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Anotace

Diplomová práce „Mladí lidé na pracovním trhu v souvislosti s činností úřadů práce ve 

Středočeském kraji“ pojednává o složité situaci absolventů a mladistvých při vstupu na 

pracovní trh. Zasazuje problematiku do širších mezinárodních souvislostí a analýzou dat 

z úřadů práce o nezaměstnanosti mladých lidí poskytuje pohled na problematiku 

konkrétněji ve Středočeském kraji. Podrobněji se zabývá vztahem budoucích i 

stávajících absolventů k úřadům práce, jakožto k jednomu z nejdůležitějších aktérů 

v problematice. V souvislosti s tímto vztahem je podrobněji popsána reforma úřadů 

práce, která proběhla v roce 2011 a ovlivnila pracovní podmínky liniových pracovníků, 

kteří se denně setkávají s ohroženou skupinou. Diplomová práce dále zkoumá 

informovanost budoucích absolventů jak středních, tak vysokých škol o trhu práce 

pomocí dotazníkového šetření a expertních rozhovorů s pracovníky Informačně 

poradenského střediska v různých okresech Středočeského kraje. V neposlední řadě 

diplomová práce obsahuje analýzu a evaluaci používaných nástrojů, které by měly řešit 

nebo preventivně působit v nezaměstnanosti mladých lidí a navrhuje opatření dle 

provedených rozhovorů s pracovníky IPS, ÚP a VÚPSV. Toto opatření by mělo 

nelehkou situaci mladých lidí na pracovním trhu řešit nejefektivněji. 

Annotation

Diploma thesis „Youth on the labour market in connection with job centres activities in 

Central Bohemia“ deals with difficult situation of graduates and young people with their 

enter to the labour market. It sets the topic in an international context and by the job 

centres data analysis it provides a view into the issue specifically in Central Bohemia. 

The thesis follows up the relation of future and recent graduates with job centres, as the 

job centres are one of the most important stakeholders in the topic. In connection with 

this relation it is written about the job centres reform in 2011, which has influenced the 
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working conditions of the street-level bureaucrats, who are in daily communication with 

the disadvantaged group. The diploma thesis also researches the youth awareness of 

labour market through a questionnaire and expert interviews with IPS workers in 

different Central Bohemia districts. Finally, the thesis contains analyses and evaluation 

of used instruments, which should prevent or solve the youth unemployment and it 

suggest a provision according to the expert interviews. This provision should solve 

effectively the difficult situation of youth on the labour market. 

Klíčová slova
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace 
výzkumného tématu

Hlavním tématem této diplomové práce je uplatnění absolventů na českém trhu 

práce. Mladí lidé jsou jednou z rizikových skupin na trhu práce. Způsobuje to jejich 

nedostatečná nebo nulová pracovní praxe. Z tohoto důvodu mnohdy absolventi 

nedostanou šanci se zapojit do pracovního procesu. Vzniká tak bludný kruh, kdy bez 

praxe absolventi žádnou praxi nezískají. Někteří zaměstnavatelé v současné době 

vytvářejí pracovní místa pro absolventy v podobě stáží nebo administrativních prací na 

zkrácené úvazky, nicméně takových míst, na která se dostanou čerství absolventi, je 

minimum a zájem o ně je vysoký. Ačkoli se situace zlepšuje, Česká republika je stále 

ještě mezi zeměmi EU s vyšší nezaměstnanosti mladých.

V této celkem široké oblasti jsem se rozhodla věnovat vztahu úřadů práce k mladým 

lidem, a to zejména jejich poradenské činnosti. Vzhledem k zaměření na úřady práce ve 

Středočeském kraji, si práce nebude klást za cíl analýzu řešené tématiky na území celé 

České republiky.

První část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům, která jsou 

popsaná níže. Dále se zaměříme na nástroje, které má ÚP, jakožto jeden z hlavních 

aktérů, k dispozici při řešení nelehkého postavení absolventů a mladých lidí. 

V praktické části se pomocí rozhovorů s pracovníky úřadů práce v jednotlivých 

okresech Středočeského kraje dozvíme, jak vypadá spolupráce mezi úřady práce a 

budoucími i stávajícími absolventy. Také se zaměřím na informovanost budoucích 

absolventů o trhu práce. Na základě výstupů z dotazníků a z expertních rozhovorů 

budou stanovena závěrečná doporučení pro efektivnější řešení vymezeného problému.

2. Teoretická východiska
Diplomová práce vychází z několika teorií – patří mezi ně teorie o rizikových 

skupinách na trhu práce, kterou čerpám hlavně z knihy Trh práce:sociologická analýza 

Pavla Kuchaře; teorie lidského kapitálu, teorie nedobrovolné nezaměstnanosti podle 

J.M. Keynese, teorie liniových pracovníků od Michaela Lipsky a vzdělanostní 

společnosti Jana Kellera. Dále půjde o teorii nástrojů veřejné politiky. 
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3. Cíle diplomové práce
Hlavním cílem této práce je explorovat situaci mladých lidí ve Středočeském 

kraji na trhu práce. Prvním dílčím cílem je analyzovat informovanost budoucích 

absolventů se středoškolským vzděláním před vstupem na trh práce o jejich možném

uplatnění na trhu práce.  Dalším dílčím cílem mé diplomové práce je deskripce 

zainteresovaných aktérů se zaměřením na činnost Informačně poradenských skupin u 

ÚP ve Středočeském kraji. Dále je cílem tohoto textu evaluovat nástroje, které jsou 

těmto aktérům k dispozici a jejich efektivnost a adekvátnost při řešení problému 

zaměstnanosti mladých lidí. Obecně je cílem této práce explorovat problematiku jak 

z pohledu budoucích absolventů, tak z pohledu aktérů, kteří aktivně pracují jak 

s budoucími absolventy, tak se stávajícími nezaměstnanými absolventy.

4. Výzkumné otázky a hypotézy 
Jak se mladí lidé se středoškolským vzděláním orientují na trhu práce ve Středočeském 

kraji?

Jakých aktérů se problematika týká?

Jaké nástroje využívají zainteresovaní aktéři pro řešení dané problematiky?

Využívají aktéři tyto nástroje adekvátně k potřebám cílových skupin?

Do jaké míry jsou tyto nástroje dostatečné k celkovému řešení dané problematiky?

5. Metody a prameny
Pro teoretickou část práce jsou hlavními prameny sekundární data různého typu –

statistiky, zákony, odborné prameny, úřední dokumenty apod. 

Pro praktickou část budou využita zejména data z polo-standardizovaných rozhovorů 

s vybranými pracovníky VÚPSV, ÚP a IPS ÚP z cca 5 okresů Středočeského kraje.

Dále pro tuto část využiji dotazníků, které budou vyplněni studenty posledních 

ročníků středních škol ve vybraném kraji. Tento dotazník se bude zaměřovat na 

informovanost budoucích absolventů o pracovním trhu. Provedu zde srovnání výsledků 

dotazníků ze středních škol různého typu, kam pracovníci IPS docházejí a ze škol, kam 

pracovníci IPS nedocházejí. Výběr typů škol závisí na informacích od pracovníků IPS, 

jaké školy si pro informační besedy vybírají a proč. Ideálně bych z každého okresu 

vybrala dvě školy (jednu, která poradenství měla, druhou, která ne).
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Výsledná zjištění z dotazníkového šetření budou porovnána s daty získaných z polo-

strukturovaných rozhovorů a na základě této komparace následně navrženy možnosti 

řešení efektivně využitelné v praxi.   

6. Předpokládaná struktura diplomové práce
1) Úvod

a) Vymezení problému s podporou dat ze zahraničí
b) Situace v ČR
c) Stručně aktéři a nástroje

2) Teoretická a hodnotová východiska
a) Listina základních práv a svobod
b) Vzdělanostní společnost
c) Rizikové skupiny na trhu práce
d) Teorie nedobrovolné nezaměstnanosti
e) Teorie nástrojů veřejné politiky
f) Teorie liniových pracovníků
g) Jak teorie zapadají do problematiky?

3) Metody a metodologie – expertní rozhovory + dotazníky mladým lidem, kteří budou 
vstupovat na trh práce

4) Situace nezaměstnaných mladých lidí
a) Státní služby zaměstnanosti – role, možnosti, reforma ÚP
b) Nástroje, jaké se u nás používají – skupiny se zvýšenou pozorností, stáže, 

rekvalifikace, příspěvek na zapracování, veřejně prospěšná místa, poradenství –
skupinové a individuální

5) Situace v Středočeském kraji
a) Existující statistiky nezaměstnaných absolventů – dle dosaženého vzdělání a 

oborů
b) Nástroje v tomto kraji – jak fungují
c) Role IPS ÚP a jejich činnosti ve Středočeském kraji

6) Výzkum studentů a nezaměstnaných absolventů – znalost problematiky trhu práce
7) Interpretace výsledků 
8) Závěry a doporučení
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Úvod

Mladí lidé jsou jednou z rizikových skupin na trhu práce. Způsobuje to jejich 

nedostatečná nebo nulová pracovní praxe. Z tohoto důvodu mnohdy mladí lidé (nebo 

též absolventi) nedostanou šanci se zapojit do pracovního procesu. Vzniká tak bludný 

kruh, kdy bez praxe žádnou praxi nezískají. Výsledkem je tzv. ztracená generace, což je 

velmi nežádoucí stav, jelikož tato generace nejenže nemá pracovní zkušenosti ve 

vystudovaném oboru, a dále ztratí nebo se u ní dokonce ani nevytvoří žádné pracovní 

návyky. Zaměstnavatelé se s vědomím tohoto pak logicky obávají mladé lidi zaměstnat

(Beránková 2013).

Vymezení problému s podporou dat ze zahraničí

Mladými lidmi chápeme jedince ve věku 15-30 let. Toto rozmezí se objevuje jak ve 

výzkumech Mezinárodní organizace práce, tak v projektech Úřadu práce ČR, které jsou 

zaměřeny na prevenci a řešení nezaměstnanosti u této skupiny (ILO 2013; s. 1-3). Dolní 

hranice je pochopitelná z důvodu nemožnosti vstupu na trh práce před začátkem 15. 

roku věku jedince. Horní hranice věku se objevuje pravděpodobně s ohledem na 

absolvování studií na vysoké škole a poté možnou dvouletou nezaměstnanost, při které 

mladý člověk ještě spadá do skupiny absolventů (portál MPSV 2004). Absolventa tedy 

podle metodiky MPSV chápeme jako osobu, která ukončila studia někdy mezi 15. - 26. 

rokem svého věku a dále mohla být ještě 2 roky nezaměstnaná (tj. do 28 let). Mladí lidé 

naproti tomu jsou určeni v Zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. jako lidé do 20 let 

bez ohledu na to, zda nějakou praxi mají či ne. Jelikož některé projekty MPSV na 

zvýšení zaměstnanosti mladých lidí se týkají lidí do 30 let a i Světová organizace práce 

se zaměřuje na výzkum nezaměstnanosti u mladých lidí do 30 let jejich věku, rozhodla 

jsem se tedy status mladého nezaměstnaného člověka vztáhnout na jedince až do 30. 

roku věku. Pojem mladý člověk tedy chápu jako nadřazený pojmu absolvent, jelikož 

pojem absolvent vždy obsahuje prvky pojmu mladý člověk, nicméně mladý člověk 

nemusí nutně splňovat charakteristiky absolventa.

Od roku 2007 se začala nezaměstnanost mladých lidí ve věku 15-29 zvyšovat 

celosvětově. V roce 2012 dosáhla nezaměstnanost mladých lidí 12,7% a pomalu dále 

roste. Mladí lidé jsou třikrát více nezaměstnaní než lidé starší. Celosvětově roste

dlouhodobá nezaměstnanost a s ní i náklady na politiku zaměstnanosti. Ještě spolu se 
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snižováním kvality nabízených prací pro mladé lidi by mohla tato situace vyústit až ve 

zpomalení a zastavení hospodářského růstu zemí (ILO 2013; s. 1-3).

Jedním z hlavních dílčích témat pojící se s touto problematikou je neshoda, nesoulad 

mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu. Mladí lidé jsou buď překvalifikovaní, 

nebo málo kvalifikovaní pro nabídky práce na pracovním trhu, jelikož systém 

vzdělávání neodpovídá potřebám trhu. Existují dva směry, jakými se nesoulad mezi 

nabídkou a poptávkou vydal. Jde o nesoulad mezi oborem vzdělání a potřebou oboru na 

pracovním trhu a o nesoulad mezi dovednostmi mladých lidí a potřebou dovedností na 

pracovním trhu. Více se s takovýmto nesouladem setkávají ekonomicky vyspělejší státy

(ILO 2013; s. 4-5).

Klíčová fáze v této problematice je přechod mladého člověka z procesu vzdělávání na 

pracovní trh, a proto ve svých statistikách Mezinárodní organizace práce sleduje délku 

doby mezi ukončením vzdělání jedince a jeho nástupem do prvního zaměstnání, dále 

také kvalitu tohoto zaměstnání a jeho stabilitu a nakonec také spokojenost jedince 

v daném zaměstnání. Na základě daných indikátorů pak vznikají doporučení pro 

politiku zaměstnanosti (ILO 2013; s. 50).

Pro ilustraci situace v různých státech napříč světem přikládám srovnání procentuální 

nezaměstnanosti mladých lidí v roce 2008 a v druhém čtvrtletí roku 2012 dle 

jednotlivých států. Ve dvou třetinách vyspělých ekonomik poměr nezaměstnaných 

mladých lidí stoupl až o 15%.
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Dle grafu výše vidíme, že tato krize obecně postihuje ekonomicky vyspělé země i země 

s rozvíjející se ekonomikou. V zemích EU se pohybuje průměrná nezaměstnanost 

mladých lidí okolo 17%. Česká republika je stále ještě mezi zeměmi EU s vyšší 

nezaměstnaností mladých lidí (okolo 20%), také jsme na předních příčkách žebříčku 

s dlouhodobě nezaměstnanými mladými lidmi (50-60% nezaměstnaných mladých lidí je 

nezaměstnaných 6 a více měsíců) (ILO 2013; s. 1-5).

Situace v České republice

Stejně jako Mezinárodní organizace práce zdůrazňuje i Trhlíková (2013) mimo jiné i

nesoulad mezi nabídkou práce a poptávkou na trhu práce ve spojitosti se stupni vzdělání 

a oborovým zaměřením. Tento nesoulad může mít různě závažné následky jak pro 

zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Je způsoben mnoha faktory – trh práce je velice 

proměnlivý, kdežto vzdělávání představuje dlouhodobý proces; dále je to obtížnost 

prognóz o budoucím ekonomickém vývoji z hlediska poptávky po pracovní síle; a 

nakonec jednotlivé strategie pracovníků se nemusejí potkávat s požadavky na trhu 

práce- např. v podobě neochoty pracovat ve vystudovaném oboru. Výsledky šetření

z roku 2011 ukazují, že se po ukončení studia ve vystudovaném oboru uplatnilo 40% 

absolventů středních škol. Důvodem mohou být obtíže se získáním zaměstnání v oboru i 

nižší atraktivita oboru. 60% absolventů uvádí, že změnili obor, jelikož ve vystudovaném

oboru nemohli nalézt pracovní uplatnění. Mezi další důvody patří nízké finanční 

ohodnocení v oboru, nevyhovující pracovní podmínky a to, že jde podle absolventů o 

neperspektivní obor.

Když se podíváme na poptávku po pracovní síle, tedy na zaměstnavatele, setkáme se 

rovněž s několika důvody, proč nezaměstnávají větší měrou mladé lidi. Dle jednoho 

z výzkumů uváděných na serveru Infoabsolvent (2008) jde, jak už jsem na začátku 

předestřela, o nedostatek praxe a pracovních zkušeností, dále o nereálné představy o 

výši mzdy, pracovní době nebo pracovním zařazení. Dále je to delší doba, kterou mladí 

lidé bez praxe potřebují na zapracování, nízká úroveň pracovní morálky, neschopnost 

přizpůsobit se firemní filozofii a problémy s proniknutím do způsobu práce. Závažnost 

důvodů je samozřejmě odlišná v různých sektorech. Zajímavým uváděným důvodem je 

také neochota úřadu práce poskytovat firmě finanční podporu ve formě dotací na mzdy 
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absolventů, jelikož právě tyto dotace jsou jedním z nástrojů pro zlepšení uplatnění 

čerstvých absolventů na trhu práce – Úřad práce by se jakožto hlavní aktér této 

problematiky měl přece snažit o zaměstnání evidovaných uchazečů i tímto nástrojem.

Ke konci září roku 2013 Úřad práce České republiky evidoval více než 40 000 uchazečů 

o zaměstnání z řad absolventů, což je poměrně velký nárůst oproti minulému roku. Na 

celkové nezaměstnanosti se u nás absolventi podílejí 7,4%, každý pátý člověk pod 25 let 

je bez práce. Významnou měrou se kromě absolventů středních odborných škol a učilišť 

podílejí na nezaměstnanosti i absolventi vysokých škol. Ke krajům, které jsou nejvíce 

postiženy nezaměstnaností absolventů, řadíme Moravskoslezský kraj, Jihomoravský 

kraj a Středočeský kraj (Beránková 2013).

Nezaměstnanost absolventů závisí velkou měrou i na stupni dokončeného vzdělání a 

zároveň také na vystudovaném oboru. Jak uvádějí Burdová a Vojtěch (2013) míra 

nezaměstnanosti k 30. dubnu 2013 u absolventů středního vzdělání s výučním listem se 

pohybuje okolo 27 % a dokonce něco vyšší je nezaměstnanost absolventů nástavbového 

vzdělání. Okolo 19% se pohybuje nezaměstnanost čerstvých absolventů středního 

odborného vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem a okolo 15% pak u 

absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou. Nejnižší 

nezaměstnanost (4,1%) naměřil tradičně NÚV u absolventů gymnázií, kteří většinou 

směřují k dalšímu studiu – na vysokých nebo vyšších odborných školách. U absolventů

právě vyšších odborných škol dosáhla míra nezaměstnanosti 11,9% a u absolventů 

magisterských oborů 7,3%. 

Při srovnání oborů se dozvíme, že nejméně nezaměstnaní jsou absolventi 

zdravotnických, elektrotechnických a strojírenských oborů. S nástupem ekonomické 

recese se zvýšila nezaměstnanost u absolventů stavebních oborů a kontinuálně jsou 

vyšší nezaměstnaností postiženi absolventi zemědělských, ekonomických maturitních 

oborů a oborů gastronomie, hotelnictví a turismus (Burdová, Vojtěch 2013; s. 47-48).

Dosavadní řešení problému a výběr tématu

K nástrojům, které jsou využívány v ČR při prevenci absolventské nezaměstnanosti, 

nebo pro zmírnění jejích dopadů, patří příspěvky na společensky účelná pracovní místa, 
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příspěvky na zapracování, veřejně prospěšné práce, stáže, rekvalifikace, individuální i 

skupinové poradenství v Informačně poradenských střediscích u ÚP. Důležitým 

nástrojem jsou také flexibilní formy práce, kterých je však omezené množství a zájem je 

o ně velký, a to nejen z řad absolventů a studentů (lidé v předdůchodovém věku, osoby 

se zdravotním postižením, matky na/po mateřské dovolené jeví o flexibilní formy práce 

velký zájem). 

