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ÚVOD
Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce
NUTS II Jihovýchod (dále jen „Analýza disparit“) se spolu se sedmi analýzami zpracovanými
za další regiony NUTS II a souhrnnou analýzou zpracovanou za Českou republiku soustřeďuje
na rozbor stávajícího stavu středního odborného vzdělávání ve vztahu k potřebám trhu
práce.
Jak název materiálu napovídá, jeho primárním cílem je identifikace „disparit“, tedy
rozdílností, nesouladů mezi středním odborným vzděláváním v příslušném regionu, resp.
jeho oborovou strukturou a produkcí absolventů všech typů a stupňů středoškolského
studia, a potřebami místního trhu práce, které jsou reprezentovány prioritně poptávkou
zaměstnavatelů po zaměstnancích, resp. nabídkou volných pracovních míst. Smyslem
materiálu je poskytnout Svazu průmyslu a dopravy ČR vhodnou informační podporu pro
navrhování adekvátních opatření týkajících se středního odborného vzdělávání a
vzdělávacích politik, argumentaci v rámci jednání tripartity a připomínkování legislativních
úprav.
Primárními informačními zdroji pro zpracování této analýzy byly veřejně dostupné
analytické a strategické dokumenty a statistiky – a to jak na krajské, tak celorepublikové
úrovni. S ohledem na existenci celé řady relevantních aktuálních analytických a statistických
zdrojů nebyla v rámci přípravy zpracovávání analýzy disparit realizována doplňková
dotazníková šetření. S cílem získat ucelený obraz o stávajícím stavu středního odborného
vzdělávání a trhu práce v regionu však proběhly v obou krajích NUTS II Jihovýchod
jednorázové konzultační akce, kterých se zúčastnili zástupci krajských odborů školství a
zástupci zaměstnavatelů. Výstupy z těchto konzultačních akcí byly využity mj. pro identifikaci
vhodných opatření, která by měla být realizována s cílem eliminovat zjištěné regionální
disparity.
Analýza disparit je vnitřně rozčleněna na samostatný rozbor situace ve dvou krajích,
které tvoří NUTS II Jihovýchod – tedy na rozbor situace v Kraji Vysočina a kraji
Jihomoravském. Členění analýzy jednotlivých krajů do konkrétních kapitol je pak následující:
1. Střední odborné vzdělávání v kraji – přináší informace o dosavadním vývoji a
stávající situaci středního odborného vzdělávání v kraji, pozornost je věnována mj.
struktuře nově přijímaných žáků, struktuře absolventů a vlivům demografického
vývoje.
2. Trh práce v ČR – s ohledem na nutnost vnímání informací o trhu práce
v celorepublikovém kontextu obsahuje tato kapitola stručné představení situace
na trhu práce v České republice jako takové.
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3. Trh práce v regionu – přináší podrobné informace o konkrétních charakteristikách
trhu práce v příslušném regionu (krajích), upozorňuje na jeho silné a slabé stránky,
strukturu nabídky volných pracovních míst a v neposlední řadě se věnuje též
nezaměstnanosti absolventů se středním odborným vzděláním.
4. Identifikace disparit a návrhy jejich eliminace – tato kapitola propojuje
nejvýznamnější zjištění kapitol 2 a 3, na jejich základě a na základě podrobného
rozboru nabídky volných pracovních míst a nezaměstnanosti absolventů
identifikuje nejvýznamnější disparity, které se v příslušném regionu objevují,
zároveň definuje návrhy možných vhodných opatření, která by mohla být přijata
s cílem takto identifikované disparity eliminovat.
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KRAJ VYSOČINA
1 STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI
1.1 Základní popis středního školství
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvojem vzdělávací soustavy kraje
Vysočina (dále „dlouhodobý záměr“) pokračovalo zavádění dvouúrovňového systému tvorby
kurikulárních 1 dokumentů škol, složeného z rámcových vzdělávacích programů (RVP)
schvalovaných MŠMT a školních vzdělávacích programů, které v souladu s RVP připravují
jednotlivé školy. Od září 2010 začala část středních škol vzdělávat podle nových školních
vzdělávacích programů připravených v souladu s RVP, které byly schváleny v roce 2008.
Jak vyplývá z dlouhodobého záměru důležitou oblastí, která může významně přispět
ke zvýšení vzdělanostní úrovně kraje, je právě oblast středoškolské vzdělávání. Struktura
středních škol na jedné straně vykazuje mírně nižší podíl maturitních (zejména
gymnaziálních) vzdělávacích příležitostí, na druhé straně zde existuje výrazný požadavek ze
strany podnikatelských subjektů po kvalifikovaných profesích. Složitost situace navíc
umocňuje nadcházející výrazný pokles počtu žáků vstupujících do prvních ročníků středních
škol.
Závažnou skutečností je rovněž i to, že v mezikrajovém srovnání má obyvatelstvo
kraje Vysočina slabší vzdělanostní strukturu starších ročníků populace. Má tedy i omezený
potenciál a nízkou motivaci se přizpůsobovat nezbytným – již realizovaným či chystaným –
strukturálním změnám. Rovněž podnikatelský potenciál, schopnost vytvářet příležitosti pro
vlastní uplatnění na pracovním trhu, je v kraji výrazně nižší.
Na základě výše uvedeného jsou v dlouhodobém záměru stanoveny prioritní cíle a
úkoly, které vedou k naplňování těchto cílů.
V oblasti středního školství jsou stanoveny tyto cíle:
• zachovat a případně rozšířit pro patnáctileté žáky všeobecné nebo obecně
odborné vzdělávací příležitosti, které vedou k dalšímu studiu v terciárním stupni;
usnadnit žákům, kteří mají zájem, cestu k dosahování co nejvyššího a relevantního
vzdělání a zvýšit jejich studijní motivace a aspirace;

1

Kurikulární reformu je možné charakterizovat jako zásadní změnu vzdělávání i vzdělávací politiky pro zvýšení
a zlepšení kvality vzdělávání a efektivity výsledků vzdělávání. Její podstatou je změna cílů a obsahu vzdělávání
směrem k utváření a rozvoji životních dovednosti (klíčových kompetencí) a k přípravě žáků pro praktický život.
Změnou procházejí i procesy řízení vzdělávání, jeho průběžná diagnostika a způsoby hodnocení dosahovaných
výsledků.
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• nesnižovat počty žáků čtyřletých gymnázií a lyceí, naopak nenavyšovat počty žáků
do víceletých gymnázií, podporovat jejich přeměnu na čtyřletá;
• zachovat dostatek míst pro vzdělávání a výchovu kvalifikovaných odborníků
v maturitních i učebních odborně zaměřených oborech v návaznosti na
dlouhodobé potřeby trhu práce i aktuální potřeby zaměstnavatelů (nenavyšovat
počty škol ani žáků v denním studiu odborných maturitních oborů středních škol,
podpořit jen vznik takových nových středních odborných škol, které nemají
totožné obory vzdělávání, které již v kraji existují, nezvyšovat počet žáků ani
nejvyšší povolený počet žáků ve školském rejstříku v denním studiu učebních
oborů:
ü Kuchař
ü Kuchař – číšník
ü Cukrář, Kadeřník
ü Automechanik
ü Autoelektrikář a jim blízce příbuzných
• vyřazovat z rejstříku škol obory, které mají nízkou naplněnost tři roky po sobě,
podporovat spolupráci se zaměstnavateli).
• zvýšit variabilitu vzdělávacích cest pro žáky; umožnit žákům, kteří mají zájem,
cestu k dosahování co nejvyššího a relevantního vzdělání a zvýšit jejich motivaci
k celoživotnímu vzdělávání; minimalizovat či vyloučit existenci často umělých
překážek při průchodu vzděláváním, které mohou být příčinou předčasného
odchodu žáků ze vzdělávání a jeho ukončování na stupni základního vzdělání
(nezvyšovat počty žáků u nástavbových oborů, nezvyšovat počty žáků u
nástavbového oboru Podnikání, pokračovat ve slučování škol s cílem propojení
příbuzných oborů, podporovat takové obory, které mají společný první ročník a
v dalších ročnících se mohou studenti specializovat, podporovat programy, které
vedou k větší prostupnosti a provázanosti učebních a studijních oborů).
Ve výroční zprávě je každoročně hodnoceno naplňování dlouhodobého záměru
vzdělávání. Ve školním roce 2009/2010 se podíl patnáctiletých žáků v maturitních oborech
středních škol (1. ročníky středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se
prakticky nezměnil - poklesl o 0,1% a po započítání nástaveb lze odhadnout, že po ukončení
studia (za 4 roky) může podíl maturantů v ročníku dosáhnout 75,3%.
Vzhledem k demografickému poklesu je v souladu s dlouhodobým záměrem počet
nových oborů omezený a nedochází k nárůstu kapacit studijních oborů. Přesto došlo k
některým inovacím. Od září 2010 bylo otevřeno nové zaměření Řízení sportu (obor
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Ekonomika a podnikání) na Střední škole obchodu a služeb Jihlava, který vedle standardního
studia vytváří organizační podmínky pro sportovní přípravu.
V rámci nové nabídky středního vzdělání s výučním listem (obor H) byl na základě
potřeb místních průmyslových firem zařazen v Kamenici nad Lipou obor Obráběč kovů. Firma
První brněnská strojírna Velká Bíteš. a. s. otevřela ve Velké Bíteši středisko praktického
vyučování zaměřené na strojírenské obory.
Na Střední průmyslové škole v Třebíči pokračovalo druhým ročníkem zaměření
Energetika (obor Elektrotechnika). V roce 2010 se dále rozvíjelo materiální zajištění centra
středoškolského vzdělávání pro odvětví energetiky.
Kraj svým stanoviskem podpořil akreditaci oborů zaměřených na veřejnou správu
(denní a kombinované studium) a na vzdělávání zdravotních sester (kombinované studium)
na Vysoké škole polytechnické.
Ve dvou případech nebylo doporučeno zařazení maturitních oborů nových
soukromých škol z důvodu překryvu s již existující dostatečnou nabídkou na území kraje
(nesplnění pravidel stanovených v dlouhodobém záměru vzdělávání kraje Vysočina).
1.1.1 Základní přehled o síti středních škol
V Kraji Vysočina bylo ve školním roce 2009/2010 celkem 74 škol poskytujících
středoškolské vzdělání. Zřizovatelem téměř ¾ středních škol je Kraj Vysočina. Zřizovateli
zbylých středních škol v kraji jsou obce, soukromé subjekty a církev. Čtyři střední školy jsou
zřízeny přímo státem resp. MŠMT.
Tabulka 1 Střední školy v Kraji Vysočina
zřizovatel
kraj
obec
církev
soukromý zřizovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
celkem

počet zařízení
52
3
4
11
4
74

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2009/2010
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Síť středních odborných škol a středních odborných učilišť tvořily v jednotlivých
okresech:
Okres Havlíčkův Brod
Okres Jihlava
4 gymnázia
2 gymnázia
2 obchodní akademie
obchodní akademie
hotelová škola
střední průmyslové školy
střední zdravotnická škola
odborná škola sociální
střední průmyslová škola (stavební)
manažerská akademie
odborná škola uměleckoprůmyslová
střední umělecká škola grafická
střední škola technická
odborná škola ekonomiky a cestovního
ruchu
odborná škola obchodu a služeb
Okres Pelhřimov
3 gymnázia
obchodní akademie
střední zdravotnická škola
střední hotelová škola
zemědělská akademie
střední průmyslová školy
střední škola informatiky
střední odborné učiliště
praktická škola
2 střední školy
soukromá střední škola pedagogická

Okres Žďár nad Sázavou
4 gymnázia
obchodní akademie
průmyslová škola
odborná škola technická
2 praktické školy
odborná škola zdravotnická
odborná škola obchodu a služeb
odborná škola gastronomická
odborná škola zemědělsko-technická
odborná škola ekonomiky a cestovního
ruchu
střední škola řemesel a služeb
2 střední školy
2 odborné školy
církevní gymnázium

Okres Třebíč
2 gymnázia
obchodní akademie
odborná škola veterinární, zdravotnická a
zemědělská
2 škola řemesel
střední škola stavební
odborná škola
praktická škola
průmyslová škola
hotelová škola
církevní gymnázium 2
2

http://rejskol.msmt.cz/
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1.1.2 Počty žáků ve středních školách
K 30. 09. 2010 bylo na středních školách všech typů v Kraji Vysočina vzděláváno
celkem 25 163 žáků.
Tabulka 2 Celkový počet žáků ve středních školách dle stupně vzdělání
stupeň dosaženého kategorie vzdělání
vzdělání

počty žáků

meziroční
rozdíl

2008/2009 2009/2010
K

6 791

6 472

-319

L
3 073
střední vzdělání s
z
toho
nástavbové
maturitní zkouškou
studium
1 062

2 904

-169

střední vzdělání
výučním listem
střední vzdělání

s

1 073

11

M

10 549

10 010

-539

celkem

20 413

19 386

-1 027

H

5 679

5 241

-438

E

370

482

112

celkem

6 049

5 723

-326

praktické školy

41

54

13

celkem

41

54

13

celkem
26 503
25 163
-1 340
Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2009/2010
C, J – střední vzdělání; E, H – střední vzdělání s výučním listem; K – střední vzdělání s maturitní zkouškou na
gymnáziu; M – střední vzdělání s maturitní zkouškou

U všech forem vzdělávání došlo oproti školnímu roku 2008/2009 k poklesu počtu
vzdělávaných žáků. U žáků oborů středního vzdělání s maturitou to bylo o 1 027 žáků, u
středního vzdělávání s výučním listem je to o 326 žáků. U žáků gymnázií poklesl počet o 319
studentů a středního vzdělávání s odborným výcvikem se snížil stav žáků o 169 osob. Naopak
k minimálnímu nárůstu došlo u nástavbového studia o 11 žáků a u středního vzdělávání bez
výučního listu narostl počet žáků o 13.
Porovnáme-li mezi sebou školní roky 2008/2009 a 2009/2010 snížil se počet
studujících v Kraji Vysočina v oborech středního vzdělávání o 1 340 žáků tj. 5,05%3. Největší
zájem ze strany studentů je o maturitní obory, které navštěvovalo 77,0% žáků, učební obory
22,7% žáků a nástavbové obory 4,3%.
Pokles počtu žáků je ovlivněn poklesem studujících v oborech středního odborného
vzdělávání s výučním listem. Jak ukazuje přehled Tabulka 2 ve školním roce 2009/2010 došlo
3

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní ro 2009/2010 (dále jen
„výroční zpráva“)
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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ke snížení počtu žáků učňovského školství o 266 žáků. Důvodem tohoto poklesu je především
nepříznivý demografický vývoj.
S ohledem na pokles počtu žáků na středních školách a současně na požadavky trhu
práce mohou žáci 18 vytypovaných učebních oborů od školního roku 2010/2011 žádat o
krajská motivační stipendia, jejich cílem je nejen posílit zájem absolventů základních škol o
studium řemesel, ale také motivovat učně k pečlivější přípravě na budoucí povolání.
Stipendii byly podpořeny následující učební obory:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21-53-H/01Modelář
21-55-H/01 Slévač
21-52-H/01 Nástrojař
21-56-H/01 Obráběč kovů
21-57-H/01 Kovář
23-62-H/01 Jemný mechanik
36-54-H/01 Kameník
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník
36-69-H/01 Pokrývač
29-53-H/01 Pekař
29-56-H/01 Řezník a uzenář.
23-55-H/01 Klempíř
39-41-H/01 Malíř a lakýrník

Motivační stipendium se nevztahuje na školy, kde jsou učební obory 23-55-H/01
Klempíř a 39-41-H/01 Malíř a lakýrník vyučovány současně s autoobory např. automechanik
apod.

