Veselý in Matějů et al. 2006:260). Tento postoj je 

však do značné míry determinován vzdělanostními aspiracemi žáka, případně jeho 

rodičů. Jak se dočteme dále, rodinné zázemí má na volbu žáka a dále jeho spokojenost 

s volbou, velký vliv. 

8.1.2 Na učební obory vstupují žáci s nižšími studijními předpoklady 

Z posledních výsledků mezinárodních šetření PISA mezi patnáctiletými žáky je patrné, 

že na učebních oborech se kumulují žáci s různými typy handicapů. Jedním z těchto 

handicapů jsou nízké studijní předpoklady, které se prokázaly na výsledcích čtenářské 

gramotnosti, matematických a přírodovědných znalostí a dovedností (OECD 2010: 18). 

Na tomto místě je ovšem nutné zmínit, že citovaná studie OECD se opírá pouze o 

výsledky jednotlivých testů. Špatné výsledky v těchto testech nemusí být dány nutně 

pouze nízkými předpoklady, ale také motivací ke studiu a zájmu o obor.  

8.1.3 Neshoda mezi vystudovaným oborem a profesí 

Z výsledků výzkumu „Přechod absolventů SOU do praxe“ z roku 2006 vyplývá, že 

poměrně velká část absolventů výběrového vzorku (přibližně 19 %) v zaměstnání vůbec 

nevyužívala znalosti nabyté studiem na SOU (Trhlíková et al. 2006: 7). Vysoká míra 

hrubé neshody mezi vystudovaným oborem a následným profesním zaměřením se 

projevila také v následujících výzkumech (Vojtěch, Doležalová 2009: 24). Dosahuje u 

                                                 
11

  Tato kapitola je revidovanou verzí kapitoly ze semestrálního projektu„Jak zvýšit zaměstnatelnost 

absolventů učňovských oborů?“ v rámci kurzu Metody tvorby politik 2012/2013. Kapitola jsem 

vypracoval samostatně. 
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nich až 37 % (ibid: 26). Avšak absolventi učebních oborů, především skupiny 23 

Strojírenství a strojírenská výroba, vykazují také poměrně vysokou průměrnou úroveň 

úplné shody dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání.  

Učební obory jsou zpravidla úzce zaměřené, a proto, pokud se absolvent 

profesně nevěnuje přímo svému oboru, nenachází uplatnění ani v příbuzných profesích. 

Takovým případem je především skupina oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 

či skupina 66 Obchod. U těchto dvou skupin se zároveň negativně doplňují 

charakteristiky trhu práce s osobnostními charakteristikami absolventů. V listopadu 

2012 jsem navštívil veletrh středních škol Schola Pragensis v Praze, kde jsem se 

dotazoval učitelů oboru Prodavač smíšeného zboží na SOU obchodní Belgická na jejich 

zkušenosti s motivací žáků ke studiu daného oboru. Podle učitelů se zde vyskytuje 

množství žáků, pro které byla volba tohoto oboru spíše volbou z nouze a je tak problém 

tyto žáky zaujmout pro následné uplatnění v oboru. Tato zkušenost pro mě sloužila jako 

objevení jednoho z možných postojů žáků, na který se mohu zaměřit ve vlastním sběru 

dat. 

8.1.4 Neperspektivní obory 

Jak již bylo řečeno dříve, v rámci učebních oborů existují žádané obory, spadající 

především do skupiny 23 Strojírenství a strojírenská výroba a 26 Elektrotechnika, 

telekomunikační a výpočetní technika. Konkrétních oborů, jejichž absolventi nemají 

problém s přechodem do praxe ihned po škole, je však menší množství. Obory, které 

mají více jak 50 absolventů za rok 2012 a jejichž absolventi vykazovali míru 

nezaměstnanosti do 10 %, byly celkem čtyři. Naopak oborů s více jak 50 absolventy a 

mírou nezaměstnanosti vyšší jak 15 % bylo celkem 35. Oborem s nejvyšším počtem 

absolventů a zároveň s nejvyšším absolutním počtem nezaměstnaných absolventů je 

obor Kuchař-číšník patřící do skupiny oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus. Na 

následujícím grafu je možné sledovat, jak se liší absolutní počty nezaměstnaných 

absolventů mezi jednotlivými obory. 
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Graf 5 Absolutní počty nezaměstnaných absolventů 2012 

 

Zdroj: Autor podle www.infoabsolvent.cz 

Tento graf však zcela neodpovídá dříve prezentovanému názoru zaměstnavatelů, že 

absolventů právě ve skupinách Stavebnictví a Strojírenství je nedostatek. Pro další 

strukturaci problému je nutné jednotlivé skupiny absolventů porovnat se složením 

pracovníků na reálném trhu práce, kteří pracují v jednotlivých odvětvích. To nám 

pomůže odhalit, v kterých oborech je nesoulad mezi nabídkou absolventů a poptávkou 

po nich. Můžeme tak blíže specifikovat, co se skrývá pod tvrzením „nedostatek 

absolventů učebních oborů“.  Na následujícím grafu je zřetelně vidět, ve kterých 

oborech podíl absolventů převyšuje podíl pracovníků na trhu práce.  
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Graf 6 Srovnání podílů pracovníků a absolventů v jednotlivých oborech 2011 

 

Zdroj: NÚV 2011 

Pokud množství nezaměstnaných absolventů porovnáme s tímto grafem, který nám 

ukazuje podíl absolventů, jsou na první pohled zřejmé tyto závěry: 

1. Přestože strojírenské obory produkují množství absolventů, jejichž podíl je 

menší než podíl pracovníků v daném odvětí, je mezi nimi vysoký počet 

nezaměstnaných. 

2. Podobný jev je možné sledovat u skupiny Stavebnictví, geodézie a kartografie, 

kde je artikulovaný rovněž nedostatek absolventů a zároveň absolventi vykazují 

vysokou míru nezaměstnanosti. 

3. Ve skupině 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus je vysoký počet 

nezaměstnaných, jelikož jejich podíl neodpovídá podílu pracovníků v tomto 

odvětví.  

Pro další formulaci problému je nutné se blíže zaměřit na důvody, proč je vysoká 

nezaměstnanost absolventů v žádaných oborech, a také, proč je vysoký podíl absolventů 

v oborech, pro které není zjevně na trhu práce uplatnění. 
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V předchozí kapitole jsem rozčlenil jednotlivé obory podle sektoru, pro něž jsou jejich 

absolventi vychováváni.  

Graf 7Míra nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých sektorech 

 
Zdroj: Autor podle www.infoabsolvent.cz 

Přestože primární sektor vykazuje vysokou míru nezaměstnanosti absolventů, jedná se o 

méně závažný problém oproti sektoru terciárnímu, který má mnohem vyšší množství 

absolventů. Pro další zkoumání povahy problému je třeba zaměřit se také na to, proč 

žáci v terciárním sektoru nachází hůře uplatnění. Předpokládám, že důvody se budou u 

jednotlivých sektorů lišit. Proto jednou z metod pro zkoumání těchto důvodů je v jedné 

z dalších částí mé diplomové práce skupinová diskuse se žáky z oborů spadajících do 

různých sektorů. 

8.1.5 Podíl na reprodukci sociálních nerovností 

Dalším z handicapů, který si žáci přinášejí na učební obory, je nižší socioekonomické 

zázemí rodiny, ze které pocházejí (Münich 2004: 30; Katrňák 2004: 97; McKinsey 

2010: 14). Zároveň i vzdělanostní aspirace žáků jsou do značné míry dány vzděláním 

rodičů a sociálně-ekonomickým zázemím rodiny (Katrňák in Matějů et al. 2006:185). 

Tématy, proč se na učňovské obory dostávají především žáci z dělnických rodin, se 

zabýval ve své publikaci rozsáhle Tomáš Katrňák (2004)
12

. Na základě rozhovorů 

s rodiči žáků učňovských oborů dospěl k závěru, že žáci učňovských oborů jsou jako 

„volně plovoucí zátky“. Je totiž z velké míry pouze na nich samotných, jak bude jejich 

vzdělávací, potažmo pracovní, kariéra, vypadat. Jejich rodiče je totiž ve studiu příliš 

nepodporují, zájem o školu se u nich omezuje pouze na přinesené známky (Katrňák 

                                                 
12

 KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Vyd. 1. 

Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 190 s. Studie (Sociologické nakladatelství), sv. 39. ISBN 80-

864-2929-6. 
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2004: 108). Je jim dána volnost, jak ve volbě školy, tak ve volbě toho, jak budou 

dosahovat vlastních výsledků. Problémem tak je jejich motivace věnovat se škole. 

Metafora „volně plovoucích zátek“ tak poukazuje na jejich neukotvenost a nebezpečí 

unesení v lepším případě neperspektivním vzdělávacím proudem, v horším případě 

proudem sociální deviace. Nejvyšší metou pro rodiče učňů je zpravidla získání 

výučního listu. Maturitu, případně vysokou školu, nepovažují za důležité. A vzhledem 

k tomu, že tito žáci necítí podporu ze strany rodiny, vidí školu spíše jako etapu, kterou 

je nutno co nejdříve překonat. Učební obor je tak východiskem a cestou k co 

nejrychlejšímu pracovnímu uplatnění (ibid.: 115).  

Rodiče v Katrňákově studii nechávali svým dětem ve volbě konkrétního 

učebního oboru volnost. Předpokládali, že si zvolí takový obor, o který mají zájem a 

zároveň předpokládali, že je bude bavit. Zároveň nemohou žáci vinu za špatně zvolený 

obor svádět na rodiče, jelikož ti jim dali svobodu ve volbě (ibid.: 122). Domnívám se 

však, že by tato volba vedla ke spokojenosti se zvoleným oborem pouze za 

předpokladu, že by ji žáci učinili za dostatku informací. Jak však popisuji dále, 

současný systém kariérového poradenství na základních školách neposkytuje tyto 

informace v dostatečné míře.  

8.2 Analýza postojů aktérů 

Jak jsem již zmínil v úvodu ke své diplomové práci, učňovské školství je tématem, ve 

kterém jsou velice rozdílné postoje jednotlivých aktérů a jejich vnímání problému. 

Předchozí popis problematických situací pro ilustraci využíval především tvrdá data 

(míra nezaměstnanosti, míra nesouladu vystudovaného oboru a následného uplatnění). 

Za těmito daty se však skrývají postoje a přesvědčení zúčastněných stran. Následující 

kapitola se věnuje jejich analýze a snaží se vysvětlit, jaká je role jednotlivých aktérů 

v oblasti učňovského školství. K lepší orientaci v těchto postojích a lepší formulaci 

veřejně politického problému jsem se snažil hovořit s co nejvíce zástupci jednotlivých 

skupin aktérů. Jednotlivá témata jsou vždy doplněna přímými výpověďmi. Kapitola je 

z tohoto důvodu rozsáhlejší, výpovědi jednotlivých respondentů mi však přišly velice 

přínosné. Bylo by škoda nevěnovat jim více prostoru. 