Nezaměstnaností mladých lidí jsem se rozhodla zabývat, jelikož se s ní setkávám jak 

v profesním, tak v osobním životě. V profesním životě jsem se několikrát setkala 

s malou informovaností mladých lidí o sebeprezentaci na trhu práce a o pracovních 

podmínkách při nástupu do prvního zaměstnání. V této celkem široké oblasti jsem se 

rozhodla věnovat jednomu z hlavních aktérů této problematiky – Informačně 

poradenským střediskům u Úřadu práce ČR (dále jen IPS). Zajímá mě vztah IPS

k mladým lidem, jejich činnosti a pomoc jak studentům posledních ročníků, tak 

absolventům při orientaci na trhu práce a při hledání pracovního uplatnění. Vzhledem 

k tomu, že Středočeský kraj patří mezi kraje s vyšší nezaměstnaností mladých lidí a také 

je to jeden z mála krajů, který měl na ÚP pracovníky vyhraněné na práci přímo s 

absolventy, zaměřuji se výzkumem právě na tento kraj. Vzhledem k zaměření na tyto 

aktéry v rámci Středočeského kraje, si práce nebude klást za cíl pozdější zobecnění 

řešené tématiky na území celé České republiky. Toto zaměření jsem si vybrala, jelikož 

poradenství je podle provedených expertních rozhovorů pro mladé lidi klíčové před 

jejich vstupem na trh práce. Nicméně dle dosavadních rozhovorů s absolventy vedených 

na úřadech práce by se poradenská činnost u ÚP mohla zlepšit. Chci tedy vědět, jak 

funguje proces poradenství v IPS u ÚP, jak pomáhá zejména studentům posledních 

ročníků, kteří za pár měsíců na trh práce vstoupí, a také absolventům, kteří již na trh 

práce vstoupili, a jaké prvky by se v tomto procesu mohly případně zlepšit.

Zevrubnější analýzou situace ve Středočeském kraji se věnuji ve vlastním textu 

diplomové práce (kapitola 6.1), stejně tak jako nástrojům (kapitola 6.2), které se vážou

k dané problematice. Jako hlavní teoretická východiska pro mou práci jsem vybrala 

teorii rizikových skupin na trhu práce (3.1), teorie dobrovolné a nedobrovolné 

nezaměstnanosti (3.2), teorii vzdělanostní společnosti (3.3), teorii nástrojů veřejné 

politiky (3.4) a teorii liniových pracovníků (3.5). V další části se zabývám politikou 

zaměstnanosti ČR (5.2, 5.4) a reformou ÚP z roku 2011 (5.3), po které se dle expertních 
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rozhovorů pracovní podmínky liniových pracovníků a tak i nabízené služby ÚP 

zhoršily, a dále se pak také zabývám využitím různých nástrojů v dané problematice

(5.5). Na základě provedených expertních rozhovorů s pracovníky VÚPSV, různými 

pracovníky IPS, ÚP a dotazníkového šetření mezi studenty posledních ročníků SŠ ve

vybraných okresech ve Středočeském kraji jsem provedla doporučení k modifikaci 

vybraného nástroje v dané problematice, který by měl být efektivnější než je dosavadní 

praxe.
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1 Cíle diplomové práce

Hlavním cílem této práce je explorovat situaci mladých lidí na trhu práce, evaluovat 

stávající nástroje a navrhnout zlepšení současné situace pomocí vybraného nástroje

nebo nástrojů. Prvním dílčím cílem je analyzovat informovanost mladých lidí před 

vstupem na trh práce o trhu práce. Dalším dílčím cílem mé diplomové práce je analýza 

činnosti Informačně poradenských skupin u ÚP ve Středočeském kraji, a to zejména při 

komparaci škol dle typu poradenské činnosti. Dále je cílem tohoto textu evaluovat 

nástroje, které jsou v současné době k dispozici (poradenství IPS, společenský účelná 

pracovní místa, veřejně prospěšné práce, rekvalifikace aj.), a jejich efektivnost a 

adekvátnost při řešení daného problému a formulovat opatření ke zlepšení pozice 

mladých lidí na pracovním trhu. Práce je tedy zaměřena na exploraci problematiky 

situace nezaměstnaných mladých lidí, a to jak z perspektivy budoucích absolventů, tak 

z pohledu klíčového aktéra problematiky, IPS ÚP, který aktivně pracuje jak s budoucími 

absolventy, tak se stávajícími nezaměstnanými mladými lidmi.

2 Výzkumné otázky

Abych mohla sledovat vytýčené cíle, je třeba si stanovit základní výzkumné otázky, na 

které v závěru této diplomové práce odpovím. Jakým způsobem budu sledovat 

výzkumné cíle, uvádím v další kapitole o metodách. Zde uvádím základní výzkumné 

otázky:

Jak jsou mladí lidé ve Středočeském kraji informováni o trhu práce?

Jaké nástroje využívají zainteresovaní aktéři pro řešení dané problematiky?

Využívají aktéři tyto nástroje adekvátně k potřebám dané skupiny?

Do jaké míry jsou tyto nástroje dle expertů dostatečné k řešení dané problematiky?
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3 Teoretická východiska

Teoretická východiska, kterými uvedu celou problematiku do širších souvislostí, se dělí 

na dva proudy. Do prvního proudu patří teorie rizikových skupiny na trhu práce, mezi 

které mladí lidé bezesporu patří; dále teorie dobrovolné a nedobrovolné 

nezaměstnanosti; a teorie vzdělanostní společnosti, která poukáže na to, jak vnímáme 

v současné době vzdělání. První proud se tedy váže spíše k problematice z perspektivy 

samotných mladých lidí a absolventů škol. Do druhého proudu, který se problematikou 

zabývá spíše z perspektivy aktérů a opatření, která aktéři implementují, patří teorie 

nástrojů veřejné politiky a také teorie liniových aktérů, která se váže k pracovníkům 

úřadům práce, jakožto k jednomu z hlavních aktérů této problematiky. 

3.1 Rizikové skupiny na trhu práce

Spolu s nově vzniklou nejistotou na českém trhu práce po roce 1989 se přenesla 

zodpovědnost ze státu na každého jednotlivce při nacházení pracovního uplatnění. Je 

pochopitelné, že jednotlivé sociální skupiny se s tímto tlakem vyrovnávají odlišně a 

jinak tedy reagují na vzniklé změny na trhu práce (Kuchař 2007; s. 129-139). Takovéto 

skupiny můžeme nazvat skupinami rizikovými (Kuchař 2007), cílovými skupinami 

(jako to uvádí Petr Mareš (2002)), skupinami obtížně umístitelnými na trhu práce (dle 

VÚPSV), nebo, dle Úřadu práce, skupinami, kterým je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost. Ať už si vybereme jakékoli označení, skupiny, které se pod ním skrývají, se 

nemění.

Rozsah a hloubka změn vzniklých na pracovním trhu jsou příčinou toho, že ani se 

sebevětším individuálním úsilím nemohou určité sociální skupiny najít vhodné 

sebeuplatnění na pracovním trhu. Tyto rizikové skupiny si zaslouží větší pozornost 

z hlediska analýzy jejich postavení a hledání východisek z jejich ohrožení na trhu práce. 

Mezi takovéto skupiny řadíme mimo jiné i mladé lidi (absolventy škol) (Kuchař 2007; s. 

139-161). Většina zemí má pro příslušníky rizikových skupin jak programy jejich 

přípravy na trh práce, tak nástroje pro regulaci jejich propouštění (Mareš 2002; s. 28).

Absolventi škol mají potíže s nalezením odpovídajícího pracovního uplatnění a obecně 

s přechodem ze školy na trh práce z několika důvodů, na kterých se aktéři dané 

problematiky shodují. Je to nedostatek vhodných pracovních míst, absence pracovních 
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zkušeností, nevhodná struktura absolventů škol a kvalita odborné přípravy a 

nedostatečný kontakt škol a učilišť s praxí (VÚPSV 1999; s. 21). Tyto příčiny bychom 

mohly rozdělit na nedostatečnou praxi mladých lidí a nesoulad mezi nabídkou a 

poptávkou na pracovním trhu, což potvrzuje i nedávno publikovaná zpráva Mezinárodní 

organizace práce Global Employment Trends for Youth 2013 (ILO; 2013).

Už VÚPSV v podrobné zprávě „Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní 

politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu 

práce“ (1999) uvádí, že absolventi nemají reálné představy o finančním ohodnocení 

jejich práce, ani o jejich pracovním uplatnění. Toto potvrzuje o několik let později i 

Pavel Kuchař v knize Trh práce (2007) a také výzkum Národního ústavu odborného 

vzdělávání (2008). Samozřejmě hraje zde také roli stupeň a obor vzdělání, čemuž se 

budu věnovat v dalších kapitolách – zejména v kapitole Vzdělanostní společnost (NÚV 

2013).

3.2 Teorie ne/dobrovolné nezaměstnanosti

Teorie nedobrovolné nezaměstnanosti se objevuje v díle J. M. Keynese – konkrétně 

v knize Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz. Keynes zde reviduje myšlenky 

klasické ekonomie. Klasická teorie zaměstnanosti je založena na koncepci rovnováhy 

trhu, které je dosahováno víceméně samotným tržním mechanismem (Keynes 1963; s. 

42-43). Teorie má vybudované základy na dvou stěžejních postulátech, které shrnuji 

v následujících odstavcích.

Nezaměstnanost dle klasické ekonomie odráží dočasnou nerovnováhu mezi nabídkou a 

poptávkou na pracovním trhu. Tato nerovnováha se časem opět odstraní díky 

neviditelné ruce trhu (Keynes 1963; s. 28). Teorie připouští nezaměstnanost frikční a 

dobrovolnou. Frikční zaměstnanost přihlíží k různým překážkám plné zaměstnanosti 

z hlediska nepřesností v přizpůsobování poptávky a nabídky na pracovním trhu - např. 

nerovnováha mezi množstvím specializovaných zdrojů, přechod z jednoho zaměstnání 

do druhého apod. Dobrovolná nezaměstnanost je způsobená situací, kdy pracovník 

nechce nebo nemůže přijmout práci za určitou odměnu, což může být důsledkem 

zákonodárství, kolektivních smluv nebo sociálních zvyklostí (Keynes 1963; s. 43-44).
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Podle Keynese je ale nutné připustit, že při existujících mzdách je k dispozici více 

pracovní síly. Tato teorie je podpořená např. i historickým faktem v průběhu třicátých 

let. Jedním z důsledků Velké světové krize byla i masivní nezaměstnanost. Nelze ale 

tvrdit, že by tato nezaměstnanost byla způsobena tím, že pracovníci by odmítali

přistoupit na sníženou mzdu za vykonanou práci (Keynes 1963; s. 45-46). Řešením dané 

situace by pak mohla být stimulace poptávky a státní intervence do ekonomiky (Mareš 

2002; s. 30-31).

U mladých lidí existuje dle výše uvedených postulátů nezaměstnanost dobrovolná i 

nedobrovolná. Jeden z důvodů vzniku nedobrovolné nezaměstnanosti mladých lidí je

právě nesoulad mezi nabídkou a poptávkou – ať už z hlediska vystudovaného oboru 

nebo z hlediska kompetencí a schopností a dobrovolná nezaměstnanost je 

reprezentována vysokými finanční požadavky či jinými představami o pracovním 

zařazení atd. 

3.3 Vzdělanostní společnost

Ačkoli se pojem vzdělanostní společnost objevuje až v 70. letech 20. století, důležitost 

vzdělání akcentovali už klasičtí sociologové jako August Comte, Max Weber a Emile 

Durkheim. Teorie společnosti vzdělání byla v 70. letech představena Danielem Bellem, 

který se zabývá vzděláním a věděním v postindustriální společnosti. Zde funguje vědění 

jako hlavní nástroj tvorby hodnot ve společnosti a také přispívá k sociální stratifikaci. 

Nositelé vědění měli usměrnit a nahradit chaotický vývoj kapitalismu (Kolesárová-

Saková 2008; s. 2, 3).

Obecně je vzdělání a vzdělanost jeden z nejdůležitějších indikátorů kulturnosti země, 

nicméně jeho role se za poslední dvě století několikrát změnila. Jan Keller a Lubomír 

Tvrdý v knize Vzdělanostní společnost rozlišují tři fáze role vzdělání ve společnosti –

chrám, výtah a pojišťovnu (Keller, Tvrdý 2008; s. 23).

V první polovině 20. století (konče 2. světovou válkou) představuje vzdělání chrám 

vědění, kterého je hodna jen hrstka vyvolených – elita. V této fázi mělo vzdělání ryze 

politický rozměr. Situace se změnila po 2. světové válce, kdy čekala vyspělé země 

změna celého vzdělávacího systému. Na začátku 50. let roste počet lidí s maturitou a 
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v 60. letech stále více lidí studuje vysokou školu. Získání vzdělání má podobu výtahu, 

který různé vrstvy obyvatelstva dostane o několik pater výš na žebříčku sociálních 

vrstev. To má za následek blahobyt středních vrstev, jelikož vzdělání zajišťuje v této 

fázi zaplnění míst (s požadovanou vysokou kvalifikací) v soukromém i veřejném 

sektoru. V poslední čtvrtině 20. století došlo k výrazným ekonomickým i společenským 

změnám – změny na trhu práce, rozvolňování středních vrstev - a v důsledku toho 

vzdělání přestává působit jako zmiňovaný výtah. Vzdělání a vědění se dostalo do role 

pojišťovny. Vzdělání už negarantuje strmý vzestup na společenském žebříčku, působí 

spíše jako částečná ochrana mladých lidí před různými sociálními riziky, která přináší 

proměna společnosti. Samozřejmě je důležitý nárůst počtu absolventů vysokých škol a 

také zkvalitňování vzdělávacích procesů, nicméně v rozvoji vzdělanosti nespočívá 

univerzální řešení problémů moderní společnosti (Keller, Tvrdý 2008; s. 23-25).

Dle Kellera dnešní generace vysokoškolsky vzdělaných lidí nemá lehkou situaci, jelikož 

jsou studenti stále přesvědčováni o všemocnosti vzdělání. Bohužel pak ale narážejí na 

skutečnost, že vysokoškolské diplomy mají už dvě generace před nimi, pracovní místa

v minulosti vytvářená institucemi sociálního státu už nejsou k dispozici a soukromá 

sféra nedisponuje dostatečným množstvím pracovních míst. Aby vzdělání přímo vedlo 

k vyšší zaměstnanosti, pak by museli vysokoškolští absolventi přímo vytvářet nová 

pracovní místa, nebo vyprodukovat tolik HDP, že by se pak jeho přerozdělením 

vytvořila nová pracovní místa. Ani jedno z toho se neděje. Důvodem je, že jsou si

absolventi vědomi rizik, které s sebou přináší podnikání, jelikož právě podnikání na

potřebě vysokoškolského vzdělání vůbec nezávisí (Dekoj 2006).

V zemích, kde je větší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí, se můžeme setkat 

s pojmem překvalifikovanost pracovní síly, což znamená, že zatímco studenti usilují o 

stále vyšší vzdělání, trh práce nezvyšuje potřebným tempem své požadavky a odměny 

v daných částech trhu. Překvalifikovanost pak chápeme jako stav, kdy část lidí 

vykonává typ práce, který vůbec nevyžaduje jejich stupeň odbornosti (Keller, Tvrdý 

2008; s. 101).

Tím je dle autora i způsobena nižší nezaměstnanost vysokoškolských absolventů oproti 

středoškolským absolventům – jejich práci vykonávají právě absolventi bakalářského 

studia a absolventi vyšší odborných škol (Dekoj 2006).
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3.4 Teorie nástrojů veřejné politiky

Jelikož se v praktické části této práce budu zabývat nástroji, které jsou uplatňovány při 

řešení problematiky postavení mladých lidí na trhu práce, uvádím jako jedno 

z teoretických východisek právě teorii nástrojů veřejné politiky, a to zejména proto, 

abych pak konkrétní nástroje mohla porovnat s dalšími možnostmi řešení daného 

problému. 

Nástroje veřejné politiky se vážou k veřejně politickým problémům a k jejich řešení. 

K řešení jednoho veřejně politického problému můžeme najít několik nástrojů, které 

mohou přispět k vyřešení situace. Tyto nástroje se mohou doplňovat nebo vylučovat. 

Záleží na přesné definici daného problému, úhlu pohledu (ideologii) a na stanovení 

dílčích cílů (Birkland 2011; s. 231).

Důležité je, aby se aktéři, kteří se budou podílet na implementaci daného nástroje, 

shodli na tom, co způsobuje daný problém. To je jeden z klíčových a zároveň nejtěžších 

bodů při rozhodování o opatření, jelikož sociální problémy jsou velice komplexní a 

zasahují většinou do několika oblastí života jedince/společnosti najednou (Birkland 

2011; s. 241,242).

Dle autorů Salamon a Lund, které Birkland (2011) uvádí jako autory s velmi 

propracovanou klasifikací nástrojů veřejné politiky, se dají nástroje dělit takto:

a) okamžité peněžní platby, pod něž patří platby jednotlivcům, granty a zadávání 

veřejných zakázek

b) zajištění služeb, statků spotřeby a poskytování informací

c) právní ochrana, která střeží aktivity jedince/organizace před rizikem, redukuje 

náklady apod.

d) restrikce/pokuty, které nutí jedince/organizace nějakou činnost dodržovat, nebo 

naopak působí jako prevence proti nechtěné činnosti (Salamon, Lund 1989; s. 34-35).

Howlett a Ramesh zvolili jiné, obecnější dělení nástrojů veřejné politiky – na 

ekonomické a politické modely, které se od sebe liší mírou individuální svobody, úsilí a 

volby. Volba prvního či druhého modelu, a tak i nástrojů pak záleží na ideologii a 
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právních předpisech v dané společnosti a míře donucení, jakou chceme opatřením

implementovat (Birkland 2011; s. 245-246).

Dále bychom se při volbě nějakého nebo nějakých z nástrojů zamýšlet nad technickou 

proveditelností, zdroji, které máme k dispozici, a nad efektivností opatření. Po výběru 

vhodného nástroje a zvážení všech variant by měla vybraná instituce nástroj 

implementovat a později evaluovat jeho výsledky (Birkland; s. 247-253).

S dalším způsobem dělení veřejně politických nástrojů je spojován Eugen Bardach, 

který vytvořil typologii mé práci nejbližší. Pro lepší představu uvádím tabulku, kde jsou 

jednotlivé typy veřejně politických nástrojů a k nim přiřazené konkrétní nástroje, jimiž 

se budu podrobněji zabývat (Veselý, Nekola 2007; s. 259-261). Mimo níže použitých 

typů nástrojů ještě Bardach uvádí regulace, daně a rozpočty odpovědných institucí. Ani 

s jedním z těchto typů v textu dále nebudu pracovat, tudíž jsem ho do tabulky neuvedla.

Využití v diplomové práci Typ nástroje

Společensky účelná pracovní místa Peněžité podpory; změna rámce 

ekonomických aktivit

Veřejně prospěšné práce Peněžité podpory

Poradenství IPS Vzdělávání, poskytování služeb

Příspěvek na zapracování Peněžité podpory

Rekvalifikace Vzdělávání

Úprava práv, povinností a odpovědností 

IPS u ÚP

Úprava struktury práv, povinností a 

odpovědností

Ve výše uvedené tabulce vidíme přiřazení některých konkrétních nástrojů využívaných 

v dané problematice k typům veřejně politických nástrojů. Společensky účelná pracovní 

místa se mohou řadit jak do peněžitých podpor, tak do změn rámce ekonomických 

aktivit (to v případě, že se tato místa tvoří i přímo ve veřejné správě). Setkat se s nimi 

můžeme i v podobě konkrétních projektů ve Středočeském kraji (viz. kapitola 6.2).  

Poradenství v podobě besed IPS s mladými lidmi se řadí do těchto uvedených typů –

primárně jde o vzdělávání, pak dále o poskytování služeb. Další nástroje, kterými se 

budu zabývat, jsou příspěvek na zapracování, veřejně prospěšné práce a rekvalifikace. 
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Úpravu práv, povinností a odpovědností IPS u ÚP v této práci uvádím jako doporučení 

k vytvoření opatření, které by v dané problematice mělo fungovat nejefektivněji.

3.5 Teorie liniových pracovníků

Posledním teoretickým východiskem, které uvedu, je teorie liniových pracovníků

z knihy Street-level bureaucracy od Michaela Lipskyho. Za liniové pracovníky (street-

level bureaucrats) v této teorii považujeme jedince – aktéry, kteří vykonávají nějaké 

shora ustavené nařízení tváří v tvář občanům, které toto opatření přímo ovlivňuje.