1.2 Demografický vývoj
Kraj Vysočina si nechal zpracovat studii Dopad demografického vývoje do středních
škol zřizovaných krajem, která se zabývá odhadem vývoje středního školství v kraji Vysočina
v období výrazné demografické nestability. Časově je toto období vymezeno roky 2008 až
2023. V této studii se předpokládá, že v tomto časovém úseku projde středoškolskou
populací vlna demografického poklesu.
Pro provádění úvah týkajících se směrů rozvoje soustavy středního vzdělávání v kraji
je důležité se zabývat trendy v počtu narozených dětí, které jsou určující pro optimální
nastavení kapacit a zefektivnění chodu institucí poskytujících vzdělávání.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Počet narozených dětí v prvních letech nového tisíciletí, oproti posledním létům
předcházejícího období opět začal stoupat a krátký růst kulminuje v roce 2009. Počet
narozených dětí je východiskem pro Graf 1, který zachycuje vývoj počtu 15letých od roku
2006 až do roku 2025.
Graf 1 - Vývoj počtu 15-letých v Kraji Vysočina v letech 2006 – 2025

počet 15ti letých reálný /předpoklad
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Zdroj: ČSÚ

Nyní se školy v Kraji Vysočina nachází v období postupného poklesu počtu žáků na
středních školách, který v minulých letech ovlivnil vývoj základního školství. Ze středních škol
odcházejí silnější ročníky a nastupují populačně slabší. Do 1. ročníků středních škol ve
školním roce 2010/2011 nastoupili patnáctiletí, kteří jsou v odkazu Tabulka 4 uvedeni v roce
2010 (tj. 5 237 žáků), v předchozím školním roce 2009/2010 opouštěli střední školy žáci
uvedeni ve sloupci roku 2006 a 2007.
Graf 1 zachycuje skutečnost, že stavu roku 2006 nebude dosaženo ani v roce 2025,
kdy se patnáctiletými stanou děti narozené v roce 2010. V roce 2025 dosáhne patnácti let
78,4 % z výchozího počtu patnáctiletých roku 2006. S ohledem na následující vývoj, který se
odvíjí od poklesu počtu narozených v letech 1996 až 2006 (tyto ročníky budou do středních
škol vstupovat v letech 2011 až 2021), nedojde v dohledné době k dosažení hodnot počtu
žáků na středních školách z prvních let 21. století. V roce 2011 tvoří tato věková kohorta
pouhých 70,6 % stavu roku 2006.
Počty dětí vpravo od bodu označeného rokem 2010 se budou v jednotlivých letech
ucházet o studium na střední škole, zatímco žáci znázornění nalevo od bodu roku 2010
budou střední vzdělávání opouštět jako absolventi. V počtu žáků na středních školách
očekáváme do roku 2020 klesající vývoj.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Vývoj prezentovaný dlouhodobým poklesem počtu žáků naznačený v uvedeném textu
není nahodilým, ale trvalým jevem.
Ještě pro úplnost je nutné dodat, že počty nových studentů v každém roce jsou pouze
orientační. Jeden z faktorů, který ovlivňuje počet přijímaných žáků v jednotlivých letech je
nastíněn ve výroční zprávě, kde se uvádí, že se věk středoškoláků v posledních letech zvyšuje.
Do 1. ročníků středních škol je nově přijímáno více žáků 16letých než 15letých. U oborů
středního vzdělání s výučním listem je tento poměr ještě výraznější. Jednou z příčin je
odložený nástup na základní školu. Dále je tento poměr způsoben skupinou žáků, kteří se
hlásí do 1. ročníku střední školy opakovaně (přechod z jiného oboru vzdělání) nebo se hlásí
do 1. ročníku z různých důvodů později.

1.3 Nově přijatí žáci v kraji
Dle údajů uvedených k 30. 4. 2011 na webových stránkách Národního ústavu
odborného vzdělávání nastoupilo ve školním roce 2010/2011 ke studiu na všech typech
středních škol v KV celkem 6 122 žáků, což bylo o 990 studentů méně než v předchozím
školním roce. Ke studiu v oborech středního vzdělávání s výučním listem bylo přijato 1793
žáků (pokles o 326 žáků), do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným
výcvikem nastoupilo 369 žáků (pokles o 108 osob), obory středního odborného vzdělávání
s maturitní zkouškou začalo navštěvovat 2 283 žáků (pokles o 386 osob), u středního
vzdělávání bez maturity je to 59 žáků (nárůst o 17 osob) a na gymnázia nastoupilo 1 043
žáků, což je o 16 osob méně než v předchozím školním roce.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Tabulka 3 Podíly nově přijatých žáků v KV (denní studium)
KV

střední
vzdělání s
výučním
listem (E,
H)

střední
střední
vzdělání s vzdělání
maturitní (C, J)
zkouškou
a
odborným
výcvikem
(L0)

střední
gymnaziální celkem
vzdělání s vzdělání (K)
maturitní
zkouškou
(M)

2006/2007

2 256

556

48

2 874

1 298

7 032

2007/2008

2 142

509

55

2 732

1 248

6 686

2008/2009

2 074

527

43

2 792

1 143

6 579

2009/2010

2 119

477

42

2 669

1 159

6 466

2010/2011
rozdíl šk. rok 2009/2010 a
2010/2011

1 793

369

59

2 283

1 043

5 547

-326

-108

17

-386

-116

-919

rozdíl vyjádřený v procentech

-15%

-23%

40%

-14%

-10%

-14%

Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání

Níže uvedená Tabulka 4 poskytuje informace o počtu nově přijímaných žáků do
středního vzdělávání v kraji pro školní rok 2010/2011 a jejich oborovém složení.
Graf 2 - Podíl nově přijatých žáků v KV (denní studium)

Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání

E, H – střední vzdělání s výučním listem (SVsVL)
L - střední vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (SVsMZaOV)
C, J – střední vzdělání (SV)
M – střední vzdělání s maturitní zkouškou (SVsMZ)
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Tabulka 4 Počty a podíly nově přijatých žáků v Kraji Vysočina ve školním roce 2010/11 (stav k 30. 4. 2011)
SVsVL
SVsMZaOV
SV
SOVsMZ
Celkem - po ZŠ
NV
Skupina oborů
počet podíl ČR
počet podíl ČR
počet podíl
ČR
počet podíl ČR
počet podíl ČR
počet podíl
16 Ekologie a ochr. ŽP
35
1,5%
1,2%
35
0,8%
0,6%
18 Inormatické obory
166
7,3%
8,2%
166
3,7%
4,2%
21 Hornictví, hutn. a slév.
3
0,2%
0,0%
4
1,1%
0,6%
0,1%
7
0,2%
0,1%
23 Strojírenství a str. výr.
291
16,2% 18,2% 51
13,8% 14,9%
96
4,2%
5,1%
438
9,7%
11,0% 8
1,4%
26 Elektr., telekom. a VT
126
7,0%
6,4%
86
23,3% 18,9%
113
4,9%
5,7%
325
7,2%
7,1%
55
9,6%
28 Tech. chemie a ch. sil.
6
0,3%
0,3%
0,7%
0,9%
6
0,1%
0,6%
29 Potravinářství a p. ch.
116
6,5%
6,3%
0,5%
116
2,6%
2,7%
31 Text. výr. a oděvnictví
15
0,8%
0,5%
0,3%
0,4%
15
0,3%
0,4%
32 Kožed. a obuv. - plast.
0,1%
0,0%
0,0%
33 Zprac. dřeva a hud.n
142
7,9%
6,1%
19
5,1%
1,2%
0,5%
161
3,6%
2,7%
38
6,6%
34 Polygrafie a další
0,4%
15
4,1%
6,1%
0,5%
15
0,3%
0,9%
36 Stavebnictví, g. a k.
233
13,0% 12,4%
183
8,0%
6,3%
416
9,2%
8,0%
34
5,9%
37 Doprava a spoje
9
0,5%
0,2%
11
0,5%
2,4%
20
0,4%
1,3%
5
0,9%
39 Spec. a interd. ob.
0,5%
72
19,5% 17,1%
0,3%
72
1,6%
1,8%
41 Zemědělství a lesn.
234
13,1% 8,7%
0,4%
142
6,2%
4,3%
376
8,3%
5,6%
43 Veterinářství a v.p.
30
1,3%
0,9%
30
0,7%
0,5%
53 Zdravotnictví
0,5%
1,3%
165
7,2%
7,8%
165
3,7%
4,2%
63 Ekonomika a adm.
3,0%
460
20,1% 19,4% 460
10,2% 9,9%
64 Podnikání v ob.
394
68,5%
65 Gastron., hotel. a tur.
359
20,0% 23,1%
11,5%
238
10,4% 8,2%
597
13,3% 14,2% 41
7,1%
66 Obchod
76
4,2%
6,0%
49
13,3% 10,3%
0,1%
125
2,8%
3,3%
68 Právní a veřejn. činn.
127
5,6%
5,7%
127
2,8%
2,9%
69 Osobní a prov. sl.
169
9,4%
9,1%
45
12,2% 14,8%
1,2%
214
4,8%
4,9%
72 Public., knihov. a inf.
0,4%
0,2%
75 Pedag., učitel. a soc. p.
1,7%
103
4,5%
5,7%
103
2,3%
3,1%
78 Obecně odborná př.
59
100,0% 92,6% 291
12,7% 11,1% 350
7,8%
6,7%
82 Umění a užité umění
14
0,8%
0,7%
28
7,6%
3,3%
0,3%
123
5,4%
4,6%
165
3,7%
2,9%
Celkem
1793 100% 100% 369
100% 100% 59
100%
100% 2283 100% 100% 4504 100% 100% 575
100%
Poznámka: (Červená značí ty případy, kdy je podíl nově přijatých žáků v kraji ve srovnání s ČR výrazně větší; modrá značí ty případy, kdy je podíl nově přijatých žáků v kraji
výrazně menší.)
Zdroj: NÚOV s využitím dat Ústavu pro informace ve vzdělávání
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Z hlediska oborové struktury žáků, kteří byli v Kraji Vysočina přijati ve školním roce 2010/2011 ke
studiu stojí v čele skupiny oborů
• Gastronomie, hotelnictví a turismus – 597 přijatých studentů
• Ekonomika a administrativa s 460 studenty
• Strojírenství a strojírenská výroba s 438 přijatými studenty
Do oborů Obecně odborné přípravy, které v sobě zahrnují gymnázia a lycea nastoupilo ve
školním roce 2010/2011 celkem 291 žáků.
Na základě výsledku uvedených ve výše uvedené tabulce je zřejmé, že v některých oborech
nastoupil v kraji ke studiu větší podíl žáků než na území České republiky. Jedná se o následující obory:
Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou s odborným výcvikem
• Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů – obor Operátor dřevařské a nábytkářské
výroby, 19 přijatých studentů
• Umění a užité umění – obory Starožitník, Uměleckořemeslné zpracování kovů,
Uměleckořemeslné zpracování dřeva, Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky,
Uměleckořemeslné zpracování skla, celkem přijato 28 studentů

1.4 Absolventi v kraji
Následující Tabulka 5 zachycuje počty a podíly absolventů v kraji v uvedeném školním roce,
rozčleněné podle jednotlivých vzdělanostních kategorií a podle skupin oborů vzdělání.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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Tabulka 5 Počty a podíly absolventů v Kraji Vysočina v roce 2010
Kraj Vysočina
Skupina oborů

16 Ekologie a ochr. ŽP
18 Informatické obory
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
26 Elektr., telekom. a VT
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 Potravinářství a p. ch.
31 Text. výr. a oděvnictví
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
34 Polygrafie a další
36 Stavebnictví, g. a k.
37 Doprava a spoje
39 Spec. a interd. ob.
41 Zemědělství a lesn.
43 Veterinářství a v.p.
53 Zdravotnictví
61 Filozofie, teologie
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron., hotel. a tur.
66 Obchod
68 Právní a veřejn. činn.
69 Osobní a prov. sl.
72 Public., knihov. a inf.
75 Pedag., učitel. a soc. p.
78 Obecně odborná př.
82 Umění a užité umění

SVsVL
počet podíl
pod-NP

7 0,4%
408 23,0%
139 7,8%
10 0,6%
87 4,9%
5 0,3%
139
18
176
5

0,2%
16,2%
7,0%
0,3%
6,5%
0,8%

7,8%
1,0%
9,9%
0,3%

13,0%
0,5%

188 10,6%

13,1%

367 20,7%
66 3,7%
144

8,1%

SVsMZaOV
počet podíl
pod-NP

18 4,0%
132 29,2%
55 12,2%

7,9%

20,0%
4,2%

15

3,3%

8

1,8%

50 11,1%

102 22,6%

9,4%

40

8,8%

SV
počet podíl

pod-NP

1,1%
13,8%
23,3%

5,1%
4,1%
19,5%

SOVsMZ
počet podíl
pod-NP

39

1,6%

1,5%
7,3%

154
200

6,5%
8,4%

4,2%
4,9%

20

0,8%

161

6,8%

15
134
20
177

0,6%
5,6%
0,8%
7,4%

513 21,6%
249 10,5%
197 8,3%

13,3%

83

12,2%

3,5%

8,0%
0,5%
65,0%
6,2%
1,3%
7,2%
20,1%
10,4%
5,6%

Celkem - po ZŠ
počet podíl
pod-NP

39

0,8%

25 0,5%
694 15,0%
394 8,5%
10 0,2%
107 2,3%
20 0,4%

0,8%
3,7%
0,2%
9,7%
7,2%
0,1%
2,6%
0,3%

147
18
337
5
65
322
20
177

3,2%
0,4%
7,3%
0,1%
1,4%
7,0%
0,4%
3,8%

3,6%
0,3%
9,2%
0,4%
1,6%
8,3%
0,7%
3,7%

513 11,1%
249 5,4%
564 12,2%
168 3,6%
8,3 1,8%
184 4,0%

10,2%
13,3%
2,8%
2,8%
4,8%

NV
počet podíl

pod-NP

5
23

1,5%
6,8%

1,4%
9,6%

8

2,4%

30

8,9%

6,6%

15
9

4,5%
2,7%

5,9%
0,9%

218 64,7%
22 6,5%
7 2,1%

68,5%
7,1%

83 3,5%
4,5%
83 1,8%
2,3%
218 9,2% 12,7% 245 5,3%
7,8%
14 0,8%
0,8%
32 7,1%
7,6%
115 4,8%
5,4% 161 3,5%
3,7%
1773 100%
100% 452 100%
100%
27
100%
100% 2378 100%
100% 4630 100%
100% 337 100%
100%
Celkem
Poznámka: (Červená - podíl nově přijatých žáků v kraji (pod-NP) je ve srovnání s podílem absolventů výrazně větší; modrá - podíl nově přijatých žáků v kraji je výrazně menší.)
27 100,0% 100,0%

Zdroj: NÚOV s využitím dat Ústavu pro informace ve vzdělávání
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Bereme-li v úvahu oborovou strukturu, pak v roce 2010 absolvovalo nejvíce žáků v následujících
skupinách oborů:
•

Strojírenství a strojírenská výroba s 694 žáky (ke studiu v tomto školním roce přijato 438
žáků)

•

Gastronomie, hotelnictví a turismus s 564 žáky (ke studiu přijato 597 žáků)

•

Ekonomika a administrativa s 513 žáky (ke studiu přijato 460 žáků)