Následující tabulka uvádí seznam provedených rozhovorů a skupinových diskusí, ze 

kterých jsem čerpal při analýze postojů aktérů. 
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Tabulka 3Přehled citovaných respondentů 

Aktér Metoda a respondent Označení Datum 
provedení 

Žáci 

Focus group 

 SŠT Zelený pruh Praha 

Fiktivní 
jména žáků 

11. 4. 2013 
 

Focus group 

 SOU dr. Peška 

Fiktivní 
jména žáků 

23. 4. 2013 

Zaměstnavatelé 

Polostrukturovaný rozhovor 

 Ing. Pavel Šplíchal – 
personální oddělení 
společnosti Metrostav a.s. 

Respondent 
#1 

18. 4. 2013 

Ostatní rozhovory 

 Regionální zaměstnavatelé 
na veletrhu Technodays v 
Chomutově 

 27. 4. 2013 

Hospodářské 
komory 

Polostrukturovaný rozhovor 

 Ing. Ivana Košanová – 
ředitelka okresní 
Hospodářské komory 
v Chomutově 

Respondent 
#2 

27. 4. 2013 

MŠMT 
Rozhovor 

 PhDr. Jaromír Krejčí 

Respondent 
#3 

11. 4. 2013 

8.2.1 Žáci 

Žáci a studenti jsou obecně skupinou, která nemá příliš mnoho možností, jak zasahovat 

do politického boje (Veselý, Kalous 2006: 42). Jedná se o skupinu aktérů, kterou nelze 

zařadit mezi elitu ve smyslu aktivní tvorby veřejné politiky. Jejich zkoumání a 

dotazování nám však často může dát poměrně dobrou odpověď na otázku, proč veřejná 

politika selhává (Fischer, Miller, Sidney eds. 2006: 410). Pro posouzení pozice žáků a 

jejich postojů k vlastnímu studiu a následnému profesnímu uplatnění jsem uspořádal 

dvě fokusní skupiny na středních školách v Praze. Cílem bylo mimo jiné ověření závěrů 

z dosavadního studia odborné literatury. Zajímalo mě, zda jsou žáci doopravdy „volně 

plovoucími zátkami“, tak jak je popisuje Katrňák a proč u nich existuje nechuť věnovat 

se po škole vystudovanému oboru.  

První fokusní skupina proběhla 11. 4. 2013 na Střední odborné škole Zelený 

pruh s žáky třetího ročníku učebního oboru Elektrikář. Celkem se jí zúčastnilo 9 žáků. 

Sledovanými tématy u žáků byl průběh volby učebního oboru, průběh vzdělávání a 

odborného výcviku a představy o následném profesním uplatnění. Během první fokusní 
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skupiny jsem se snažil identifikovat postavení a postoje žáků ve vztahu ke škole, rodině 

a budoucí profesi.  

Druhá fokusní skupina proběhla na soukromém gastronomickém učilišti Dr. 

Peška. V ní jsem se pokoušel ověřit, zda se i u žáků zcela odlišného oboru vyskytují 

podobné vzorce postojů a chování jako u žáků perspektivního technického oboru.  

8.2.1.1 Focus group #1 – SŠT Zelený pruh 

Rozhodnutí o volbě školy 

Rozhodování žáků o volbě učebního oboru je silně ovlivněno předchozími zkušenostmi 

z rodiny a její vzdělanostní skladbou. Téměř všichni žáci se s řemeslem setkali 

například při výpomoci rodičům.  

 „Děda dělal se dřevem, dělal truhlařinu a otec je ne přímo automechanik, ale nějakej 

mechanik lesnickejch strojů, takže od každýho jsem se něco naučil a automechaniků je 

hodně, tak jsem šel na toho elektrikáře“ (Igor).  

Dalo by se předpokládat, že předchozí zkušenosti pozitivně ovlivnily jejich vztah 

k samotné profesi a hrály velkou roli při volbě oboru. Jejich představy od studia se však 

poněkud lišily od následné skutečnosti. 

„Nó, tak třeba já jsem, já jsem to měl asi od rodičů hlavně, že jsem už předtím jako by 

dělal s tátou, ale teďka zase na druhou stranu toho třeba docela lituju, že jsem sem šel, 

protože takový jako by čekal jsem od toho něco jinýho.“ (Matěj) 

Žáci se během reflexe rozhodnutí jít studovat učební obor pozastavovali nad příliš 

nízkým věkem, ve kterém tuto volbu učinili. Přestože se zajímali o obor díky práci 

rodičů, shodli se, že v 15 letech nemohou mít tak jasno, zda se zvolenému oboru budou 

chtít věnovat velkou část svého života.  

„Já si myslím, že v devátý třídě nikdo nemá jakoby nějákej rozhled na svět, takže je to 

hrozně brzo se prostě rozhodovat vo tom, co bude dělat. Si myslím, že je lepší, když se ti 

lidi rozhodují třeba až teď. Kdybych se rozhodoval teď, prostě bych spíš dokázal určit, 

kam bych asi šel.“ (Matěj) 

Průběh vzdělávání 

Žáci během tří let učebního oboru prošli praktickým výcvikem jak v rámci školních 

dílen, tak u konkrétních zaměstnavatelů. Někteří z nich si firmu, se kterou následně 

škola uzavřela smlouvu, našli sami, jiným byla přidělena praxe ve smluvních firmách. U 
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první fokusní skupiny se postoje žáků k odborné praxi lišily právě na základě firmy, u 

které praxi vykonávali. Ti žáci, kteří vykonávali praxi u větší smluvní firmy, zmiňovali 

přílišnou monotónnost práce:  

„Ta práce je tam taková, není to tam, že bych se tam moc naučil. Je to takový, já nevim, 

prostě pořád to samý.“ (Igor) 

Jiní žáci si však praxi ve firmách pochvalovali, jelikož pro ně znamenala kontakt 

s reálným pracovním prostředím, které se značně lišilo od výcviku ve školních dílnách.  

„Kousek ode mě jsou sklárny Sázava, takže tam taky potřebujou elektrikáře, tak jsem si 

tam sehnal právě teďkonc praxi, což je docela paráda, protože tady jsem se toho za ty 

tři roky, není to takový, že to vidíte naživo, třeba nějakej panelák zapojování, člověk 

přijde tam a zjistí, že je to úplně jinak, prostě že to není na nějakých dvou metrech, ale 

že musíte dělat třeba na sto metrech po kusech. Takže je to úplně těžší podle mě. Naučil 

jsem se tam toho podle mě i víc. Takže třeba po elektrický stránce bych to teďkonc 

zvládl“.(Filip) 

Problémem, který žáci zmiňovali, bylo zastaralé vybavení ve školních dílnách a 

nedostatek materiálu pro cvičení. Uváděli, že není možnost si několikrát daný úkol 

zopakovat, jelikož je to pro školu finančně náročné. Další z bodů jejich nespokojenosti 

byl nízký plat za odvedenou práci ve firmách. Uváděli, že dostávají pouze 30 % mzdy, 

kterou zaměstnavatel odvádí za poskytnutí žáků škole.  

„Ale třeba mě štve, že škola, jakoby má pro sebe dost peněz za to. Protože jsem si to 

vlastně sehnal sám a zařídili jsme si to sami a pak se akorát donesla smlouva, 

podepsala a škola si za to bere 70 % peněz. Já dostanu nějakejch dvacet korun na 

hodinu z těch šedesáti, takže to mi přijde docela nefér, když si to někdo sehnal sám.“ 

(Filip) 

Lze tedy říci, že přestože žáci hodnotí praxi ve firmě v určitých ohledech kladně, 

finanční ohodnocení jim připadá nemotivující a nespravedlivé. Vnímají, že na praxi 

vytváří hodnotu, která převyšuje náklady. 

Vnímání perspektiv oboru 

Další téma, kterému jsem se se žáky věnoval, bylo vlastní vnímání oboru. Zajímalo mě, 

zda se u žáků projevuje určité „profesní sebevědomí“ a jsou si vědomi důležitosti či 
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rizik vystudovaného oboru. Chtěl jsem také zjistit, jaké informace mají žáci o situaci na 

trhu práce a zdali jsou si vědomi prezentované nepostradatelnosti řemeslníků. 

 „Třeba včera jsem četl v Metru, že lidi, co nejvíc sháněj práci v kancelářích, tak tahle 

práce už prostě není, že jo. V tom beru třeba tu výhodu, že to řemeslo je jako furt, třeba 

elektrika je, bez toho by lidi neudělali nic.“ (Jakub) 

„Staví se pořád, předělává se pořád. Takže nehrozí, že by nebyla práce do budoucna.“ 

(Filip) 

Žáci tak sami vnímají určitou počáteční výhodu oproti vrstevníkům, kteří musí 

pokračovat v dalším vzdělávání k dosažení vyšší kvalifikace. Ti žáci, kteří si sami 

vyhledali firmu, ve které absolvovali praxi, zároveň kladně hodnotili svou výchozí 

pozici na pracovním trhu.  Jejich výpovědi na toto téma však byly poněkud v rozporu 

s pozdějšími odpověďmi na otázku opakované volby stejného oboru. Paradoxně totiž 

odpovídali, že kdyby měli znovu možnost volit střední školu, rozhodli by se pro jiný 

obor.  

„No já jsem si dával dvě přihlášky – na truhláře a tady na toho elektrikáře. A táta říkal, 

že bych měl jít spíš na toho elektrikáře, ale teď bych šel spíš na toho truhláře.“ (Alfréd) 

Budoucnost 

Ambice dále se vzdělávat se u žáků první skupiny projevovaly spíše v omezené míře. 

Pro studium na vysoké škole by se po nástavbovém studiu rozhodoval pouze jeden žák. 

V nástavbovém studiu chtěli pokračovat ještě další dva žáci. To bylo do určité míry 

dáno tím, že někteří žáci již měli podepsané pracovní smlouvy s odloženým nástupem 

se společností Metrostav a nemuseli tak po ukončení školy hledat zaměstnání. 

 „Tak jak jsem říkal, tu nástavbu, taky sem na školu, na provozní technologii. A možná, 

kdybych si to dodělal, tak bych zkusil někde nějakou vejšku. Ale to by se uvidělo, jak by 

to dopadlo s tou maturitou tady. Kdyby to bylo strašný, tak bych na tu vejšku nešel. 

Kdyby to bylo nějaký průměrný nebo tak, tak vejšku bych zkusil, aspoň abych věděl, že 

jsem to zkusil.“ (Honza) 

„Tak já jsem v Metrostavu teďka, takže máme ve smlouvě, že prostě po vyučení máme tři 

roky u nich, jakože budem dělat, takže tím si získáme tu praxi, že jo. Pak nevím, jestli si 

nás tam nechaj“. (Hugo) 
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8.2.1.2 Focus group #2 – SOU Dr. Peška 

Druhá skupinová diskuse byla poněkud zvláštním případem. Jednalo se v tomto případě 

o soukromé gastronomické učiliště. Gastronomické obory jsou v současnosti na trhu 

práce nejméně poptávanými, zároveň však jedněmi z nejvíce navštěvovaných. Kladl 

jsem si tedy otázku, jaké bude složení žáků na tomto oboru a jaká byla jejich motivace 

vyučit se právě v oboru, který má na trhu práce těžké postavení.  

Druhá skupina čítala 11 žáků. Nejednalo se o optimální počet pro uskutečnění 

skupinové diskuse, avšak celková dynamika diskuse poměrně dobře reflektovala 

atmosféru, ve které se žáci vzdělávají. 