Většinou se dané opatření naplánuje a projde různými úrovněmi veřejné správy, takže 

výsledná implementace liniovými pracovníky může vypadat a způsobovat jiné 

důsledky, než bylo původně zamýšleno. Můžeme si tyto pracovníky představit jako 

policisty, učitele, sociální pracovníky, soudce, státní zástupce nebo v našem případě 

zprostředkovatele pracující na Úřadě práce nebo pracovníky Informačně poradenských 

středisek. Tito zaměstnanci různých veřejně politických celků se den co den setkávají 

s příjemci veřejně politických opatření a jejich reakcemi na tato nařízení, a proto jsou 

často oni a jejich činnosti pozorovány a konfrontovány s představami o optimálním 

fungování veřejné správy (Lipsky 1980; s. 3, 4).

Jejich činnost je neustále pozorována a evaluována ze dvou důvodů. Prvním důvodem 

je, že veřejná správa neustále měří, jak je to či ono opatření implementováno a v jaké 

podobě se dostává k příjemcům. Druhým důvodem je, že tito zaměstnanci veřejné 

správy mají výrazný vliv na život příjemce opatření. Lipsky například píše, že čím je 

občan chudší, tím větší na něj má liniový pracovník, poskytovatel sociálních služeb,

vliv. Linioví pracovníci jsou v tak intenzivní interakci s občany, že může být jejich 

činnost (nebo protichůdnost činností několika pracovníků) chápána jako součást 

některých sociálních problémů. Z toho pak víceméně plynnou některé cíle sociálních 

reforem, které postihují právě tyto pracovníky (např. zvýšení počtu soudců apod.)

(Lipsky 1980; s. 4-7).

Role liniových pracovníků není jednoduchá, jelikož oni jsou těmi, kdo v praxi opravdu 

implementují určitá opatření a představují sociální kontrolu tváří v tvář klientovi, 

příjemci těchto opatření. Příjemce, občan, však od nich očekává porozumění, 

individuální přístup a návrh východiska pro nastalou situaci. V očích občanů 
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reprezentují naději na spravedlivou a efektivní sociální pomoc, v očích veřejně 

politických orgánů reprezentují pokus o rovnováhu mezi množstvím sociálních služeb a 

přiměřenými náklady na tyto služby (Lipsky 1980; s. 11, 12).

Často kladenou otázkou je, do jaké míry má být práce těchto úředníků regulována 

pravidly.  Jak velkou autonomii by měli tito pracovníci mít týkající se povahy, kvality a 

způsobu, jakým budou zákonně požadované služby vykonávány. Pravidla pro 

vykonávání jejich práce by dle Lipskyho měla být volnější především proto, že se při 

jejich výkonu povolání setkávají se složitými situacemi, pro které neexistují 

programovatelná řešení. Dalším důvodem je také povaha jejich práce – pracují s lidmi, 

kteří vyžadují individuální přístup (Lipsky 1980; s. 13-15).

Právě rozhodovacími pravomocemi liniových úředníků se zabývá i Steven Maynard 

Moody (2003), který po výzkumu 48 pracovníků dospěl k závěrům, že se názory 

liniových pracovníku často střetávají s psanými pravidly. V roce 2008 Moodyho závěry 

potvrdil Emil Mackey, z jehož studie je dále zřejmé, že implementace politiky na úrovni 

liniových pracovníků bývá ovlivněna hodnotami a přesvědčením těchto pracovníků

(Mackey 2008).

Tato teorie se váže k činnosti pracovníků IPS a zprostředkovatelů na ÚP ve 

Středočeském kraji. Teorii jsem uvedla, jelikož se dále budu podrobněji zabývat prací 

obou skupin, jejich postojem k aktuálním opatřením týkajících se mladých lidí na trhu 

práce a jejich názorem na adekvátnost a dostatečnost těchto opatření.

3.7 Shrnutí

Zde jsem se rozhodla shrnout teoretická východiska a ukázat tak jejich projekci do 

praxe v problematice mladých lidí na trhu práce a vztahu pracovníků Úřadu práce k této 

skupině. Teoretická východiska této práce se týkají jak ohrožené skupiny, tak aktérů, 

kteří se touto problematikou zabývají. Vzdělanostní společnost jako východisko se váže 

k absolventům a mladým lidem na trhu práce a uvádí, jakou roli dnes vlastně hraje 

vzdělání. Na rozdíl od minulého století dnes vyšší vzdělání nezaručuje jisté adekvátní 

uplatnění na trhu práce. Dnes tato ohrožená skupina vykonává práci, která neodpovídá 

stupni jejího vzdělání, a proto mají mladí lidé s nižším vzděláním problém sehnat 
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uplatnění na pracovním trhu. Jde o nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na pracovním 

trhu, což se pojí i s teorií nedobrovolné nezaměstnanosti.

I proto patří absolventi a mladí lidé do tzv. rizikových skupin na trhu práce. Většinou 

nemají pracovní praxi, takže je zaměstnavatelé přijímají jen na základě jejich stupně a 

oboru vzdělání. Často zaměstnavatelé nechtějí čerstvého absolventa zaměstnat, jelikož 

sami absolventi mají nereálné představy o pracovním trhu – konkrétně o jejich 

pracovním zařazení, finančním ohodnocení, o náplni práce, o pracovních podmínkách 

apod. 

Můžeme tedy u této skupiny mluvit o dobrovolné i nedobrovolné nezaměstnanosti. Jako 

dobrovolně nezaměstnané mladé lidi můžeme chápat právě jedince, které mají určité

požadavky a představy o trhu práce, které zaměstnavatelé nedokážou splnit, a proto jsou

tito mladí lidé nezaměstnaní. Nedobrovolně nezaměstnaní mladí lidé mají nižší 

požadavky, nicméně přetlak kandidátů na pracovních místech je velký, takže končí i tito 

mladí lidé jako nezaměstnaní. 

Jestliže se podíváme na teoretická východiska, která se týkají aktérů, kteří se touto 

problematikou zabývají a snaží se zmírňovat příčiny nebo důsledky problému, mluvíme 

o teorii nástrojů veřejné politiky a o teorii liniových pracovníků. Zatímco nástroje 

veřejné politiky ukazují možné cesty, kterými se vydat při řešení různých sociálních 

problémů (a určitě je žádoucí vědět o všech alternativách), teorie liniových pracovníků 

spíše odkazuje na každodenní praxi zprostředkovatelů na ÚP nebo pracovníků IPS, kteří 

ovlivňují způsob, jakým budou jednotlivé nástroje v praxi implementovány, a proto se 

budu v této práci zabývat velkou částí i jejich prací a jejich názory na problematiku.
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4 Použité výzkumné metody

Vzhledem k charakteru výzkumného problému této práce jsem se rozhodla použít 

metody kvalitativního výzkumu, jelikož zkoumám to, jak problematiku chápou různí 

zainteresovaní aktéři a mám zájem o větší množství dat od relativně malého počtu 

respondentů (Veselý, Nekola 2007; s. 150). V zásadě kombinuji analýzu sekundárních 

dat a primárních dat získaných z rozhovorů a z dotazníkového šetření.

Právě expertní rozhovory s pracovníky IPS u ÚP na kontaktních pracovištích 

v Berouně, Kolíně, Kladně a Mladé Boleslavi a dále s pracovníky krajského ÚP 

v Příbrami jsou zdrojem kapitol 5.2, 5.3, 5.5, 6.3 a 7.1. Na výsledcích dotazníkového 

šetření provedeného u budoucích absolventů středních škol je založena kapitola 7.2.

4.1 Analýza sekundárních dat

Sekundární data jsou pro tento text základním stavebním kamenem, na kterém stojí 

zejména teoretická část práce, nicméně některé statistiky byly významné i pro empirická 

zjištění. Využívám odborné články a knihy, statistiky a sekundární významná data, dále 

zákony, záznamy a dokumenty veřejné správy. Tato sekundární data většinou nacházím 

v tištěné podobě, nebo častěji v elektronické podobě na webových stránkách různých 

institucí pomocí rychlého vyhledávání. Nevýhodou těchto dat může být fakt, že data 

byla sebrána původně k jinému účelu, a tak nejsou vyčerpávající pro téma této

diplomové práce (Veselý, Nekola 2007; s. 159-162).

Konkrétně využívám odborné články a knihy pro teoretická východiska práce.

S různými zákony, záznamy a dokumenty týkající se dané problematiky pracuji zejména 

při podrobnější exploraci současné situace, a to hlavně obecně z hlediska nástrojů 

využívané aktivní a pasivní politikou zaměstnanosti, dále z hlediska konkrétních 

nástrojů (projektů) a z hlediska zainteresovaných aktérů.

Použité statistiky jsou jak v měřítku národním, tak v měřítku regionálním a hrají 

v tomto textu významnou roli. Statistiky z České republiky (zejména ze Středočeského 

kraje) konkrétně vymezují problém z hlediska vzdělanostní struktury nezaměstnaných 

mladých lidí a dále z perspektivy různých oborů vzdělání, což může přispět 

k podchycení příčin problematického postavení mladých lidí na trhu práce.
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4.2 Expertní rozhovory

Expertní rozhovory nebo také rozhovory s klíčovými aktéry jsem provedla kvůli 

odbornému náhledu na nelehké postavení mladých lidí na trhu práce a také kvůli 

názorům různých aktérů na nástroje a jejich funkčnost v dané problematice. Rozhovory 

se také v neposlední řadě týkaly názorů na informovanost a připravenost budoucích 

absolventů na vstup na pracovní trh. Otázky pro tyto aktéry se vztahují k jejich 

zkušenostem a názorům (Hendl 2005; s. 168).

Tyto polostandardizované rozhovory jsem provedla s pracovnicí VÚPSV a dále se 7 

pracovníky Informačně poradenských střediscích v Berouně, Kladně, Kolíně, Příbrami a 

Mladé Boleslavi, jakožto se zástupci rozdílných okresů Středočeského kraje. Každé 

z vybraných okresních měst má jinou podobu z hlediska nezaměstnanosti, počtu 

obyvatel, pracovních příležitostí v různých odvětvích a dopravní infrastruktury. 

Rozhovory jsem také provedla s 2 pracovníky oddělení zaměstnanosti na Krajském 

Úřadu práce Středočeského kraje v Příbrami.

Okruhy rozhovorů s pracovníky IPS se týkaly toho, jak vypadá poradenství z jejich 

strany studentům posledních ročníků a již nezaměstnaným absolventům. Dále jaká je 

informovanost o trhu práce dle jejich názoru právě mezi studenty posledních ročníků 

škol a nezaměstnanými absolventy. S experty z VÚSPV a Krajského ÚP Středočeského 

kraje jsem se zaměřila na nástroje a konkrétní projekty ve zvoleném kraji (konkrétně na 

jejich předpokládanou účinnost, jejich klady a zápory), dále na stávající politiku 

zaměstnanosti u mladých lidí a reformu ÚP z roku 2011.

4.3 Dotazníkové šetření

Ačkoli Veselý a Nekola (2007) uvádějí, že dotazníkové šetření náleží ke 

kvantitativnímu charakteru výzkumu, dle Hendla (2005) patří dotazník s otevřenými 

otázkami do výzkumu kvalitativního. Já osobně se přikláním spíše k druhé variantě, 

jelikož si nekladu za cíl zobecnění výsledků na celou Českou republiku, nýbrž chci jen 

explorovat situaci na středních školách ve Středočeském kraji.

Dotazník obsahuje opravdu primárně otevřené a polouzavřené otázky týkající se

informovanosti studentů posledních ročníků o trhu práce. Uzavřené otázky doplňují 
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dotazník jen jako pomocné filtry. Pomocí dotazníku jsem měla získat odpovědi na to, 

zda studenti už přemýšlejí o přechodu na trh práce (2 otázky), jak jsou informováni o 

podmínkách na trhu práce (4 otázky), zda a jaké už mají pracovní zkušenosti(5 otázek).

Výběr škol jsem provedla na základě předešlých expertních rozhovorů s pracovníky IPS 

a na základě informace, v jakých školách IPS provádí jakou poradenskou činnost. 

Poradenskou činnost jsem si rozdělila pracovně na typ 1 a typ 2. Typ 1 reprezentují 

informace o vztahu uchazeč-úřad práce, typ 2 reprezentují informace jak o vztahu 

uchazeče a úřadu práce, tak o možnostech sebeprezentace, potažmo podrobnější testy 

zájmů budoucího/stávajícího absolventa apod.  Porovnávám tak výsledky dotazníků u 

škol, které absolvovaly poradenství typu 1 (3 školy), a u škol, u kterých proběhla

poradenská činnost typu 2 (2 školy). Na základě zmíněných výzkumných metod pak 

navrhuji potřebná doporučení týkající se využívaných nástrojů.

Celkově disponuje Středočeský kraj 155 středními školami. Dotazníkové šetření 

proběhlo celkem u 5 vybraných škol, z čehož 3 reprezentovaly okres Kladno, Beroun a 

Kolín a 2 okres Mladá Boleslav. Všechny vybrané školy se řadí do typu střední odborné 

školy s maturitou, jelikož dle expertních rozhovorů většina absolventů středních škol 

s výučním listem má zájem pokračovat ve studiu maturitního oboru. Respondentů, kteří 

zodpověděli připravený dotazník, bylo celkem 113. Data z obdržených dotazníků jsem 

analyzovala pomocí statistického modulu v MS Excel.
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5 Situace mladých nezaměstnaných lidí

Mladí lidé na trhu práce jsou, jak již jsem psala v teoretických východiscích, jedna 

z ohrožených skupin na trhu práce, kterým by se měla poskytnout zvýšená péče při 

zprostředkování zaměstnání. O tom, jak je pozice mladých lidí a absolventů ustavena 

v české legislativě, píši v první části kapitoly.

Právě na skupinu absolventů a podobné skupiny je zaměřena státní politika 

zaměstnanosti, která se různými způsoby snaží zlepšit postavení na trhu práce u 

absolventů, matek s dětmi, lidí v předdůchodovém věku, osob se zdravotním postižením 

ad. V druhé části kapitoly se tedy zabývám státní politikou zaměstnanosti a jejími 

složkami.

Na začátek je třeba zmínit, že aby taková státní politika zaměstnanosti mohla fungovat 

efektivně a klíčoví aktéři mohli nástroje politiky zaměstnanosti implementovat a 

vyhodnocovat, je třeba, aby prostředí, ve kterém pracují, bylo stabilní a umožňovalo tak 

hladký průběh nastavených procesů. V jedné z částí této kapitoly se proto věnuji

jednomu z klíčových aktérů této problematiky, Úřadu práce ČR, který v roce 2012 

prošel zásadními změnami díky reformě z roku 2011. 

5.1 Mladí lidé a absolventi v legislativě

Česká legislativa rozlišuje jak absolventy, tak mladé lidi. Definice obou dvou skupin

v různých zákonech se ale mohou překrývat. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. 

upravuje přístup k lidem do 20 let věku, jakožto ke skupině na trhu práce, které je třeba 

věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. K takovýmto osobám patří i 

např. fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci ÚP déle než 5 měsíců. Do této 

skupiny patří tedy jak lidé, kteří přerušili školní docházku (od 15 let věku), tak 

absolventi středních škol a nástavbových studií.

Přímo pojem absolvent je definován v zákonu č.262/2006 Sb. – zákoníku práce. 

Absolventem je uchazeč o zaměstnání, jehož celková doba v zaměstnání po úspěšném 

ukončení studia nepřesáhla 2 roky, a to bez ohledu, jak dlouho byl v evidenci uchazečů 

o zaměstnání ÚP. Do této doby se nezapočítává ani mateřská ani rodičovská dovolená.
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Absolventem je zaměstnanec, který nastoupí do zaměstnání odpovídající jeho 

kvalifikaci. Od března roku 2004 již neplatí povinnost zaměstnavatele na sjednání 

pracovního poměru s absolventem na dobu neurčitou, čímž se zlepšila pozice 

absolventů a mladých lidí na trhu práce. Dle zákoníku práce mají dále absolventi (SŠ, 

VOŠ, VŠ) nárok na odbornou praxi od zaměstnavatele k tomu, aby získali praktické 

zkušenosti a dovednosti pro dobrý a spolehlivý výkon práce. Za odbornou praxi 

zaměstnancům (absolventům) přísluší mzda nebo plat (Zákon č.262/2006 Sb., zákoník 

práce). Podmínky finančního ohodnocení absolventa a mladých lidí se liší od podmínek 

pro ostatní zaměstnance. Osoby ve věku 18-21 let v jejich prvním zaměstnání mají 

zaručených 90% minimální mzdy po dobu prvních 6 měsíců. Osoby 15-18 let je 

zaručeno 80% minimální mzdy.

V této práci se zabývám oběma skupinami – jak budoucími, tak stávajícími absolventy, 

jelikož obě skupiny patří do rizikových (ohrožených) skupiny na trhu práce jak v České 

republice, tak v zemích Evropské unie a úřady práce a pracovníci IPS se setkávají 

s oběma jmenovanými skupinami.

5.2 Státní politika zaměstnanosti

Státní politika zaměstnanosti usiluje o rovnovážný stav mezi nabídkou a poptávkou na 

pracovním trhu. Snaží se zajišťovat občanům jejich neoddiskutovatelné právo na 

pracovní uplatnění a na druhé straně také efektivní využití pracovních sil volných na 

trhu práce. Takové aktivity jsou zabezpečovány Ministerstvem práce a sociálních věcí a 

na dalších úrovních státními, krajskými a okresními úřady práce a kontaktními

pracovištěmi úřadů práce (Kolman 2008). Celá státní politika zaměstnanosti je dle 

Kolmana (2008) reprezentována těmito méně či více obecnými činnostmi:

a) Usilování o soulad mezi státní politikou zaměstnanosti a evropskou strategií 

zaměstnanosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů

b) Zapojování do mezinárodních programů souvisejících s trhem práce, 

zaměstnaností a rozvojem lidských zdrojů a dále vytváření vlastních programů na 

národní úrovni
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c) Neustálý a pravidelný monitoring situace na pracovním trhu, v závislosti na tom 

formování výhledů do budoucna a dále vytváření koncepcí a programů pro zvýšení 

šancí občanů na trhu práce

d) Uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti (Kolman 2008).

Státní politika zaměstnanosti se v minulosti dělila na aktivní a pasivní politiku 

zaměstnanosti. Pasivní politikou zaměstnanosti rozumíme zprostředkování zaměstnání

uchazečům o práce a zejména hmotné zabezpečení nezaměstnaných uchazečů o 

zaměstnání. Zprostředkování zaměstnání může fungovat ve vztahu uchazeče s úřady 

práce, fyzickými i právnickými osobami (tyto osoby se nazývají agentury práce) za 

podmínek stanovených v zákonu o zaměstnanosti. Termín pasivní politika 

zaměstnanosti můžeme najít v současné době např. ve vyhláškách Ministerstva financí 

České republiky. Dále se tímto typem politiky zaměstnanosti nebudu zabývat. Za 

aktivní politiku zaměstnanosti považujeme aktivity směřující k vytvoření zmiňovaného 

souladu mezi nabídkou a poptávkou pracovní síly (Kolman 2008). V dalších 

podkapitolách se budu věnovat podrobněji aktivní politice zaměstnanosti a jejím 

nástrojům ustaveným v Zákonu o zaměstnanosti.

5.3 Reforma Úřadu práce

Státní politiku zaměstnanosti implementují v praxi pracovníci úřadů práce, nebo úřady 

práce ve spolupráci s dalšími subjekty. Reforma ÚP z roku 2011 v rámci Sociální 

reformy měla zjednodušit a zefektivnit fungování Úřadu práce, nicméně konkrétní

změny v různých oblastech fungování ÚP lze přinejmenším považovat za kontroverzní.