V oborech Obecně odborné přípravy absolvovalo 218 žáků (střední vzdělávání s maturitní
zkouškou) a 27 žáků středního vzdělávání (ke studiu nastoupilo ve školním roce 2010/2011 celkem 350
žáků.
Největší počet absolventů u oborů střední vzdělání s výučním listem:
• Strojírenství a strojírenská výroba s 408 žáky (přijato ke studiu ve školním roce 2010/2011
celkem 291 žáků)
• Gastronomie, hotelnictví a turismus s 367 žáky (přijato 359 žáků)
• Zemědělství a lesnictví se 188 žáky (přijato 234 žáků)
U středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a s odborným výcvikem jsou to následující
skupiny oborů:
• Strojírenství a strojírenská výroba - se 132 absolventy (přijato ke studiu 51 žáků)
• Obchod se 102 absolventy (přijato ke studiu 49 žáků)
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 55 absolventy (přijato 126 žáků)
V případě středního vzdělání s maturitou jsou to následující skupiny oborů
• Ekonomika a administrativa s 513 žáky (ke studiu přijato 460 žáků)
• Podnikání v oborech s 249 žáky (přijato 0 žáků)
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 200 absolventy (přijato 113 žáků)
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2 TRH PRÁCE V ČR
Podle údajů publikovaných Úřadem práce ČR k 30. 9. 2011 poklesla míra registrované
nezaměstnanosti k 30. 9. 2011 na hodnotu 8,02% (srpen 2011 – 8,2 %, září 2010 – 8,5 %). Míru
nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 8 krajů, nejvyšší byla v krajích Ústecký
(12,38 %), Moravskoslezský (10,66 %) a Olomoucký (10,16 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla
zaznamenána v krajích Hlavní město Praha (4,01 %), Jihočeský (6,44 %), Plzeňský (6,46 %),
Královehradecký (6,65 %) a Středočeský (6,76 %).
K 30. 9. 2011 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních
pracovištích celkem 475 115 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 6 420 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 poklesl o 25 366 uchazečů.
V průběhu září 2011 bylo nově zaevidováno 70 457 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to
bylo o 18 614 osob méně a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 4 621 osob méně.
Z evidence v září 2011 odešlo celkem 76 877 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
Bylo to o 20 985 osob více než v předchozím měsíci a o 786 osob méně než v září 2010. Do zaměstnání
z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 44 747 osob, tj. o 11 447 více než v předchozím měsíci a o 2 375
méně než v září minulého roku.
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou
Karlovarského, kde zůstala nezaměstnanost na stejné úrovni jako v srpnu 2011 – největší pokles byl
zaznamenán v kraji Vysočina (o 0,32 %), Jihočeském a Pardubickém (o 0,21 %).
K 30. 9. 2011 bylo evidováno 35 313 nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých všech
stupňů vzdělání, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 7 350 osob a ve srovnání
se zářím 2010 byl nižší o 3 990 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,4 % (srpen 2011 – 5,8 %,
říjen 2010 – 7,9 %).
ÚP ČR evidoval k 30. 9. 2011 celkem 39 795 volných pracovních míst. Počet míst byl o 963 nižší
než v předchozím měsíci a o 4 695 vyšší než v září 2010. Za měsíc září bylo nově nahlášeno nebo
uvolněno 15 539 pracovních míst a 16 502 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno.
Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 11,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech
Děčín (38,7), Teplice (36,5), Bruntál (33,5), Jeseník (32,3) a Kroměříž (30,1).
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Graf 3 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v ČR
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Zdroj: Úřad práce ČR
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3 TRH PRÁCE V KRAJI
Název kraje Vysočina vyjadřuje skutečnost, že se tento správní celek rozkládá na podstatné části
Českomoravské vrchoviny, která je charakteristická zvlněnou krajinou ležící mezi oběma historickými
zeměmi České republiky. Metropolí kraje je Jihlava, Území kraje Vysočina se administrativně člení na 5
okresů Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Jihlava. K 31. prosinci 2010 žilo na
Vysočině 514 569 obyvatel, což představuje čtvrtou nejnižší lidnatost mezi kraji ČR.
Hospodářský vývoj území kraje byl v minulosti výrazně ovlivněn přírodními podmínkami.
Vysočina se vždy řadila mezi chudší oblasti země, na druhou stranu ji to uchránilo před znečištěním
životního prostředí a vznikem velkých území, devastovaných průmyslovým rozvojem.
Tradiční průmyslová odvětví na Vysočině jsou kamenoprůmysl, textilní a dřevozpracující, dále
průmysl strojírenský a potravinářský. Trvale roste i podíl zpracovatelského průmyslu. Průmyslová výroba
je zastoupena v kraji strojírenským a kovodělným, textilním, dřevozpracujícím a potravinářským
odvětvím.
Mezi průmyslové obory, které v posledních letech vykazovaly růst zaměstnanosti, patří
automobilový (jde téměř výhradně o produkci komponent pro výrobu automobilů) a kovozpracující
průmysl, ale také produkce výrobků z plastů a zpracování dřeva.
Naopak u některých tradičních odvětví došlo k poklesu objemu výroby a propouštění
zaměstnanců. Zde se jedná především o sklářský, kožedělný, textilní a oděvní průmysl.
Centry průmyslu jsou bývalá okresní města a další střediska.
Kraj Vysočina nadále pokračuje v tradici zemědělské výroby. Přestože zdejší přírodní podmínky
jsou podprůměrné (nadmořská výška a sklonitost území snižují produkční schopnost půd), pro některé
zemědělské komodity a činnosti je území Vysočiny optimální (produkce brambor, olejnin, pastevní chov
skotu). Po složitém období transformace zůstává pro zemědělství kraje nadále charakteristický
velkovýrobní způsob hospodaření. Většina zemědělských podniků se zaměřuje na kombinaci rostlinné a
živočišné výroby, větší specializaci je možno sledovat u menších výrobních jednotek typu SHR (fyzických
osob).
Úřad práce ve své Analýze o stavu a vývoji trhu práce v kraji Vysočina za rok 2010 popisuje silné a
slabé stránky regionu ve vztahu k ekonomice a trhu práce.

3.1 Silné stránky regionu
• nadprůměrně kvalitní a čisté životní prostředí, což z kraje činí mimo jiné i turisticky atraktivní
oblast a tím se zde naskýtá příležitost pro tvorbu nových pracovních míst v sektoru služeb, což
je v souladu s evropským i světovým trendem,
• silné strojírenské firmy, které v průběhu celosvětové krize zapříčinily propad zaměstnanosti v
kraji, se v roce 2010 naopak zasloužily o zastavení a částečnou eliminaci tohoto propadu,
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
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• sklářský průmysl na Havlíčkobrodsku vykazuje v postižené oblasti již výraznější vzestup,
• postupně dochází k mírnému oživení automobilového průmyslu.

3.2 Slabé stránky regionu
• velký podíl zaměstnanosti v oblasti zemědělství a naopak stále nejnižší podíl zaměstnaných ve
službách,
• poněkud jednostranná výhoda zájmu o rozvinuté strojírenství se při každé změně tohoto
trendu stejně jako v období od druhé poloviny roku 2008 do roku 2009 stane pastí a
dramaticky ovlivní výši nezaměstnanosti v celém regionu kraje Vysočina,
• naopak trvá propouštění ve firmách napříč celým oborovým spektrem,
• zaměstnavatelé více využívají sezónní zaměstnanost (hlavně v zemědělství, stavebnictví a
službách) a institut nekolidujícího zaměstnání.

3.3 Zastoupení profesních tříd v Kraji Vysočina
Z níže uvedeného grafu na Obrázku 2, je můžeme porovnat zastoupení profesních tříd v kraji ve
srovnání s republikovým průměrem. Významně je zastoupena profesní třída řemeslných a
kvalifikovaných výrobců, zpracovatelů a opravářů (KV 20,3%, ČR 17,4%) a také obsluha strojů a zařízení
(KV 17,9%, ČR 13,7%). Z hlediska vzdělanostní struktury můžeme tedy sledovat významné zastoupení
zaměstnanců se středním vzděláním bez maturity, případně středního odborného vzdělání s maturitou.
Naopak na grafu můžeme zjistit, že je v kraji, ve srovnání se stavem v celé ČR, nízko zastoupena profesní
skupina Vědečtí a odborní pracovníci a něco lépe si vedou zástupci skupiny profesních tříd Zákonodárci,
vedoucí a řídící pracovníci. To svědčí o nízkém zastoupení vysokoškoláků ve vzdělanostní struktuře kraje
oproti stavu v ČR (KV 12,9%, ČR 18,4)
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Graf 4 Zastoupení profesních tříd v Kraji Vysočina

Zdroj: UNIV

Vysvětlivky ke grafu:
1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci
2 Vědečtí a odborní pracovníci
3 Techničtí, zdravotní a pedagogičtí pracovníci (včetně
příbuzných oborů)
4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci)
5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě

6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví (včetně
příbuzných oborů)
7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé,
opraváři
8 Obsluha strojů a zařízení
9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

3.4 Zaměstnanost ve vybraných odvětvích
Ekonomika kraje je založena na průmyslové výrobě, která je v kraji zastoupena především
zpracovatelským průmyslem zaměřeným především na automobilový průmysl - jedná se téměř
výhradně o produkci komponent pro výrobu automobilů. Dalšími zastoupenými odvětvími jsou
strojírenství a kovovýroba, dřevozpracující a potravinářské odvětví.
Prvenství v zaměstnanosti podle odvětví drží v Kraji Vysočina zpracovatelský průmysl. V podnicích
zpracovatelského průmyslu je zaměstnáno 32,1 % z celkového počtu zaměstnaných osob v kraji
(republikový průměr činí 25,3%). Oproti ostatním krajům v ČR vykazují vysoké podíly zaměstnaných osob
obory odvětví Zemědělství, lesnictví (KV 7,2%, ČR 3,1%). Nejnižší zaměstnanosti je patrná v odvětvích
Profesní, vědecké technické činnosti (KV 2,5%, ČR 4,1%).
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Graf 5 Zaměstnanost ve vybraných odvětvích v Kraji Vysočina (v %)

Zdroj: ČSÚ
Vysvětlivky ke grafu:
A Zemědělství, lesnictví a rybářství
C Zpracovatelský průmysl
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod, opravárenství
motorových vozidel
H Doprava a skladování

I Ubytování, stravování a pohostinství
M Profesní, vědecké a technické činnosti
O Veřejná správa a obrana, pov. sociální
zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče

Významní zaměstnavatelé Kraje Vysočina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bosch, s.r.o. strojírenský podnik
Automotive Lighting, strojírenský podnik
ŽĎAS, strojírenský podnik
Agrostroj Pelhřimov
Zexel Valeo Compressor Czech
Jihlavan a.s.
Cooper-Standard Automotive
Tesla Jihlava
státní podnik DIAMO, zabývající se těžbou uranové rudy
Zexel Valeo Compressor Europe s.r.o., vyrábějící kompresory
PLEAS a.s., textilní firma
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3.5 Nezaměstnanost v kraji
Dle zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR evidovaly kontaktní pracoviště úřadu práce
k září 2011 celkem 22 419 osob, což je o 621 osob méně než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání
se stejným obdobím roku 2010 je počet uchazečů o zaměstnání v současné době nižší o 1 627 osob.
Míra registrované nezaměstnanosti v září 2011 činila v kraji Vysočina 8,13 % (srpen 2011 – 8,5 %,
září 2010 – 8,6 %).
Míra registrované nezaměstnanosti v České republice k 30. 9. 2011 dosáhla 8,02 %, Kraj Vysočina
se tak drží na středu žebříčku míry nezaměstnanosti mezi ostatními kraji v zemi, a to spolu s krajem
Královehradeckým a Pardubickým krajem.
Graf 6 Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní
místo

Zdroj: Český statistický úřad

Z pohledu nižších územních jednotek byla v září 2011 zaznamenána nejnižší míra
nezaměstnanosti v okrese Pelhřimov (5,2 %), naopak nejvyšší v okrese Třebíč (10,7 %). Při hodnocení
podle míry registrované nezaměstnanosti mezi všemi 77 okresy České republiky byly okresy Kraje
Vysočina seřazeny následovně: okres Pelhřimov (5,2%, 70. místo), okres Jihlava (7,2%, 57. místo), okres
Havlíčkův Brod (7,8%, 47. místo), okres Žďár nad Sázavou (8,7%, 33. místo) a okres Třebíč (10,7%, 17.
místo). Nejvyšší nezaměstnanost v celé zemi příslušela okresům Most a Bruntál, nejnižší
nezaměstnanost náležela okresům Praha – východ a Praha – západ.
Trend měsíců srpna i září 2011 navázal na trend klesající nezaměstnanosti, který byl typický pro
celé první pololetí roku 2011. Ačkoliv se trh práce vyvíjí opět v příznivém směru, tempo klesající
nezaměstnanosti je limitováno omezeným počtem volných pracovních míst. Otázkou pro příští měsíce
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zůstává potenciál vlivu „druhé vlny“ hospodářské krize, která by mohla nepříznivě ovlivnit situaci
v zaměstnanosti napříč celou Českou republikou.

3.6 Volná pracovní místa
Úřad práce ve své nabídce volných pracovních míst registroval k 30. 9. 2011 celkem 1 441
volných pracovních míst. To je ve vztahu k předchozímu měsíci o 171 míst více. V září 2011 bylo na
úřadech práce nově nahlášeno 675 volných pracovních míst a 504 volných pracovních míst bylo
obsazeno, zrušeno nebo uvolněno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 15,6 uchazečů
(minulý měsíc v průměru 18,1 uchazečů na 1 volné pracovní místo). Celorepublikový průměr činil 11,5
dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo.
Z výše uvedených statistických údajů úřadu práce vyplývá, že počet uchazečů na jedno volné
pracovní je oproti celorepublikovému průměru vysoký. Přesto se v kraji objevuje poptávka po
kvalifikované pracovní síle a to především z oborů:
•
•
•
•

strojírenství,
dřevovýroba,
stavebnictví,
pohostinské služby.

K nejčastěji poptávaným profesím evidovaným úřadem práce patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Řidiči nákladních automobilů a tahačů
Obchodní cestující, profesionální poradci v obchodě, obchodní zástupci
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů
Číšníci, servírky
Kuchaři
Strojírenští technici
Technici v kartografii, konstruktéři, kresliči a zeměměřiči
Nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci
Lékaři, ordináři /kromě zubních lékařů/

Z výčtu oborů je patrné, že v kraji přetrvává poptávka po technicky kvalifikovaných pracovnících,
což je v podstatě neměnné i v období kolísavého vývoje hospodářství, resp. v období hospodářské krize.

3.7 Nezaměstnanost čerstvých absolventů v krajském pohledu
Z pohledu současné nezaměstnanosti v Kraji Vysočina nejsou absolventi škol řazeni mezi
nejohroženější skupinu na trhu práce. K největšímu nárůstu počtu absolventů a mladistvých došlo právě
v měsíci září, kdy se po absolvování škol a využití posledních prázdnin tradičně registruje na úřadech
práce nejvíce absolventů.
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Přes pokles celkového počtu uchazečů o zaměstnání se počet evidovaných uchazečů absolventů
zvýšil v průběhu září 2011 o 474 osob na celkových 2 251 absolventů, kteří tvořili 10,0 procent
z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.
Počet nabízených volných pracovních míst určených pro absolventy škol byl a je však minimální.
Zaměstnavatelé vzhledem k přetrvávající výrazné nabídce pracovních sil preferují v řadě oborů
praxi, a to i přes možnost podpory umístění absolventů škol na společensky účelná pracovní místa s
finančním příspěvkem. Bohužel mezi neustále se opakující důvody, které jsou zaměstnavateli uváděny
jako důvod, proč nepřijímají na volné pracovní pozice absolventy, patří:
•
•
•
•
•

nepřipravenost pro vstup na trh práce, malá obeznámenost s pracovně-právními vztahy
absence informací ze světa práce, neznalost zdrojů těchto informací
nízká motivace k hledání práce, leckdy nízké sebevědomí
nejasná představa o pracovním zařazení (pracovním místě)
mnohdy absence pocitu zodpovědnosti a samostatného aktivního přístupu

Kraj
Vysočina

Tabulka 6 Počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů v krajském pohledu (k 30. 4. 2011)

rok

Střední vzdělání s
výučním listem - E, H

Abs

NZ

kraj

ČR

Gymnaziální vzdělání
-K

Abs NZ kraj

ČR

Střední odborné
vzdělání s maturitní
zkouškou a odborným
výcvikem, nástavbové
vzdělávání - L0, L5
Abs NZ

kraj

ČR

Střední odborné vzdělání
s maturitní zkouškou - M

Abs

NZ

kraj

ČR

Celkem

Abs

NZ

2006

2190 343 15,7% 15,7% 1130 66 5,8% 4,4% 841 142 16,9% 14,0% 2382 303 12,7% 11,0% 6543

854

2007

2014 229 11,4% 10,5% 1162 41 3,5% 3,2% 895

95 10,6% 11,1% 2375 189

8,0%

7,8% 6446

554

2008

1938 170

73

6,9%

5,7% 6297

441

2009

1861 298 16,0% 13,4% 1164 47 4,0% 2,4% 800 124 15,5% 11,8% 2429 285 11,7%

7,8% 6254

754

2010

1781 438 24,6% 19,4% 1187 67 5,6% 3,0% 819 197 24,1% 19,3% 2321 316 13,6% 10,6% 6108 1018

2011

1786 353 19,8% 18,7% 1241 59 4,8% 3,2% 789 163 20,7% 18,2% 2378 291 12,2% 11,4% 6194

8,8%

6,9% 1186 37 3,1% 2,5% 838

8,7%

7,8% 2335 161

866

Zdroj: NÚOV
Pozn.
Abs. – počet absolventů ( za školní roky 2005/06 až 2009/2010:
NZ – počet nezaměstnaných absolventů (dubnové hodnoty)

V přehledu Tabulka 6 jsou shrnuty počty nezaměstnaných absolventů škol, počty absolventů z
předchozích školních roků a z nich odvozené míry nezaměstnanosti absolventů 4 v Kraji Vysočina podle
kategorie vzdělání (střední vzdělání s výučním listem, gymnaziální vzdělání, střední odborné vzdělání s
4