Volba oboru Kuchař-číšník 

Vybraná skupina byla v tomto směru poněkud specifická. Pouze jeden žák ze třídy, kde 

byla diskuse provedena, do ní nastoupil přímo z deváté třídy. Ve zbytku se jednalo o 

žáky, kteří neuspěli na jiném druhu školy, či na jiném oboru. 

 „Já jsem šel na elektrotechnika a pak jsem odešel a tak jsem hledal něco narychlo, 

školu, tak jsem šel sem. Jsem neměl moc na výběr, jsem to chtěl stihnout nějak dodělat 

to pololetí.“ (Petr) 

„No, já jsem tady byla už před pěti lety a pak jsem byla dva roky ještě na obchodní 

akademii a pak mě vyrazili z reparátu, sem neudělala reparát. Já jsem tady studovala 

tři roky a vykašlala jsem se na to ve třeťáku a pak jsem se sem vrátila, že to dodělám.“ 

(Martina) 

„Já jsem se jako moc nerozhodovala, já jsem chodila na čtyřletej obor, na maturitní. No 

a tam mi to moc nešlo, bála jsem se, tak jsem odešla a jediný narychlo, co jsem sehnala, 

bylo tohle.“ (Denisa) 

„My jsme tady samí odpadlíci, tady snad není nikdo, kdo by přišel rovnou ze základní 

školy.“ (Petra) 

„Já jsem se předtím dostala na pojicajtku, teda jako na střední policejní. Tam je to fakt 

jako, že si nemůžete dovolit vůbec nic. Tam když někdo promluví, tak je hned problém. A 

já su držka, tak než aby mě vyhodili, tak jsem odešla sama.“ (Anděla) 

U těchto žáků, na rozdíl od předchozí skupiny, se zpravidla jednalo o volbu založenou 

spíše na nutnosti dokončení jakéhokoliv oboru středního vzdělávání. Obor pro ně byl 
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určitou poslední vrstvou síta vzdělávacího systému, kam se dostali po předchozích 

neúspěších. 

Přínos praktického výcviku 

Tak jako se u žáků druhé skupiny lišila motivace jít studovat učební obor oproti žákům 

ze skupiny první, lišilo se zároveň hodnocení a přínos praktického výcviku. Ten žáci 

absolvovali v restauracích, hotelích, podnikových či školních jídelnách. Praxi coby 

číšníci hodnotili vesměs přínosně, s praxí v kuchyni byl největší problém v tom, že je 

zaměstnavatelé brali spíše jako pomocnou pracovní sílu a k samotnému vaření se příliš 

nedostali. Žáci stráví samotnou praxí nejméně 10 měsíců v průběhu tříletého studia, což 

je z hlediska kvantity dostatečná doba pro zvládnutí praktické stránky oboru. Hodnocení 

kvalitativní stránky však ukazuje, že rozvoj oborových kompetencí je na praxi omezený. 

 „Nás to nebaví nikoho. Tam chodíme, jenom abysme to udělali.“ (Johan) 

„Něco vás tam naučej, že jo. Takhle si to nikdy nevyzkoušíte, je to praxe. Doma si 

prostě uvaříte nějaký obyčejný jídlo. Já chodím do Makra a tam jsem se toho naučil fakt 

hodně.“ (Štefan) 

„Nás teda nenaučili na praxi vůbec nic. Nás berou všude jenom jako levnou pracovní 

sílu. Vás radši pošlou mejt výlohy, než, aby vás pustili k něčemu.“ (Anděla) 

„Já jsem byl v hotelu Paříž. A nenaučil jsem se tam skoro vůbec nic. Jsem tam jenom 

krájel.“ (Lumír) 

„Já jsem chodila nejdřív do jedný do školní jídelny. A tam jsem dělala jenom pomocný 

práce, krájela brambory a loupala cibuli. A v tý druhý mě pustili i k masu.“ (Martina) 

V tomto tématu bylo zajímavé srovnání motivací jít studovat vybraný obor a následného 

hodnocení přínosu praxe. I v první skupině jsem se setkal s žáky, kteří šli obor studovat 

ze zájmu, praxi však hodnotili jako nepřínosnou a dá se tedy očekávat, že se u nich spíše 

snížil zájem o obor po zkušenosti z reálného pracovního života.  

Plány do budoucna 

Z předchozího tematického okruhu jsem se od žáků dozvěděl, že praxi hodnotí vesměs 

jako nedostatečnou. Proto mě dále zajímalo, zda žáci již plánují vstoupit na pracovní 

trh, nebo budou pokračovat ve studiu v některém z nástavbových oborů. U první 

skupiny převažoval plán nastoupit do zaměstnání, u některých žáků do značné míry 

ovlivněný již podepsanou pracovní smlouvou. Žáci z této skupiny však také více 
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pozitivně hodnotili praxi a byli připraveni svou práci vykonávat. Druhá skupina však 

v tomto aspektu byla odlišná. Žáci v daleko větší míře hodlali pokračovat v maturitním 

studiu. Motivací však nebylo u všech získání více znalostí v oboru, ale spíše oddálení 

přechodu do zaměstnání.  

 „Já jdu teda taky na nástavbu. Ale věnovat se tomu potom nechci. Mně to přijde 

strašně málo zaplacená práce na to, jaká je to dřina. Tady se podle mě ta práce fakt 

nevyplatí. Mě nevezmou do nějakýho dobrýho podniku, když nemám žádnou praxi.“ 

(Anděla) 

„Já pudu taky na nástavbu asi. Ale nechci to dělat, mě to nebaví.“ (Johan) 

„Já taky půjdu na nástavbu. Tak práce není stejnak. To máš teďka těžký, i s vejškou to 

máš těžký.“ (Petr) 

Jaká je tedy pozice žáků-učňů? 

Z provedených fokusních skupin je tedy možné vyvodit následující závěry. Žáci z mých 

skupinových diskusí byli do značné míry ponecháni svému vlastnímu osudu. Na konci 

deváté třídy jsou postaveni před rozhodnutí, které s nimi není dostatečně konzultováno. 

Z účastníků první skupinové diskuse nevyhledal ani jeden z žáků pomoc výchovného 

poradce. Žáci tak volí obor, o němž mají určité představy díky předchozí spolupráci 

s rodiči, avšak průběh vzdělávání je pro ně spíše zklamáním. Druhá skupina byla 

příznačná tím, že pouze malý zlomek se rozhodl studovat obor již v deváté třídě, pro 

zbylou část se jednalo o volbu z nouze po neúspěších na jiných školách.  

Praxe ve firmách žáci oboru Elektrikář hodnotili jako přínosnou, avšak 

očekávali, že za odvedenou práci by měli být lépe odměněni. I žáci oboru Kuchař-číšník 

viděli jako nespravedlivé, že si škola ponechává část jejich platu. Zároveň hodnotili 

praxi jako nepřínosnou, jelikož byli nuceni vykonávat spíše pomocné práce. Představy o 

následném profesním uplatnění a nechuti věnovat se vystudovanému oboru jsou do 

značné míry determinovány předchozím průběhem vzdělávání. Většina žáků první 

skupiny by se po zkušenosti ze studia věnovala raději jinému oboru. Mezi žáky byl 

rozdíl v postoji k dalšímu vzdělávání. Více žáků druhé skupiny chtělo pokračovat 

v nástavbovém studiu, spíše však proto, že v současné době neviděli možnosti 

profesního uplatnění. Studium gastronomického oboru s nemotivující praxí tak pro ně 

bylo určitou oklikou k získání maturity. Otázkou, kterou je možné si na tomto místě 
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položit, je, zdali by pro žáky gastronomického oboru nebyla vhodnější jiná forma 

vzdělávání. Následující tabulka uvádí shrnující závěry z každého tematického okruhu. 

Tabulka 4Identifikovaná témata ve skupinových diskusích 

Tematický okruh  

Volba školy 

 Volba školy ovlivněná zkušenostmi z rodiny 

 Rozhodnutí provedeno v příliš nízkém věku 

 Volba školy jako poslední možnost dokončení střední 
školy u gastronomického oboru 

 Malé využití služeb kariérového poradenství 

 Volba školy ovlivněna předchozími výsledky 

Průběh vzdělávání a 
praxe 

 Praxe ve firmách více přínosná u žáků technického oboru 

 Praxe nepřínosná u žáků gastronomického oboru 

 Praxe je nemotivující z důvodu nízkého platového 
ohodnocení (pocit nespravedlnosti) 

Vnímání vlastního 
oboru 

 Technický obor vnímaný jako perspektivní 

 Paradox opakované volby u žáků oboru Elektrikář 

 Velká konkurence v gastronomickém oboru 

Budoucnost 

 Technický obor – ve větší míře přechod do zaměstnání 

 Gastronomický obor – oddálení profesního uplatnění 

 Technický obor – uplatnění ve stejném nebo příbuzném 
oboru 

 Gastronomický obor – uplatnění ve zcela jiném oboru 

8.2.2 Rodiče 

Rodiče jako aktéři vzdělávací politiky mají poněkud zvláštní postavení. Jedná se totiž o 

skupinu velice heterogenní, s odlišnými představami o roli školy, nároky na kvalitu i 

v očekávání vzdělávacích výsledků vlastních dětí. Ve vztahu rodičů ke škole a 

vzdělávání potomků jsem z dostupných zdrojů a provedených rozhovorů vyvodil 

následující postoje: 

 Neangažovanost - role rodičů u žáků učebních oborů je zcela neangažovaná 

tak, jak ji popisoval Katrňák. Rodiče v jeho studii očekávali od svých dětí volbu 

učebního oboru, výběr konkrétního oboru však nechávali na samotném dítěti. 

Podobnou zkušenost v jednom z rozhovorů popsal i Pavel Šplíchal ze 

společnosti Metrostav a.s.: 

„Z těchhletěch sociálních vrstev rodiče se moc nezajímaj, co dělají děti. Pokud je 

nepřivede strážník domů, tak to neřešej.“ (Respondent #1) 
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 Vzor v otci (matce) -  Jinou roli hrají rodiče, kteří od svých dětí očekávají 

vyučení v oboru, kterému se sami věnují, případně svým postojem k němu jej 

ovlivní natolik, že si samo zvolí učební obor. To byl také případ našich žáků 

z první fokusní skupiny. 

Jedním ze zmiňovaných důvodů nedostatku dětí na oborech s výučním listem je jejich 

odchod na čtyřletá a osmiletá gymnázia, případně na obory zakončené maturitou. Proto 

je nutné uvést i tento postoj, jelikož ten rovněž ovlivňuje skladbu žáků na učebních 

oborech. 

 Preference maturitních oborů 

Především dotazovaní zaměstnavatelé vysvětlovali úbytek žáků v učebních oborech a 

jejich kvalitativní pokles preferencí maturitních oborů u žáků s vyššími studijními 

předpoklady.  

8.2.3 Zaměstnavatelé a hospodářské komory 

Jak jsem již psal dříve, často prezentovaným názorem zaměstnavatelů je, že 

v technických oborech je nedostatek absolventů určitých profesí. Někteří z nich 

dodávají, že je nedostatek kvalitních absolventů.  