Rozhodla jsem se zde popsat jednotlivé oblasti změn v rámci této reformy spolu s

názory pracovníků ÚP na tyto změny. Změny jsem pro přehlednost rozdělila na změny 

v personálním obsazení, strukturální změny a změny v technickém zázemí.

5.3.1 Změny v personálním obsazení

Dle vyjádření ředitelky Úřadu práce České republiky, Marie Bílkové, personální 

obsazení se po reformě zmenšilo cca o 1/3 původního osazenstva úřadů práce. Nyní má 

Úřad práce okolo 8500 zaměstnanců. Agenda původních zaměstnanců byla rozmělněna 
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na zbylé pracovníky úřadů práce a některé úkony byly v rámci centralizace posunuty na 

vyšší úrovně instituce (Outsider media 2013).

Dále zaměstnanci úřadů práce převzali i některé úkony původně patřící pod úředníky 

radnic, a přestali se tak věnovat pouze zaměstnanosti. S tím souvisí i přeškolení 

stávajících pracovníků. Po reformě se pracovníci ÚP začali věnovat nejvíce vyplácením 

dávek a aktivní pomoc lidem bez práce vymizela. Pracovníci na to nemají kapacitu a 

hrozí riziko, že se zpozdí i výplata sociálních dávek. Generální ředitelství ÚP 

v současné době uvažuje o posílení kapacity zaměstnanců až o několik stovek nových 

pracovníků a navrácení se tedy ke stavu před reformou z roku 2011 (Outsider media 

2013).

Dle provedených expertních rozhovorů se reforma v souvislosti s redukcí personálu ÚP 

příliš nedržela ideje poradenství jako jedné z hlavních služeb poskytovaných úřady 

práce. V některých okresech Středočeského kraje bývalo zvykem, že jsou vyčlenění 

zprostředkovatelé pro mladé lidi a osoby zdravotně postižené, aby tak těmto osobám 

byla věnována zvýšená péče a poradenství. Při současném stavu personálního obsazení 

od toho většina okresních kontaktních pracovišť upustilo z důvodu nedostatečné 

personální kapacity v rámci těchto pracovišť. Podobná situace nastala ještě např. na 

jednom kontaktním pracovišti Středočeského kraje, kde poradenství v podobně JOB 

klubů (poradenských besed na ÚP pod vedení pracovníka IPS) bude s největší 

pravděpodobností zabezpečováno externí firmou, jelikož pracovník IPS na tuto činnost 

nemá časovou kapacitu.

5.3.2 Strukturální změny

Spolu se změnami s personálním obsazením se změnila i struktura oddělení na úřadech 

práce. Většina práv a povinností se z okresních ÚP centralizovala na krajskou i 

celorepublikovou úroveň, spolu s tím se některá oddělení přesunula na krajské úřady 

práce. To s sebou nese větší administrativní náročnost např. při schvalování potřebných 

dokumentů a proplácení faktur. Dokument absolvuje nejméně jednou cestu z okresního 

úřadu na krajský a zpět.
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Na okresních úřadech práce jsou v současné době tři druhy pracovníků – pracovníci 

zaměstnávaní okresním úřadem, pracovníci zaměstnávaní krajským úřadem a 

pracovníci zaměstnávaní Generálním ředitelstvím ÚP. Rozdělení vyplývá z agendy, 

kterou mají pracovníci na starost. Není však neobvyklé, že zaměstnanec krajského 

úřadu má na starosti část agendy, která by připadla pracovníkům zaměstnaným 

okresním úřadem práce. Takovéto překrývání rolí je způsobeno již zmíněnými 

personálními změnami.

Pro lepší představu přikládám model struktury ÚP, který nastiňuje fungování procesů 

k 1. 1. 2014 spolu s vysvětlením:

Kontaktní pracoviště okresních poboček (např. Beroun, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav)

spadají pod krajskou pobočku - v případě Středočeského kraje - v Příbrami. Oddělení 

trhu práce, poradenství, právní, ekonomické a personální oddělení patří oficiálně pod 

krajskou pobočku v Příbrami, nicméně pracovníci těchto oddělení prakticky sídlí 

v každé okresní pobočce Středočeského kraje. Ve vlastní náplni práce tato změna 
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struktury nezpůsobila žádný rozdíl, nicméně s sebou nese již zmiňovanou větší 

administrativní náročnost a ztížené schvalovací procesy. Dle expertů z ÚP se uvažuje o 

navrácení některých oddělení pod okresní úřady v průběhu roku 2014, a tak by došlo ke 

zmírnění náročnosti při schvalovacích procesech.

5.3.3 Změny v technickém zázemí

V roce 1993 začala společnost OKsystem vyvíjet program OKpráce pro veřejnou 

správu, konkrétně pro úřady práce v České republice. Byl vytvořen na zakázku a je 

jedním z největších systémů v České republice. OKpráce patří pod Informační systém 

služeb zaměstnanosti. Je využíván Správou služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a 

sociálních věcí v Praze a na všech pobočkách úřadů práce po celé České republice (web 

OKsystem).

„Sestává se z několika vzájemně propojených hlavních modulů se společnou datovou 

základnou. (…) Přístup k činnostem a datům systému se deleguje právy uživatelů na 

jednotlivé moduly…“  (web OKsystem). V praxi to znamená, že např. 

zprostředkovatelka, která se potkává s nezaměstnanými, zadá do systému 

charakteristiky nezaměstnaného. Na druhé straně odbornice na vzdělávání sestaví 

skupinu na JOB klub dle charakteristik nezaměstnaných, které si ona vybere. Obě 

pracovnice mají přístup k datům o uchazečích v systému, ale každá z nich používá jiný 

modul a jinak s těmito daty pracuje.

Se začátkem roku 2012 úřady práce částečně přešly na informační systém na vyplácení 

dávek od dodavatele Fujitsu. Tento program se vyvíjel podstatně kratší dobu než 

OKpráce, a i z toho důvodu se nedala jeho funkčnost srovnat se starým systémem, který 

si vyvíjel a vylepšoval 18 let. Byl sice propojený místně (kraje mají přístup k datům 

jiných krajů), nicméně modulové propojení nefungovalo ke spokojenosti uživatelů. 

Ve srovnání s OKpráce byl tento systém výrazně pomalejší a úplně vymizela funkce 

statistik na úrovni mikroregionů a obcí.

Dle antimonopolního úřadu nebyl nový systém vybrán v souladu se zákonem o 

veřejných zakázkách, a tak byl na příkaz antimonopolního úřadu ke konci roku 2013 

vypnut. V lednu roku 2014 nahradil systém od firmy Fujitsu kompletně opět OKsystém 
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(Strakonický deník 2014). Největší otázkou tohoto přechodu je, zda nedojde ke ztrátě 

některých dat ze systému od společnosti Fujitsu. (Parlamentní listy 2014)

5.3.4 Hodnocení reformy

Obecně dotazovaní pracovníci ÚP nehodnotili reformu úřadů práce z roku 2011 nijak 

kladně. Reforma dle celkem jednohlasného názoru expertů s sebou přinesla velkou zátěž 

pro zbylé pracovníky ÚP, kteří přebrali agendu po svých bývalých kolezích, dále 

administrativní náročnost týkající se schvalovacích procesů a ne příliš fungující 

informační systém. Často také pracovníci poukazovali na zastaralé vybavení na 

pracovištích a neadekvátní výukové a informační materiály. Jediné pozitivum, které lze 

na této kontroverzní reformě najít, spočívá v intenzivnější komunikaci mezi 

jednotlivými pracovníky různých okresních a krajských úřadů, vzájemné předávání 

zkušeností a poučení se z příkladů dobré praxe. Takové pozitivum nicméně nepřinesla 

reforma samotná, nýbrž nepříznivé prostředí, které reforma pracovníkům nastavila. 

V souvislosti s řešenými nástroji se objevuje kritika reformy zejména ohledně

personálních změn, které pracovníkům (IPS) neumožňují věnovat se své původní oblasti 

v takové míře, jak by bylo vhodné. Konkrétně např. u poradenství se to projevuje 

najímáním externích firem na exekuci tzv. JOBklubů, které v minulosti spadaly mezi 

činnosti, jež jsou zodpovědností jednotlivých okresních IPS. Díky roztříštění a přesunutí 

různých agend z okresních na krajské pracovníky (a naopak) není jasné ani veřejnosti 

ani pracovníkům jiných úrovní ÚP, jaké jednotlivé nástroje spadají pod kompetenci 

jakých pracovníků, a je tak ztížená komunikace ohledně např. Společensky účelných 

pracovních míst, veřejně prospěšných prací, rekvalifikací apod. Vzniká tak 

neefektivnost v implementaci těchto nástrojů liniovými pracovníky ÚP. Další kapitolou 

kritiky reformy v relaci ke konkrétním nástrojům je tolik řešený informační systém. 

Předtím, než se zpět zavedl systém OKpráce, byl předešlý systém modulově 

nepropojený a tak nedocházelo k předávání některých informací mezi jednotlivými 

odbory úřadů práce. Např. Informace o uchazeči od zprostředkovatele na ÚP nebyly 

předávány specialistům vzdělávání, pracovníkům IPS, kteří na základě těchto informací 

poskytují poradenství, či doporučují jiné služby (nástroje) aktivní politiky 

zaměstnanosti. V souvislosti s vrácením OKpráce tyto problémy mizí, nicméně 
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s neustálými změnami systémů je možné, že došlo ke ztrátě některých dat při transferu a 

dále nekompatibilnosti některých dat se znovuzavedeným systémem OKpráce.

5.4 Aktivní politika zaměstnanosti

V této kapitole se zaměřuji na konkrétní nástroje, které jsou k dispozici liniovým 

pracovníkům IPS ÚP a ÚP. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 hovoří o opatřeních 

aktivní politiky zaměstnanosti jako o nástrojích usilující o maximální možnou úroveň 

zaměstnanosti (nehovoří o maximální zaměstnanosti, jelikož bere v úvahu sociální 

realitu). Opatření aktivní politiky zaměstnanosti (také APZ) jsou financována 

z prostředků účelově určených na politiku zaměstnanosti. Jedná se o opatření, programy 

jak regionálního, tak celostátního a mezinárodního charakteru. APZ zabezpečují jak 

výhradně státní subjekty, tak státní subjekty ve spolupráci se soukromými subjekty

(Kolman 2008).

APZ je financována ze státního rozpočtu a takové hospodaření je upraveno konkrétním 

právním předpisem. Dovoleno je přispívat z těchto prostředků na regionální, celostátní i 

mezinárodní projekty pro zvýšení zaměstnanosti a dále také ověřovat za pomoci těchto 

prostředků účinnost nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (Zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Zákon o zaměstnanosti uvádí jako konkrétní nástroje, kterými je realizována aktivní 

politika zaměstnanosti, rekvalifikace, pracovní místa, investiční pobídky, veřejně 

prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek 

na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Další součástí 

opatření APZ je poradenství, podpora zaměstnávání OZP, sdílené zprostředkování 

zaměstnání a cílené programy k řešení zaměstnanosti. 

V další části se budu věnovat podrobněji vybraným konkrétním nástrojům aktivní 

politiky zaměstnanosti a názorem expertů na tyto nástroje. V kapitole zaměřené přímo 

na zkoumaný kraj uvedu pak specifické programy, které se týkají mladých lidí na trhu 

práce.
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5.5 Nástroje politiky zaměstnanosti ve vztahu ke zkoumané 

skupině

Zde uvádím některé z výše zmíněných nástrojů, které jsou relevantní ke skupině 

mladých lidí a absolventů na trhu práce. Společně s popisem nástrojů zde uvádím i 

názory expertů na fungování jednotlivých nástrojů.

5.5.1 Společensky účelná pracovní místa

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa (dále jen SÚPM) poskytují

krajské úřady práce za účelem obsazení pracovních míst uchazeči, kterým nelze zajistit 

jiným způsobem pracovní uplatnění (nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti). 

Jedním z předpokladů pro uplatnění SÚPM je nízký stav nabídky volných pracovních 

míst kvůli nesouladu profesnímu či územnímu. Takové místo se zřizuje na základě 

písemné dohody mezi ÚP a zaměstnavatelem uchazeče o zaměstnání. Formou SÚPM je 

SÚPM-SVČ (samostatně výdělečná činnost) (Portál MPSV).

Na příspěvek SÚPM či SÚPM-SVČ není právní nárok, poskytování závisí na domluvě a 

ÚP jej může poskytnout v několika formách:

a) Návratný příspěvek (bezúročná půjčka na úhradu nákladů spojených 

s vytvořením nových pracovních míst)

b) Účelově určený příspěvek (úhrada nákladů)

c) Příspěvek na úhradu úroku z úvěru

d) Příspěvek na úhradu mzdových nákladů (Portál MPSV).

U poskytování takového příspěvku je ověřována bezdlužnost a daňové a jiné nedoplatky 

žadatele o příspěvek. SÚPM je zřízeno po dobu nejméně 365 dnů, kdy příspěvek je 

poskytován maximálně 6 měsíců. Úřad práce zohledňuje při žádostech uchazeče 

z ohrožených skupin na trhu práce, tj. i fyzické osoby do 25 let věku a absolventy bez 

praxe (Portál MPSV).

Dle expertních rozhovorů patří tento nástroj v řešení nezaměstnanosti mladých mezi 

více využívané. Je vhodný zejména proto, že uchazeči díky němu nejen, že neztratí 

(nebo si vytvoří) pracovní návyky, ale i získají kvalifikaci, rozvíjí si dovednosti a 

navážou pracovní kontakty, které potencionálně mohou využít v budoucnu. I když je 
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tento nástroj vhodný a účinný, v praxi o něm zaměstnavatelé nejsou ve velké míře 

informováni.

Obdobou tohoto nástroje je také veřejná služba, kdy je uchazeč vykonává pracovní 

činnost pro státní instituce, např. pro ÚP za určitou minimální sociální dávku. Uchazeči 

zde navážou kontakty a získají tak pracovní praxi. Po skončení veřejné služby mohou 

nastoupit po dohodě do běžného pracovního poměru u dané instituce.

5.5.2 Veřejně prospěšné práce

Dalším nástrojem jsou veřejně prospěšné práce – příspěvky poskytují krajské pobočky 

ÚP na časově omezená pracovní místa (nejdéle 12 měsíců) zaměřená na údržbu 

veřejných prostranství, komunikací a budov, nebo na jiné činnosti ve prospěch obcí 

nebo státních obecně prospěšných institucí. Dle zákona o zaměstnanosti na příspěvek na 

tyto práce opět neexistuje právní nárok a přednostně jsou v této věci posuzováni 

uchazeči z rizikových skupin (Portál MPSV). Jelikož se jedná o nástroj aplikovaný 

zejména na dlouhodobě nezaměstnané uchazeče a obtížně umístitelné uchazeče, není 

tento nástroj uplatňovaný výhradně u mladých lidí a absolventů práce.

Dle expertních rozhovorů je tento nástroj méně vhodný pro řešení nezaměstnanosti 

zkoumané skupiny, jelikož zde pravděpodobně nezískají novou kvalifikaci ani zde 

nerozvinou své dovednosti a nezískají nové kontakty, které by jim pomohly v dalším 

uplatnění. Veřejně prospěšné práce mají za cíl zachovat u uchazeče pracovní návyky, 

nebo jejich vytvoření.

5.5.3 Poradenství

Poradenství je dle expertů nejvhodnějším nástrojem pro zlepšení postavení mladých lidí 

na trhu práce. Poradenství preferují experti proto, že se většinou mladí lidé na trhu práce 

ještě nepohybovali a potřebují vědět, jak se při vstupu na pracovní trh chovat a co od něj 

očekávat. Takové poradenství by mělo být zajišťováno nejlépe ještě před vstupem na 

pracovní trh (na základních, středních i vysokých školách), nebo v prvních dnech, kdy 

absolvent nebo mladý člověk vstoupí na trh práce.

K potřebným informacím je možné se dostat u výchovných poradců na školách, poradců 

ve vysokoškolských poradnách a v akademických poradenských centrech, dále u 
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pracovníků IPS a Eures ÚP, u speciálních pedagogů, psychologů, sociálních 

pracovníků, pracovníků ICM, poradců z personálních agentur a agentur práce, 

personalistů a nezávislých konzultantů (Národní vzdělávací fond).

Já se ve své práci zaměřuji na pracovníky IPS, jelikož ti pracují se skupinami budoucích 

i stávajících absolventů, poskytují jak skupinové, tak individuální poradenství a 

zaměřují se víceméně na skupinu mladých lidí. Pracovníci IPS poskytují aktuální 

informace o trhu práce, o požadavcích na jednotlivá povolání, o školách a oborech,

které jsou k dispozici v ČR -  a o navazujícím možném uplatnění absolventů těchto škol, 

o podmínkách a průběhu přijímacích řízení a o možnostech rekvalifikace. Poradenství 

poskytují stávajícím i budoucím absolventům, celým školským zařízením, rodičovské 

veřejnosti a také jiným zájemcům (Portál MPSV).

Skupinové poradenství ohledně trhu práce probíhá většinou v rámci JOB klubů na 

jednotlivých kontaktních pracovištích nebo v rámci besed se studenty základních a 

středních škol. Individuální poradenství si zájemci mohou domluvit sami, nebo se tak 

děje na základě doporučení zprostředkovatele ÚP, který s daným uchazečem 

dlouhodobě pracuje. Individuální poradenství obsahuje jak obecné informace o trhu 

práce a sebeuplatnění, tak hloubkové testy zájmů, které jsou vyhodnocovány právě 

pracovníky IPS (Portál MPSV).

I přesto, že poradenství je považováno experty za nejúčinnější a nejpotřebnější nástroj 

v dané problematice, někteří experti by ho rozšířili o informace o možnostech a rizicích 

podnikání, jelikož (jak už bylo řečeno v teoretických východiscích) problém 

nezaměstnanosti mladých lidí by z části mohlo vyřešit vytváření nových pracovních 

míst právě absolventy.

5.5.4 Další nástroje

Nástroje, které jsem nezmiňovala, tedy rekvalifikaci, příspěvek na zapracování a 

překlenovací příspěvek, nepovažují experti za vhodné pro skupinu mladých lidí či 

absolventů. Cílenými programy k řešení zaměstnanosti a konkrétními činnostmi 

pracovníků IPS ve Středočeském kraji se budu zabývat v další kapitole zaměřené na 

situaci ve zmiňovaném kraji. 
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6 Situace ve Středočeském kraji

Středočeský kraj zaznamenal k 31. 12. 2013 třetí nejnižší nezaměstnanost mezi kraji 

České republiky. Celkově se nezaměstnanost v tomto kraji pohybuje okolo 6,9% - tj. na 

jedno volné pracovní místo připadá 15 nezaměstnaných uchazečů, nicméně 

nezaměstnanost mladých lidí v kraji dosáhla v tomto období až 9,1%. V rámci kraje 

zaznamenávají nejvyšší nezaměstnanost okresy Příbram, Kolín a Kutná Hora. 

Nejpříznivější situace je v okresech Praha-východ, Praha-západ a Mladá Boleslav

(Krajský ÚP v Příbrami 2014).

Pro upřesnění k míře nezaměstnanosti - od ledna 2013 se pro výpočet nezaměstnanosti

pro celou ČR používá ukazatel „Podíl nezaměstnaných osob“. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí zvolilo tento nový výpočet proto, aby byly výsledky srovnatelné se 

zahraničními mírami, které se dle Mezinárodní organizace práce vypočítávají právě 

podílem nezaměstnaných osob. Na doporučení Eurostatu a ILO se tedy již nevyužívá 

poměr uchazeči o zaměstnání/ekonomicky aktivní osoby, ale poměr nezaměstnaných ze 

všech obyvatel daného věku/obyvatelstvo ve věku 15-64 let. Výsledky nového výpočtu 

nezaměstnanosti vycházejí o cca 2 procentní body níže než by vycházela míra dle 

výpočtu používaného před lednem 2013 (ČSÚ 2012).