Míra nezaměstnanosti absolventů je dána poměrem počtu nezaměstnaných absolventů dané kategorie vzdělání či skupiny oborů
k celkovému počtu absolventů (tj. zaměstnaných, nezaměstnaných i příp. pokračujících dále ve vzdělávání) dané kategorie vzdělání či
skupiny oborů3. Hodnota míry nezaměstnanosti absolventů vyjadřuje, kolik procent absolventů dané kategorie vzdělání, příp. skupiny
oborů zůstane bez zaměstnání
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maturitní zkouškou a odborným výcvikem a nástavbové vzdělání, střední odborné vzdělání s maturitní
zkouškou). Pro porovnání jsou rovněž uvedeny míry nezaměstnanosti absolventů za ČR. V posledním
řádku jsou uvedeny dubnové hodnoty pro rok 2011.
V dubnu 2011 dosahovala míra nezaměstnanosti absolventů středních škol v Kraji Vysočina 14,0
% (901 nezaměstnaných absolventů), což je hodnota vyšší než celorepublikový průměr (12,2 %), ale
současně nižší než v loňském roce. Kraj Vysočina má šestou nejvyšší krajskou míru nezaměstnanosti
absolventů škol v České republice. Pro srovnání: nejnižší míra nezaměstnanosti absolventů středních a
vyšších odborných škol je v Hl. m. Praha (7,3 %) a v Plzeňském kraji (8,4 %), nejvyšší v Ústeckém (16,2 %)
a Karlovarském kraji (15,6 %).
Porovnáme-li míry nezaměstnanosti absolventů Kraje Vysočina podle kategorií dosaženého
vzdělání, nižší míry nezaměstnanosti v kraji vykazují absolventi středního odborného vzdělávání s
maturitní zkouškou (kategorie M) a gymnazisté. Je to zčásti dáno i tím, že ve studiu pokračuje větší část
těchto absolventů – což platí především pro gymnazisty. Nižší byla rovněž míra nezaměstnanosti
absolventů vyšších odborných škol.
Míra nezaměstnanosti absolventů všech kategorií středoškolského vzdělání se v Kraji Vysočina
v posledním roce snížila, pravděpodobně odeznívají důsledky ekonomické krize.
Následující Tabulka 7 uvádí hodnoty nezaměstnanosti k dubnu 2011 v členění nejen podle
kategorie vzdělání, ale také podle skupin oborů vzdělávání. Pokud u některých skupin oborů vzdělání
chybí hodnoty některých ukazatelů, daná skupina oborů se v této kategorii vzdělání v kraji buď
nevyučuje, nebo z ní vychází velmi nízký počet absolventů.
Při bližším studiu tabulky je třeba brát v úvahu, že věrohodnost ukazatele míry nezaměstnanosti
je nízká, jestliže je počet absolventů dané kategorie vzdělání a skupiny oborů příliš malý (tj. pohybuje-li
se řádově v desítkách).
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Tabulka 7 Počty absolventů, nezaměstnaných absolventů a míra nezaměstnanosti absolventů skupin
oborů vzdělání středních škol v Kraji Vysočina k 30. 4. 2011

16 Ekologie a ochr. ŽP
18 Informatické obory
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
26 Elektr., telekom. a VT
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 Potravinářství a p. ch.
31 Text. výr. a oděvnictví
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
34 Polygrafie a další
36 Stavebnictví, g. a k.
37 Doprava a spoje
39 Spec. a interd. ob.
41 Zemědělství a lesn.
43 Veterinářství a v.p.
53 Zdravotnictví
61 Filozofie, teologie
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron., hotel. a tur.
66 Obchod
68 Právní a veřejn. činn.
69 Osobní a prov. sl.
72 Public., knihov. a inf.
75 Pedag., učitel. a soc. p.
78 Obecně odborná př.
82 Umění a užité umění

Celkem

7
408
139
10
87
5

0
65
17
3
17
1

139
18
176
5

34 24,5%
5 27,8%
37 21,0%
0 0,0%

188

0,0%
15,9%
12,2%
30,0%
19,5%
20,0%

26 13,8%

3,8%
13,9%
13,0%
18,9%
21,9%
23,0%
33,3%
22,9%
12,3%
24,7%
14,6%

18
137
78
8
15
38
15
9
50

18,2%

367
66

101 27,5%
23 34,8%

22,3%
19,2%

218
22
109

157

24 15,3%

17,5%

40

14
1786

0
353

0,0%
20%

Gymnaziální vzdělání

12,4%
18,7%

32
789

2 11,1% 5,7%
12 8,8% 10,7%
11 14,1% 14,6%
21,7%
3 37,5% 30,8%
5 33,3% 19,8%
13 34,2% 29,3%
15,8%
1 6,7% 15,8%
2 22,2% 13,1%
14 28,0% 13,8%
22,6%

18,9%
49 22,5% 21,7%
6 27,3% 19,3%
29 26,6% 21,2%
8 20,0% 22,0%

6 18,8% 18,2%
163 20,7% 18,2%

39

6 15,4%

154
200

12 7,8%
26 13,0%

20

5 25,0%

161

24 14,9%

15
134
20
177

2 13,3%
23 17,2%
0 0,0%
10 5,6%

513
249
197

48 9,4%
29 11,6%
25 12,7%

83

20 24,1%

83
218
115
2378
1241

19 22,9%
20 9,2%
22 19,1%
291 12%
59 4,8%

ČR%

míra nezaměstnanosti v
%

počet nezaměstnaných
absolventů

počet absolventů (2010)

ČR%

míra nezaměstnanosti v
%

počet nezaměstnaných
absolventů

počet absolventů (2010)

ČR%

míra nezaměstnanosti v
%

počet nezaměstnaných
absolventů

Skupina oborů

počet absolventů (2010)

Kraj Vysočina

střední
vzdělání
s
maturitní zkouškou a
střední vzdělání s výučním odborným výcvikem - L/0, střední
vzdělání
s
listem - E,H
nástavbové vzdělání - L/5 maturitní zkouškou - M

16,9%
13,6%
10,2%
10,5%
9,1%
15,7%
18,2%
27,3%
19,4%
18,2%
12,7%
13,8%
8,0%
15,6%
10,8%
8,2%
11,6%
12,8%
13,4%
10,9%
13,7%
8,1%
13,1%
11,4%
7,5%
13,4%
11%
3,2%

Zdroj: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2011, NÚV s využitím dat ČSÚ MMSV a Ústavu pro
informace ve vzdělávání

Poznámka: abs – počet absolventů v roce 2010; nezam – počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých; NA – míra
nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých skupinách oborů; ČR – míra nezaměstnanosti absolventů za ČR.
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Největší skupinu neuplatněných absolventů na trhu práce z hlediska vzdělanosti tvořili absolventi
oborů:
• s maturitní zkouškou s odborným výcvikem a nástavbovým studiem (153 osob, míra
nezaměstnanosti absolventů 20,7%)
• s výučním listem (353 osob, míra nezaměstnanosti absolventů 19,8%),
V případě oborů s výučním listem se můžeme setkat s nejvyšší mírou nezaměstnanosti
absolventů skupiny oborů:
• Obchod (34,8%)
• Technická chemie a chemie silikátů (30,0%)
• Gastronomie, hotelnictví a turismus (27,5%)
Také obory skupiny Stavebnictví, geodezie a kartografie vykazují poměrně vysokou míru
nezaměstnanosti absolventů. Důvod můžeme nalézt v tom, že s nástupem ekonomické recese došlo s
určitým zpožděním k propadu stavební výroby, a tím i k výraznému útlumu ve stavebních oborech.
V případě oborů s maturitou s odborným výcvikem a nástavbového studia je to skupina oborů
• Potravinářství a potravinářská chemie (37,5%)
• Textilní výroba a oděvnictví (33,5%)
• Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (31,2%)
U oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou se jedná o skupinu oborů:
• Potravinářství a potravinářská chemie (25,0%)
• Právo, právní a veřejnosprávní činnost (24,12%)
• Pedagogika, učitelství a sociální péče (22,9%)
Naopak jednu z nejnižších hodnot míry nezaměstnanosti vykazují vedle některých technických
oborů, také zdravotnické obory a to především u absolventů středního odborného vzdělání s maturitou
(5,6 %). Přesto počty absolventů maturitních zdravotnických oborů v posledních letech klesají. Důvodem
může být (vedle vysoké náročnosti studia, náročné práce s nepříliš vysokými výdělky a demografického
poklesu v počtech žáků vstupujících v současnosti do středního vzdělávání) i nutnost získání terciárního
vzdělání pro výkon práce zdravotní sestry, i když dříve postačovalo střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Velmi dobré postavení na trhu práce mají rovněž absolventi elektrotechnických oborů středních
škol. Relativně nízké míry nezaměstnanosti jsou patrné zejména u absolventů středního vzdělání s
výučním listem (Vysočina 12,2%), středního odborného vzdělání s maturitou a odborným výcvikem
(Vysočina 14,1%) a středního odborného vzdělání s maturitou (Vysočina 13,0%).
V rámci strojírenských oborů míra nezaměstnanosti sice s nástupem krize stoupla, ale nyní patří
mezi nejnižší. Evidentně se zde projevuje ubývající počet pracovníků s touto kvalifikací ve vyšších
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věkových kategoriích (jak vlivem odchodů do důchodu, tak změnou kvalifikace). Firmy mají především
zájem o klasické obráběče kovů (podle názoru zástupců zaměstnavatelů v regionu, je pro tuto pracovní
činnost dostačující 3 letý klasický studijní obor), o obráběče kovů CNC již tak velký zájem není důvodem
je zastaralý technologický park výrobců, Zaměstnavatelé na společném jednání se zástupci regionů
konstatovali, že těchto pracovníků je na trhu práce dostatek. U strojařů maturantů, ať z oborů s
odborným výcvikem (nezaměstnanost absolventů 8,8 %), či z klasických maturitních oborů
(nezaměstnanost absolventů 7,8 %) je významným faktorem pro rozhodnutí pro práci v oboru zejména
možnost firem odměňovat tyto pracovníky (průměrné platy na Vysočině jsou nižší než republikový
průměr).
Na trhu práce chybí pracovníci v oblasti:
•
•
•
•
•

klasičtí obráběči kovů
seřizovači strojů, technologové v plastikářství
kováři – nízký zájem (spíše nezájem) o studium tohoto oboru
zedníci
krejčí (službové obory)

Na školách regionu nejsou pro nezájem, ze strany studentů, vyučovány učební obory Pekař a
Řezník, a obor Sklář (umělecká úroveň jde také do útlumu.
Z pohledu firem je u dělníků (tvoří převážnou část zaměstnanců) učební obor dostačující (firmy
mají špatné zkušenosti s absolventy maturitních oborů – nechtějí fyzicky pracovat). Pro některé firmy by
postačoval 2letý učební obor, jiné firmy však poukázaly na nevyzrálost absolventů a vítají 3leté učební
obory. Dále pro některé by byla ideální úroveň pro seřizovače - studium oboru maturitního strojaři +
elektrotechnici (dohromady). Kraj podporuje studium nedostatkových profesí motivační stipendiem, a to
především v oborech strojních a stavebních.
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4 IDENTIFIKACE DISPARIT A NÁVRHY JEJICH ELIMINACE
Z informací uvedených v předchozích kapitolách a z dalších informačních zdrojů, v neposlední
řadě i ze strany názorů zástupců veřejné i soukromé sféry v kraji Vysočina vyplývá, že prakticky shodně
s ostatními kraji celé České republiky, mají i na trhu práce v Kraji Vysočina obecně lepší uplatnitelnost
obory technické (řemeslné) nežli obory službové. Význam technických oborů pro kraj jako takový
potvrzuje i struktura jeho hospodářství, ve kterém dominuje zpracovatelský průmysl.
Z informací od zástupců Kraje Vysočina a místních zaměstnavatelů přitom vyplývá, že v regionu je
stále citelný nedostatek absolventů technických oborů zakončených maturitní zkouškou. Ten je
způsobován ve své podstatě dvěma základními faktory:
• nepříznivým demografickým vývojem, který ani v horizontu příštích 15 let nedosáhne více než
cca 78,5 % úrovně výchozího stavu roku 2006,
• celkovým nezájmem žáků absolvujících základní školu, resp. jejich rodičů o studium
technických oborů a řemeslných oborů.
Převis poptávky po technicky kvalifikovaných pracovnících nad jejich nabídkou přetrvává ostatně
ve všech krajích České republiky – tento stav je v podstatě neměnný i v období kolísavého vývoje
hospodářství, resp. v období stávající přetrvávající hospodářské krize. Výzkumy nezávislých společností,
např. studie „Top 10 nejhledanějších pozic“ společnosti Manpower 5 věnovaná deseti nejhledanějším
pracovním pozicím na světě potvrzuje, že poptávka po pracovnících v technických či řemeslných oborech
je konstantní dokonce na úrovni celosvětového měřítka. V Kraji Vysočina se projevuje dlouhodobý
nedostatek především na úrovni následujících profesí:
• klasičtí obráběči kovů
• seřizovači strojů, technologové v plastikářství
• kováři – nízký zájem (spíše nezájem) o studium tohoto oboru
• zedníci
S ohledem na možnost získání ucelenějšího vhledu do stávající situace v Kraji Vysočina možnosti
definovat cesty k jejímu potenciálnímu zlepšení byly identifikovány následující disparity ovlivňující situaci
středního odborného vzděláváním v kraji a místního trhu práce (je potřeba upozornit na skutečnost, že
stávající nestabilní situace v hospodářství a nejasné vyhlídky do budoucna mohou uváděné jevy značným
způsobem ovlivňovat):

5

http://www.manpower.cz/studie.php
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Název disparity

Popis disparity

Význam disparity 6

Doporučení pro její eliminaci

Nezájem absolventů ZŠ o studium
technicky orientovaných oborů na SŠ a
současná neschopnost trhu práce uspokojit
poptávku
firem
po
technicky
kvalifikovaných pracovnících především
s maturitní zkouškou.

Stejně jako v celé České republice, tak i na úrovni
Kraje Vysočina je dlouhodobě zaznamenávána
neschopnost trhu práce uspokojovat potřeby místních
zaměstnavatelů na úrovni technicky kvalifikovaných
pracovníků. V kraji se jedná především o technické
obory zakončené maturitní zkouškou, ale také
výučním listem.

národní

Je žádoucí, aby Kraj Vysočina nadále rozvíjel program
na podporu nedostatkových profesí a parametry
tohoto programu kontinuálně provazoval s potřebami
místních zaměstnavatelů.

Tento problém má přitom dvě polohy – jednou je
nezájem žáků o studium technicky orientovaných
oborů, kterou se snaží kraj řešit prostřednictvím
systémem motivačních stipendií na podporu
nedostatkových
studijních
profesí
(spektrum
podporovaných oborů probíhá každoroční revizí /
doplněním), druhou pak faktická neprovázanost
reálných kompetencí uchazečů o zaměstnání (vč.
absolventů technických oborů středních škol)
s požadavky zaměstnavatelů.

Je nezbytný průběžný přenos informací na úrovni kraj
(zřizovatel většiny škol) – úřad práce (informace o trhu
práce) – zaměstnavatelé (coby stěžejní subjekty
ovlivňující zaměstnanost v kraji). Svou aktivní roli může
v tomto směru sehrávat samozřejmě i Svaz průmyslu a
dopravy ČR, případně i místně významní aktéři
sdružující zaměstnavatele v kraji.
Z dlouhodobého hlediska se též jako efektivní jeví
strategie podpory informovanosti dětí (a jejich rodičů)
o charakteru práce v technických oborech od jejich
nejútlejšího věku.
Ve vztahu k lepší provázanosti spektra kompetencí
žáků středních škol s potřebami zaměstnavatelů je
potřeba nadále rozvíjet systém odborných praxí přímo
u zaměstnavatele v průběhu jejich studia a zároveň
vytvářet pro zaměstnavatele takové informační a
celkově podpůrné zázemí tak, aby byli ochotni do
systému odborných praxí žáků středních škol aktivně
vstupovat a tyto zároveň nepředstavovaly omezení pro
jejich primární činnost.

6

Význam disparity je posuzován na úrovni jejího charakteru dvojím způsobem. Disparita „národního“ představuje nesrovnalost / nesoulad, který je charakteristický pro situaci na úrovni středního odborného školství, resp. jeho
(ne)souladu s trhem práce na úrovni celé České republiky. Disparita „regionální“ identifikuje nesrovnalost / nesoulad, který je dán místními specifiky daného kraje / regionu.
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Vysoké počty absolventů ZŠ vstupujících do
studia netechnických oborů na středních
školách a současná neschopnost trhu práce
absorbovat absolventy těchto oborů

Přes přijímaná opatření Kraje Vysočina (viz zmiňovaný
systém podpory vybraných druhů řemesel) na
podporu studia ve vybraných technických /
řemeslných oborech, vstupuje v kraji stále velmi
významné procento absolventů ZŠ na střední školy do
studia oborů „službového“ charakteru, na jejichž
úrovni zároveň statistiky nezaměstnanosti ukazují, že
absolventi těchto oborů získávají uplatnění mnohem
obtížněji než absolventi technických oborů. Tento
nepříznivý stav lze vhodně ilustrovat např. na skupině
oborů Gastronomie, hotelnictví a turismus nebo
Obchod – tyto patří v kraji na špici co do počtu nově
přijímaných žáků ke studiu, tak co do počtu ze škol
vycházejících absolventů => přitom k 30. 4. 2011 bylo
v průměru za všechny typy a stupně středoškolského
studia nezaměstnaných téměř 1/4 všech absolventů.

národní / regionální

Jako jedna z mála cest jak usilovat o eliminaci této
disparity se jeví důsledná osvěta dětí, jejich rodičů o
reálných potřebách a možnostech uplatnění se na trhu
práce, stejně tak jako o charakteru reálného obsahu
práce v rámci „službových“ či technických / řemeslných
oborech ideálně již od předškolního věku – jen tak
budou moci děti získat k potenciálu svého budoucího
rozvoje dostatečně kritický odstup. Osvěta by
samozřejmě měla být dále efektivně rozvíjena i na
půdě základních škol, kde by jejími cílovými příjemci
neměli být „pouze“ děti – žáci, ale i výchovní poradci a
obecně všichni pedagogičtí pracovníci, kteří by měli být
schopni budoucím absolventům ZŠ poskytovat
relevantní informace o potenciálu, který jim studium
konkrétních oborů na střední škole může do budoucna
přinést.