Zaměstnavatelé se ve svém postoji k učňovskému školství pochopitelně liší 

mírou své angažovanosti v navrhování řešení. Angažovanost tak na jedné straně může 

být vyjádřena aktivním působením a lobbyingem u představitelů exekutivy, na straně 

druhé pouhým vyjádřením vlastního názoru v novinové anketě. První pól představují 

nadnárodní organizace, které sdružují zaměstnavatele z průmyslových odvětví jako je 

například Česko-německá obchodní a průmyslová komora. Ta ve svém otevřeném 

dopise z 29. května 2012 vyzývala vládu k větší podpoře zaměstnavatelů v 

oblasti poskytování odborné praxe žákům středních škol ve stylu duálního systému. 

V tomto případě se tedy jedná o aktéra, který se snaží přímo ovlivňovat tvorbu veřejné 

politiky.  

8.2.3.1 Česko-německá průmyslová a obchodní komora 

Neopomenutelnou roli v odborném školství hraje právě tato komora (ČNPOK). Ta 

v květnu roku 2012 zaslala premiéru Petru Nečasovi otevřený dopis, ve kterém jej 

vyzývala k větší podpoře technických oborů a spolupráce zaměstnavatelů se školami. 
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Na základě této iniciativy vznikla pracovní skupina, která má za cíl zmapovat situaci 

v jednotlivých regionech a vytvořit rámec pro podporu především technických učebních 

oborů
13

.  

8.2.3.2 Hospodářská komora České republiky 

Důležitou organizací, která zastupuje podnikatelský sektor je Hospodářská komora 

České republiky. Jejím hlavním cílem je „vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat 

a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR“
14

. Od roku 2004 je 

povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy (ibid.). Jednotlivé okresní 

Hospodářské komory mají dobrou představu o problémech regionálních 

zaměstnavatelů, proto jsem jako jednoho ze svých respondentů zvolil ředitelku okresní 

Hospodářské komory v Chomutově Ivanu Košanovou. Podobně jako u ostatních aktérů 

jedna z prvních otázek směřovala na vlastní vnímání problematických situací 

v učňovském školství. 

Vnímané problémy a jejich příčiny 

„Ono to začíná v podstatě už na základních školách. Jsou nedostatečně vybaveny dílny. 

V některých případech ty školy dotují ty dílny, aby je měly vybaveny pro tu úroveň, co je 

potřeba, aby se s tím začaly ty děti seznamovat už na prvním stupni. Tam je, bych řekla, 

největší kámen úrazu. Pak se to táhne dál do toho středního školství, protože obecně je 

známo, že kdo je právník, tak ten je IN, ale to, že ty technology, nebo obecně ty 

technický obory a ty řemesla jsou velice poptávaný, to už ty děti nevědí. Nevědí to 

většinou ani jejich rodiče a navíc mají zkreslený představy o tom, co ten obor 

představuje.“ (Respondent #2) 

Problémy, se kterými se zaměstnavatelé setkávají při poskytování odborné praxe, jsou 

tak podle představitelky Hospodářské komory spíše důsledkem odlivu dětí do 

maturitních netechnických oborů. Učební obory tak nakonec podle ní zbudou na děti, 

pro které se nejednalo o volbu založenou na zájmu o obor a zpravidla volí obor, aniž by 

byly přesvědčené, že se mu chtějí profesně věnovat. Pro zaměstnavatele je potom velice 

obtížné s nimi kvalitně spolupracovat v případě jejich přijetí na praxi. Původ problému 

                                                 
13

 Odborné vzdělávání – rok poté. BusinessInfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 2013 

[cit. 2013-05-08]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/odborne-vzdelavani-rok-pote-

33079.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=clanky_souvisejici 
14

 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Hospodářská komora České republiky [online]. 2012 [cit. 2013-04-

28]. Dostupné z: http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/o-nas-5/hospodarska-

komora-ceske-republiky-hk-cr/hospodarska-komora-ceske-republiky-2/ 
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tak respondentka vidí již na základních školách a v malém objemu informací u žáků a 

rodičů o profesním uplatnění a perspektivě jednotlivých učebních a studijních oborů. 

 „Většinou je v devátých třídách pár málo žáků, kteří už dopředu znají svůj směr, kterým 

se vydá a ti to už mají v sobě, že přesně ví, že tímhle směrem půjdou. A nebo je většina 

těch, kteří se probudí v deváté třídě a řeknou, ježiš my musíme řešit, kam to naše dítě 

půjde. Většina. A oni ty děti a ani rodiče neví, jaké firmy jsou tady v regionu a jaký mají 

výrobní program.“ (Respondent #2)  

Zaměstnavatelé se podle Košanové zprostředkovaně potýkají s výchovou dětí z rodin, 

v nichž nejsou zažité pracovní návyky, což se nepříznivě promítá také na průběhu 

praxe. 

„První věc je, že když si vezmou studenty z těch učebních oborů, tak problém je v tom, 

že během týdne, 14 dnů přestanou chodit na praxi, protože to nepovažují za nutný, 

protože je to nebaví, nevidí smysl v tom oboru, který si třeba vybrali, že špatně zvolili 

ten směr. A jsou líní, když to řeknu ošklivě, ale tyhlety zpětné vazby mám od všech 

zaměstnavatelů. Jakmile jsou praxe a dáme třeba skupinu deseti studentů, tak jenom dva 

z nich se chytí.“ (Respondent #2) 

Velkým problémem, který zmiňovala Košanová a v rozhovoru, kterému se věnuji dále, 

také zástupce personálního oddělení společnosti Metrostav, je udržení žáků na praxi. 

Zaměstnavatelé tak dopředu musí počítat, že jen malé procento z žáků, kteří u nich 

nastoupili na praxi, tuto praxi dokončí a případně do firmy nastoupí po ukončení školní 

docházky. 

„Z deseti, čtyři byli tací, kteří vůbec nenastoupili, dva chvilku chodili, protože je 

nebavilo ráno vstávat, z těch zbývajících ty dva chviličku vydrželi, jeden potom odešel 

na vysokou školu a ten druhý, přetáhla ho nějaká firma.“ (Respondent #2) 

Role hospodářské komory 

Abych dokázal stanovit jaká je pozice jednotlivých aktérů, chtěl jsem, aby sami 

vyjádřili, jak vidí svou roli, jak mohou politiku ovlivňovat a jaké k tomu mají dostupné 

prostředky. Podobnou otázku jsem pokládal i v dalším rozhovoru. 

 „Co se týče na té regionální úrovni, tak děláme vše pro to (spolupráce zaměstnavatelů 

a škol), ale potřebujeme podporu hlavně z těch Ministerstev a hlavně od poslanců. A 

dokud tam se neprobudí, tak se asi takový zásadní kroky dít nebudou. Protože my jsme 
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na tom kulatém stolu měli i zástupce MŠMT a víceméně z té jeho prezentace vyplynulo, 

že je vše v pořádku.“ (Respondent #2) 

Regionální hospodářská komora si tak klade za cíl prostřednictvím různých veletrhů 

zaměstnavatelů a působením na základních školách zvýšit prestiž učňovských oborů a  

nalákat tak žáky s vyššími studijními předpoklady pro studium řemeslného oboru.  

8.2.3.3 Velký zaměstnavatel a učňovské školství – případ Metrostavu 

Na otázky, jaká jsou očekávání zaměstnavatelů od vzdělávacího systému, jak vnímají 

současné problémy a co jsou ochotni udělat pro jejich nápravu, jsem hledal odpovědi 

společně s Ing. Pavlem Šplíchalem, zástupcem personálního oddělení pro vzdělávání 

učňů společnosti Metrostav. Firma Metrostav je příkladem firmy, která se rozhodla řešit 

problém nedostatku na trhu absolventů dlouhodobou výchovou absolventů vlastních.  

 „Metrostav má za cíl jaksi zabrzdit nebo zpomalit ten úbytek vlastního kvalifikovaného 

personálu, který máme, to je stavebních dělníků. I když my jsme se omezili a 

specializovali na profese, které už jsou pro nás jakoby prioritní, na kterých ta stavba 

stojí.“ (Respondent #1) 

Tato firma navázala spolupráci se třemi středními školami v České republice a snaží se 

materiálně podporovat žáky, kteří studují profese nezbytné pro další fungování této 

firmy. Jak uvedl Šplíchal, pro zaměstnavatele tohoto formátu není zpravidla problém 

najmout operativně méně kvalifikovanou pracovní sílu pro manuální práce. Problém 

však bývá s nacházením loajálních zaměstnanců, kteří jsou ochotni dále se ve firmě 

vzdělávat a případně v budoucnu zvládat pracovní náplň různých pozic.  

Vnímané problémy 

Zaměstnavatelé pochopitelně mohou hrát důležitou roli v procesu odborného 

vzdělávání. Řada z nich, převážně z velkých zaměstnavatelů, si tuto roli uvědomuje a 

přichází s řešeními zahrnujícími jejich vlastní participaci. V současné době však vidí 

legislativní a další překážky, které jim tuto spolupráci spíše znesnadňují. Svou pozici 

tak vidí jako nevděčnou, kdy podle nich stát nedokáže se svým vzdělávacím systémem 

poskytnout dostatek kvalifikovaných pracovníků a zároveň nedokáže vytvořit takové 

podmínky, aby bylo vychovávání pracovníků v rámci firem snadné a co nejméně 

nákladné. 
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 „To je ekonomicky rozbitý, dneska ty firmy nemají žádnou výhodu z toho, že budou 

investovat do vzdělávání a přípravy. Proč by to dělaly? Která firma si to může dovolit? 

My jsme v tom utopili už desítky milionů a ve finále to nikdo neocení. Kdyby to aspoň 

někdo morálně ocenil, že je to od nás hezký. Pokud neuděláte nějaký projekt, na kterým 

se budou mít dobře, tak to nikoho nezajímá.“ (Respondent #1). 

Zaměstnavatelé často hovoří o příkladech duálního systému z Německa, Rakouska. Na 

toto téma přišla řada i během našeho rozhovoru. Podle respondenta jsou si 

zaměstnavatelé vědomi, že ochota zapojit se aktivně do vzdělávání žáků je jedním 

z principů duálního systému a je nezbytnou, aby bylo možné na tomto principu stavět i 

české školství. I velký zaměstnavatel si je však vědom toho, že duální systém u nás 

nemůže fungovat ve stejném rozsahu jako v zahraničí. Důležitý je spíše princip, na 

kterém je systém založen. A sice na úzké spolupráci firem a škol. Podle něj však není 

možné nechat první krok právě na zaměstnavatelích. Měl by to být stát, který vytvoří 

takové podmínky, aby zaměstnávání žáků a poskytování odborné praxe bylo, pokud ne 

výhodné, tak alespoň co nejméně ztrátové. 

„Já vím, že ty firmy se zbavily těch učilišť, protože proč by je měly, když do toho strkaly 

peníze. My jsme taky jako Metrostav dlouho věřili tomu, že to bude řešit stát. To je 

globální otázka, to by měl řešit stát, Ministerstvo hospodářství, Ministerstvo školství. 