Tato kapitola se bude zabývat nezaměstnaností mladých lidí ve Středočeském kraji a 

jejím výskytem v rámci různých stupňů a oborů vzdělání. Dále specifickými nástroji 

(projekty) v rámci daného kraje a rolí IPS ÚP ve vybraných okresech.

6.1 Statistiky nezaměstnaných mladých lidí ve Středočeském 

kraji

Jak bylo zmíněno v úvodu práce, nezaměstnanost mladých lidí v České republice se 

pohybuje okolo 20%, z čehož 50%-60% mladých lidí je nezaměstnáno dlouhodobě. 

Zatímco Středočeský kraj patří ke krajům s nižší mírou nezaměstnanosti obecně

(zejména kvůli vazbě na hlavní město (Kubeša 2013; s. 4)), nezaměstnanost mladých 

lidí ve Středočeském kraji patří k nejvyšším v ČR (MPSV 2013). Jelikož se výpočty a 

statistiky nezaměstnanosti díky měněnému systému ÚP dají uchopit velmi složitě, 

uvádím zde alespoň některé statistiky, které k dispozici ÚP má. Abych se vyhnula 
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zkreslení doplňuji statistiky z 2.pololetí 2013 o srovnání se statistikami z let 2009-2012 

– podrobnější statistiky jsou k nalezení v přílohách práce.

Středočeský kraj vykazuje celkovou nezaměstnanost mladých lidí 15-25 okolo 9,1%.

Dle pravidelné půlroční statistiky ÚP o mladých lidech evidovaných na úřadech práce 

můžeme sledovat ve Středočeském kraji problematiku z různých hledisek za různá 

období a zjistit tak, že podíl Středočeského kraje na celkové nezaměstnanosti mladých 

lidí osciluje v letech 2009-2013 okolo 9%.

Z celkového počtu 3396 evidovaných mladých lidí na úřadech práce v roce 2013 ve 

Středočeském kraji je poměr žen a mužů celkem vyrovnaný – ženy tvoří okolo 52% 

nezaměstnaných, což značí lehký nárůst oproti minulým létům. Takto vyrovnané 

výsledky jsou u obou pohlaví i ve statistikách např. dle oboru vzdělání (Pololetní 

statistiky ÚP).

Okolo 42% nezaměstnaných absolventů/mladých lidí tvoří lidé, kteří před vstupem do 

evidence uchazečů o zaměstnání nezískali žádnou pracovní zkušenost. Taková hodnota 

je neporovnatelně nižší ve srovnání s minulými léty (v létech 2009-2012 se tento podíl 

pohyboval okolo 80%), jde tedy o velmi příznivou změnu týkající se pracovních 

zkušeností mladých lidí. Dlouhodobě nezaměstnaní mladí lidé, kteří jsou v evidenci 

úřadů práce déle než 5 měsíců, tvoří 22% celkového počtu nezaměstnaných mladých 

lidí (Pololetní statistiky ÚP).

Z pohledu jednotlivých okresů se potvrzuje zpráva Krajského ÚP v Příbrami. Nejvíce se 

na nezaměstnanosti daného kraje podílí okres Příbram, Kladno a Mělník, a to 

každoročně. Nejméně se na celkové nezaměstnanosti mladých lidí ve Středočeském 

kraji podílejí za rok 2013 okresy Praha-západ, Rakovník a Mladá Boleslav. Minulá léta 

byla příznivá i pro okresy Beroun, Kolín a Kutná Hora (Pololetní statistiky ÚP). Tyto 

podíly jsou samozřejmě dány i lidnatostí jednotlivých okresů – Kladno je nejvíce 

lidnatým okresem v rámci kraje (221 ob./km²), nicméně Praha-západ (215 ob./km²) patří 

také k lidnatějším krajům a nezaměstnanost mladých lidí je tu minimální. Paradox 

opačného rázu nalezneme u okresu Příbram (67 ob./km²) – nejvíce se sice podílí na 

nezaměstnanosti mladých lidí, nicméně patří spolu s Rakovníkem (62 ob./km²) a 

Benešovem (65 ob./km²) mezi okresy s nejnižší hustotou zalidnění (Kubeša 2013; s. 4).
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Z hlediska dosaženého vzdělání se v roce 2013 nejvíce podílí na celkově

nezaměstnaných mladých lidech absolventi středních odborných škol s maturitou (okolo 

32%), dále jsou to absolventi středního odborného vzdělání s výučním listem (kolem 

27%), absolventi středního odborného vzdělání s výučním listem a maturitou tvoří asi 

12% celkového počtu nezaměstnaných mladých lidí ve Středočeském kraji (tato 

hodnota v letech 2009-2013 postupně klesala), absolventi nižšího středního vzdělání a 

vzdělání bez výučního listu a maturity tvořili cca 0,2% a absolventi gymnázií se 

pohybovali pouze okolo 3% (což už bylo zdůvodněno v předešlých kapitolách). Jestliže 

se podíváme na vyšší než středoškolské vzdělání, zjistíme, že nezaměstnanost 

absolventů VOŠ je každoročně srovnatelná s nezaměstnaností absolventů gymnázií, 

bakalářští absolventi se podílejí na nezaměstnanosti asi 7% a magisterští absolventi cca 

9%. Podíl nezaměstnanosti bakalářských a magisterských absolventů tedy zaznamenala 

nárůst oproti minulým létům. Vůbec nejmenší podíl na nezaměstnanosti mají absolventi 

doktorského studia – ani ne 0,5%, nicméně i podíl této skupiny vzrostl. Obecně lze 

potvrdit vztah přímé úměry mezi úrovní dosaženého vzdělání a mírou zaměstnanosti –

samozřejmě musíme zohlednit i fakt, že nízká míra nezaměstnanosti absolventů 

gymnázií je dána tím, že většina z nich pokračuje dál ve školském systému a absolventů 

nižšího středního vzdělání a vzdělání bez výučního listu a bez maturity není mnoho

(Pololetní statistiky ÚP). Dále na čísla působí fakt, že obecně se Středočeský kraj řadí 

mezi kraje s horší vzdělanostní strukturou (nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí a 

vysoký podíl absolventů se základním vzděláním či výučním listem) (Malichová 2013; 

s. 5).

Jestliže se podíváme na jednotlivé obory a jejich absolventy, je nutné si jednotlivé 

podobory uvedené ve statistice ÚP klasifikovat do několika skupin. Já je pracovně 

rozdělila na obory zdravotnické, elektrotechnické, strojírenské, stavební, zemědělské, 

ekonomické, informačně-technologické, společenskovědní, všeobecné (gymnázia) a 

obory gastronomie, hotelnictví a turismu. Při vytváření těchto skupin jsem se 

inspirovala statistikou z předcházející kapitoly, kde toto rozdělení funguje na úrovni 

celorepublikové. Vytvoření těchto skupin bylo nutné zejména proto, že původní 

statistiky uváděly podobné (i stejné) obory pod rozdílnými názvy, a proto bylo nutné 

tyto obory sjednotit, aby se data snadněji analyzovala. Do analýzy jsem nezahrnovala 

některé ojedinělé obory, které se samy o sobě nedaly zařadit do vytvořených skupin. 
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Tyto obory obsahovaly nejčastěji 1 jedince a takových jednotlivých oborů bylo několik 

set. Dále jsem statistiky týkající se oboru nesrovnávala s minulými ročníky, jelikož u 

statistik z let 2009 a 2011 ještě nebylo možno využít filtry oboru dle krajů, takže 

jednotlivých oborů zastoupené několika jedinci bylo okolo 1800 (Pololetní statistiky 

ÚP).

Na základě analýzy pololetní oborové statistiky ÚP z roku 2013, musím konstatovat, že 

největší podíl na nezaměstnaných mladých lidech ve Středočeském kraji mají absolventi 

ekonomických oborů (16%) a absolventi oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 

(14%). Nejméně nezaměstnaní z celkově nezaměstnaných mladých lidí v daném kraji 

jsou absolventi zdravotnických oborů (2%), dále stavebních oborů a informačně 

technologických oborů, které se pohybují procentuálně srovnatelně. Absolventi 

elektrotechnických oborů (5%), zemědělských oborů (okolo 3%) a všeobecného 

vzdělání (3%) se z uváděných oborů také umísťují na dolních příčkách žebříčku 

nezaměstnanosti. Strojírenské obory a různé společensko-vědní obory se pohybují okolo 

7-8% (Pololetní statistika ÚP 2013). Oproti celorepublikovým statistikám, kde 

absolventi zemědělských oborů patří větší měrou mezi nezaměstnané mladé lidi, si 

Středočeský kraj v této oblasti vede dobře, a to zejména z důvodu vysoce rozvinuté 

zemědělské a průmyslové výrobě. Středočeský kraj čerpá zejména z velmi dobrých 

přírodních podmínek v severovýchodní části kraje (Kubeša 2013; s. 4).

6.2 Konkrétní nástroje ve sledovaném kraji

Tato kapitola se zabývá konkrétními nástroji (projekty) pro řešení/prevenci nesnadného 

postavení mladých lidí na trhu práce, které jsou implementovány na úrovni (nejen) 

Středočeského kraje. Většina těchto projektů funguje na bázi kombinace několika 

nástrojů APZ. Poradenstvím, a to konkrétně od okresních IPS Středočeského kraje se 

zabývám v další kapitole (6.3). Hodnocení projektů je založeno na expertních 

rozhovorech s pracovníky IPS ÚP a ÚP, jelikož kvantitativní výsledky úspěšnosti 

projektů, nebo účasti mladých lidí v projektech, mohou (ale nemusejí) být k dispozici až

po skončení projektů. Explicitní určení efektivnosti daných nástrojů tedy nebylo 

k dispozici, nicméně názory expertů jsou na konci této podkapitoly.
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Nejvíce prostoru této kapitoly je věnováno projektům, jejichž názvy byly zmíněny 

v expertních rozhovorech s pracovníky IPS a Krajského ÚP v Příbrami. Jsou to Odborné 

praxe pro mladé do 30 let ve Středočeském kraji, Stáže ve firmách a Stáže pro mladé.

Tyto projekty fungují na bázi nástroje společensky účelných pracovních míst – ovšem 

s vybranými zaměstnavateli, kteří byli přizváni k projektu a souhlasili s účastí v něm.

6.2.1 Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Středočeském kraji

Projekt je realizován od 1. července 2013 do 31. srpna 2015 a během něj by mělo být 

podpořeno minimálně 240 osob, 200 účastníků má získat osvědčení o odborné praxi a 

150 doklad o kvalifikaci. V rámci projektu bude pro cílovou skupinu (mladí lidé do 30 

let) probíhat poradenství, rekvalifikace a odborné praxe u vybraných zaměstnavatelů 

(web ESF 2013).

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit zaměstnanost u specifikované věkové skupiny, 

jelikož skupina vykazuje zvýšenou míru nezaměstnanosti oproti průměrné 

nezaměstnanosti v České republice. Cílová skupina jsou mladí lidé bez praxe evidovaní 

déle než 4 měsíce na příslušném úřadu práce. Je možné vybírat i uchazeče, kteří jsou 

evidováni na ÚP kratší dobu, nicméně nemají dosavadní praxi delší než 2 roky (web 

ESF 2013).

Tento projekt probíhá u zaměstnavatelů, kteří s Úřadem práce ČR uzavřou Dohodu o 

vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Odborná část praxe probíhá pod 

dohledem mentora vybraného zaměstnavatelem z řad zaměstnanců. Této praxi může 

předcházet potřebná rekvalifikace. Zaměstnavateli pak bude vyplácen příspěvek jak na 

mzdu mentora, tak na mzdu účastníka odborné praxe. O výši a poskytování příspěvku 

rozhoduje ÚP ČR, a to na základě splnění podmínek. Součástí odborné praxe bude 

harmonogram praxe - za obsah, cíl praxe a jejího provedení bude odpovědný mentor ve 

spolupráci s odborným pracovníkem projektu ÚP ČR. Tento projekt mohou realizovat

zaměstnavatelé v soukromé i veřejné sféře (kromě organizačních složek státu a státních 

příspěvkových organizací) (web ESF 2013).

Dílčími cíli projektu je poskytnout prostor pro nabytí odborných znalostí a dovedností 

užitečných pro výkon budoucího povolání, dále poskytnutí dlouhodobého zaměstnání i 
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po skončení poskytování příspěvku na mzdu, předcházet opakované a dlouhodobé 

evidence na úřadech práce dané skupiny atd (web ESF 2013).

6.2.2 Stáže ve firmách

Projekt Stáže ve firmách byl zahájen Fondem dalšího vzdělávání, probíhá od června 

2012 do října 2014 a podpořit by měl minimálně 5000 osob. Stejně jako u předešlého 

projektu je délka dané podpory nejvýše 6 měsíců – záleží na typu stáže (web projektu 

Stáže ve firmách).

Hlavním cílem je další vzdělávání prostřednictvím stáží pro občany ČR mající trvalé 

bydliště mimo Prahu – konkrétně pro absolventy bez praxe, nezaměstnané, osoby 

vracející se na trh práce a zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci. Projekt není 

určen pro osoby se statusem studenta a OSVČ. Dále má prohlubovat zájem 

zaměstnavatelů o poskytování stáží (web projektu Stáže ve firmách).

Firmy účastnící se projektu dostávají takto možnost si zaškolit budoucí odborníky 

v oblasti, kterou se zabývají a následně mohou stážisty zaměstnat. Projekt je financován

Evropským sociálním fondem ve výši 85% a Fondem dalšího vzdělávání ve výši 15%

(web projektu Stáže ve firmách).

Přínos těchto stáží je získání kvalifikace a odborné praxe v hledaném oboru. Každý 

účastník, který úspěšně absolvuje stáž, získá certifikát o jejím absolvování (web 

projektu Stáže ve firmách). Stáže nejsou placené – přidaná hodnota se nachází 

v investování stážisty do své vlastní budoucnosti na trhu práce. Dle expertních 

rozhovorů není tento projekt mezi absolventy příliš oblíbený, právě jelikož se jedná o 

neplacenou stáž.

6.2.3 Stáže pro mladé

Fond dalšího vzdělávání dále připravil pro budoucí absolventy škol projekt Stáže pro 

mladé, který probíhá od září 2012 do srpna 2015 a měl by podpořit na 840 studentů. 

Délka stáží je od 1 do 3 měsíců (300 hodin), což záleží na domluvě mezi účastníkem a 

vybranou firmou (web projektu Stáže pro mladé).
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Stáže jsou určeny studentům posledních ročníků středních, vyšších odborných a 

vysokých škol. Mimo stáží projekt obsahuje také individuální poradenství a e-

learningový kurz tzv. měkkých dovedností (soft skills). Zaměstnavatelé, kteří se účastní 

projektu (pouze soukromé subjekty podnikající na území České republiky), mají 

možnost si tak vyzkoušet spolupráci s budoucím absolventem. Firma také obdrží část 

mzdy mentora, který školí budoucího absolventa. Část mzdy mentora je vyplácena po 

úspěšném vyhodnocení stáže a konkrétní částka se odvíjí od průměrné mzdy v daném 

oboru v konkrétním kraji. Stáže neprobíhají v rámci výuky na škole, nýbrž jde o 

volnočasovou aktivitu, která pomáhá zlepšit postavení mladých lidí na trhu práce (web 

projektu Stáže pro mladé).

Cílem projektu je navázání kontaktu mezi zaměstnavateli a budoucími absolventy a také 

rozvinutí pracovních návyků, zlepšení orientace na pracovním trhu a rozvinutí 

dovedností u budoucích zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od projektu Stáže 

ve firmách, jsou tyto stáže placeny (60 Kč/hod.), budoucí absolventi mají větší motivaci 

se projektu zúčastnit (web projektu Stáže pro mladé). Uvedené projekty neprobíhají sice 

jen na území Středočeského kraje, nicméně v praxi se s nimi dotazovaní pracovníci ÚP 

a IPS ÚP setkávají v největší míře.

6.2.4 Jiné projekty Středočeského kraje

Tato podkapitola se zabývá dalšími projekty, které fungují výhradně na území 

Středočeského kraje a jsou financovány z Evropského sociálního fondu. 

Projekt Sociální integrace mládeže z dětských domovů - pomoc dětem znevýhodněným 

při vstupu na trh práce a udržení si zaměstnání, který probíhá od srpna 2011 do července 

2014, se specializuje na pomoc mladým lidem z dětských domovů. Jelikož většina 

těchto lidí nemá dostatek sociálních kontaktů, zaměřuje se tento projekt na sociální 

integraci a na vstup na trh práce. Projekt se sestává z 10 víkendových kurzů a 

následujícího čtyřdenního hodnotícího pobytu. Není příliš zaměřený na navázání vztahů 

mezi zaměstnavateli a budoucími zaměstnanci, spíše jde o poradenství týkající se trhu 

práce, ekonomických aktivit, komunikace a prevence sociálně patologických jevů (web 

ESF 2011).
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O něco méně specifickým nástrojem je projekt s názvem Fandíme mladým – podpora 

vstupu nezaměstnaných osob do 25 let na trh práce ve Středočeském kraji. Projekt trvá 

od dubna 2013 do srpna 2014 a zaměřuje se na mladé lidi do 25 let se středoškolským 

vzděláním. Projekt podpoří 50 mladých lidí, kteří pak budou znát své dispozice ve 

vztahu k trhu práce. 70% z nich bude rekvalifikováno na profesi dle zájmu 

(uplatnitelnou na pracovním trhu) a 52% z nich získá pracovní místo. Projekt využívá 

dostupných nástrojů a opatření APZ (web ESF 2013).

Posledním probíhajícím projektem ve Středočeském kraji zaměřující se výhradně na 

mladé lidi je projekt Cílem je zaměstnání ve Středočeském kraji, který probíhá od 

května 2013 do srpna 2015. Projekt je zaměřen na absolventy do 25 let, kteří mají 

pracovní praxi kratší než 1 rok a mají bydliště ve Středočeském kraji. Cílem je vybavit 

absolventy novými zkušenostmi a dovednostmi, které neměli možnost se naučit ve 

škole, nicméně zaměstnavatelé je vyžadují. Součástí projektu je individuální i skupinové 

poradenství, rekvalifikace a přímá podpora formou stravného a cestovného. 

V neposlední řadě budou zaměstnavatelé stimulování finančně vyplácením částí 

mzdových nákladů nových zaměstnanců z cílové skupiny (web ESF 2013).

Obecně jsou konkrétní projekty kombinací různých nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti a často se překrývají. Experti se shodují, že tyto nástroje jsou vhodné pro 

nabytí pracovní zkušeností a osvojení si pracovních návyků, nicméně dlouhodobě 

nemusejí fungovat z několika důvodů. Největším problémem daných projektů je dle 

provedených expertních rozhovorů fakt, že zaměstnavatelé nejsou informováni o 

probíhajících projektech a o případných výhodách pro ně plynoucích z daných projektů

– projekty bývají zastoupeny jen několika zaměstnavateli v kraji, ostatní zaměstnavatelé

o dané projekty nejeví zájem. Tito zaměstnavatelé sice mohou využít obecných nástrojů 

(např. společensky účelná pracovní místa), nicméně o nich nejsou informováni, jelikož 

na osvětu zaměstnavatelů pracovníkům ÚP nezbývá čas a proaktivní vyhledávání 

informací ze strany zaměstnavatelů chybí. Dalším překážkou je, že projekty ESF bývají 

primárně zaměřeny na dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání (více než 5 

měsíců), takže běžný absolvent se do programu ve většině případů dostane až po 5-

měsíční nezaměstnanosti.
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6.3 Činnost IPS ve Středočeském kraji

Činností IPS obecně jsem se již zabývala v kapitole o nástrojích APZ, konkrétně v části 

o poradenství. Tato kapitola se bude zabývat konkrétní činností pracovníků IPS ve 4 

vybraných okresních městech Středočeského kraje (Beroun, Kladno, Kolín, Mladá 

Boleslav). Konkrétní poradenská činnost se v různých městech liší rozsahem, formou i 

obsahem. Všechna poradenská centra se však specializují jak na budoucí absolventy 

(žáky a studenty posledních ročníků ZŠ a SŠ), tak i na absolventy stávající (absolventi 

ZŠ, SŠ, VOŠ i VŠ). Poradenská činnost se většinou liší dle zkušeností pracovníka

s konkrétním okresem a časové vytíženosti pracovníka spojené s personální obsazeností 

daného kontaktního pracoviště.