Stoupající
míra
nezaměstnanosti
absolventů (i celková) ve vybraných
technických
oborech
(především
zakončených závěrečnou zkouškou), jejichž
studium je zároveň podporováno krajem
v rámci systému podpory vybraných druhů
řemesel.

Vlivem přetrvávající ekonomické krize a nepříznivého
vývoje na úrovni některých oborů na úrovni Kraje
Vysočina začala v kraji stoupat nezaměstnanost
v oborech jako je např. stavebnictví a některé obory
strojírenství, které až donedávna vykazovaly
nedostatek pracovníků především na úrovni
dělnických profesí.

regionální

Tato disparita má, oproti výše uvedeným, spíše
partikulární platnost, jelikož vychází se stávajících
nepříznivých ekonomických podmínek způsobených
ekonomickou krizí. Poptávka po kvalifikované
technicky vzdělané pracovní síle bude na trhu práce i
v budoucnu. Je však potřeba důsledně dbát na
provázanost specifikovaných oborů, resp. v jejich rámci
předávaných obecných kompetencí, znalostí a
dovedností s reálnými požadavky zaměstnavatelů.
Cesta k eliminaci tak opět vede skrze průběžný přenos
informací na úrovni Kraje Vysočina (zřizovatel většiny
škol) – úřad práce (informace o trhu práce a jeho
vývoji) – zaměstnavatelé (stěžejní subjekty ovlivňující
zaměstnanost v kraji).
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4.1 Srovnání nezaměstnanosti absolventů s nabídkou volných pracovních
míst na trhu práce v kraji
S cílem nahlédnout situaci v Kraji Vysočina ještě ve větších detailech byla realizována
též analýza volných pracovních míst dle metodiky CZ-ISCO a nezaměstnanosti absolventů
škol dle skupin všech oborů KKOV, které jsou na středních školách v kraji vyučovány (obě dvě
skupiny údajů byly zjišťovány s platností k 30. 9. 2011).
Byly vypracovány podrobné tabulkové přehledy, které tvoří elektronickou přílohu
této analýzy. Tyto tabulkové přehledy stojí na přímé souvztažnosti nezaměstnanosti
absolventů v konkrétních skupinách oborů KKOV 7 (např. skupiny oborů 23 - Strojírenství a
strojírenská výroba), resp. zaměstnání, které mohou v teoretické rovině absolventi těchto
skupin oborů po ukončené svého vzdělávání na střední škole (v maturitním či učebním oboru
– tzn. kategorií vzdělání označených písmeny M a L, resp. E a H) vykonávat a nabídce všech
volných pracovních míst na úrovni těch zaměstnání dle jejich klasifikace metodou CZ-ISCO,
které svým charakterem příslušné skupině oborů odpovídají. Porovnáním těchto dvou skupin
údajů lze definovat hypotetický stav, který by na trhu práce nastal v momentě plné
zaměstnanosti absolventů všech skupin oborů vyučovaných na středních školách v kraji –
výsledkem porovnání je přehled o situaci v jednotlivých skupinách oborů z pohledu
schopností absolventů škol naplňovat příslušné potřeby místního trhu práce. Je nutné
podotknout, že zjištěné údaje na této úrovni mají pouze orientační vypovídací hodnotu a
postupy, které vedly k jejich zjištění nelze brát jako exaktní metodu, jelikož zjišťování
informací bylo předmětem přímého vyhledávání a vyhodnocování dat – situaci na úrovni
trhu práce však ve vztahu k (ne)potřebnosti některých oborů vzdělávání situují velmi dobře 8.
Na následujících dvou stránkách jsou uvedeny grafy 7 a 8, které ilustrují výše uvedené
skutečnosti na úrovni maturitních a učebních skupin oborů. K ucelenému nahlédnutí situace
doporučujeme využít již výše avizované elektronické přílohy této analýzy.

7

V tabulkových přehledech není sledována nezaměstnanost absolventů gymnaziálních a lyceálních oborů
(skupiny oborů KKOV 78 a 79), jelikož u absolventů těchto typů středních škol je předpokladem další studium
na VŠ (či VOŠ), navíc hodnoty nezaměstnanosti absolventů jsou v případě těchto skupin oborů velmi nízké.
8
Největší zkreslení je vnímáno na úrovni skupiny oborů 66 (Obchod) a 63 (Ekonomika a administrativa), k nimž
byla jako potenciálně vhodná zaměstnání přiřazena též zaměstnání typu „Obchodní zástupce“, „Odborný
pracovník v oblasti pojišťovnictví“ (pojišťovací agent) apod. Po těchto zaměstnáních je na trhu práce silná
poptávka v podstatě ve všech krajích České republiky – avšak neznamená to, že ideálními uchazeči o tyto posty
jsou právě absolventi uvedených skupin oborů.
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Graf 7 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Kraji Vysočina dle
předdefinovaných skupin maturitních oborů (stav k 30. 9. 2011)
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Poznámka: kladné hodnoty = počet absolventů, kteří v podstatě nemají šanci najít na trhu práce v kraji v jimi absolvovaném oboru zaměstnání; záporné hodnoty = počet volných
pracovních míst v příslušných skupinách oborů, v nichž existuje potenciální šance pro absolventy nalézt vhodné zaměstnání, nulová hodnota = v převážné většině případů je nulová
hodnota identifikována u skupin oborů, které v kraji vykazují jen minimální počty nabízených pracovních míst, resp. minimální počty absolventů a nezaměstnaných absolventů (jen ve
vzácných případech je nulová hodnota známkou „vyrovnané situace na trhu práce“). K možnosti uceleného nahlédnutí všech souvztažností doporučujeme využít již výše avizované
elektronické přílohy této analýzy.
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Graf 8 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Kraji Vysočina dle
předdefinovaných skupin učebních oborů (stav k 30. 9. 2011)
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Poznámka: kladné hodnoty = počet absolventů, kteří v podstatě nemají šanci najít na trhu práce v kraji v jimi absolvovaném oboru zaměstnání; záporné hodnoty = počet volných
pracovních míst v příslušných skupinách oborů, v nichž existuje potenciální šance pro absolventy nalézt vhodné zaměstnání, nulová hodnota = v převážné většině případů je nulová
hodnota identifikována u skupin oborů, které v kraji vykazují jen minimální počty nabízených pracovních míst, resp. minimální počty absolventů a nezaměstnaných absolventů (jen ve
vzácných případech je nulová hodnota známkou „vyrovnané situace na trhu práce“). K možnosti uceleného nahlédnutí všech souvztažností doporučujeme využít již výše avizované
elektronické přílohy této analýzy.
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ
5 STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI
5.1 Základní popis středního školství
Střední školství v Jihomoravském kraji prochází kurikulární 9 reformou, na základě
které školy přechází od výuky podle celostátně platných učebních dokumentů, k výuce
podle školních vzdělávacích programů (ŠVP). ŠVP si škola vytváří sama, při jejich tvorbě
vychází z rámcových vzdělávacích programů postupně vydávaných Národním ústavem
odborného vzdělávání. Ve školním roce 2009/10 byla na středních školách zahájena výuka
podle ŠVP v 77 oborech vzdělání.
V oblasti středního školství byla na úrovni regionu provedena optimalizační opatření
směřující ke slučování některých středních odborných škol. Slučování škol probíhalo ve 2
vlnách, první v roce 2004 a druhá proběhla v roce 2011. Hlavní zásada použitá při slučování
škol byla ta, že došlo ke slučování škol stejného charakteru a pouze v rámci jednoho města
(tzn. obchodní plus gymnázia, samostatně technické). Podle informací, které zazněly na
konzultačním dnu v Brně a Hodoníně dne 10. 11. 2011 je v současné době naplněnost
kapacit škol cca 75%, během 5-7 let se dále sníží na 50%.
V rámci optimalizace škol zařazených do sítě škol a školských zařízení došlo k úpravě
oborové nabídky škol pro školní rok 2010/11. Ze strany škol bylo požádáno o zápis 17 nových
oborů vzdělání do vzdělávací nabídky středních škol a vyšších odborných škol.
Z důvodu dodržení zásady přijaté v Dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávací soustavy
Jihomoravského kraje bylo zároveň požádáno o výmaz oboru vzdělání či o zápis jako oboru
dobíhajícího u 6 oborů.
V Dlouhodobém záměru JMK je řešena strategie dalšího rozvoje vzdělávací soustavy
v regionu. I když podle závěrů kulatého stolu k problematice středního odborného vzdělávání
v kraji, nelze přesně konstatovat, zda střední odborné vzdělávání a vzdělávání
v oborech s výučním listem pokrývá, nebo nepokrývá potřeby trhu práce v příslušném
regionu. Podle zástupců krajského úřadu, Svazu průmyslu a dopravy ČR v Brně nikdo přesně
nezná a není schopen precizně vyhodnotit potřeby kraje. V kraji se objevuje čím dál více
názor, že není potřeba po nějakou dobu vůbec projektovat absolventy, že pro ně není práce
a že se jedná o mrtvou generaci, po které je nulová poptávka na trhu práce.

9

Kurikulární reformu je možné charakterizovat jako zásadní změnu vzdělávání i vzdělávací politiky pro zvýšení
a zlepšení kvality vzdělávání a efektivity výsledků vzdělávání. Její podstatou je změna cílů a obsahu vzdělávání
směrem k utváření a rozvoji životních dovednosti (klíčových kompetencí) a k přípravě žáků pro praktický život.
Změnou procházejí i procesy řízení vzdělávání, jeho průběžná diagnostika a způsoby hodnocení dosahovaných
výsledků.
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Dlouhodobý záměr stanovuje osm základních oblastí rozvoje regionálního školství
všech zřizovatelů, které by měly udávat směr vývoje a proklamovat úlohu kraje v
jednotlivých oblastech školství:
1.
2.
3.
4.
5.

celoživotní učení pro všechny a jeho realizace
zkvalitnění a modernizace vzdělávání (kurikulární reforma)
zajišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání
zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání
rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství (směrem ke školním
poradenským pracovištím a poradenství k volbě povolání)
6. zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků
7. Změna struktury vzdělávacích příležitostí
8. Zájmové vzdělávání
Naplňování dlouhodobého záměru je každý rok hodnoceno ve Výroční zprávě o stavu
a rozvoji vzdělávací soustavy v JMK.
Specifikem jihomoravského regionu je existence velkého počtu soukromých škol,
které podle informací uvedených v rámci konzultačního dne nebudou ze strany kraje
podporovány, Záměrem kraje je také utlumit obecně odbornou přípravu vyučovanou na
lyceích. Ze strany krajského úřadu bylo konstatováno, že přijatá strategie v dlouhodobém
záměru nebude pro další období výrazně změněna. A i když se na trhu práce začíná
projevovat v některých oblastech nedostatek technických profesí, nebude v něm technické
školství vysloveně podporováno. Zároveň bylo konstatováno, že v kraji převládá názor, že
podpora technických oborů je diskriminační a jedinou kvalitu ve vzdělávání dávají gymnázia.
5.1.1 Základní přehled o síti středních škol v kraji
V Jihomoravském kraji (dále jen JMK) bylo ve školním roce 2009/2010 podle
informací uvedených ve Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
v Jihomoravském kraji zřízeno 150 škol poskytujících středoškolské vzdělání.
Tabulka 8 Střední školy v Jihomoravském kraji
zřizovatel
kraj
obec
církev
soukromý zřizovatel
Ministerstvo mládeže a tělovýchovy ČR
celkem

počet zařízení
102
3
6
35
4
150
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Síť středních odborných škol a středních odborných učilišť tvořily v jednotlivých
okresech:
Okres Blansko
4 gymnázia

Okres Brno město
12 gymnázií

obchodní akademie
střední zdravotnická škola
střední průmyslová škola

2 obchodní akademie
4 střední zdravotnické školy
4 střední průmyslové školy
5 střední odborné učiliště
3 praktické školy
4 střední školy
střední škola uměleckoprůmyslová
13 odborných škol
hotelová škola
2 školy informatiky, spojů a informačních
technologií

2 střední odborné učiliště
praktická škola
střední škola
střední škola uměleckoprůmyslová
4 odborné školy

Okres Brno venkov
5 gymnázií

Okres Břeclav
3 gymnázia

5 středních odborných učilišť
2 střední školy
4 odborné školy

obchodní akademie
střední zdravotnická škola
2 střední průmyslové školy
střední odborné učiliště
praktická škola
4 střední školy
4 odborné školy
hotelová škola

Okres Vyškov
2 gymnázia
obchodní akademie
střední zdravotnická škola
2 střední odborné učiliště
praktická škola
2 odborné školy
ekonomiky a podnikání

Okres Znojmo
3 gymnázia
obchodní akademie
střední zdravotnická škola
3 střední odborné učiliště
praktická škola
střední škola
6 odborných škol
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5.1.2 Počty žáků ve středních školách
Na středních školách všech typů bylo vzděláváno ve školním roce 2009/2010 celkem
62 577 žáků tj. oproti předchozímu školnímu roku o 1377 žáků méně. K poklesu stavu žáků
oproti školnímu roku 2008/2009 došlo u všech typů vzdělávání, především u oborů středního
vzdělávání s maturitní zkouškou a to o 484 žáků a u středního vzdělávání gymnaziálního, kde
došlo k poklesu počtu studentů o 400 osob.
Tabulka 9 Celkový počet žáků ve středních školách dle stupně vzdělání
stupeň dosaženého vzdělání

kategorie vzdělání

počty žáků
2008/2009

střední vzdělání s maturitní
zkouškou

K

17 957

17 557

-400

L

9 624

9 126

-498

z toho nástavbové studium

4 703

4 415

-288

23 451

23 177

-274

129

139

10

celkem

51 032

49 860

-1 172

H

11 639

11 384

-255

0

0

0

1 088

1 138

50

12 727

12 522

-205

C

143

135

-8

J

52

60

8

195

195

0

63 954

62 577

-1 377

60635

59539

M
z toho zkrácené studium

střední vzdělání s výučním listem

z toho zkrácené studium
E
celkem

střední vzdělání

2009/2010

meziroční
rozdíl

celkem
celkem

z toho denní forma vzdělávání
-1 096
Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji za školní rok 2009/2010
C, J – střední vzdělání
E, H – střední vzdělání s výučním listem
K – střední vzdělání s maturitní zkouškou na gymnáziu
L, M – střední vzdělání s maturitní zkouškou

Porovnáme-li mezi sebou školní roky 2008/2009 a 2009/2010 snížil se počet
studujících v Jihomoravském kraji v oborech středního vzdělávání o 1 377 žáků tj. 2,2% 10.
Největší zájem ze strany studentů byl o maturitní obory, které navštěvovalo 72,6 % žáků,
učební obory navštěvovalo 20,0 % žáků a nástavbové obory 7,1 %.
Ve 42 jihomoravských školách probíhala výuka oborů gymnázií v 625 třídách. Denní
studium navštěvovalo celkem 17 557 žáků Proti školnímu roku 2008/2009 byl celkový počet
žáků nižší o 400 osob. Ve sledovaném školním roce bylo na gymnázia přijato celkem 2 908
žáků, v roce předchozím do 1. ročníku nastoupilo o 81 žáků více.
10

Zdroj: Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji za školní rok 2009/2010
(dále jen „výroční zpráva“)
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Pokles počtu žáků je ovlivněn poklesem studujících v oborech středního odborného
vzdělávání s maturitní zkouškou. Jak ukazuje přehled výše uvedená tabulka ve školním roce
2009/2010 došlo ke snížení počtu žáků učňovského školství o 772 žáků a gymnaziálních
oborů je to pokles o 400 žáků. Důvodem tohoto poklesu je především nepříznivý
demografický vývoj.
Obory odborného vzdělávání středních škol navštěvovalo ve školním roce 2009/2010
celkem 12 522 žáků. Možnost získání tohoto typu vzdělání nabízelo 104 škol, z nich na 15
školách bylo kromě denní formy studia poskytováno i studium v jiných formách vzdělávání.
Oproti loňskému roku došlo k poklesu žáků, kteří studovali učební obory o 205 žáků.
Důvodem poklesu je nepříznivá situace v demografickém vývoji kraje.
Jak vyplynulo z jednání se zástupci krajského úřadu v rámci konzultačních dnů v Brně,
nepředpokládá krajský úřad změnu v dlouhodobé koncepci školství v regionu a nepřistoupí
k podpoře žádaných profesí na trhu práce. Podle názoru kraje neexistuje v regionu
nedostatek technicky vzdělaných pracovníků. V kraji převládá názor, že podpora technických
oborů je diskriminační a jedinou kvalitu ve vzdělávání dávají gymnázia.