Nicméně Ministerstvo školství dodneška neví, jak si s tím odborným školstvím poradit.“ 

(Respondent #1) 

Možnost ovlivnit politiku 

Poslední okruh otázek, které jsem pokládal zástupci firmy Metrostav, směřovaly na 

jejich možnosti ovlivnit tvorbu politiky. Očekával jsem, že firma tohoto formátu bude 

mít jednak dostupné zdroje i nástroje, pomocí nichž by si zajistila optimální podmínky 

spolupráce se středními školami.  

 „My jsme se angažovali v tom svazu podnikatelů ve stavebnictví, psali jsme petice a 

nějaký návrhy. To už je aspoň čtyři roky a vůbec k ničemu to nevedlo. V podstatě 

nemáte možnost, můžete žádat a něco nabízet.  Teď jsme zase, prostřednictvím toho 

ředitele tý pražský školy na ministerstvu žádali, jestli bysme nemohli pilotně zkoušet 

nějakej duální systém, že by se to prostě tak vyzkoušelo. Ale oni se do ničeho nechtěj 

pouštět, tak tam ten projekt leží a leží a nic se neděje. Já jsem pochopil, že budeme mít 

jen to, co si uděláme sami.“ (Respondent #1) 
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8.2.4 Ministerstvo školství 

Z předchozích rozhovorů s aktéry ze strany zaměstnavatelů bylo patrné, že nevnímají 

pomocnou ruku ze strany státních institucí. Proto mě zajímalo, zda bude vůbec 

dotazovaný zástupce Ministerstva školství vnímat hlasy z veřejného sektoru o 

problémech v odborném vzdělávání. Předešlí aktéři hovořili především o nutnosti 

zásahu státu a výrazných systémových změnách v oblasti školství. Na dotaz, jaké jsou 

ze strany Ministerstva školství vnímané problémy, se mi však dostalo odpovědi, že 

v současné době má ministerstvo dva zásadní náměty pro učňovské školství. Tím 

prvním je nová organizace závěrečných zkoušek a tím druhým reorganizace oborů 

s maturitní zkouškou a zkouškou z praktického výcviku. Představitel ministerstva jako 

klíčové chápal jiné oblasti, než které byly popsány zástupci soukromého sektoru.  

„Pro učňovské školství máme v současnosti dva dobré náměty. Jako je státní maturita 

se státní účastí, to znamená, že je tam nějaký státní prvek u té společné části, tak u 

učňovského školství ty závěrečné zkoušky zatím nic takového neměly. To je první věc, 

která to učňovský školství může trošku unormálnit. Samozřejmě nezajistíme tím trvalou 

po nějakých nedostatkových oborech.“ (Respondent #3)  

Z rozhovoru jsem se také dozvěděl, že kariérové poradenství není v současnosti 

prioritou. Odpovědnost podle Krejčího leží na samotných školách a zřizovatelích škol a 

jako taková odpovídá nárokům, které jsou na ni ze zákona kladeny.  

8.3 Stanovení klíčových oblastí  

V této kapitole ukazuji, kde jsou podle mě slabá místa v poskytování vzdělávacích 

služeb jak na straně veřejné správy, tak na straně zaměstnavatelů. Jednotlivé oblasti 

mají za úkol zodpovědět, proč dochází k problémům uvedeným v kapitole 8.1. Na 

základě předchozích zkušeností jsem stanovil tři klíčové oblasti. První z nich 

představuje samotný systém odborného školství. Druhou oblastí je kariérové 

poradenství. To by mělo podle mého názoru racionalizovat volbu střední školy takovým 

způsobem, aby žák směřoval na ten obor, pro nějž má nejlepší předpoklady a zároveň 

zamezit kumulaci žáků v oborech, které nejsou relevantní vzhledem k trhu práce. 

Poslední oblast se zaměřuje na spolupráci škol a sociálních partnerů.  
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8.3.1 Systém odborného školství 

Časné směřování žáků do různých vzdělávacích proudů je charakteristickým znakem 

českého vzdělávacího systému. Selektivita se jeví jako jeden ze zásadních problémů 

vzdělávacích systémů, které mají velký podíl odborných škol. Zároveň je to příčina 

dalších negativních jevů. Vyskytují se zde specifické obory, na něž odcházejí žáci, kteří 

nemají dostatečné studijní předpoklady ke studiu maturitního oboru nebo nedokázali 

správně identifikovat oblast svého zájmu. U těchto žáků se poté nejvíce projevují 

rozdíly ve vzdělávacích výsledcích oproti žákům z maturitních oborů. Čas, který je na 

těchto oborech věnován rozvoji klíčových kompetencí, je limitován vysokým podílem 

odborné praxe. Na příkladu gastronomického oboru jsem však viděl, že i samotná praxe 

má pro žáky jen malý přínos.  

Systém financování středního školství nám může dát odpověď na otázku, proč se 

v takovém množství vyskytují obory, pro jejichž absolventy je obtížné nalézt uplatnění. 

Financování je dáno systémem normativů, které jsou u oborů s výučním listem děleny 

na normativy pro praktické a teoretické vyučování. Koncepční záměr MŠMT 

k současnému způsobu financování říká, že „nepodporuje optimalizaci škol a školských 

zařízení a nedostatečně podporuje kvalitu a efektivitu vzdělávání“ (MŠMT 2011: 1). 

Krajské normativy mají vycházet především z dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání 

v kraji, naplněnosti tříd, studijních skupin a oddělení v jednotlivých školách.  Tento 

způsob financování však podle mého názoru dostatečně nereflektuje situaci na trhu 

práce a jsou tak stejnou měrou podporovány obory s vysokou nezaměstnaností 

absolventů jako obory, po kterých je vysoká poptávka a vyžadují více financí pro 

zajištění kvalitní výuky. Příkladem může být krajský normativ pro obor Kuchař-číšník 

ve Zlínském kraji. Zde byl normativ pro praktickou výuku v roce 2010 třetí nejvyšší 

v České republice (16379 Kč), přičemž na Úřadu práce bylo evidovaných 88 

absolventů, přičemž tvořili přibližně 23 % všech nezaměstnaných absolventů
15

. 

Další problém vidím v navazování smluvních vztahů mezi školami, žáky a 

sociálními partnery. Jak jsme viděli na příkladu žáků SŠT Zelený pruh a SOU Dr. 

Peška, pro žáky je nemotivující pozice, kdy jsou „poskytováni“ školou smluvním 

zaměstnavatelům a škola tak fakticky kontroluje finanční odměny, které jsou vypláceny 

za produktivní hodiny strávené na pracovišti.  

                                                 
15

 Údaj o počtu nezaměstnaných absolventů vychází ze statistik MPSV: Integrovaný portál MPSV. 

Pololetní statistiky absolventů škol a mladistvých v evidenci ÚP [online]. 2012 [cit. 2013-05-11]. 

Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo.  

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo
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8.3.2 Úroveň kariérového poradenství 

Ukončení základního vzdělávání je pro žáky důležitým momentem ve volbě další 

profesní orientace. O to důležitějším pro ty, kteří se rozhodnout vstoupit na učební obor. 

V předchozích kapitolách jsem se věnoval nespokojenosti žáků s volbou učebního 

oboru. Kariérové poradenství v České republice spadá v rámci veřejného sektoru 

především do pravomocí dvou ministerských resortů, Ministerstva práce a sociálních 

věcí a Ministerstva školství (NÚOV 2003: 8).  

V České republice není pevně ukotvena pozice kariérového poradce na 

základních a středních školách (Kuczera 2010: 25). Na školách jsou sice ustanoveny 

pozice výchovných poradců, do jejichž agendy spadá také kariérové poradenství. 

Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních stanovuje obsah poradenských služeb poskytovaných na 

školách. Jedním z cílů je tedy přispívat k „vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího 

profesního uplatnění“ (§2). Této možnosti však využívá pouze malé množství žáků a 

znalosti a dovednosti výchovných poradců v oblasti kariérového poradenství nejsou také 

příliš silné. Sloučené psychologické a kariérové poradenství má také svá úskalí: většinu 

času stráví výchovní poradci řešením problémů s učením žáků a výchovnými 

opatřeními, poradenství se nezaměřuje na dlouhodobý horizont profesní dráhy a 

v neposlední řadě je návštěva výchovného poradce v myslích žáků spjata s negativními 

jevy, tudíž může být pro žáky stigmatizující (ibid: 28). 

Kariérové poradenství bývá nejen na středních, ale i na základních školách 

v gesci výchovných poradců jednotlivých škol. Jsou případy, kdy kariérové poradenství 

spadá pod agendu některého z pedagogických pracovníků, který zároveň není 

výchovným poradcem. Avšak způsob, jakým tento pracovník žákům poskytuje 

kariérové informace, je čistě v jeho pravomocích a kvalita poradenství je tedy kolísavá. 

Rodina má velký vliv na volbu vzdělávací a profesní dráhy. V mojí práci to dobře 

ilustrují zkušenosti žáků ze skupinových diskusí. Využívání odborné pomoci nikoli 

samotným žákem, ale i členy rodiny, kteří jsou ve volbě zapojeni, je na základních 

školách omezená (Šťastňová, Drahoňovská 2012: 37). Zároveň lze předpokládat, že 

služeb výchovného a kariérového poradenství budou využívat více rodiče a žáci, kteří 

směřují na maturitní obory. 

Role zřizovatelů škol, v drtivé většině krajů, je v poskytování kariérového 

poradenství v rámci Úřadu práce a Pedagogicko-psychologických poraden (dále jen 



49 

 

PPP). PPP mají podobnou náplň práce jako výchovní poradci na školách. Kariérové 

poradenství je tak jednou z těchto složek. Problém s využitím služeb je však podobný 

jako u poradenství výchovného. PPP jsou zároveň pracoviště oddělená od škol a 

zpravidla funguje jedna poradna v jednom větším městě (například pro Zlínský kraj je 

zřízeno 8 pracovišť). 

Zkušenost z jiných zemí ukazuje, že pokud je volba oboru v diverzifikovaném 

systému založena čistě na žákovi, dochází k nesouladu mezi poptávkou po učebních 

oborech a poptávkou po absolventech těchto oborů (OECD 2008: 16). To platí tím 

spíše, pokud je tato volba provedena na základě nedostatku informací o obsahu studia a 

možnostech uplatnění.  

Na roli kariérového poradenství kladu v celé práci velký důraz. Mým základním 

předpokladem totiž je, že špatné vzdělávací výsledky u žáků na specifických oborech 

jsou do značné míry dány špatnou alokací žáků do těchto oborů. Diverzifikované 

systémy učňovského školství jsou schopny nabídnout širokou škálu oborů pro spektrum 

žáků s rozličnými zájmy a měly by tedy více těžit z této výhody. 

8.3.3 Spolupráce škol a sociálních partnerů 

Pro všechny školy a jejich absolventy má zpravidla přínos spolupráce se sociálními 

partnery, tedy zejména s lokálními zaměstnavateli, představiteli obce nebo regionu, a 

dalšími místními institucemi. Očekávání zaměstnavatelů jsou často taková, že jim školy 

budou produkovat kvalifikované pracovníky (NÚV 2012: 48). Toho však není možné 

jednoduše docílit nejen z dříve uvedených důvodů, ale také kvůli nízké angažovanosti 

firem na vzdělávání. Odborné školství totiž není schopno samo zajistit aktuálnost 

učebních pomůcek a žáci se tak nemohou setkat s technologiemi, které se v běžném 

provozu užívají. Spolupráce se sociálními partnery tak zajišťuje rychlejší zavádění 

inovací do vzdělávání a možnosti ovlivnění skladby studia.  