6.3.1 Poradenství budoucím absolventům

V rámci poradenství pro žáky a studenty škol pracovník IPS dochází do škol či třídy 

docházejí přímo na úřad práce. Většina pracovišť IPS preferuje poradenství na 

příslušném kontaktním pracovišti, jelikož zde mají potřebné výukové materiály a 

pomůcky. Délka samotné besedy se pohybuje mezi ¾ hodinou a 3 hodinami, což se 

odvíjí od obsahu přednášky a konkrétních potřeb dané skupiny. Skupina je tvořena žáky 

a studenty posledních ročníků ZŠ a SŠ a besedy probíhají nejčastěji v prvním čtvrtletí 

roku, kdy mají studenti na školách končit své studium. 

Struktura besed je ve většině okresních měst podobná. Klíčové body jsou:

a) Možnosti dalšího studia – kde se informovat o různých oborech studia, jaké jsou 

možnosti uplatnění na trhu práce s danými obory a úrovněmi vzdělání

b) Absolvent na úřadu práce – jaká má práva a povinnosti, co je třeba zařídit, jaké 

doklady s sebou přinést na setkání se zprostředkovatelem na ÚP, nabídka služeb ÚP

c) Přehled situace na trhu práce

d) Sebeprezentace – jak napsat životopis a motivační dopis, jak se připravit 

na pohovor u zaměstnavatele, náležitosti pracovní smlouvy

Některé besedy obsahují i testy zájmu, nicméně to je zpravidla součástí spíše 

individuálního poradenství pro zájemce. Rozsah a obsah je většinou upraven časovými 

možnostmi skupiny i pracovníka IPS. Např. okres Kladno disponuje prozatím jen 

jednou pracovnicí IPS, a jelikož Kladno patří mezi okresy s větším počtem 
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nezaměstnaných, besedy se školami obsahují informace o službách ÚP, právech a 

povinnostech nezaměstnaného absolventa. Podrobnější informace bývají podávány až 

při individuálním poradenství pro zájemce či nezaměstnané. Stejně tak tomu bývá i 

v Mladé Boleslavi, kde se na besedách se školami věnují pracovníci IPS spíše vztahu 

mezi úřady práce a nezaměstnanými absolventy, kdežto poradenstvím týkající se 

sebeprezentace na trhu práce a přehledu o trhu práce se pracovníci zabývají v tzv. job 

klubech, kam docházejí nezaměstnaní v prvních týdnech své nezaměstnanosti.

Beseda mění podobu dle potřeb a požadavků skupiny např. u dalších možností vzdělání, 

nicméně stěžejní informace o úřadu práce, o trhu práce a o přípravě na hledání 

zaměstnání zůstávají v zásadě stejné. IPS jsou v okresech dobře ustaveny a jejich služby 

jsou využívány školami na základě dlouhodobé předešlé spolupráce. V některých 

okresech jsou vazby mezi školami a IPS tak intenzivní, že si školy pracovníky IPS zvou 

na individuální poradenství v případě, že se setkají např. s problémovým 

žákem/studentem. Obecně lze říci, že skupinového poradenství IPS využívají více 

odborné střední školy než všeobecná gymnázia, nicméně záleží na vztahu mezi daným 

zástupcem školy a pracovníkem IPS a na předešlé zkušenosti.

6.3.2 Poradenství stávajícím nezaměstnaným absolventům

Z expertních rozhovorů vyplynulo, že poradenství absolventům vedeným na úřadu 

práce mezi zájemci o zaměstnání záleží víceméně na aktivitě a individuálním úsilí 

každého absolventa a také na zvyklostech daného kontaktního pracoviště. Absolventi, 

kteří o IPS u ÚP nevědí, bývají o této službě informováni příslušným 

zprostředkovatelem.

Na kontaktním pracovišti v Kladně a Mladé Boleslavi se s pracovníky IPS absolventi 

mají možnost setkat v prvních týdnech nezaměstnanosti. ÚP v Mladé Boleslavi pořádá 

několikrát do týdne setkání a skupinové poradenství pro nově evidované uchazeče. 

Pracovnice IPS u ÚP Kladno se setkává individuálně s každým nově registrovaným cca 

do 1 měsíce od jeho registrace. Jelikož jde o hodně časově náročnou službu, dojde 

pravděpodobně k předání skupinového poradenství (JOB klubů) vybrané externí firmě, 

která ho bude zabezpečovat. V kontaktních pracovištích Beroun a Kolín 

zprostředkovatelka doporučuje povinnou schůzku s pracovnicí IPS absolventovi, který 

je dlouhodobě nezaměstnaný (více než 5 měsíců), a to např. v rámci individuálního 
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akčního plánu. Záleží tedy, jak už jsem uváděla, zejména na individuálním zájmu a úsilí 

uchazeče, nicméně většina absolventů kontaktuje IPS do cca 2 měsíců. Zkušenost 

pracovnic IPS je taková, že absolvent ze své vlastní iniciativy přichází pro poradenství 

v prvních týdnech nezaměstnanosti. Není tomu tak jen v případech nedostatečného 

rodinného zázemí či podpory, nebo úplné neinformovanosti trhu práce a laxnosti vůči 

zaměstnání.

Podoba poradenství se samozřejmě liší dle potřeb zájemce. Jestliže je to absolvent nebo 

mladiství, který vystoupil mimo vzdělávací proces, většina pracovníků IPS se snaží ho 

přimět k pokračování ve studiu. Jestliže je absolvent rozhodnut vstoupit na trh práce, 

následují testy zájmů, poradenství v oblasti sebeprezentace jak ve formě životopisu, tak 

ve formě osobního pohovoru. Pro dlouhodobě nezaměstnané absolventy vytvářejí 

některé zprostředkovatelky individuální akční plán, v rámci kterého je možné 

podstoupit rekvalifikaci a doporučují jim účast v konkrétních probíhajících projektech.

Systém poradenství u pracovníků IPS má tedy v různých okresních pracovištích různou 

podobu, a to kvůli rozdílným zvyklostem, rozdílné míře nezaměstnanosti a personální 

obsazenosti. Poradenství budoucím absolventům je rozhodně přínosné, nicméně by bylo 

třeba zajistit stávajícím absolventům totéž v prvních dnech jejich nezaměstnanosti, 

jelikož poradenství dle expertních rozhovorů je v situaci absolventů nejefektivnějším 

nástrojem. To by s sebou neslo zvětšení personální kapacity, která po reformě ÚP chybí.
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7 Výzkum informovanosti o trhu práce u studentů SŠ

Z předešlých kapitol vyšlo najevo, že poradenství je považováno odborníky za jeden 

nejefektivnějších nástrojů, které preventivně působí a zabraňují dlouhodobé 

nezaměstnanosti mladých lidí. Otázkou tedy je, v jakých oblastech by poradenství mělo 

probíhat. Ve vlastním výzkumu jsem se tedy zaměřila na to, jak vnímají pracovníci IPS 

připravenost a informovanost budoucích absolventů týkající se pracovního trhu a také 

na to, co od pracovního trhu očekávají samotní absolventi. Prováděla jsem tedy expertní 

rozhovory s pracovníky IPS, kteří se setkávají denně s budoucími i stávajícími 

absolventy, a dotazníkové šetření mezi studenty posledních ročníků středních škol 

různých oborů. Pohled pracovníků IPS na informovanost studentů a samotná 

informovanost studentů by měla korespondovat. 

7.1 Hodnocení informovanosti o pracovním trhu dle IPS

Názory pracovníků IPS o informovanosti budoucích a stávajících absolventů o trhu 

práce se uvnitř Středočeského kraje nijak výrazně neliší. Drobnější nuance mohou být

způsobené nestandardizací poradenství a možnostmi setkávání se s různými obory a 

stupni studia budoucích a stávajících absolventů.

7.1.1 Volba strategií mladých lidí na pracovním trhu

Obecně se mladí lidé snaží zůstat co nejdéle ve školním systému a získat co nejvyšší 

vzdělání. Podle názorů pracovníků IPS se tak děje díky vzorům v rodině, která většinou 

očekává od studenta lepší uplatnění díky vyššímu vzdělání (což je ukázkou 

přetrvávajícího přesvědčení, že vzdělání zajišťuje lepší pracovní uplatnění – viz.kapitola 

o vzdělanostní společnosti). Studenti středních odborných škol s maturitou chtějí 

pokračovat na vyšších odborných nebo vysokých školách. Studentům učilišť většinou 

nestačí ukončené vzdělání s výučním listem, a proto pokračují s nástavbami studijních 

programů minimálně k získání maturitní zkoušky. Tento jev lze pozorovat i u statistiky 

ÚP v letech 2009-2013 – v roce 2013 oproti minulým letům ubylo nezaměstnaných 

absolventů s výučním listem a přibylo absolventů s maturitní zkouškou. Také lze 

sledovat, že se zvyšuje podíl absolventů vysokoškolských studií.

V souvislosti se získáváním vyššího vzdělávání roste také trend poptávky po 

kancelářských pracích nebo po vedoucích pozicích. Tento trend neroste jen u středních 
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škol s maturitou, nýbrž i u středních odborných učilišť. Absolventi středních odborných 

učilišť nemívají zájem o vykonávání řemeslných prací, na něž bylo jejich studium 

zaměřeno. Spíše by rádi pokračovali ve studiu, které by jim dalo „jistotu“ již zmiňované 

kancelářské práce či vedoucí pozice v daném oboru. Dle expertů by ale na absolventy 

SOU čekala jistota spíše v případě, že by se drželi vystudovaných výučních oborů, 

jelikož se potýkáme s nedostatkem řemeslných pracovníků. Podnikání pro absolventy 

nebývá příliš zajímavé z důvodu rizikovosti tohoto směru uplatnění, nicméně poměr 

absolventů, kteří podnikat chtějí je vyšší oproti předešlým letům.

7.1.2 Připravenost mladých lidí na trh práce

Připravenost na trh práce a informovanost mladých lidí o něm se liší jak na základě 

stupně vzdělání, tak na základě oboru studia. Obecně vzato je sebeprezentace na trhu 

práce lepší u absolventů odborných středních škol, odborných středních učilišť, vyšších 

odborných škol a vysokých škol, jelikož se tito absolventi setkávají více s trhem práce 

již při studiu. Naopak je tomu u studentů a absolventů gymnázií, kteří jsou připravováni 

primárně pro další studium na vyšších odborných či vysokých školách a kontakt s trhem 

práce v zásadě postrádají, a to pak zejména při „nedobrovolném“ vstupu na pracovní 

trh. 

Studenti, kteří v rámci své výuky na škole absolvují povinnou školní praxi, mají výhodu 

v tom, že se setkají s pracovním prostředím u potencionálního zaměstnavatele, osvojí si 

pracovní návyky a uzpůsobí i svá očekávání od trhu práce dle reálných pracovních 

podmínek, které jsou jim předloženy. Studenti odborných škol, kteří v rámci svého 

studia nemusejí absolvovat povinnou školní praxi, sice nezískají vhled do reálných 

pracovních podmínek, nicméně jsou alespoň vedeni k tomu (v rámci různých 

společenskovědních předmětů), aby si osvojili pravidla a doporučení pro sebeprezentaci 

na trhu práce v rámci psaní strukturovaných životopisů, motivačních dopisů a způsobů 

hledání pracovního uplatnění pomocí informačních technologií.

Jako největší překážku v připravenosti mladých lidí na trhu práce vnímají experti jejich 

neexistující či nedostatečnou pracovní praxi při studiu před vstupem na trh práce. 

Málokterý absolvent při studiu sice nepracuje, nicméně obor zaměstnání při studiu 

málokdy odpovídá vystudovanému oboru nebo preferovanému oboru absolventa. 

Pracovníci IPS se dále setkávají s malou informovaností mladých lidí týkající se 



Diplomová práce

- 48 -

finančních podmínek prvních zaměstnání. Z celkového počtu nezaměstnaných 

absolventů má reálné představy o finančním ohodnocení prvního zaměstnání (odhadem 

expertů) přibližně 1/5. Ostatní absolventi většinou očekávají vyšší finanční ohodnocení 

než jim je trh práce schopen nabídnout. 

Nedostatečnou informovanost mladých lidí experti také vidí v oblasti sociálních dávek a 

dávek v nezaměstnanosti, nicméně to většinou postavení mladých lidí na trhu práce 

nijak výrazně neovlivňuje. Neinformovanost o fungování úřadů práce se odráží i na 

povědomí o existenci Informačně poradenských skupin u ÚP a následných konzultacích 

u IPS, kde by nezaměstnaní absolventi získali informace, které by jim mohly 

potencionálně pomoci v jejich nelehké situaci. Tato neinformovanost ale většinou závisí 

na individuálním přístupu nezaměstnaného jedince k nezaměstnanosti a jeho celkové 

proaktivitě v krizových situacích, což je většinou dáno rodinným zázemím, blízkými a 

kolektivem, ve kterém se jedinec pohybuje. Pro poradenství na IPS si tedy většinou 

absolvent dobrovolně přijde na základě doporučení od zprostředkovatele, nebo na 

základě předešlé zkušenosti s pracovníkem IPS z poradenských besed, které absolvoval 

při studiu.

7.2 Hodnocení informovanosti dle vlastního výzkumu mezi 

budoucími absolventy

Dotazníkové šetření ve vybraných 5 středních odborných školách u studentů posledních 

ročníků různých oborů se zaměřilo na několik oblastí, které se váží k tématu 

připravenosti a informovanosti budoucích absolventů o trhu práce. Oblasti klasifikuji na 

plány po absolvování SŠ, pracovní zkušenosti budoucích absolventů a informovanost o 

pracovním trhu. 

Dle informací od pracovníků IPS jsem se ještě v rámci tohoto dotazníkového šetření, a 

to konkrétně v oblasti informovanosti o pracovním trhu, rozhodla srovnávat dva typy 

budoucích absolventů. První typ budoucích absolventů dostává od pracovníků IPS 

zejména informace o vztahu mezi nezaměstnaným (absolventem) a úřady práce a o 

nezaměstnanosti jako sociálním problému (absolventi středních odborných škol v Mladé 

Boleslavi a Kladně). Absolventi tohoto typu dostanou podrobnější informace o 

sebeprezentaci, o možném pracovním uplatnění v jejich situaci a o pracovních 
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podmínkách u potencionálních zaměstnavatelů u pracovníků IPS nebo 

zprostředkovatelů v situaci, kdy se opravdu stanou nezaměstnaným absolventem 

registrovaným na ÚP. Druhý typ budoucích absolventů (na středních odborných školách 

v Berouně a Kolíně) se setkává s pracovníky IPS na besedách, které mají podrobnější a 

časově náročnější podobu. Na těchto besedách se účastník setká s informacemi jak o 

vztahu nezaměstnaný-ÚP, tak o možnostech sebeprezentace na trhu práce, pracovních 

podmínkách a možnostech pracovního uplatnění.

U těchto dvou typů budoucích absolventů jsem se rozhodla srovnávat jejich 

informovanost o trhu práce. Nesrovnávám u skupin výsledky v oblastech plány po 

absolvování SŠ a pracovní zkušenosti budoucích absolventů, jelikož dle expertních 

rozhovorů tyto oblasti do jisté míry závisejí na individuálním úsilí a proaktivitě jedince 

v daných oblastech. Předmětem srovnání je spíše vliv besed s pracovníky IPS na 

připravenost budoucích absolventů na trh práce. Tato podkapitola je řazena jako 

poslední část kapitoly 7. Kompletní soubor respondentů čítá 113 osob, z toho 50,5% 

mužů a 49,5% žen. Okres Beroun je zastoupen cca 21%, okres Kladno 11%, okres 

Kolín 26%, okres Mladá Boleslav 42%.

7.2.1 Plány studentů po absolvování SŠ

Plány studentů po absolvování střední odborné školy rozumíme volbu dalšího vývoje 

absolventova života na trhu práce. Zkoumala jsem, zda student posledního ročníku 

střední odborné školy preferuje vstup na pracovní trh, nebo setrvání ve vzdělávacím 

systému. Dále pak, zda se budoucí absolventi chtějí uplatnit ve vystudovaném oboru a 

v případě, že tomu tak není, jaké jsou důvody tohoto rozhodnutí.

Celkově chce pokračovat v dalším studiu 71,7% studentů, nechce pokračovat 27,4% 

studentů, 0,9% studentů neodpovědělo. V souvislosti s pohlavím respondentů se 

ukázalo, že pokračovat ve studiu chtějí spíše ženy než muži. Vstup na pracovní trh 

preferuje 35% mužů, zatímco mezi ženami je tato preference zastoupena necelými 20%. 

Výsledky potvrzují názory expertů, a to, že většina studujících (u mužů 65% a u žen 

80%) chce pokračovat ve studiu a usilují o získání vyššího stupně vzdělání, zejména 

proto, aby měli větší šanci sebeuplatnění na pracovním trhu. To dokládají i některé 

odpovědi studentů u otázky, jaké zaměstnání jim s vystudovaným oborem bude moci trh 
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práce nabídnout. Někteří zmínili, že bez vyššího vzdělání nejsou jejich šance v oboru 

velké.

Ve vystudovaném oboru se chce uplatnit 75,2 % studentů, což je celkem překvapivé 

vzhledem k výsledkům výzkumu pí Trhlíkové o využití kvalifikace studentů středních 

škol, kde se ve vystudovaném oboru uplatnilo pouze 40% absolventů. Rozdíl mezi vůlí 

absolventů se uplatnit ve vystudovaném oboru a následným reálným konáním je tedy 

výrazný. Mezi nejčastější důvody, proč se studenti nechtějí uplatnit ve vystudovaném 

oboru, patří strach z neuplatnění se na pracovním trhu, zaměření na jiný obor uplatnění 

během studia prostřednictvím pracovní praxe, nedostatek zájmu o studovaný obor a 

neztotožnění se s ním (např. u střední zdravotnické školy).

Studentů, kteří chtějí dále studovat a zároveň se uplatnit v oboru, je 55%, 20% studentů 

se chce uplatnit ve vystudovaném oboru, nicméně nechtějí pokračovat ve studiu. 

Studenti, kteří se nechtějí uplatnit ve vystudovaném oboru, ale chtějí pokračovat ve 

studiu, je 17%. Tito studenti se pravděpodobně rozhodli, že změní obor studia v dalším 

stupni vzdělávání. Jen 8% studentů se nechce uplatnit ve zvoleném oboru, ani nechce 

pokračovat ve studiu jiného oboru.

7.2.2 Pracovní zkušenosti budoucích absolventů

Tato část se věnuje oblasti dotazníku, která zkoumala, zda a jakými způsoby si budoucí 

absolvent hledá práci. Jaký typ pracovní zkušenosti mají a jak dlouhou pracovní 

zkušenost celkově se jim za dobu jejich studia podařilo získat je také předmětem této 

části.

Při studiu si zatím aktivně hledalo práci 37,2% studentů, 61,1% si práci aktivně 

nehledalo, nicméně pracovní zkušenost většina z nich má, 1,7% neodpovědělo. Mezi 

nejčastější způsoby hledání práce mezi studenty je zjišťování informací o volných 

pozicích přes známé, příbuzné a přes internet. Studenti zmiňovali také aktivní 

oslovování různých firem, kde chtěli pracovat.