5.2 Demografický vývoj
Jedním ze zásadních faktorů, které budou v následujících letech ovlivňovat a do
značné míry determinovat možnosti rozvoje středního vzdělávání a středních škol
v jihomoravském kraji bude demografický vývoj. Pro provádění úvah týkajících se směrů
rozvoje soustavy středního vzdělávání v kraji je důležité se zabývat trendy v počtu
narozených dětí, které jsou určující pro optimální nastavení kapacit a zefektivnění chodu
institucí poskytujících vzdělávání.
Počet narozených dětí v prvních letech nové tisíciletí oproti posledním létům
předcházejícího období opět začal stoupat a krátký růst kulminuje v roce 2009. Počet
narozených dětí je východiskem pro následující graf, který zachycuje vývoj počtu 15letých od
roku 2006 až do roku 2025.
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Graf 9 - Počet 15-letých v Jihomoravském kraji v letech 2006 - 2025
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Nyní se školy v Jihomoravském kraji nachází v období postupného poklesu počtu žáků
na středních školách, který v minulých letech ovlivnil vývoj základního školství. Ze středních
škol odcházejí silnější ročníky a nastupují populačně slabší. Do 1. ročníků středních škol ve
školním roce 2010/2011 nastoupili patnáctiletí, kteří jsou v odkazu Graf 2 uvedeni v roce
2010 (tj. 10 310 žáků), v předchozím školním roce 2009/2010 opouštěli střední školy žáci
uvedeni v bodech roku 2006 a 2007.
Výše uvedený graf zachycuje skutečnost, že stavu roku 2006 nebude dosaženo ani
v roce 2025, kdy se patnáctiletými stanou děti narozené v roce 2010. V roce 2025 dosáhne
patnácti let 91,1 % z výchozího počtu patnáctiletých roku 2006. S ohledem na následující
vývoj, který se odvíjí od poklesu počtu narozených v letech 1996 až 2006 (tyto ročníky budou
do středních škol vstupovat v letech 2011 až 2021), nedojde v dohledné době k dosažení
hodnot počtu žáků na středních školách z prvních let 21. století. V roce 2011 tvoří tato
věková kohorta pouhých 68,4 % stavu roku 2006.
Počty dětí vpravo od bodu označeného rokem 2010 se budou v jednotlivých letech
ucházet o studium na střední škole, zatímco žáci znázornění nalevo od bodu roku 2010
budou střední vzdělávání opouštět jako absolventi. V počtu žáků na středních školách
očekáváme do roku 2020 klesající vývoj.
Vývoj prezentovaný dlouhodobým poklesem počtu žáků naznačený v uvedeném textu
není nahodilým, ale trvalým jevem.
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Pro úplnost je nutné dodat, že počty nových studentů v každém roce jsou pouze
orientační. Jeden z faktorů, který ovlivňuje počet přijímaných žáků v jednotlivých letech je
nastíněn ve výroční zprávě, kde se uvádí, že se věk středoškoláků v posledních letech zvyšuje.
Do 1. ročníků středních škol je nově přijímáno více žáků 16letých než 15letých. U oborů
středního vzdělání s výučním listem je tento poměr ještě výraznější. Jednou z příčin je
odložený nástup na základní školu. Dále je tento poměr způsoben skupinou žáků, kteří se
hlásí do 1. ročníku střední školy opakovaně (přechod z jiného oboru vzdělání) nebo se hlásí
do 1. ročníku z různých důvodů později.

5.3 Nově přijatí žáci
Dle údajů k 30. 4. 2011 uvedených na webových stránkách Národního ústavu
odborného vzdělávání nastoupilo ve školním roce 2010/2011 ke studiu na všech typech
středních škol v JMK celkem 13 902 žáků, což bylo o 1 973 studentů méně než v předchozím
školním roce.
Tabulka 10 podíly nově přijatých žáků v Jihomoravském kraji
JMK

střední
vzdělání s
výučním
listem
(E, H)

střední
vzdělání s
maturitní
zkouškou a
odborným
výcvikem (L0)

střední střední
gymnaziální celkem
vzdělání vzdělání vzdělání (K)
(C, J)
s
maturitn
í
zkouško
u (M)

2006/2007

4 783

1 502

112

6 077

3 421

2007/2008

4 710

1 301

112

6 114

3 221

2008/2009

4 450

1 280

145

6 008

3 213

2009/2010

4 501

1 170

109

5 886

3 001

2010/2011

3 928

931

114

4 988

2 811

rozdíl šk. rok 09/10 a 10/11

-573
-13%

-239
-20%

5
5%

-898
-15%

-190
-6%

rozdíl vyjádřený v procentech

15 895
15 458
15 096
14 667
12 772
-1 895
-13%

Zdroj Národního ústavu odborného vzdělávání
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Graf 10 - Podíl nově přijatých žáků v Jihomoravském kraji (denní studium)

Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání

E, H – střední vzdělání s výučním listem (SVsVL)
L - střední vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (SVsMZaOV)
C, J – střední vzdělání (SV)
M – střední vzdělání s maturitní zkouškou (SVsMZ)
K – střední vzdělání s maturitní zkouškou na gymnáziu (GV)

Ke studiu v oborech středního vzdělávání s výučním listem bylo přijato 3 928 žáků
(pokles o 573 žáků), do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným
výcvikem nastoupilo 931 žáků (pokles o 239 osob), obory středního odborného vzdělávání
s maturitní zkouškou začalo navštěvovat 4 988 žáků (pokles o 898 osob), u středního
vzdělávání bez maturity je to 114 žáků (navýšení 5 osob) a na gymnázia nastoupilo 2 811
žáků, což je o 190 osob méně než v předchozím školním roce.
Nejvyšší podíl přijatých žáků vykazují obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
35,9 % a ve školním roce 2010/2011 došlo ke snížení podílu přijatých žáků na tyto obory
vzdělávání a to o 15 %.
U oborů vzdělání s výučním listem došlo v podílu počtu přijatých žáků k poklesu
oproti předchozímu školnímu roku a to o 13 %., ale oproti školnímu roku 2006/2007 narostl
podíl o 0,6 p. b. na celkovém počtu žáků. Podíl přijatých žáků v oborech středního vzdělání
s výučním listem činil ve školním roce 2010/2011 28,2%.
Podíl přijatých žáků (na celkovém počtu přijatých žáků) do oborů středního vzdělání
s maturitní zkouškou a odborným výcvikem se i ve školním roce 2010/2011 (6,7 %) stejně
jako v předchozích letech snížil.
Podíl žáků přijatých ke gymnaziálnímu vzdělávání se oproti předchozímu školnímu
roku zvýšil o 1,3 %. Navíc lze předpokládat zvýšení podílu žáků všeobecného středního
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vzdělávání, které je nejlepší přípravou pro studium na vysokých školách. K jeho navýšení
dojde na úkor odborného středního vzdělávání s maturitou.
Také lze předpokládat, že bez provedení zásahů do struktury nabízených oborů,
mnohé z oborů, které již dnes nejsou dost atraktivní, přestože jsou potřebné a trhem práce
žádané, budou mít vážné problémy se udržet bez zvýšených ekonomických zásahů.
Níže uvedená Tabulka 11 poskytuje informace o počtu nově přijímaných žáků do
středního vzdělávání v kraji pro školní rok 2010/2011 a jejich oborovém složení.
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Tabulka 11 Počty a podíly nově přijatých žáků v Jihomoravském kraji ve školním roce 2010/2011 (stav k 30. 4. 2011)
Jihomoravský kraj
skupina oborů
16 Ekologie a ochr. ŽP
18 Informatické obory
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
26 Elektr., telekom. a VT
28 Tech. chemie a ch. sil.
29 Potravinářství a p. ch.
31 Text. výr. a oděvnictví
32 Kožed. a obuv. - plast.
33 Zprac. dřeva a hud.a
34 Polygrafie a další
36 Stavebnictví, g. a k.
37 Doprava a spoje
39 Spec. a interd. ob.
41 Zemědělství a lesn.
43 Veterinářství a v.p.
53 Zdravotnictví
61 Filozofie, teologie
63 Ekonomika a adm.
64 Podnikání v ob.
65 Gastron., hotel. a tur.
66 Obchod
68 Právní a veřejn. činn.
69 Osobní a prov. sl.
72 Public., knihov. a inf.
75 Pedag., učitel. a soc. p.
78 Obecně odborná př.
82 Umění a užité umění

SVsVL
počet podíl ČR
0,0%
713 18,2% 18,2%
296 7,5% 6,4%
7 0,2% 0,3%
320 8,1% 6,3%
10 0,3% 0,5%
4 0,1% 0,1%
225 5,7% 6,1%
15 0,4% 0,4%
546 13,9% 12,4%
23 0,6% 0,2%
23 0,6% 0,5%
311 7,9% 8,7%
32

0,8%

SVsMZaOV
počet podíl
ČR

91
284

0,6%
9,8% 14,9%
30,5% 18,9%
0,7%

11

1,2%

0,3%

98

10,5%

1,2%
6,1%

212

22,8% 17,1%
0,4%

0,5%

787 20,0% 23,1%
215 5,5% 6,0%

30
63

SV
počet podíl

3,2% 11,5%
6,8% 10,3%

13

11,4%

10

8,8%

SOVsMZ
Celkem - po ZŠ
NV
počet podíl ČR
počet podíl ČR
počet podíl ČR
65 1,3% 1,2%
65 0,7% 0,6%
479 9,6% 8,2%
479 4,8% 4,2%
0,1%
0,1%
335 6,7% 5,1% 1139 11,4% 11,0%
83 7,3% 8,5%
186 3,7% 5,7%
766 7,7% 7,1%
86 7,6% 6,3%
51 1,0% 0,9%
58 0,6% 0,6%
0,1%
44 0,9% 0,5%
364 3,7% 2,7%
0,3%
30 0,6% 0,4%
51 0,5% 0,4%
0,0%
4 0,0% 0,0%
40 0,8% 0,5%
265 2,7% 2,7%
47 4,2% 2,8%
19 0,4% 0,5%
132 1,3% 0,9%
0,2%
350 7,0% 6,3%
896 9,0% 8,0%
37 3,3% 2,5%
9,3 1,9% 2,4%
116 1,2% 1,3%
48 4,2% 2,1%
0,3%
235 2,4% 1,8%
130 2,6% 4,3%
441 4,4% 5,6%
51 4,5% 1,5%
59 1,2% 0,9%
59 0,6% 0,5%
1,3%
489 9,8% 7,8%
534 5,4% 4,2%

ČR

3,0%

814 16,3% 19,4%
407
9
96

8,2%
0,2%
1,9%

8,2%
0,1%
5,7%

824

8,3%

9,9%

15 1,3% 0,4%
658 58,2% 64,1%
41 3,6% 7,9%
30 2,7% 1,3%

1224 12,3% 14,2%
287 2,9% 3,3%
96 1,0% 2,9%
380 9,7% 9,1%
123 13,2% 14,8%
1,2%
503 5,0% 4,9%
24 2,1% 1,3%
57 1,1% 0,4%
57 0,6% 0,2%
1,7%
356 7,1% 5,7%
356 3,6% 3,1%
91 79,8% 92,6%
615 12,3% 11,1%
706 7,1% 6,7%
21 0,5% 0,7%
19
2,0% 3,3%
0,3%
264 5,3% 4,6%
304 3,1% 2,9%
10 0,9% 0,6%
3928 100% 100%
931 100% 100%
114 100% 100% 4988 100% 100% 9961 100% 100% 1130 100% 100%
Celkem
Poznámka: (Červená značí ty případy, kdy je podíl nově přijatých žáků v kraji ve srovnání s ČR výrazně větší; modrá značí ty případy, kdy je podíl nově přijatých žáků v kraji
výrazně menší.)
Zdroj: NÚOV s využitím dat Ústavu pro informace ve vzdělávání
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Jak ukazují údaje uvedené v přehledu výše, největší zájem o studium měli uchazeči ve
školním roce 2010/2011 o obory kategorie středního vzdělávání s maturitní zkouškou (4
988 přijatých žáků). Tento trend souvisí s klesajícím počtem žáků, kteří přechází ze
základního vzdělávání do 1. ročníků středních škol, přičemž kapacity jednotlivých oborů
vzdělání ve středních školách zůstaly převážně stejné, tedy vysoké. Uchazeči z důvodu
velkého množství volných míst ve středních školách při volbě oboru upřednostňují právě
obory vzdělání s maturitní zkouškou. Tento výsledek jen potvrzuje, to co bylo řečeno v rámci
konzultačního dne v Brně, kde bylo řečeno, že jediné kvalitní vzdělání v regionu poskytují
gymnázia. Samotné město Brno je specifické tím, že je to historicky významné vysokoškolské
město a trendem Jihomoravského kraje bude rozšiřování technologických parků s novými
technologiemi.
Z hlediska oborové struktury žáků, kteří byli přijati ve školním roce 2010/2011 ke
studiu v Jihomoravském kraji, stojí v čele skupiny oborů
•
•
•
•

Gastronomie, hotelnictví a turismus – 1 224 přijatých žáků
Strojírenství a strojírenská výroba s 1 139 přijatými žáky
Stavebnictví, geodézie a kartografie – 896 přijatých žáků
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika se 766 žáky.
(počty přijatých žáků jsou uvedeny celkově za celou skupinu oborů bez ohledu na
to, jaké vzdělávání je poskytováno).

Do oborů Obecně odborné přípravy, které v sobě zahrnují lycea, nastoupilo ve
školním roce 2010/2011 celkem 615 žáků.
Z výsledků uvedených v přehledu výše je zřejmé, že v některých oborech nastoupil
v kraji ke studiu větší podíl žáků než na území České republiky (v tabulce označeno červeně).
Jedná se o následující obory (počty studentů jsou uváděny za příslušný obor v dané oblasti
vzdělání):
Střední vzdělání s výučním listem
• Doprava a spoje – obor Manipulant poštovního provozu a přepravy, ke studiu bylo
přijato 23 studentů
Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou s odborným výcvikem
• Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie – obory Tiskař na polygrafických
strojích, Reprodukční grafik pro média, Fotograf a Technik dokončovacího
zpracování tiskovin, ke studiu bylo přijato 98 studentů
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Střední vzdělání s maturitou
• Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů – obor Nábytkářská a dřevařská
výroba, 40 přijatých studentů
• Potravinářství a potravinářská chemie – obor Analýza potravin, ke studiu bylo
přijato 44 studentů
• Publicistika, knihovnictví a informatika – obor Informační služby, ke studiu bylo
přijato 57 studentů
Naopak jsou v JMK obory, do kterých nastoupil ke studiu k 30. 4. 2011 menší podíl
žáků než na území České republiky (v tabulce označeno modře). Jedná se o následující obory
(počty studentů jsou uváděny za příslušný obor v dané oblasti vzdělání):
Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou s odborným výcvikem
• Gastronomie, hotelnictví a turismus – obor Gastronomie, ke studiu bylo přijato 30
studentů