Dříve jsem uvedl, že postupný vývoj učňovského školství spěl k odlučování 

středních odborných učilišť a škol poskytujících vzdělání s výučním listem od podniků. 

Malá účast zaměstnavatelů tak podle mého názoru na mnohých školách způsobuje, že se 

žáci v praktické výuce musejí potýkat s nedostatečným technologickým a materiálním 

zázemím. To platí především pro technické obory, ve kterých se v praxi užívá technika, 

která je o několik let technologického vývoje vepředu oproti technice užívané při výuce. 

Jedním z problémů, které v tomto ohledu zmiňovali i samotní žáci je množství 

materiálu, které mohou během praktické výuky v dílnách spotřebovat. Nemohou si tak 
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vyzkoušet některé věci vyrobit/zapojit vícekrát z důvodu nedostatku materiálu a 

v některých případech zmiňovali, že i sám učitel udělá práci za žáka, aby byl materiál 

ušetřen. 

Často uváděnou překážkou při navazování spolupráce školy se sociálním 

partnerem je neochota zaměstnavatele (Vojtěch et al. 2011: 9). Jak jsem se ale dozvěděl 

z vlastních rozhovorů, zaměstnavatelé nejsou ke spolupráci příliš motivováni a roli při 

navazování kontaktů tak hrají spíše neformální vztahy, než vlastní vnímané výhody ze 

spolupráce. 

 Dalším z uváděných problémů je nedostatek firem v regionu, které by měly 

materiální a personální kapacity pro spolupráci. Toto souvisí s charakterem českého 

hospodářství, které se liší svým počtem středně velkých firem například od Německa. 
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 Formulace problému 

Předchozí kapitoly se nejprve věnovaly popisu problematických jevů v učňovském 

školství, subjektivním postojům zúčastněných aktérů a stanovením klíčových oblastí, ve 

kterých vnímám původ negativních jevů. Na základě tohoto je nyní možné formulovat 

samotný problém vzdělávací politiky. Tímto problémem rozumím: 

„Nedostatek kvalifikovaných absolventů specifických učebních oborů“. 

Ve formulaci problému jsou důležitá především adjektiva, která jsem připojil ke slovům 

„absolvent“ a „obor“. Pod pojmem kvalifikovaný absolvent si lze představit takového 

absolventa, který se rozhodl studovat obor na základě předchozích preferencí daného 

oboru, informací o náplni oboru, o pozici oboru na trhu práce, o možnostech dalšího 

vzdělávání v oboru a jehož představy o profesním uplatnění se shodují s vystudovaným 

oborem. Samotná strana absolventa je však pro takovou definici nedostačující. Proto, 

aby byl absolvent kvalitní a motivovaný věnovat se oboru, musí být na učebních 

oborech připraveny správné podmínky.  

Vzdělání musí být relevantní k situaci na trhu práce, mělo by poskytnout 

předpoklady pro další vzdělávání a také by jej mělo vybavit kompetencemi nejen pro 

pracovní život. Definice kvalifikovaného absolventa se snaží obsáhnout nároky 

zaměstnavatelů na vzdělávací systém, očekávání žáků od svého vzdělání, ale také mé 

vlastní přesvědčení o hodnotě vzdělání. Dostatek kvalifikovaných absolventů lze chápat 

za prvé z hlediska zaměstnavatele, který se snaží obsadit volnou pracovní pozici a 

nemusí příliš dlouho hledat mezi uchazeči, aby našel toho vhodného. Jednoduše řečeno, 

aby zaměstnavatel mohl „vybírat mezi vhodnými, nikoliv hledat alespoň trochu 

vhodného.“ Za druhé jej můžeme chápat z hlediska efektivity vzdělávacího systému a 

plnění stanovených cílů. Kvalifikaci tak vnímám jako přidanou hodnotu. 

Obory jsem ve své práci rozčlenil podle jednotlivých sektorů a sledoval jsem, 

které obory vykazují vysokou nezaměstnanost absolventů a nesoulad mezi 

vystudovaným oborem a následným profesním uplatněním. Uvedl jsem tři příklady 

skupiny oborů, ve kterých se objevují paradoxy mezi volbou oboru, vlastním zájmem o 

obor a situací na trhu práce. Důvody pro paradoxy v těchto skupinách vidím především 

ve struktuře žáků a jejich nezájmu o vystudovaný obor. Skupinová diskuse s žáky 

technického oboru mi pomohla odkrýt některé z důvodů, proč se žáci nechtějí věnovat 

vystudovanému oboru, přestože jsou si vědomi, že je na trhu práce žádaný. Druhá 
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skupinová diskuse mi zase pomohla odhalit důvody, proč se žáci vydávají na obor, o 

kterém již dopředu vědí, že se mu věnovat nechtějí a že na trhu práce budou obtížně 

shánět dobře ohodnocené pracovní místo. Je zřejmé, že povaha problému se u 

jednotlivých oborů poněkud liší, nicméně mají společné jmenovatele.  

Prvním jmenovatelem je samotný systém odborného vzdělávání. Všichni žáci, 

kteří zvolí učební obor, jsou nuceni provést volbu svého oboru v nízkém věku. V této 

volbě jsou znevýhodněni především žáci z rodin s nižším socioekonomickým zázemím. 

Systém financování středního školství zároveň umožňuje, aby „přežívaly“ obory, které 

nejsou schopny onu přidanou hodnotu vytvářet. 

Jako druhý jmenovatel vnímám úroveň kariérového poradenství. Žáci volí 

budoucí obor na doporučení svých rodičů a/nebo na základě svého vlastního úsudku, 

avšak profesionální pomoc kariérového a výchovného poradenství vyhledává jen malé 

množství z nich. Podle mého názoru tak dochází k nesprávnému směřování žáků do 

oborů a především u žáků gastronomických oborů a oborů terciárního sektoru je 

motivací spíše dokončení středoškolského stupně vzdělání než samotný zájem o obor. 

Konečně třetím jmenovatelem je účast zaměstnavatelů na profesní přípravě. Nízká 

účast zaměstnavatelů na vzdělávání podle mého názoru způsobuje, že mezi žáky a 

rodiči není takový zájem o technické učební obory, jaký by zaměstnavatelé očekávali. 

Samotné školní prostředí se zastaralou technikou není schopné vytvořit obraz profese, 

aby byla atraktivní i pro žáky z rodin s vyšším socioekonomickým statusem. Jak jsem 

psal dříve, nízká účast je způsobena překážkami, které zaměstnavatele demotivují. Jako 

další důvod uvádím strukturu hospodářství v České republice a řídkou síť středně 

velkých zaměstnavatelů. 

Společné působení všech tří jmenovatelů způsobuje, že zatímco v oborech, po 

kterých není na trhu práce poptávka (skupina oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a 

turismus), je příliš mnoho absolventů, v oborech, které jsou žádány (skupina oborů 23 

Strojírenství a strojírenská výroba), je naopak absolventů nedostatek, přestože jim 

mohou nabídnout lepší platové ohodnocení i lepší pracovní podmínky. U žáků se také 

projevuje nechuť oboru se věnovat, přestože jsou si vědomi jeho pozitivních perspektiv. 

Myslím si však, že tuto nechuť je možné eliminovat důslednější analýzou žákových 

zájmů a předpokladů již na základní škole a následně citlivější volbou oboru.  

Žáci dále procházejí vzdělávacím systémem, ve kterém jsou málo motivováni 

k účasti na odborných praxích. Jedním z důvodů, které se vynořily ze skupinových, je 

systém smluvních vztahů mezi zaměstnavateli a školou a odměňování žáků za tzv. 
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„produktivní práci“ odvedenou na praxi. Žáci nevidí tuto formu odměn jako motivační a 

podle nich je nenutí ke zvyšování kvality odvedené práce. 

Formulaci problému vizualizuje na následující stránce strom problémů. Strom 

problémů je spíše pomocnou heuristikou, která nám pomáhá uvědomit si jednotlivé 

dimenze problému. Ve spodní části jsou tři klíčové oblasti doplněné o roli rodiny. 

Každé vyšší patro stromu problémů je důsledkem patra předchozího 

. 
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Zdroj: Autor 
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9.1 Možnosti řešení 

Mé vymezení a formulace problému se dotýká hlavních oblastí, ve kterých je možné 

učinit nápravu a změnu. Jelikož mé vymezení a formulace problému přímo implikují i 

řešení, rozhodl jsem se jim věnovat i část své práce. V této podkapitole objasňuji 

předpoklady cílů pro jednotlivé oblasti a směry možných řešení. V jednom 

z předchozích projektů, na kterém jsem pracoval s kolegy z ročníku, jsme si stanovili 

jako hlavní cíl v oblasti učňovského školství zvýšení zaměstnatelnosti absolventů. 

Zaměstnatelností jsme rozuměli možnost a praktickou dispozici být zaměstnán. Cíl by 

se do určité míry ztotožňoval s cílem, který bych si stanovil nyní, pokud bych se 

podobný projekt rozhodl zpracovat znovu. Zásadní rozdíl však po zkušenosti s psaním 

diplomové práce a setkáním s aktéry z oblasti odborného školství spočívá v mém 

nahlížení na problematiku. Dříve jsem zastával hledisko dlouhodobé hodnoty 

všeobecného vzdělání a vůči učňovskému školství jsem se vymezoval spíše negativně. 

Dříve navrhovaná řešení z mé strany předpokládala celkovou změnu učňovského 

školství směrem k větší náplni všeobecného vzdělání. Nyní vidím, že taková změna je 

možná a žádoucí pouze u specifických oborů, kde současná úroveň praktické výuky 

nevytváří u žáků takovou přidanou hodnotu, jakou by u nich vytvořilo všeobecné 

vzdělání. Tím mám na mysli především obory z terciárního sektoru. 

9.1.1 Kariérové poradenství  

U oborů technického zaměření vidím především velký potenciál ve správném oslovení 

žáků, které mohou konkrétní obory zaujmout. Domnívám se, že v ideálním případě 

bude žák na základě solidní informované volby více spokojený při studiu a následně 

bude více motivován profesně se mu věnovat, než pokud by studoval obor, do kterého 

směřoval jen proto, „že mu nic jiného nezbylo“, jak je tomu v současné době. Tento 

potenciál je však využitelný pouze za současného užití propagačních aktivit a rozvoje 

kariérového poradenství na základních školách. Tedy předtím, než žák vůbec vstoupí do 

období volby střední školy. Někteří zaměstnavatelé a hospodářské komory už k tomu 

takto přistupují a prostřednictvím propagačních veletrhů ukazují žákům, jak vypadá 

současná průmyslová výroba. 

Jak jsem psal dříve, kariérové poradenství je oblastí, ve které je prostor pro 

mnohá zlepšení. Možné varianty doporučení ukazují směrem k vytvoření jednotného 

systému na republikové úrovni se společnou metodikou. Tak tomu bylo například při 
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projektech VIP Kariéra. Problémem těchto projektů však byla jejich životnost, závislá 

na finančních prostředcích z Evropského sociálního fondu
16

. Další z možností je alespoň 

oddělení kariérového poradenství od služeb výchovného poradenství. Tím by se 

zajistilo, že samotné agendě kariérového poradenství by bylo věnováno více prostoru. 