Ačkoli pouze 37,2% studentů uvedlo, že již hledali aktivně zaměstnání, celkově jich má 

nějakou pracovní zkušenost dokonce 94,7%. Znamená to tedy, že jako pasivní uchazeči 

o zaměstnání získala většina studentů praxi prostřednictvím povinné školní praxe nebo 
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prostřednictvím nabídky od známých či příbuzných. Toto se odráží i v pololetních 

statistikách ÚP, kdy oproti minulým létům se rapidně zvýšil podíl uchazečů z řad 

mladých lidí, kteří již mají nějakou pracovní zkušenost.

Nejčastější formou pracovní praxe byla uváděna povinná školní praxe, díky níž získalo 

pracovní zkušenosti 69,9% studentů. Druhým nejčastějším způsobem nabytí pracovních 

zkušeností byla práce bez smlouvy, tedy práce „na černo“, se kterou má zkušenost 

45,1% studentů. S brigádou ve formě DDP má zkušenosti 34,5% studentů a ve formě 

DPČ 20,4% studentů. Nejméně časté formy získání pracovní zkušenosti jsou částečné 

pracovní poměry na dobu určitou i neurčitou (obě 9,7%), a to pravděpodobně proto, že 

tyto formy většinou nebývají nabízeny studentům středních škol, kteří jsou časově 

vytíženi nejvíce studiem.

Délka pracovní praxe při studiu u studentů, kteří uvedli, že mají pracovní praxi, je 

nejčastěji méně než 0,5 roku (32,6%), dále následoval 0,5 roku – 1 rok (24,2%), třetí 

nejčastější odpověď se nachází na druhé konci škály – více než 2 roky praxe má 19%, 

okolo 1-1,5 roční praxí disponuje 13% studentů a 1,5 roku – 2 roky pracovní praxe má 

11,2% studentů.

Co se týče způsobů hledání práce, jako nejefektivnější způsob hledání zaměstnání 

považují studenti nalezení práce přes rodinu, příbuzné a známé (74,4%). Jako nejméně 

efektivní způsob hledání práce se jeví studentům cesta přes úřady práce, stejně tak jako 

přes agentury práce, při dotazu na nejefektivnější způsob zvolilo úřady práce 8% 

dotazovaných a agentury práce jen 1,8% dotazovaných. Tyto názory jsou 

pravděpodobně způsobeny negativním náhledem na institut úřadu práce posíleným 

uskutečněnou reformou roku 2011, která situaci úřadů práce nijak výrazně nezlepšila. 

Agentury práce jsou vnímané jako druhý nejméně efektivní zdroj k nalezení práce, 

pravděpodobně jelikož agentury práce se zaměřují na hledání vhodných kandidátů na 

pracovní pozice otevřené u jejich klientů než na hledání pracovního uplatnění pro volné 

uchazeče na pracovním trhu. Obě instituce se v současně době potýkají s přetlakem 

kandidátů.
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7.2.3 Informovanost budoucích absolventů o pracovním trhu

Třetí a poslední část kapitoly 7 se zaměřuje na část dotazníkového šetření, které se 

soustřeďuje na informovanost budoucích absolventů o trhu práce týkající se 

sebeprezentace, představ o pozicích a podmínkách na pracovním trhu. Je zde i srovnání 

mezi školami, které se setkali s různým typem besed s pracovníky IPS ÚP.

Necháme-li stranou rozdíl mezi studenty, kteří absolvovali besedu se zaměřením na 

vztah nezaměstnaný-ÚP (typ poradenství 1), a studenty, kteří absolvovali besedu 

zaměřující se i na individuální prezentaci studenta (typ poradenství 2), možnost hledání 

práce apod., dotazníkové šetření ukázalo, že většina (86,7%) studentů je informována o 

tom, jaké informace má obsahovat životopis. 62,8% studentů ví, co je cílem 

motivačního dopisu a jaký má být jeho obsah. Více než ¾ dotazovaných studentů 

(přesně 75,2%) má představu o tom, jaké pracovní uplatnění může jedinec s 

daným vystudovaným oborem očekávat.

Finanční očekávání, které do jisté míry ovlivňuje šance na uplatnění na trhu práce, se 

pohybuje u dotazovaných absolventů nejčastěji mezi 15-20 tisíci (takto odpovědělo 

43,4% studentů). Podle 16 % studentů by se jejich první zaměstnání mělo pohybovat do 

15 tisíc korun. Necelých 20 % studentů se domnívá, že první zaměstnání bude 

ohodnoceno mezi 20 a 25 tisíci, a 21% studentů si představuje pro své první pracovní 

uplatnění po absolvování školy nad 25 tisíc korun, z toho 11,5 % očekává plat dokonce 

nad 35 tisíc korun. Překvapivé u finančního očekávání studentů je, že nekoreluje 

s délkou již získané pracovní praxe. Neplatí zde tedy, že čím delší praxi student má, tím 

vyšší má finanční očekávání. Jestliže budeme srovnávat obě skupiny studentů, kterým 

se dostalo jiného typu skupinového poradenství, lze pozorovat jisté rozdíly - pro 

přehlednost uvádím tuto tabulku:

Typ poradenství/besed

Informovanost o TP Typ poradenství 1 Typ poradenství 2

Životopis 83% 90%

Motivační dopis 66% 60%

Představa o zaměstnání 50% 97%



Diplomová práce

- 53 -

Jak vidíme, informovanost o sebeprezentaci je srovnatelná u skupin obou dvou typů 

besed, nicméně výrazný rozdíl mezi oběma skupinami je v informovanosti o 

zaměstnáních, které mohou studenti po absolvování střední školy, vykonávat. Lze vidět, 

že 50% studentů u typu poradenství 1 (tedy vztah nezaměstnaný – ÚP) jsou informováni 

o povoláních, které mohou s vystudovaným oborem vykonávat, nicméně u druhého typu 

poradenství je informováno dokonce 97% studentů. Samozřejmě se určitá míra 

připravenosti dá vysvětlit individuálním aktivním přístupem studenta k informacím o 

trhu práce, nicméně rozdíl mezi oběma skupinami je v tomto případě více než znatelný, 

a proto se dá předpokládat, že skupinové poradenství druhého typu je v tomto případě 

účinnější. Jestliže srovnáme u obou typů i finanční očekávání, zjistíme, že i zde existuje 

mezi oběma skupinami studentů rozdíl.

Typ poradenství/besed

Částka pro 1. zaměstnání Typ poradenství 1 Typ poradenství 2

Do 10 tisíc 0% 1,9%

10 – 15 tisíc 11,7% 18,9%

15 – 20 tisíc 40 % 47,2%

20 – 25 tisíc 21,7% 17%

25 – 30 tisíc 10,6% 7,5%

30 – 35 tisíc 0% 0%

35 tisíc a víc 16% 7,5%

Z výše uvedené tabulky můžeme vyčíst, že studenti s absolvovaným poradenstvím 

prvního typu mají vyšší finanční očekávání než studenti s absolvovaným poradenstvím 

druhého typu. U 27 % studentů poradenství prvního typu se finanční představy pohybují 

nad 25 tisíc, z toho 16% dokonce nad 35 tisíc, podíl studentů s takovými požadavky je 

v druhé skupině menší. 

Dle výše provedených srovnání lze usuzovat, že poradenství druhého typu je v přípravě 

budoucího absolventa na trh práce efektivnější. Rozhodně má poradenství typu 2 větší 

vypovídající hodnotu týkající se očekávání budoucích absolventů o pracovních 

podmínkách.



Diplomová práce

- 54 -

7.3 Souhrn hlavních zjištění

V této kapitole jsem se zaměřila na informovanost budoucích absolventů o trhu práce. 

Rozdělila jsem toto podtéma na dvě roviny. První rovina se zabývala názory pracovníků 

IPS na připravenost a informovanost budoucích absolventů na trhu práce, druhá rovina 

čerpala z vlastního výzkumu informovanosti budoucích absolventů. Musím konstatovat, 

že názory pracovníků IPS a výsledky samotného dotazníkového šetření korespondovaly. 

Tato hlavní zjištění uvádím tedy dále podle podoblastí, které jsem si určila.

Při volbě dalších strategií u budoucích absolventů se výsledky shodovaly na tom, že 

většina mladých lidí setrvává ve školním systému co nejdéle, aby sis zajistili dobře 

placené zaměstnání. Preferovány jsou kancelářské práce a vedoucí pozice. Paradoxem 

je, že na zmiňované pozice je takový přetlak kandidátů, že jistější by pro studenty bylo 

zůstat u řemeslných prací s výučním listem, kde je v současné době větší poptávka po 

pracovní síle.

Připravenost na pracovní trh ve smyslu představ o pracovních podmínkách a dosažené 

pracovní praxe záleží na individuálním úsilí jedince a nepatrně se také promítá stupeň 

vzdělání. Většina studentů má již alespoň krátkou pracovní zkušenost, a to v rámci 

povinné školní praxe, nebo práce beze smlouvy („na černo“).  Tyto pracovní zkušenosti 

nejsou většinou však ani ve studovaném oboru, ani v oboru, kde by se student chtěl 

v budoucnu uplatnit. Adekvátní finanční představy pozorují pracovníci IPS cca u 1/5 

studentů.

Na základě probíhajícího poradenství od pracovníků IPS jsem klasifikovala dva typy 

poradenství. Poradenství prvního typu je stručnější a zaměřuje se na vztah 

nezaměstnaný – ÚP. Poradenství druhého typu je časově náročnější a zaměřuje se jak na 

zmiňovaný vztah uchazeče s ÚP, tak na sebeprezentaci uchazeče a obecné informace o 

pracovních podmínkách. Na základě výsledků dotazníkového šetření jsem dospěla 

k názoru, že zatímco je sebeprezentace na trhu práce u absolventů prvního i druhého 

poradenství stejná, představa o budoucím zaměstnání a o finančním ohodnocení se liší. 

Studenti, kteří absolvovali poradenství druhého typu, odpovídali jasně v otázkách 

budoucího zaměstnání a měli adekvátnější finanční očekávání vzhledem k jejich 

nabytým pracovním zkušenostem a dosaženému vzdělání.



Diplomová práce

- 55 -

Závěr a souhrnná doporučení

V diplomové práci jsem se zaměřila na sociálně politický problém nezaměstnanost 

mladých lidí, a to konkrétně ve Středočeském kraji. Středočeský kraj jsem si vybrala, 

jelikož je to region s jednou s větších měr nezaměstnanosti mladých lidí i přesto, že 

celkově Středočeský kraj patří mezi kraje s nejnižší nezaměstnaností. Dle výstupů již 

provedených výzkumů na toto téma jsou důvody této nezaměstnanosti dvojího typu –

neexistující nebo nedostatečná praxe v oboru (pojící se i s pracovní morálkou) a 

nereálné představy o zaměstnání týkající se finančního očekávání, pracovního zařazení 

nebo náplně práce. Tyto důvody se z hlediska nezaměstnaného mladého člověka týkají 

jeho neinformovanosti a nepřipravenosti na pracovní trh. Více jsem se v práci věnovala 

vztahu absolventů a budoucích absolventů s úřady práce, jelikož Úřad práce a zejména 

Informačně poradenská střediska u Úřadu práce považuji za jedny z klíčových aktérů 

dané problematiky.

Zasazení do širších souvislostí mi umožnilo několik teoretických východisek. 

K mladým lidem a jejich situaci na trhu práce se vážou východiska vzdělanostní 

společnosti, teorie ne/dobrovolné nezaměstnanosti a teorie rizikových skupin na trhu 

práce. Pohled z druhé strany, ze strany aktérů a nástrojů, kteří nezaměstnanost mladých 

lidí řeší, reprezentují teorie liniových pracovníků a teorie nástrojů veřejné politiky.

Na základě poznatků z výzkumů minulých let jsem za cíle diplomové práce určila 

analýzu informovanosti budoucích absolventů, analýzu nástrojů existujících pro 

prevenci či řešení daného problému, analýzu nástrojů v současné době využívaných ve 

Středočeském kraji, hodnocení těchto nástrojů experty a návrh úprav řešení u vybraných 

nástrojů dle zjištění. Sledování těchto cílů jsem prováděla za pomoci analýzy 

sekundárních dat regionálního i národního charakteru, expertních rozhovorů s

pracovníky různých okresních úřadů práce a Krajského ÚP Středočeského kraje,

Informačně poradenských skupin u Úřadu práce ve Středočeském kraji a dotazníkového 

šetření mezi studenty čtvrtých ročníků středních škol ve vybraných okresech 

Středočeského kraje. 

Na základě expertních rozhovorů se ukázalo, že většina studentů se snaží zůstat co 

nejdéle ve vzdělávacím procesu a zajistit si tak, dle svého názoru, dobré pracovní 
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uplatnění na trhu práce. Bohužel se jejich strategie střetává s realitou v podobě rostoucí 

nezaměstnanosti mladých lidí. Jak již bylo nastíněno v kapitole 3.3, vzdělanostní 

společnost, vzdělání již nefunguje jako výtah pro lepší možnosti zaměstnání. V praxi se 

spíše pracovníci ÚP setkávají s poptávkou po absolventech výučních oborů (zejména 

řemesel) a s převisem nabídky pracovních sil s vyšším vzděláním. V souvislosti s těmito 

informacemi jsem se rozhodla sledovat nástroje, kterými se nezaměstnanosti mladých 

lidí řeší.

Pomocí teorie veřejně politických nástrojů jsem si klasifikovala existující a používané 

nástroje do několika typů. Na základě analýzy konkrétních nástrojů mohu konstatovat, 

že nejpoužívanějšími typy nástrojů jsou dle názorů expertů vzdělávání (v podobě 

poradenství od IPS u ÚP) a dále peněžité podpory zaměstnavatelům (v podobě 

společensky účelných pracovních míst). Jestliže se podíváme na další nástroje 

využívané v této problematice, řadí se sem dále veřejně prospěšné práce, rekvalifikace, 

příspěvek na zapracování a překlenovací příspěvek. Veřejně prospěšné práce, patřící do 

typu peněžitých podpor, se dle expertů nehodí pro mladé lidi, jelikož jim sice vytvoří 

nebo zachovají pracovní návyky, nicméně se pomocí těchto prací nenaučí žádné nové 

dovednosti a ani jim nedají tolik potřebnou praxi v určitém oboru. Rekvalifikace, která 

se řadí typově do příprav, není vhodná pro mladé lidi či absolventy dle provedených 

rozhovorů, protože tito lidé kvalifikaci (přípravu) mají a potřebují zejména praxi v dané 

kvalifikaci. Příspěvek na zapracování a překlenovací příspěvek (podoby peněžitých 

podpor) jsou určeny spíše uchazečům, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní (více než 5 

měsíců). 

Společensky účelná pracovní místa (v kombinaci např. s poradenstvím) existují dnes 

zejména v podobě krajských projektů, při kterých spolupracují úřady práce a vybraní 

zaměstnavatelé. Překážkou využívání společensky účelných pracovních míst při 

využívání ve větší míře je neznalost tohoto nástroje ze strany zaměstnavatelů.

Konkrétní krajské projekty na prevenci či řešení nezaměstnanosti mladých lidí jsou 

vesměs financovány z Evropského sociálního fondu. Ve Středočeském kraji mezi ně 

patří např. Stáže ve firmách či Stáže pro mladé. Experti se shodují, že tyto nástroje jsou 

rozhodně přínosné pro nabytí prvních pracovních zkušeností v oboru, nicméně jsou při 

projektech upřednostňováni mladí lidé, kteří jsou nezaměstnaní více jak 5 měsíců.
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Nejkomplexnějším a nejúčinnějším nástrojem tedy stále zůstává poradenství, které 

mimo studijních poradců ve vzdělávacích institucích poskytují pracovníci Informačně 

poradenských skupin u Úřadu práce. Tohoto aktéra jsem podrobila zevrubnější analýze 

formou expertních rozhovorů s několika pracovníky okresních pracovišť IPS, kteří se 

setkávají denně jak s budoucími, tak se stávajícími absolventy, a poskytují skupinové i 

individuální poradenství.

Okresní pracoviště IPS sice formálně po reformě ÚP z roku 2011 spadají pod krajské 

pracoviště IPS, nicméně analýza prokázala, že každé pracoviště funguje dle svých 

zvyklostí, možností a prostředků. Pracovníci poskytují poradenství nezaměstnaným 

mladým lidem a významná část jejich času připadá na poradenské besedy s budoucími 

absolventy na středních školách. Besedy v různých okresech mají tedy rozdílnou 

podobu, a já si je pracovně rozdělila na besedy typu 1 a besedy typu 2. Typ 1 je časově 

nenáročnější a poradenství se týká zejména vztahu uchazeč-úřad práce. Typ 2 je časově 

náročnější (někdy až 3 hodiny) a týká se jak vztahu uchazeč-úřad práce, tak 

sebeprezentace mladého člověka na trhu práce a samotné situace na trhu práce. 

Rozdílnost typu besed má prokazatelný dopad na budoucí absolventy, což dokázalo 

provedené dotazníkové šetření mezi studenty posledních ročníků středních škol.

Absolventi poradenství typu 2 měli jasnější představu o možném pracovní uplatnění a 

adekvátnější finanční požadavky.

Důležitost poradenství jako nástroje tedy prokázalo i mnou provedené dotazníkové 

šetření. Jelikož takové poradenství není na školách garantováno, část vzdělávacích 

zařízení využívá k tomuto účelu právě služby IPS. Jelikož se nezaměstnaní mladí lidé 

stejně nevyhnou kontaktu s úřady práce, poradenství by měla zajišťovat Informačně 

poradenská střediska a to také z toho důvodu, že bývají nejblíže trhu práce a vnímají 

jeho potřeby. Aby bylo takové poradenství účinné, měla by existovat jednotná 

komplexní forma poradenství, které budou mít povinnost absolvovat všichni mladí 

nezaměstnaní lidé ideálně v prvním až druhém týdnu své nezaměstnanosti pro co 

nejrychlejší orientaci na trhu práce. Toto poradenství by mělo obsahovat informace 

ohledně práv a povinností nezaměstnaného jedince, doporučení pro správnou 

sebeprezentaci na pracovním trhu, doporučení doplnění dovedností dle potřeb 

pracovního trhu a dle potřeb uchazeče pak individuální testování zájmů a dovedností 

vzhledem k pracovnímu životu. Dalším doporučením řešení a prevence problému 
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nezaměstnanosti mladých lidí je vyhrazení zprostředkovatele na kontaktním pracovišti 

speciálně pro mladé lidi a absolventy (jako tomu je u některých kontaktních pracovišť 

ve Středočeském kraji). Zprostředkovatel bude mít tak hlubší vhled do řešené 

problematiky a bude pomocí poskytnutí těchto znalostí a orientace v dané oblasti moci 

zajistit lepší a efektivnější kooperaci s nezaměstnaným mladým člověkem. 

Aby tato doporučení byla uskutečnitelná, v praxi by měly existovat vhodné podmínky 

pro implementování těchto změn. V současné době je nicméně prostředí na úřadech 

práce v rekonstrukci po reformě v roce 2011. Strukturální změny v podobě centralizace 

se projevily na zvýšené administrativní náročnosti při zpracování jakýchkoli procesů, 

personální změny v podobě hromadného propouštění se projevily na naprosté 

vytíženosti zbývajících pracovníků a najímání externích firem na činnosti patřící pod 

úřady práce a několikeré změny informačního systému znamenaly pro liniové 

pracovníky (nejen IPS) zvětšenou časovou náročnost při některých úkonech a 

zpomalenější předávání informací mezi různými složkami ÚP.