5.4 Absolventi v kraji
Následující Tabulka 12 zachycuje počty a podíly absolventů v kraji v roce 2010,
rozčleněné podle jednotlivých vzdělanostních kategorií a podle skupin oborů vzdělání.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

str. 50 / 78

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

Tabulka 12 Počty a podíly absolventů v Jihomoravském kraji v roce 2010
Jihomoravský kraj
SVsVL
SVsMZaOV
SV
SOVsMZ
Celkem - po ZŠ
NV
Skupina oborů
počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP počet podíl pod-NP
16 Ekologie a ochr. ŽP
25 0,5%
1,3%
25 0,3%
0,7%
18 Informatické obory
9,6%
4,8%
21 Hornictví, hutn. a slév.
23 Strojírenství a str. výr.
668 21,3% 18,2%
90 10,3%
9,8%
316 6,6%
6,7% 1074 12,1% 11,4%
41 6,3%
7,3%
26 Elektr., telekom. a VT
235 7,5%
7,5%
267 30,4% 30,5%
440 9,2%
3,7%
942 10,6%
7,7%
73 11,1%
7,6%
28 Tech. chemie a ch. sil.
0,2%
47 1,0%
1,0%
47 0,5%
0,6%
29 Potravinářství a p. ch.
168 5,3%
8,1%
69 1,4%
0,9%
237 2,7%
3,7%
31 Text. výr. a oděvnictví
28 0,9%
0,3%
32 3,6%
1,2%
41 0,9%
0,6%
101 1,1%
0,5%
32 Kožed. a obuv. - plast.
1 0,0%
0,1%
1 0,0%
0,0%
33 Zprac. dřeva a hud.a
191 6,1%
5,7%
10 1,1%
8 0,2%
0,8%
209 2,4%
2,7%
12 1,8%
4,2%
34 Polygrafie a další
32 1,0%
0,4%
58 6,6% 10,5%
21 0,4%
0,4%
111 1,3%
1,3%
36 Stavebnictví, g. a k.
331 10,5% 13,9%
241 5,0%
7,0%
572 6,5%
9,0%
17 2,6%
3,3%
37 Doprava a spoje
26 0,8%
0,6%
22 2,5%
64 1,3%
1,9%
112 1,3%
1,2%
30 4,6%
4,2%
39 Spec. a interd. ob.
0,6%
130 14,8% 22,8%
130 1,5%
2,4%
41 Zemědělství a lesn.
314 10,0%
7,9%
4 0,5%
166 3,5%
2,6%
484 5,5%
4,4%
22 3,4%
4,5%
43 Veterinářství a v.p.
38 0,8%
1,2%
38 0,4%
0,6%
53 Zdravotnictví
14 0,4%
0,8%
8 14,0% 11,4%
506 10,6%
9,8%
528 6,0%
5,4%
63 Ekonomika a adm.
28 3,2%
5 8,8%
8,8%
919 19,2% 16,3%
952 10,7%
8,3%
20 3,0%
1,3%
64 Podnikání v ob.
184 3,8%
184 2,1%
384 58,5% 58,2%
65 Gastron., hotel. a tur.
607 19,3% 20,0%
41 4,7%
3,2%
328 6,9%
8,2%
976 11,0% 12,3%
31 4,7%
3,6%
66 Obchod
170 5,4%
5,5%
55 6,3%
6,8%
18 0,4%
0,2%
243 2,7%
2,9%
16 2,4%
2,7%
68 Právní a veřejn. činn.
52 1,1%
1,9%
52 0,6%
1,0%
69 Osobní a prov. sl.
334 10,6%
9,7%
121 13,8% 13,2%
6 0,1%
461 5,2%
5,0%
10 1,5%
2,1%
72 Public., knihov. a inf.
54 1,1%
1,1%
54 0,6%
0,6%
75 Pedag., učitel. a soc. p.
289 6,0%
7,1%
289 3,3%
3,6%
78 Obecně odborná př.
44 77,2% 79,8%
790 16,5% 12,3%
834 9,4%
7,1%
82 Umění a užité umění
22 0,7%
0,5%
20 2,0%
2,0%
163 3,4%
5,3%
205 2,3%
3,1%
0,9%
Celkem
3141 100%
100%
878 100%
100%
57 100%
100% 4785 100%
100% 8861 100%
100%
656 100%
100%
Poznámka: (Červená - podíl nově přijatých žáků v kraji (pod-NP) je ve srovnání s podílem absolventů výrazně větší; modrá - podíl nově přijatých žáků v kraji je výrazně menší.)
Zdroj: NÚOV s využitím dat Ústavu pro informace ve vzdělávání
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Bereme-li v úvahu oborovou strukturu, pak v roce 2010 absolvovalo nejvíce žáků v
následujících skupinách oborů (počty absolvujících žáků jsou uvedeny celkově za celou
skupinu oborů bez ohledu na to, jaké vzdělávání je poskytováno):
• Strojírenství a strojírenská výroba s 1074 žáky (ke studiu v tomto školním roce
přijato 1139 žáků),
• Gastronomie, hotelnictví a turismus s 976 žáky (ke studiu přijato 1224 žáků)
• Ekonomika a administrativa s 952 žáky (ke studiu v tomto školním roce přijato
824 žáků),
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 952 žáky (ke studiu
v tomto školním roce přijato 766 žáků),
V oborech Obecně odborné přípravy absolvovalo 790 studentů (střední vzdělávání
s maturitní zkouškou) a 44 žáků středního vzdělávání (ke studiu nastoupilo ve školním roce
2010/2011 celkem 706 žáků.
Největší počet absolventů u oborů:
v oblasti středního vzdělání s výučním listem:
• Strojírenství a strojírenská výroba s 668 žáky (přijato ke studiu ve školním roce
2010/2011 celkem 713 žáků)
• Gastronomie, hotelnictví a turismus s 607 žáky (přijato 787 žáků)
• Osobní a provozní služby s 334 žáky (přijato 380 žáků)
• Stavebnictví, geodézie a kartografie se 331 žáky (přijato 546 žáků)
V oblasti středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou a s odborným výcvikem
jsou to následující skupiny oborů:
Ø Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 267 absolventy (přijato
284 žáků)
Ø Speciální a interdisciplinární obory se 130 absolventy (přijato ke studiu 212 žáků)
Ø Osobní a provozní služby se 121 žáky (přijato 123 žáků)
v oblasti středního vzdělání s maturitou jsou to následující skupiny oborů
• Ekonomika a administrativa s 919 žáky (ke studiu přijato 814 žáků)
• Zdravotnictví s 506 žáky (přijato 489 žáků)
• Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika s 440 absolventy (přijato
186 žáků)
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6 TRH PRÁCE V ČR
Podle údajů publikovaných Úřadem práce ČR k 30. 9. 2011 poklesla míra registrované
nezaměstnanosti k 30. 9. 2011 na hodnotu 8,02% (srpen 2011 – 8,2 %, září 2010 – 8,5 %).
Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 8 krajů, nejvyšší byla v krajích
Ústecký (12,38 %), Moravskoslezský (10,66 %) a Olomoucký (10,16 %). Nejnižší míra
nezaměstnanosti byla zaznamenána v krajích Hlavní město Praha (4,01 %), Jihočeský (6,44
%), Plzeňský (6,46 %), Královehradecký (6,65 %) a Středočeský (6,76 %).
K 30. 9. 2011 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich
kontaktních pracovištích celkem 475 115 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 6 420
nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 poklesl
o 25 366 uchazečů.
V průběhu září 2011 bylo nově zaevidováno 70 457 osob. Ve srovnání s minulým
měsícem to bylo o 18 614 osob méně a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 4
621 osob méně.
Z evidence v září 2011 odešlo celkem 76 877 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení
uchazeči). Bylo to o 20 985 osob více než v předchozím měsíci a o 786 osob méně než v září
2010. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 44 747 osob, tj. o 11 447 více
než v předchozím měsíci a o 2 375 méně než v září minulého roku.
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech krajích s výjimkou
Karlovarského, kde zůstala nezaměstnanost na stejné úrovni jako v srpnu 2011 – největší
pokles byl zaznamenán v kraji Vysočina (o 0,32 %), Jihočeském a Pardubickém (o 0,21 %).
K 30. 9. 2011 bylo evidováno 35 313 nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých
všech stupňů vzdělání, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 7 350 osob
a ve srovnání se zářím 2010 byl nižší o 3 990 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli
7,4 % (srpen 2011 – 5,8 %, říjen 2010 – 7,9 %).
ÚP ČR evidoval k 30. 9. 2011 celkem 39 795 volných pracovních míst. Počet míst byl
o 963 nižší než v předchozím měsíci a o 4 695 vyšší než v září 2010. Za měsíc září bylo nově
nahlášeno nebo uvolněno 15 539 pracovních míst a 16 502 volných pracovních míst bylo
nově obsazeno nebo zrušeno.
Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 11,9 uchazeče, z toho nejvíce
v okresech Děčín (38,7), Teplice (36,5), Bruntál (33,5), Jeseník (32,3) a Kroměříž (30,1).
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Graf 11 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v ČR
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Zdroj: Úřad práce ČR
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7 TRH PRÁCE V KRAJI
Jihomoravský kraj je rozlohou čtvrtým největším krajem ČR, skládá se z okresů
Blansko, Brno- město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Poloha
Jihomoravského kraje je z geografického hlediska velmi výhodná – kraj tvoří spojení mezi
jihem a severem Evropy, sousedí se Slovenskem a Rakouskem a v neposlední řadě také
disponuje napojením na silniční a železniční dopravní sítě evropské dopravní infrastruktury.
Na území celého Jihomoravského kraje žije k 30. 6. 2011 celkem 1 155 873 obyvatel, jeho
metropolí je Brno, druhé největší město ČR, ve kterém žije jedna třetina všech obyvatel
kraje.
JMK patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem. Vytvořený HDP kraje
představuje desetinu HDP ČR. Jak uvádí dokument Průzkum a analýza potřeb
zaměstnavatelů ve vybraných regionech a zpracování výstupů a návrh opatření má
dominantní postavení v ekonomice Jihomoravského kraje zpracovatelský průmysl.
Opomenout nelze ani obchod a opravy spotřebního zboží a tzv. komerční služby.
K nejvýznamnějším oborům kraje patří strojírenství, elektrotechnický průmysl, informační a
komunikační technologie a Life-sciences 11, jedná se o nové rostoucí mladé obory, které
nabývají na významu, firmy jsou v raných fázích vývoje.
Strojírenství je spolu s elektrotechnikou klíčovým průmyslovým odvětvím
Jihomoravského kraje. Kraj má rozsáhlou tradici zejména v energetickém strojírenství.
Dalšími tradičními oblastmi strojírenské produkce jsou ložiskové strojírenství a obráběcí
stroje.
Na základě charakteru produktu a typu aktivit firem byla pro snadnější orientaci v
tomto oboru vytvořena následující typologie firem:
Elektrotechnika
Elektrotechnický průmysl je spolu se strojírenstvím nejvýznamnějším průmyslovým
odvětvím Jihomoravského kraje. Měřeno tržbami je právě elektrotechnický průmysl
nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím kraje, strojírenství je až na druhém místě.
Informační a komunikační technologie (ICT)
Obor informačních technologií (IT) je výrazně mladším oborem ve srovnání se
strojírenstvím a elektrotechnikou. Má proto z hlediska životního cyklu oboru (resp. jeho
11

Tento obor je velmi specifický. Nejedná se o jedno relativně ohraničené průmyslové odvětví, tak jako tomu je např. u
strojírenství nebo elektrotechniky. Spíše lze tento obor charakterizovat jako velice heterogenní skupinu dílčích sub-oborů,
jejichž společnými znaky jsou: (i) vznik a rozvoj firem je obvykle motivován praktickou aplikací (komercializací) výsledků VaV
aktivit v oblasti věd o živé přírodě, (ii) vysoká míra invence a inovace (tvorby zcela nových produktů a tím také trhů)
založená na úzké provázanosti se základním i aplikovaným výzkumem v uvedené oblasti, (iii) dané sub-obory jsou poměrně
mladé, stejně tak firmy, trhy se nacházejí spíše v prvních fázích životního cyklu produktu
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nosných produktů) mnohem blíže oboru Life Sciences, z čehož vyplývají určité podobné
problémy. Vnitřně je obor velmi heterogenní, obsahuje jak vysoce progresivní znalostně
náročné aktivity např. v podobě vývoje specializovaného software, tak relativně nenáročné
služby např. v oblasti poskytování služeb souvisejících s internetem a služeb správy
podnikových IT sítí. Podle údajů VŠPS je Jihomoravský kraj druhým nejvýznamnějším
centrem pro toto odvětví v Česku.
Life-sciences
Z hlediska zaměření produkce firem a charakteru jejich aktivit realizovaných na území
JMK se firmy velmi liší. Z hlediska zaměření produktu lze firmy působící v kraji rozdělit na tři
skupiny,
• výrobci speciálních přístrojů, zařízení a vybavení pro použití v medicíně a výzkumu
• výrobci léčiv a speciálních látek pro další využití ve farmaceutickém průmyslu
• ostatní.
Zemědělství
Trh práce je v jižních okresech, zejména těch orientovaných na zemědělství (více než
60 % celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda), nevyvážený a má sezónní charakter.
Podle statistik úřadu práce jsou některé regiony kraje postiženy vysokou mírou
nezaměstnanosti a podprůměrnou úrovní mezd. Z hlediska výrobních oblastí je zemědělství
zaměřeno především na obiloviny, řepku a cukrovku. Nadprůměrná úroveň přírodních
předpokladů umožňuje nadále pokračovat v dlouhodobé tradici specializovaných oborů
zemědělské výroby s vazbou na specifické regionální rysy. Je to především vinařství,
ovocnářství a zelinářství.
V kraji se nachází více jak 90 % plochy vinic ČR. Vinohradnictví je rozvinuto především
v okrese Břeclav, kde je 46 % plochy všech vinic v ČR, ale i v okresech Hodonín, Znojmo a
částečně také Brno-venkov. V rámci živočišné výroby zaujímá Jihomoravský kraj jedno
z předních míst v chovu prasat a drůbeže.
Ve zprávě o situaci na trhu práce v Jihomoravském kraji v roce 2010 jsou popsány
silné a slabé stránky regionu, které mapují oblast přírodního a kulturního prostředí,
zemědělství a infrastruktury, ekonomiky, podnikání, cestovního ruchu, lidských zdrojů a
zaměstnanosti.

7.1 Silné stránky kraje
•
•

Přítomnost Brna jako významného centra nadregionálního významu v oblasti vědy,
výzkumu a vývoje, strategických služeb a služeb pro podniky,
nadregionální význam řady vyšších a vysokých škol, dostatečná kapacita středních
škol, možnost využít vědeckovýzkumného potenciálu Brna, zejména pro průmyslové
inovace a rozvoj produktivních služeb,
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•
•
•
•
•
•
•

velmi nízký podíl nekvalifikované pracovní síly,
existence významných rozvojových průmyslových zón,
relativně kvalifikovaná pracovní síla,
rovný přístup žen a mužů ke vzdělání,
relativně podprůměrné výdělky jako „motivační faktor“ pro potenciální investory,
výhodná dopravní poloha regionu, existence letiště s mezinárodním statutem,
atraktivní oblast z hlediska rozvoje cestovního ruchu.

7.2 Slabé stránky kraje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nepříznivý demografický vývoj v území,
stále se snižující míra ekonomické aktivity obyvatelstva,
nadprůměrná úroveň nezaměstnanosti, především v okresech na jihu kraje,
podprůměrná úroveň tvorby nových pracovních příležitostí,
nedostatečné motivační prostředí pro skupiny obyvatelstva ohrožených sociální
exkluzí,
nedostatečný rozvoj systému celoživotního vzdělání,
relativně nízký podíl pracovníků s terciárním stupněm vzdělání na úhrnné
zaměstnanosti kraje,
nízký podíl terciárního sektoru na úhrnné zaměstnanosti kraje (především v oblasti
tržních služeb),
nedostatečné využívání flexibilních forem organizace práce, zejména práce na
částečný úvazek,
nízká územní a profesní mobilita pracovní síly,
dlouhodobě podprůměrná úroveň mezd.
Významné průmyslové podniky v kraji:

•
•
•
•
•
•
•
•

textilní firmu Nová Mosilana a.s. v Brně,
ABB, s.r.o. v Brně zabývající se technologiemi pro energetiku a automatizaci
zdravotnické potřeby vyrábějící Hartmann Rico a.s. ve Veverské Bítýšce
IBM s.r.o. - největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb informačních
technologií
DAIKIN DEVICE CR s.r.o. - největší výrobce produktů a poskytovatel služeb
informačních technologií
Erba Lachema s.r.o - vývoje, výroby a prodeje přípravků pro močovou analýzu
klinickou biochemii a bakteriální identifikaci
ZETOR TRACTORS a.s. – výrobce traktorové techniky
Alstom s.r.o - vyrábí a provádí servis systémů pro výrobu elektrické energie ve všech
úrovních energetického řetězce a u všech typů paliva určeného k výrobě energie
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7.3 Zastoupení profesních tříd v Jihomoravském kraji
V Jihomoravském kraji je nejvýznamněji zastoupena profesní třída technických,
zdravotnických a pedagogických pracovníků (24,4%), dále jsou pak hojně zastoupeny profese
řemeslné a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři a také obsluha strojů a zařízení
(17,3%). Porovnáme-li zastoupení profesních tříd v Jihomoravském kraji s republikovým
průměrem, jsou hodnoty zastoupení profesních tříd Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci
Vědečtí a odborní pracovníci vyšší jak republikový průměr to ukazuje z hlediska
vzdělanostní struktury na vyšší zastoupení vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Také
skupina nižší administrativní pracovníci má vyšší procentuální zastoupení v Jihomoravském
kraji než je tomu v celé ČR.
Graf 12 - Zastoupení profesních tříd v Jihomoravském kraji

Zdroj: UNIV
Vysvětlivky ke grafu:
1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci
2 Vědečtí a odborní pracovníci
3 Techničtí, zdravotní a pedagogičtí pracovníci (včetně
příbuzných oborů)
4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci)
5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě

6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví (včetně
příbuzných oborů)
7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé,
opraváři
8 Obsluha strojů a zařízení
9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
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7.4 Zaměstnanost ve vybraných odvětvích
Dominantní postavení v ekonomice Jihomoravského kraje má zpracovatelský
průmysl, v kterém je zaměstnáno nejvíce obyvatel regionu. Podle statistických údajů
uvedených na portálu Národního ústavu odborného vzdělávání 12 je ve zpracovatelském
průmyslu zaměstnáno 23,4% všech zaměstnaných v kraji. Ze statistických dat vyplývá, že
strojírenský a elektrotechnický průmysl se podílí nejvýznamnější měrou na celkové
zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu JMK. Jihomoravský kraj zaujímá nejvyšší příčku
(14,6 %) v zaměstnanosti ve strojírenství v celé ČR.
Graf 13 - Zaměstnanost ve vybraných odvětvích v Jihomoravském kraji

Zdroj: ČSÚ
Vysvětlivky ke grafu:
A Zemědělství, lesnictví a rybářství
C Zpracovatelský průmysl
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod, opravárenství motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
M Profesní, vědecké a technické činnosti
O Veřejná správa a obrana, pov. sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče

12

http://www.nuov.cz/jihomoravsky-kraj
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Ve strojírenství je také nejvyšší počet firem, které upozorňují na problémy s kvalitou a
dostupností lidských zdrojů bez ohledu na to, zda se jedná o vysokoškolsky (VŠ) nebo
středoškolsky (SŠ) vzdělanou pracovní sílu
Pro kraj je charakteristická relativně velká koncentrace vysokých a vyšších škol a
dostatečná kapacita středních škol, ta se odrazila na nadprůměrném počtu osob s
vysokoškolským vzděláním a středoškolským vzděláním s maturitou, na druhou stranu zde
žije nižší počet osob s pouze základním vzděláním oproti celorepublikovému průměru. S tím
také souvisí relativní dostatek kvalifikované pracovní síly.
Dalším významným odvětvím, které ovlivňuje stav zaměstnanosti v kraji je
Velkoobchod a maloobchod, opravárenství motorových vozidel, zde je zaměstnáno 11,9%
zaměstnaných v kraji. Významně se na zaměstnanosti podílí Stavebnictví, kde je zaměstnáno
9,8 % pracujících. Nejmenší zastoupení Těžba a dobývání 0,3%, což vychází z přírodních
podmínek kraje.