Zároveň předpokládám, že by se alespoň částečně odejmulo stigma, které si výchovné 

poradenství nese. Jedním z důležitých závěrů mojí práce je, že rodina hraje klíčovou roli 

při volbě školy, jen v ojedinělých případech jsou však rodiče dostatečně informováni a 

svá rozhodnutí málokdy konzultují s odborníky. Velký vliv na správnou volbu školy by 

tak podle mého názoru měly osobní konzultace se zákonnými zástupci žáka.  

9.1.2 Spolupráce se sociálními partnery 

Druhou oblastí je spolupráce se sociálními partnery. Dříve v této práci jsem se věnoval 

tomu, jakým způsobem spolupráce probíhá, jaké jsou její výhody a jaké vnímají 

zaměstnavatelé překážky v navazování takové spolupráce. Nyní se tedy budu stručně 

věnovat tomu, co je možné učinit pro její větší podporu. Pro zaměstnavatele představuje 

odborná praxe zvýšené náklady. Zároveň je k takové spolupráci nemotivují žádné 

výhody. Na příkladu společnosti Metrostav jsem ukázal, jak taková spolupráce může 

probíhat. V současnosti je možné pro tuto oblast doporučit taková opatření, která 

spolupráci neučiní přímo výhodnou, ale spíše ji maximálně usnadní. To je možné 

pomocí různých forem daňových zvýhodnění, jako jsou zvýšené odpisy na zařízení 

užívané při výuce, či zvýšené odpočty na platy žáků. Druhou možností, jak podpořit 

spolupráci škol a zaměstnavatelů je odstranění legislativních překážek. Jednou 

z takových překážek je například absence přímé smlouvy s žáky. Smluvní vztahy jsou 

tak řešeny nepřímo přes školu
17

.  

V předchozím projektu jsem navrhoval zvýšení daňových odpočtů na základě 

vzorce, který určoval progresivní růst takových odpočtů na základě počtu žáků, které si 

zaměstnavatel vezme na praxi. Pro ilustraci uvádím toto opatření i zde. Postup  zavádění 

tohoto opatření by byl následující. Firma podepíše dvoustrannou, případně trojstrannou 

dohodu mezi učněm a učilištěm. V této dohodě bude stanovena výše odměny, kterou 

                                                 
16

Přežijí školní poradenská pracoviště? Učitelské noviny [online]. 2011 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=6194 
17

 Učiliště pomalu zavádějí německý model, posílají učně do firem. Idnes.cz/Ekonomika [online]. 2012 

[cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/uciliste-posilaji-ucne-do-firem-jako-v-nemecku-

f40-/ekonomika.aspx?c=A120529_201700_ekonomika_brd 
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podnik hodlá učni vyplácet. Mzdový náklad na učně by se stanovil dle následujícího 

vzorce:  

xn = Wh · (H1 + H2 + H3 + H4 +H5 + ... + Hn) + Wh · (H1 · 0,05 + H2 · 0,06 + H3 · 0,07 + 

H4  · 0,08 +H5 · 0,09 + ... + Hn · 0,10), 

Wh... stanovená hodinová mzda 

H1 - Hn... počet hodin odpracovaných učněm 

K mzdovému nákladu se tedy podle počtu učňů připočte procento z vyplácené částky a 

takto upravená částka se poté odečte od základu daně dané firmy. Pro ilustraci uvedu 

příklad učně, který v podniku odpracoval 80 hodin při hrubé mzdě 34,5 Kč.  

x = (80 × 34,5) + (80 × 34,5)×0,5 

x = 2898 

V současné době jsou podobné návrhy projednávány na půdě Poslanecké 

sněmovny
18

. Jedná se o zvýšené odpočty na zařízení, které bude minimálně 50 % svého 

provozu sloužit k praktické výuce a paušální odpočty za počet odpracovaných hodin. 

Současná politika je tak pro mě a mé kolegy ověřením, že jsme při našich návrzích 

zahrnuli i reálná a implementovatelná opatření. 

9.1.3 Oblast vzdělávacího systému 

Třetí oblast je, co se týče možností změny současné politiky, oblastí značně omezenou. 

Pro reformu odborného vzdělávání doporučuje Canning řídit se následujícími principy
19

 

(Canning et al. 2007: 35-38): 

1. Nepřestavovat starý model 

V současné době už nemůže učňovské školství plnit stejné funkce jako v minulosti, kdy 

bylo možné předvídat technologický vývoj a počty pracovníků pro jednotlivé profese. 

Důležité je si ujasnit, jaká má být role učňovského školství v současnosti. 

Zaměstnavatelé z mých rozhovorů neočekávají od školství přípravu nekvalifikovaného 

personálu. Dle nich není problém s jeho nalezením především u osob s nižším 

vzděláním, případně u zahraniční pracovní síly. Učňovské školství by se tedy nemělo 

                                                 
18

 Vláda schválila návrh na podporu technických oborů. BusinessInfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a 

export [online]. 2013 [cit. 2013-05-09]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vlada-

schvalila-navrh-na-podporu-technickych-oboru-32635.html 
19

 Tyto principy jsem popsal již v dříve zmíněném projektu „Jak zvýšit zaměstnatelnost absolventů 

učebních oborů“.  V revidované podobě užívám text i zde. 
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zaměřovat na výchovu dělníků, ale spíše kvalifikovaných manuálních pracovníků 

schopných pracovat s neustále se měnící technikou a ovládat domény více oborů. 

2. Zavírat nebo slučovat neživotaschopné školy 

3. Praktická výuka v co nejvyšší míře v podniku 

Učební obory by měly být na škole poskytovány pouze za předpokladu, že jsou schopny 

zajistit podnik, ve kterém bude probíhat praktická výuka.  

4. Snažit se přesouvat volbu profesní orientace na pozdější dobu 

Tento bod do značné míry souvisí s oblastí kariérového poradenství. Žák vstupující na 

odbornou školu by podle tohoto bodu získával širší odborné kompetence. V tomto 

období by se mu dostávalo poradenství ke správné volbě profesní orientace ve vyšším 

věku. Základní předpoklad tohoto principu je, že žák po prozkoumání různých oblastí 

bude mít lepší přehled a lepší informace pro následnou volbu užšího zaměření. 

5. Zaměřit se na integraci, nikoliv na selekci 

Jak jsem již psal dříve, některé ze současných oborů tvoří spíše poslední záchrannou síť 

pro žáky, kteří chtějí dokončit alespoň nějakou úroveň středního vzdělávání. Dochází 

tak k jejich „uklízení“ na neperspektivní obory. V mnoha případech jsou to žáci ze 

znevýhodněného prostředí. Právě na tyto žáky by se měl systém odborného školství 

zaměřit. Canning k tomu uvádí, že zvýšené výdaje na eliminaci vlivu 

socioekonomického zázemí žáka nedosahují utopených nákladů na jeho vzdělávání 

v oboru, který pro něj není vhodný. 

Návrhy jednotlivých variant pro tuto oblast mají pochopitelně jak své klady, tak 

své zápory. Při případné restrukturalizaci učňovského školství je nutno přihlédnout 

k tomu, v jakých oborech je realizovatelná praktická výuka během kratší doby, než je 

tomu doposud. To je podle mého názoru případem oborů v terciárním sektoru 

(gastronomické obory, obory služeb a obchodu), ve kterých stojí za zvážení, jak velkou 

část studia by měla zabírat praktická výuka a jak velkou část rozvoj klíčových 

kompetencí. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se věnoval přehlížené problematice učňovského 

vzdělávání v České republice. V médiích je toto téma často opředeno negativními 

výroky o kvalitě absolventů případně o jejich nedostatku. Snažil jsem se tedy přijít na 

to, v čem tkví jádro problému učňovského školství.  

Při psaní této práce jsem zkoumal zahraniční vzdělávací systémy a hledal, jaké 

výhody a nevýhody mají dva zcela odlišné přístupy k odbornému vzdělávání. Zmínil 

jsem také, jaké poučení si lze z těchto systémů vzít. Přestože je německý systém 

prezentován jako ideální forma učňovského vzdělávání, nese s sebou podobné negativní 

jevy jako ten český. Jeho implementace je také obtížná z důvodu řídké sítě středně 

velkých podniků v České republice. Přínosy modelu po švédském vzoru jsou zase 

v českém prostředí těžko odhadnutelné. Posun odborného školství více směrem 

k všeobecnému a pozdější volbě profesního zaměření by sice mohl zvýšit úroveň 

klíčových kompetencí mezi žáky, avšak mohl by zároveň smazat pozitivní stránky 

současného systému. Těmi jsou především nižší míra nezaměstnanosti mladých do 25 

let a vysoká míra žáků, kteří mají dokončené středoškolské vzdělání. Poučení z obou 

systémů jsou především principy, na kterých by společně mělo být učňovské vzdělávání 

vystavěno. Těmito principy rozumím úzkou spolupráci se sociálními partnery (německý 

systém) a důraz na integraci a celoživotní vzdělávání (švédský systém).  

V dalším kroku své práce jsem se věnoval historickému vývoji učňovského 

školství. Díky němu jsem pochopil, proč má veřejnost vysoká očekávání od absolventů 

a také, proč těchto očekávání absolventi nejsou schopni dostát. V historickém vývoji za 

nejdůležitější považuji rok 1990, kdy se změnil způsob zřizování středních odborných 

učilišť. Postupně tak docházelo k odlučování výuky od praxe. Spolupráce se sociálními 

partnery tak přes dvacet let nebyla klíčovou oblastí vzdělávací politiky. Není proto divu, 

že její navazování vnímají jednotliví aktéři v současné době jako obtížné. 

Problematické situace pro mě nejprve představovaly důsledky zatím neznámé 

příčiny. Můžeme jim říkat metaproblémy učňovského školství. Jsou zjevné a experty 

popsané, avšak nepřibližují postoje aktérů, které jsou za nimi skryty. Míra 

nezaměstnanosti jednotlivých oborů sice na jednu stranu ukazuje, jak si absolventi stojí 

na trhu práce, na stranu druhou však tento statistický údaj u některých oborů odporuje 

prezentovanému názoru zaměstnavatelů, že právě v tomto oboru je absolventů 
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nedostatek. Problémové situace tak bylo nutno konfrontovat s názory jednotlivých 

aktérů a hledat onu příčinu. 

Analýza aktérů mi pomohla stanovit především pozice zaměstnavatelů, postoje 

žáků a později tato zjištění konfrontovat s názory představitele Ministerstva školství. 

Překvapivým zjištěním pro mě bylo, že i velký zaměstnavatel má jen omezené 

možnosti, jak ovlivňovat politiku ve směru ke zlepšení podmínek spolupráce se 

školami. Na straně žáků pro mě bylo velice přínosné odhalení jejich postojů k volbě 

svého zaměření a průběhu vzdělávání a také jejich očekávání od budoucnosti. Obraz 

problému se mi díky tomu začal zřetelněji rýsovat. 