Pro uvedená doporučení by bylo nutné zvýšení počtu zaměstnanců úřadů práce pro 

vyčlenění zprostředkovatelů a pracovníků IPS přímo pro nezaměstnané mladé lidi a dále 

kvůli povinnosti poskytovat toto poradenství v prvních dvou týdnech nezaměstnanosti 

daného uchazeče. Provedená centralizace by měla fungovat zejména na úrovni 

sjednocení procesů, což by vedlo k jednotnosti formy poradenství a k předávání 

zkušeností mezi pracovníky (a využití tzv. příkladu dobré praxe). Poslední podmínkou 

by byl neměnný informační systém, který je komplexní a má provázané jednotlivé 

moduly, pro plynulý chod procesu od zaevidování nového uchazeče přes naplánování 

skupinového poradenství pro uchazeče se stejnými charakteristikami a naplánování 

různých programů na zlepšení pozice na trhu práce až po nabízení relevantních 

pracovních nabídek dle charakteristik, potřeb a požadavků uchazeče. Důležitost těchto 

změn dokazuje i již dříve zmiňovaná teorie liniových pracovníků. Liniový pracovníci (v 

tomto případě pracovníci IPS ÚP a ÚP) jsou klíčovými implementátory daných 

nástrojů, a proto by jim mělo být umožněno pracovat v příznivých podmínkách. 

Ač by se zdálo, že zajištění skupinového poradenství u Informačně poradenských 

skupin u Úřadu práce nebude nijak náročné, po analýze změn v rámci reformy úřadů 

práce z roku 2011 jsem názoru, že uvedení procesů do požadované struktury by bylo 
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dlouhodobějšího charakteru. Takové změny jsou však dle expertních rozhovorů 

potřebné pro fungování předložených návrhů a vůbec pro optimální fungování dalších 

procesů v rámci úřadů práce.

Závěrem bych také doporučila pokračovat ve výzkumu informovanosti budoucích 

absolventů, a to s ohledem na všechny stupně vzdělání, obory a regiony. Takové 

komplexní šetření by jistě mohlo vést k obecnějšímu doporučení týkající se příslušných 

opatření. Stejně tak bych se zaměřila na výzkum pracovníků IPS u ÚP v dalších 

regionech a potencionálně tak využila příklady dobré praxe, a to samozřejmě s ohledem 

na regionální specifika a možnosti.



Diplomová práce

- 60 -

Použitá literatura

BERÁNKOVÁ, Kateřina. Podpora absolventů je na místě [online]. Úřad práce ČR, 

2013 [cit. 1-11-2013]. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/upcr/gr/aktuality/2013/2013_10_22_tz_nezamestnanost_absolventi

.pdf

BURDOVÁ, Jeny a Jiří VOJTĚCH. Nezaměstnanost absolventů škol se středním a 

vyšším odborným vzděláním – 2013. In: Infoabsolvent [online]. Praha: NÚV, 2013 [cit. 

2013-12-23]. Dostupné z: 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-

82&NazevSeo=Nezamestnanost-absolventu-skol-se-strednim-a-

Cílem je zaměstnání ve Středočeském kraji. In: Evropský sociální fond [online]. 2013 

[cit. 2014-02-01]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/projekty/cilem-je-zamestnani-ve-

stredoceskem-kraji

Důvody zaměstnavatelů pro ne/přijímání absolventů: Jaké důvody vedou 

zaměstnavatele k přijímání či nepřijímání absolventů škol. Infoabsolvent [online]. 2008 

[cit. 2013-11-03]. Dostupné z: 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-1-09/Duvody-zamestnavatelu-

pro-ne-prijimani-absolventu/26

Fandíme mladým: podpora vstupu nezaměstnaných osob do 25 let na trh práce ve 

Středočeském kraji. In: Evropský sociální fond [online]. 2013 [cit. 2014-02-01]. 

Dostupné z: http://www.esfcr.cz/projekty/fandime-mladym-podpora-vstupu-

nezamestnanych-osob-do-25-let

Global Employment Trends for Youth 2013. In: ILO [online]. 2013 [cit. 2013-03-11]. 

ISBN 978-92-2-127484-1. Dostupné z: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_212423.pdf

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 

ISBN 80-7367-040-2.

http://portal.mpsv.cz/upcr/gr/aktuality/2013/2013_10_22_tz_nezamestnanost_absolventi.pdf
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-82&NazevSeo=Nezamestnanost-absolventu-skol-se-strednim-a-
http://www.esfcr.cz/projekty/cilem-je-zamestnani-ve-stredoceskem-kraji
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-1-09/Duvody-zamestnavatelu-pro-ne-prijimani-absolventu/26
http://www.esfcr.cz/projekty/fandime-mladym-podpora-vstupu-nezamestnanych-osob-do-25-let
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_212423.pdf
http://portal.mpsv.cz/upcr/gr/aktuality/2013/2013_10_22_tz_nezamestnanost_absolventi.pdf
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-82&NazevSeo=Nezamestnanost-absolventu-skol-se-strednim-a-
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-1-09/Duvody-zamestnavatelu-pro-ne-prijimani-absolventu/26


Diplomová práce

- 61 -

HOLÝ, Dalibor a Viktorie PLÍVOVÁ. Změna výpočtu ukazatele registrované 

nezaměstnanosti. In: Český statistický úřad [online]. Praha, 2012 [cit. 2014-01-25]. 

Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zmena_vypoctu_ukazatele_registrovane_nezamestnanos

ti20121107

Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS). In: Integrovaný portál 

MPSV [online]. 2006 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska

INTEGROVANÝ PORTÁL MPSV. Pololetní statistiky absolventů škol a mladistvých v 

evidenci ÚP [online]. 2002-2013 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo

KELLER, Jan a Lubomír TVRDÝ. Vzdělanostní společnost?: Chrám, výtah a 

pojišťovna. Praha: SLON, 2008. ISBN 978-80-86429-78-6.

KEYNES, John Maynard. Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha: 

Nakladatelství Československé akademie věd, 1963.

KOLESÁROVÁ-SAKOVÁ, Karolína. Vzdělanostní společnost. In: Insoma [online]. 

2008 [cit. 2013-11-16]. Dostupné z: http://www.insoma.cz/fin_2.pdf

KOLMAN, Petr. Správa na úseku zaměstnanosti. MVČR [online]. 2008, č. 13 [cit. 

2014-01-11]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21308222&doctype=ART

KUBEŠA, Jiří. ÚP ČR. Analýza cílové skupiny k projektu „Odborné praxe pro mladé 

do 30 let ve Středočeském kraji“. Praha: ESF, 2013.

KUCHAŘ, Pavel. Trh práce: sociologická analýza. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-

80-246-1383-3.

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska
http://www.insoma.cz/fin_2.pdf
http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21308222&doctype=ART
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska
http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21308222&doctype=ART


Diplomová práce

- 62 -

LIPSKY, Michael. Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public 

services. New York: Russell Sage Foundation, 1980. ISBN 0-87154-526-8.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. In: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 1992. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

MACKEY, Emil Robert. Street-level bureaucrats and the shaping of university housing 

policy. Fayetteville, Arkansas: University of Arkansas Press, 2008. ISBN 

9781243541567.

MALICHOVÁ, Renata. ÚP ČR. ZPRÁVA O SITUACI NA KRAJSKÉM TRHU 

PRÁCE, O REALIZACI APZ V ROCE 2012 A STRATEGIE APZ PRO ROK 2013. 

Příbram, 2013.

MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON, 2002. ISBN 80-

86429-08-3.

MAYNARD-MOODY, Steven a Michael Craig MUSHENO. Cops, Teachers, 

Counselors: Stories from the Front Lines of Public Service. Michigan: University of 

Michigan Press, 2003. ISBN 978-0-472-09832-3.

MINAŘÍK, Jaroslav. KRAJSKÝ ÚP V PŘÍBRAMI. Zpráva o stavu a vývoji situace na 

trhu práce ve Středočeském kraji ke dni 31.12.2013. 2014.

Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Středočeském kraji. In: Evropský sociální fond

[online]. 2013 [cit. 2014-02-01]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/projekty/odborne-

praxe-pro-mlade-do-30-let-ve-stredoceskem-kraji

OKpráce. OKsystem [online]. 2008-2014 [cit. 2014-01-18]. Dostupné z: 
http://www.oksystem.cz/produkty/okprace/ 

Po Drábkovi zbyl zmatek a chaos, vypráví ředitelka Úřadu práce. A to ještě některé 
plány nestihl. In: Parlamentní listy [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Po-Drabkovi-zbyl-zmatek-a-chaos-
vypravi-reditelka-Uradu-prace-A-to-jeste-nektere-plany-nestihl-314222

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Po-Drabkovi-zbyl-zmatek-a-chaos-vypravi-reditelka-Uradu-prace-A-to-jeste-nektere-plany-nestihl-314222


Diplomová práce

- 63 -

Rozhovor s Marií Bílkovou, generální ředitelkou Úřadu práce ČR. In: MPSV [online]. 

2014 [cit. 2014-01-18]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/17028

STANISLAV DEKOJ. ROZHOVOR S PROF. PhDr. JANEM KELLEREM, CSc., NA 

TÉMA „VZDĚLANOSTNÍ SPOLEČNOST“. AULA [online]. 2006, roč. 14, č. 3 [cit. 

2013-05-18]. Dostupné z: http://www.csvs.cz/aula/clanky/12-2006-3-%20rozhovor-s-

Kellnerem.pdf

SALAMON, Lester M. a Michael S. LUND. Beyond Privatization: The Tools of 

Government Action. Washington: The Urban Insitute, 1989. ISBN 0-87766-454-4.

Sociální integrace mládeže z dětských domovů: pomoc dětem znevýhodněným při 

vstupu na trh práce a udržení si zaměstnání. In: Evropský sociální fond [online]. 2011 

[cit. 2014-02-01]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/projekty/socialni-integrace-mladeze-

z-detskych-domovu-pomoc-detem

Stáže pro mladé. In: Fond dalšího vzdělávání [online]. 2013 [cit. 2014-02-01]. 

Dostupné z: http://www.stazepromlade.cz/

Stáže ve firmách. In: Fond dalšího vzdělávání [online]. 2013 [cit. 2014-02-01]. 

Dostupné z: https://www.stazevefirmach.cz/

Street-level bureaucracy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco 

(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-12-25]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Street-level_bureaucracy

Studijní a profesní poradenství. In: Národní vzdělávací fond [online]. ? [cit. 2014-01-

12]. Dostupné z: http://old.nvf.cz/spps/poradenstvi.htm

TRHLÍKOVÁ, Jana. NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Využití kvalifikace 

absolventů středních škol na trhu práce: Zpráva ze šetření absolventů škol. Praha, 2013, 

38 s.

http://en.wikipedia.org/wiki/Street-level_bureaucracy


Diplomová práce

- 64 -

Úřady práce jsou po Drábkově reformě v troskách. In: Outsider Media [online]. 2013 

[cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://www.outsidermedia.cz/Urady-prace-jsou-po-

Drabkove-reforme-v-troskach-1.aspx

VERNEROVÁ, Darina. Úřad práce: Na paniku kolem dávek je ještě čas. In: 

Strakonický deník [online]. 2014 [cit. 2014-01-18]. Dostupné z: 

http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/urad-prace-na-paniku-kolem-davek-je-jeste-

cas-20140107.html

VESELÝ, Arnošt a Martin NEKOLA. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, 

metody a praxe. Praha: SLON, 2007. ISBN 978-80-86429-75-5.

VÚPSV. ÚLOHA SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI PŘI UPLATŇOVÁNÍ STÁTNÍ 

POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, UPLATŇOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V 

SOULADU S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE: ÚLOHA POLITIKY 

ZAMĚSTNANOSTI PŘI MOTIVACI ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAT 

UCHAZEČE OBTÍŽNĚ UMÍSTITELNÉ NA TRHU PRÁCE II. Praha, 1999, 265 s.

Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 2001-2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/

Zájem o stáže ve firmách stoupá. Již 1 000 stážistů získalo praxi a zlepšilo si své 

uplatnění na trhu práce. In: Stáže ve firmách [online]. 2013 [cit. 2013-11-16]. Dostupné 

z: https://www.stazevefirmach.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/zajem-o-staze-ve-

firmach-stoupa-jiz-1-000-stazistu-ziskalo-praxi-a-zlepsilo-si-sve-uplatneni-na-trhu-

prace.html

ŽÁKOVÁ, Markéta a MARCISZOVÁ. Kdo je považován za absolventa?. In: NICM

[online]. 2009 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://www.nicm.cz/kdo-je-dle-prava-

absolvent

http://www.outsidermedia.cz/Urady-prace-jsou-po-Drabkove-reforme-v-troskach-1.aspx
http://www.nicm.cz/kdo-je-dle-prava-absolvent
http://cs.wikipedia.org/
http://www.nicm.cz/kdo-je-dle-prava-absolvent


Diplomová práce

- 65 -

Legislativní dokumenty

Zákon č. 262/2006, zákoník práce. In: Sbírka zákonů. 2006. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62694&fulltext=z~C3~A1kon~

C3~ADk~20pr~C3~A1ce&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content

Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů. 2004. Dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zoz_1.1.2014.pdf

http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zoz_1.1.2014.pdf
http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zoz_1.1.2014.pdf


Diplomová práce

- 66 -

Seznam příloh

Příloha č. 1: Porovnání statistik mladých lidí Středočeského kraje v letech 2009 –

2013 (tabulky)

Příloha č. 2: Seznam expertních rozhovorů (tabulka)

Příloha č. 3: Dotazník (text)

Příloha č. 4: Seznam dotazovaných škol (tabulka)



Diplomová práce

- 67 -

Přílohy

Příloha č. 1: Porovnání statistik mladých lidí Středočeského kraje v letech 2009 –

2013

KATEGORIE Porovnání statistik mladých lidí Středočeského kraje v letech 2009 -
2013

2009 2010 2011 2012 2013
Podíl Středočeského kraje na 
nezaměstnanosti mladých lidí

8,9% 9,1% 9,5% 9,8% 9,1%

Poměr nezaměstnaných žen/mužů 46,5%/53,5% 48,9%/51,1% 50,5%/49,5% 49,9%/50,1% 52%/48%
Dlouhodobě nezaměstnaní mladí 

lidé
10,5% 16,6% 18% 26% 22%

Mladí lidé s žádnou pracovní 
zkušeností

79,1% 82,1% 81,9% 83,1% 42%

Okresy nejvíce se podílející na 
nezaměstnanosti mladých lidí (v 
pořadí od nejvíce se podílejících)

Kladno, 
Příbram, 
Mělník

Kladno, 
Příbram, 
Mělník

Kladno, 
Mělník, 
Příbram

Příbram, 
Kladno, 
Mělník

Příbram, 
Kladno, 
Mělník

Okresy nejméně se podílející na 
nezaměstnanosti mladých lidí (v 

pořadí od nejméně se podílejících)

Kolín, Mladá 
Boleslav, 
Beroun

Kolín, Praha-
Západ, 
Mladá 

Boleslav

Kutná Hora, 
Beroun, 
Kolín

Praha-Západ, 
Kutná Hora, 

Beroun

Praha-
Západ, 

Rakovník, 
Mladá 

Boleslav

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Vzdělanostní struktura nezaměstnaných mladých lidí ve 
Středočeském kraji v letech 2009-2013

2009 2010 2011 2012 2013
SŠ s maturitní zkouškou 29,6% 32,7% 30% 31,7% 32%

SOŠ s výučním listem 34,2% 31,9% 36% 34% 27%
SOŠ s maturitní zkouškou a 

výučním listem
19,9% 18,6% 14,3% 11,6% 12%

Nižší střední vzdělání a vzdělání bez 
výučního listu a bez maturitní 

zkoušky

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%

Gymnázium 3% 2,7% 2,3% 3% 3%
VOŠ 4% 3,3% 3,9% 3,7% 3%

Bakalářské vzdělání 2,8% 4,1% 5% 5,9% 7%
Magisterské vzdělání 6,4% 6,4% 8,3% 7,9% 9%
Doktorské vzdělání 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,5%
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Příloha č. 2: Seznam expertních rozhovorů

Osoba Funkce Instituce
Mgr. Eva Melicharová Pracovnice IPS Krajský ÚP Středočeského kraje
Mgr. Jaromíra Kotíková Vedoucí výzkumného týmu 

se zaměřením na trh práce a 
zaměstnanost

VÚPSV

Ing. Lenka Bělohlávková Pracovnice IPS IPS Beroun
Eva Šichtová Pracovnice IPS IPS Kladno
Ludmila Michnová Pracovnice IPS IPS Mladá Boleslav
Mgr. Ivana Milichovská Pracovnice IPS IPS Kolín
Romana Špinková Pracovnice IPS IPS Kolín
Jitka Huková Pracovnice referátu trhu práce ÚP Kolín
Ing. Petr Šindelář Referent zaměstnanosti Krajský ÚP Středočeského kraje
Jaroslav Minařík admin., koordinátor projektu Krajský ÚP Středočeského kraje

Příloha č. 3: Dotazník

MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Vážení respondenti,

Tento dotazník je určen pro studenty posledních ročníků středních škol a má zjišťovat 
informovanost a připravenost budoucích absolventů na trh práce. Výsledky dotazníků 
budou použity výhradně pro potřeby mé diplomové práce Mladí lidé na trhu práce ve 
Středočeském kraji a nebudou nikde jinde zveřejněny. Dotazník má celkem 13 otázek, 
jeho vypracování trvá cca 15-20 minut a je zcela anonymní.

Děkuji za spolupráci!

Jana Herinková (ISS FSV UK, obor Veřejná a sociální politika)

1.) Jste:
a) Muž
b) Žena

2.) Předpokládané ukončení nynějšího studia:
a) Výuční list
b) Maturitní zkouška

3.) Máte v plánu pokračovat po ukončení studia v dalším studiu?
a) Ano
b) Ne

4.) Hledal/a jste se už o nějaké pracovní uplatnění?
a) Ano (vypište, jakým způsobem):

b) Ne
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5.) Máte už nějakou pracovní zkušenost?
a) Ano
b) Ne (pokračujte otázkou č. 8)

6.) O jakou formu pracovní zkušenosti šlo? (Možnost zaškrtnutí více odpovědí)
a) V rámci povinné školní praxe
b) Brigáda DPP
c) Brigáda DPČ
d) Částečný pracovní poměr na dobu určitou
e) Částečný pracovní poměr na dobu neurčitou
f) Bez smlouvy - „Na černo“

7.) Když sečtete trvání všech Vašich dosavadních pracovních zkušeností, pracoval/a jste:
a) Méně než 0,5 roku
b) 0,5 roku – 1 rok
c) 1 rok – 1,5 roku
d) 1,5 roku – 2 roky
e) Více než 2 roky

8.) Seřaďte podle míry účinnosti následující způsoby hledání práce:
a) Přes rodinu, přátelé, známé b) Přes úřady práce c) Přes inzeráty v tisku

d) Přes inzeráty na internetu (pracovní portály) e) Přes pracovní agentury

1)
2)
3)
4)
5)

9.) Co má obsahovat správně napsaný životopis? Vypište...

10.)Co má obsahovat motivační dopis? Vypište…

11.)Chcete se uplatnit ve Vámi vystudovaném oboru? 
a) Ano
b) Ne, proč (vypište, z jakého důvodu):

12.)Máte představu, jaké pracovní pozice můžete vykonávat s vystudovaným oborem?
a) Ano (vypište, jaké):

b) Nejsem si jistý
c) Ne
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13.)Kde by se finančně dle Vašich představ mělo pohybovat Vaše 1. zaměstnání (při 
předpokládaném plném úvazku (40 hod./týdně))?
a) Do 10 tis.
b) 10-15 tis.
c) 15-20 tis.
d) 20-25 tis.
e) 25-30 tis.
f) 30-35 tis.
g) 35 tis. a více

Příloha č. 4: Seznam dotazovaných škol

Název školy Město Počet dotazovaných 
studentů

Střední odborná škola stavební a Střední 
odborné učiliště stavební

Kolín 30

Střední odborná škola a střední odborné 
učiliště Beroun - Hlinky

Beroun 23

Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická

Kladno 12

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola 
ekonomická a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky

Mladá Boleslav 25

Střední průmyslová škola Mladá Boleslav 23
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