Posledním krokem před samotnou formulací problému bylo stanovení klíčových 

oblastí, na kterých leží břemeno zodpovědnosti za současný stav učňovského školství 

s jeho problémy. Vymezil jsem jimi samotný systém středních škol, nízkou úroveň 

kariérového poradenství a malou spolupráci škol a sociálních partnerů. Právě poslední 

jmenovaná oblast je klíčovou v současnosti pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a 

v brzké době lze očekávat změny, které by ji pomohly rozšířit. Kariérové poradenství 

považuji za důležité právě proto, že žáci z důvodu nedostatku informací o možnostech 

studia a profesním uplatnění končí v oborech, které pro ně nejsou vhodné, během studia 

ztrácejí motivaci vůbec se jim věnovat a po skončení odcházejí pracovat do oboru zcela 

odlišného. Tyto situace se nevyskytují obecně ve všech oborech, snažil jsem se 

odlišnost oborů brát v potaz. V systému odborného školství vidím původ problémů 

především v jeho vysoké míře selektivity, ve formě financování a ve způsobu, jakým 

jsou se žáky navazovány smluvní vztahy. 

Všechny předchozí kroky jsem stručně popsal, jelikož byly stavebními kameny 

pro mou vlastní formulaci veřejně-politického problému. Tím je podle mého názoru 

nedostatek kvalifikovaných absolventů specifických oborů. Problém je formulován tak, 

aby formulace neimplikovala řešení v prostém zvýšení žáků ve specifických oborech. 

Zásadní otázkou v učňovském školství totiž není pouze kolik absolventů systém 

„vyprodukuje“, ale zároveň v jaké kvalitě a v kterých oborech.  

Ve své práci jsem se nemohl vyhnout alespoň stručnému návrhu řešení. 

Řešitelnost problému je jednou z podmínek, pomocí nichž je definován problém 

(Veselý 2009: 50). Formulace návrhů řešení pro mě také znamenaly určitou katarzi 

v závěru mé práce. V průběhu zkoumání mi v hloubi mysli stále vyvstávaly otázky „Co 

by s tím šlo dělat?“. Určitou validací vlastních úvah pro mě byly současné návrhy 

politiky daňového zvýhodnění pro firmy, které by měly vstoupit v účinnost 1. 9. 2013. 
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Summary 

In my thesis I focused on the overlooked issue of apprenticeship in the Czech Republic. 

This topic is often interwoven with negative statements about the quality of graduates or 

their lack. So I've tried to figure out what is the core issue of Czech apprenticeship. 

I examined the foreign educational systems, looking for advantages and 

disadvantages of two completely different approaches to vocational education. I also 

mentioned, what lessons can be drawn from these systems. Although the German 

system is presented as an ideal form of apprenticeship, it carries similar burdens as the 

Czech system. Its implementation is also difficult due to sparse network of medium-

sized enterprises in the Czech Republic. The benefits of implementation of a model 

similar to the Swedish model are difficult to forecast in the Czech Republic 

environment. On one hand, the shift towards more general education and later career 

specialization could increase the level of key competencies among apprentices, but on 

the other hand, it could also diminish the positive effects of the current system. These 

are lower youth unemployment rate and a high rate of students who have completed 

secondary education. Lessons drawn from both systems are primarily principles, on 

which should be modern apprenticeship built. These principles are close cooperation 

with social partners (German system) and an emphasis on integration and lifelong 

learning (the Swedish system).  

In the next step of my work I explored the historical development of vocational 

education in the Czech Republic. Thanks to it, I understood why the public has high 

expectations of graduates and why graduates are unable to meet these expectations. One 

of the most important milestones in the historical development is the year 1990, when 

the principle of establishing vocational schools has changed. Gradually, schooling had 

been separating from work-life experience. Cooperation with social partners has not 

been the key area of education policy over twenty years. It is therefore not surprising 

that actors nowadays perceive the cooperation difficult. 

At first, problematic situations represented just consequences with unknown 

causes. We may name them as metaproblems of the apprenticeship schooling. They are 

obvious and described by experts, but do not explain attitudes of actors that are hidden 

beyond them. Unemployment in individual disciplines, on the one hand, shows the 

position of graduates on the labor market, on the other hand, these statistics in some 

fields contradict the presented views of employers that these precise fields are lacking 
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graduates. It was therefore necessary to confront these problem situations with opinions 

of individual actors and look for the hidden causes. 

Analysis of actors´ opinions helped me to estimate the position of employers and 

apprentices´ attitudes and later confront these findings with opinions of representative 

of the Ministry of Education. A surprising finding for me was that even large employer 

has only limited capacities to influence policy in the direction of improving cooperation 

with schools. It was very beneficial for me to discover students´ attitudes towards the 

choice of their vocational program, their view of the schooling process and also their 

expectations for the future. The image of the problem was becoming clearer. 

The last step prior to the formulation of the problem was to determine the key 

areas, in which lay burdens of responsibility for the current state of apprenticeship. I 

pointed out the very system of secondary schools, level of career guidance and 

cooperation among schools and social partner. The last mentioned area is crucial at the 

present for the Ministry of Industry and Trade and we expect that there will be changes 

to help expand it soon. I consider career counseling important because, in my opinion, 

pupils due to lack of information on study and professional career find themselves in 

fields that are not suitable for them, during the learning process lose the motivation to 

pursue them and after graduation leave them to work in a completely different field. 

These situations generally do not occur in all programs, I have taken the differences into 

account .In the system of vocational education I see the origin of problems especially in 

its high degree of selectivity, in the form of funding and the way in which the pupils 

enter contractual relationships. 

All the previous steps are briefly described as the building blocks for my own 

formulation of public policy problem. This is, in my view, the lack of qualified 

graduates in specific fields. The problem is formulated so that the wording did not 

imply solution in mere increase of students in those fields. The principal issue in 

apprenticeship is not only how many graduates the system "produces", but of what 

quality and in what fields. 

In my work, I could not avoid at least a brief overview of possible solutions. 

Solvability of the problem is one of the conditions which define, if the situation can be 

perceived as a problem or not (Vesely, 2009: 50). Formulation of the solution also 

meant a certain catharsis for me in the end of my work. During the process of exploring 

the topic, in the depths of my mind was still arising the question: "What can be done 

about this?" Certain validation of my ideas is the present policy proposal of tax relief for 
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enterprises involved in practical education, which are to come in force in September 

2013.  
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Příloha č. 1: Dopis zaslaný ředitelům/ředitelkám škol s žádostí o 

uskutečnění skupinové diskuse. 

Vážená paní ředitelko, 

jsem studentem druhého ročníku magisterského oboru Veřejná a sociální politika na 

Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V současné době píši 

diplomovou práci na téma Regionální problémy učňovského školství a možnosti jejich 

řešení.  

Rád bych Vás touto cestou poprosil o spolupráci při výzkumu pro mou diplomovou 

práci. V rámci tohoto výzkumu jsem se rozhodl uspořádat několik skupinových diskusí 

se žáky třetích ročníků oborů zakončených výučním listem. Samotní žáci jsou podle 

mého názoru ve výzkumu vzdělávací politiky poměrně opomíjenou skupinou, proto jim 

chci ve své diplomové práci věnovat také prostor. 

Skupinová diskuse by trvala jednu vyučovací hodinu. Hlavními probíranými tématy by 

byly hodnocení průběhu vzdělávání a představy o následném pracovním uplatnění žáků. 

Pro jednu skupinu bych potřeboval 5-8 žáků. Pro žáky bude v průběhu diskuse 

připraveno drobné občerstvení a každý účastník dostane za účast malý dárek. 

Ideální by bylo skupinovou diskusi provést v týdnu, kdy mají žáci teoretickou výuku. 

Pokud byste souhlasila, navrhuji kterýkoliv z těchto dnů: 

Úterý 16. 4.  

Středa 17. 4. 

Čtvrtek 18. 4. 

Úterý 23. 4. 

Případně mohu navrhnout ještě další termíny až do konce dubna.  

Za ochotu a spolupráci Vám předem děkuji. 

S pozdravem  

Dalibor Knedla 
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Příloha č. 2 Stanovená témata pro skupinovou diskusi 

Tematický okruh: Rozhodnutí studovat učební obor: 

1. Jak jste sbírali informace o volbě školy? 

2. Jaká byla role rodiny v rozhodovacím procesu? 

3. Mezi kterými školami jste se rozhodovali? 

4. Kdo vás přivedl právě k oboru Kuchař-číšník? 

5. Jak byste zhodnotili svou volbu? Rozhodovali byste se teď jinak? 

Tematický okruh: Průběh vzdělávání 

1. Navštěvovali jste v rámci odborného výcviku některou firmu? (Restauraci, 

hotel) 

2. Jak k vám přistupovali zaměstnavatelé? 

3. Jakou vidíte výhodu oproti výcviku ve školní kuchyni? 

Tematický okruh: Budoucnost 

1. Jaké jsou vaše bezprostřední plány po závěrečných zkouškách? 

2. Máte zájem se dále věnovat vystudovanému oboru? 

3. Kde budete hledat zaměstnání? 

  



75 

 

Příloha č. 3: Otázky pro Ing. Pavla Šplíchala, útvar pracovněprávních 

vztahů 

Pozice v rámci organizace 

1. Jaká je Vaše pozice v rámci firmy Metrostav? 

2. Jaký je váš vztah vůči učňům, škole a vzdělávání obecně? 

3. Jak dlouho na této pozici pracujete? 

Vnímání problémů 

4. Jak vidíte kvalitu učňů přicházejících do praxe Metrostavu? 

5. Trpí Metrostav a obecně zaměstnavatelé ve stavebnictví nedostatkem mladých 

lidí? 

6. Jaké vnímáte problémy a jaké jsou jejich příčiny? 

7. S jakými dalšími školami přicházíte do styku? Je mezi nimi kvalitativní rozdíl? 

Vnímání ostatních aktérů 

8. Jakou roli podle vás hrají rodiče ve volbě střední školy? 

Pozice zaměstnavatelů 

9. Jaké jsou cíle Metrostavu při poskytování praxe? 

10. Jaké možnosti mají stavební firmy k ovlivnění skladby učiva? 

11. Jaká jsou očekávání velkých zaměstnavatelů od škol? 

Možnosti řešení 

12. Jaké kroky je podle vás nutné učinit k napravení negativních jevů? 
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Příloha č. 4: Otázky pro Ing. Ivanu Košanovou, ředitelku Okresní 

hospodářské komory v Chomutově 

Pozice v rámci organizace 

1. Jaká je Vaše pozice v rámci Hospodářské komory? 

Vnímání problémů 

2. Jak vidíte kvalitu učňů ve Vašem regionu? Jakou máte zpětnou vazbu od 

zaměstnavatelů? 

3. V jakých oborech vnímají regionální firmy nedostatek absolventů? 

4. Jaké vnímáte problémy a jaké jsou jejich příčiny? 

Vnímání ostatních aktérů 

5. Jakou roli podle vás hrají rodiče ve volbě střední školy? 

Pozice organizace 

6. Jaké možnosti mají Hospodářských komor k ovlivnění situace ve školství? 

7. Jaká jsou očekávání velkých zaměstnavatelů od škol? 

Možnosti řešení 

8. Jaké kroky je podle vás nutné učinit k napravení negativních jevů? 