7.5 Nezaměstnanost v kraji
Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR klesla k 30. 9. 2011 krajská míra
registrované nezaměstnanosti na hodnotu 8,91 %. Meziročně se snížila o 0,61 procentního
bodu a proti
konci
roku
2010
byl
zaznamenán
pokles o 1,96 bodu.
Míra
nezaměstnanosti v září 2011 byla nejnižší za poslední 2 roky, nižší údaj byl zaznamenán
v červnu roku 2009, a to 8,72 %.
Míra registrované nezaměstnanosti v České republice k 30. 9. 2011 dosáhla hranice
8,02 %. Jihomoravský kraj tak obsadil šesté nejvyšší místo, a proti republikovému průměru
byla vyšší o 0,89 procentního bodu. Jihomoravský kraj stojí za kraji Zlínským krajem a
Vysočinou.
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Graf 14 - Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů o zaměstnání na jedno
volné pracovní místo

Zdroj: Český statistický úřad

Z pohledu nižších územních jednotek byla v září 2011 zaznamenána nejnižší míra
nezaměstnanosti v okrese Brno venkov (7,4 %), naopak nejvyšší v okrese Hodonín (12,8 %).
Při hodnocení podle míry registrované nezaměstnanosti mezi všemi 77 okresy České
republiky byly okresy Jihomoravského kraje seřazeny následovně: okres Blansko (7,9% 45.
místo), okres Brno město (8,1%, 43, místo), okres Brno venkov (7,4%, 55. místo), okres
Břeclav (9,5%, 23. místo), okres Hodonín (12,8%, 6. místo), okres Vyškov (8,0%, 44. místo) a
okres Znojmo (10,4%, 17. místo). Nejvyšší nezaměstnanost v celé zemi příslušela okresům
Most a Bruntál, nejnižší nezaměstnanost náležela okresům Praha – východ a Praha – západ.
Trend měsíců srpna i září 2011 navázal na trend klesající nezaměstnanosti, který byl
typický pro celé první pololetí roku 2011. Ačkoliv se trh práce vyvíjí opět v příznivém směru,
tempo klesající nezaměstnanosti je limitováno omezeným počtem volných pracovních míst.
Otázkou pro příští měsíce zůstává potenciál vlivu „druhé vlny“ hospodářské krize, která by
mohla nepříznivě ovlivnit situaci v zaměstnanosti napříč celou Českou republikou.

7.6 Volná pracovní místa
Úřady práce v Jihomoravském kraji nabízely ke konci září 2011 celkem 2 941 volných
pracovních míst, jejich meziroční úbytek činil 959 míst. I když se meziročně snížil počet
uchazečů o zaměstnání, úbytek volných pracovních míst byl příčinou nárůstu počtu uchazečů
připadajících na 1 volné pracovní místo. Ke konci září 2010 připadlo na 1 místo
15,5 uchazečů, ke konci září 2011 to bylo 19,7 uchazečů. Počty uchazečů na 1 volné pracovní
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

str. 61 / 78

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců
se zájmy zaměstnavatelů

místo se v kraji v meziokresním srovnání pohybovaly od 12,0 uchazečů v okrese Brno-venkov
do 29,3 uchazečů v okrese Břeclav.
Z analýzy zpracované Hospodářskou komorou 13 vydané v prosinci 2011, která v sobě
zahrnuje požadavky a potřeby zaměstnavatelů poptávajících především kvalifikované dělníky
v oblasti průmyslu plyne, že mezi nejvíce poptávané profese v kraji patří právě ty
strojírenské:
•
•
•

svářeči
frézaři
zámečníci

Dále jsou zaměstnavateli poptávány na trhu práce švadleny a krejčí, také některé
stavební profese (zedníci, tesaři) a také místa pro řidiče nákladních automobilů.
V analýze jsou taxativně vyjmenovány nedostatkové profese, které jsou
zaměstnavateli ve strojírenském průmyslu poptávány na trhu práce. Jejich výčet je uveden
v následující tabulce.
Tabulka 13 Nedostatkové profese ve strojírenském průmyslu
Strojírenství
Galvanizér
Kalič
Lakýrník
Mechanik motorových lokomotiv
Mechanik kolejových vozů
Mechanik ortopedický
Pomocný dělník

Mechanik seřizovač
Montér točivých strojů
Optik
Rýsovač
Smaltér
Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel

Zdroj: Průzkum a analýza potřeb zaměstnavatelů ve vybraných regionech a zpracování výstupů a návrh opatření

Zatímco ve většině okresů kraje je nedostatek pracovníků především v dělnických
profesích, ve městě Brně zůstávají déle neobsazena také místa pro některé vysokoškolské
profese. Jedná se především o místa z oborů vztažených k výpočetní technice a také místa,
která vyžadují specifické jazykové znalosti. Vzhledem ke struktuře firem, které do Brna a JMK
v posledních letech lokalizovaly svoji činnost, jsou vysoké nároky kladeny především na
jazykové vybavení pracovníků, a to už i v dělnických profesích, tedy nejen administrativních
či výzkumných.

13

Průzkum a analýza potřeb zaměstnavatelů ve vybraných regionech a zpracování výstupů a návrh opatření
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Podle statistiky úřadu práce 14 byly ze strany zaměstnavatelů v období září 2011
nejvíce poptávány následující profese:
•
•
•
•
•
•
•
•

obchodní zástupci (113 volných míst)
Svářeči (84 volných míst)
Zedníci (81 volných míst)
Kuchaři a pomocní kuchaři (75 volných míst)
Seřizovači a obsluha konvenčních strojů (69 volných míst)
Zámečníci strojů (67 volných míst)
Prodavači v prodejnách (63 volných míst)
Číšníci a servírky (51 volných míst)

7.7 Nezaměstnanost čerstvých absolventů v krajském pohledu
Absolventi škol z hlediska počtu a podílu v celkovém počtu nezaměstnaných
nepředstavují zásadní skupinu. Přestože demograficky se počet absolventů škol snižuje i
v tomto kraji, počet nezaměstnaných z této skupiny není dle údajů úřadu práce v první
polovině roku 2011 zanedbatelný. Počet nabízených volných pracovních míst určených pro
absolventy škol je minimální.
Zaměstnavatelé vzhledem k přetrvávající výrazné nabídce pracovních sil preferovali v
řadě oborů praxi, a to i přes možnost podpory umístění absolventů škol na společensky
účelná pracovní místa s finančním příspěvkem. Bohužel mezi neustále se opakující důvody
uváděnými zaměstnavateli, proč nepřijímají na volné pracovní pozice absolventy, patří:
•
•
•
•
•

nepřipravenost pro vstup na trh práce, malá obeznámenost s pracovně-právními
vztahy
absence informací ze světa práce, neznalost zdrojů těchto informací
nízká motivace k hledání práce, leckdy nízké sebevědomí
nejasná představa o pracovním zařazení (pracovním místě)
mnohdy absence pocitu zodpovědnosti a samostatného aktivního přístupu

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny počty absolventů škol, počty nezaměstnaných
absolventů a z těchto počtů je vypočítán ukazatel – míra nezaměstnanosti absolventů15
v JMK podle kategorie vzdělání (střední vzdělání s výučním listem, gymnaziální vzdělání,
střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem a nástavbové vzdělání,
střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou). Pro porovnání jsou rovněž uvedeny míry

14
15

http://portal.mpsv.cz

Míra nezaměstnanosti absolventů je dána poměrem počtu nezaměstnaných absolventů dané kategorie vzdělání či
skupiny oborů k celkovému počtu absolventů (tj. zaměstnaných, nezaměstnaných i příp. pokračujících dále ve vzdělávání)
dané kategorie vzdělání či skupiny oborů3. Hodnota míry nezaměstnanosti absolventů vyjadřuje, kolik procent absolventů
dané kategorie vzdělání, příp. skupiny oborů zůstane bez zaměstnání.
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nezaměstnanosti absolventů za ČR. V posledním řádku jsou uvedeny dubnové hodnoty pro
rok 2011.
Tabulka 14 Počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů v krajském pohledu (k
30. 4. 2011)
JMK

Střední vzdělání s výučním listem
- E, H

ČR

Gymnaziální vzdělání - K

Abs

NZ

kraj

ČR

Střední odborné vzdělání s
maturitní zkouškou a odborným
výcvikem, nástavbové vzdělávání
- L0, L5

Abs

NZ

kraj

ČR

Střední odborné vzdělání s
maturitní zkouškou - M

rok

Abs

NZ

kraj

Abs

2006

4 677

877

18,8%

15,7%

3 517

181

5,1%

4,4%

2 120

338

15,9%

14,0%

4 977

2007

4 395

575

2,4%

10,5%

3 107

104

3,3%

3,2%

2 206

284

12,9%

11,1%

4 876

2008

3 935

334

3,1%

6,9%

3 097

82

2,6%

2,5%

2 038

182

8,9%

7,8%

4 978

2009

3 840

542

3,4%

13,4%

3 015

72

2,4%

2,4%

2 328

258

11,1%

11,8%

2010

3 502

807

23,0%

19,4%

3 105

96

3,1%

3,0%

1 820

436

24,0%

2011

3 167

710

22,4%

18,7%

3 177

109

3,4%

3,2%

1 534

355

23,1%

NZ

Celkem

kraj

ČR

Abs

NZ

646

13,0%

11,0%

15 291

2 042

497

10,2%

7,8%

14 584

1 460

366

7,4%

5,7%

14 048

964

4 979

420

8,4%

7,8%

14 162

1 292

19,3%

5 081

667

13,1%

10,6%

13 508

2 006

18,2%

4 788

644

13,5%

11,4%

12 666

1 818

Zdroj: NÚOV
Pozn.
Abs. – počet absolventů (za školní roky 2005/06 až 2009/2010; NZ – počet nezaměstnaných absolventů (dubnové
hodnoty)

V dubnu 2011 dosahovala míra nezaměstnanosti absolventů středních v
Jihomoravském kraji 14,2 % (1 818 nezaměstnaných absolventů ve všech kategorií
vzdělávání), což je hodnota vyšší než celorepublikový průměr (12,2 %). V meziročním
srovnání se krajská hodnota mírně snížila (o 0,5 procentního bodu). Jihomoravský kraj má 5.
nejvyšší míru nezaměstnanosti absolventů v České republice. Pro srovnání: nejnižší míra
nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších odborných škol je v Hl. m. Praha (7,3 %) a v
Plzeňském kraji (8,4 %), nejvyšší v Ústeckém (16,2 %) a Karlovarském kraji (15,6 %).
Porovnáme-li míry nezaměstnanosti absolventů Jihomoravského kraje podle kategorií
dosaženého vzdělání, nižší míry nezaměstnanosti v kraji vykazují absolventi s vyšší kategorií
vzdělání - absolventi středního vzdělání s maturitní zkouškou (v oborech kategorie M - bez
odborného výcviku a K - gymnazisté). (Je to zčásti dáno i tím, že ve studiu pokračuje větší
část těchto absolventů.)
Míra nezaměstnanosti absolventů většiny kategorií vzdělání se v kraji v posledním
roce mírně snížila nebo stagnovala.
Následující tabulka uvádí hodnoty nezaměstnanosti k dubnu 2011 v členění nejen
podle kategorie vzdělání, ale také podle skupin oborů vzdělávání. Pokud u některých skupin
oborů vzdělání chybí hodnoty některých ukazatelů, daná skupina oborů se v této kategorii
vzdělání v kraji buď nevyučuje, nebo z ní vychází velmi nízký počet absolventů.
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Tabulka 15 - Počty absolventů, nezaměstnaných absolventů a míra nezaměstnanosti
absolventů skupin oborů vzdělání středních škol v jihomoravském kraji k 30. 4. 2011

ČR %

míra nezaměstnanosti
v%

počet nezaměstnaných
absolventů

střední vzdělání s
maturitní zkouškou - M
počet absolventů (2010)

ČR %

míra nezaměstnanosti
v%

počet nezaměstnaných
absolventů

počet absolventů (2010)

ČR %

míra nezaměstnanosti
v%

počet nezaměstnaných
absolventů

Skupina oborů

počet absolventů (2010)

Jihomoravský kraj

střední vzdělání s
střední vzdělání s výučním
maturitní zkouškou a
listem - E,H
odborným výcvikem - L/0,
nástavbové vzdělání - L/5

16 Ekologie a ochr. ŽP
25
7 28,0% 16,9%
21 Hornictví, hutn. a slév.
3,8%
5,7%
13,6%
23 Strojírenství a str. výr.
668 139 20,8% 13,9% 131 21 16,0% 10,7% 316 38 12,0% 10,2%
26 Elektr., telekom. a VT
235 48 20,4% 13,0% 340 58 17,1% 14,6% 443 58 13,1% 10,5%
28 Tech. chemie a ch. sil.
18,9%
21,7%
47
6 12,8% 9,1%
29 Potravinářství a p. ch.
168 35 20,8% 21,9%
30,8%
69 14 20,3% 15,7%
31 Text. výr. a oděvnictví
28
7 25,0% 23,0%
32
6 18,8% 19,8%
41
5 12,2% 18,2%
32 Kožed. a obuv. - plast.
1
0 0,0% 33,3%
27,3%
33 Zprac. dřeva a hud.a
191 45 23,6% 22,9%
22
9 40,9% 29,3%
8
4 50,0% 19,4%
34 Polygrafie a další
58
7 12,1% 12,3%
58
8 13,8% 15,8%
21
6 28,6% 18,2%
36 Stavebnictví, g. a k.
331 96 29,0% 24,7%
17
1 5,9% 15,8% 241 41 17,0% 12,7%
37 Doprava a spoje
26
3 11,5% 14,6%
52
8 15,4% 13,1%
64
6 9,4% 13,8%
39 Spec. a interd. ob.
130 26 20,0% 13,8%
8,0%
41 Zemědělství a lesn.
314 59 18,8% 18,2%
26
4 15,4% 22,6% 166 47 28,3% 15,6%
43 Veterinářství a v.p.
38
6 15,8% 10,8%
53 Zdravotnictví
14
3 21,4% 23,3%
506 33 6,5% 8,2%
63 Ekonomika a adm.
48
6 12,5% 18,9% 919 127 13,8% 11,6%
64 Podnikání v ob.
384 120 31,3% 21,7% 184 32 17,4% 12,8%
65 Gastron., hotel. a tur.
607 151 24,9% 22,3%
72 22 30,6% 19,3% 328 66 20,1% 13,4%
66 Obchod
170 42 24,7% 19,2%
71 28 39,4% 21,2%
18
2 11,1% 10,9%
68 Právní a veřejn. činn.
52
8 15,4% 13,7%
69 Osobní a prov. sl.
334 69 20,7% 17,5% 131 35 26,7% 22,0%
6
1 16,7% 8,1%
72 Public., knihov. a inf.
54
2 3,7% 13,1%
75 Pedag., učitel. a soc. p.
289 36 12,5% 11,4%
78 Obecně odborná př.
790 84 10,6% 7,5%
82 Umění a užité umění
22
6 27,3% 12,4%
20
3 15,0% 18,2% 163 15 9,2% 13,4%
Celkem
3167 710
22% 18,7% 1534 355 23,1% 18,2% 4788 644 13,5% 11,4%
Gymnaziální vzdělání
3177 109 3,4% 3,2%
Poznámka: abs – počet absolventů v roce 2010; nezam – počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých; NA
– míra nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých skupinách oborů; ČR – míra nezaměstnanosti absolventů za
ČR.
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Největší skupinu neuplatněných absolventů na trhu práce z hlediska vzdělanosti
tvořili absolventi oborů s maturitní zkouškou s odborným výcvikem a nástavbovým studiem
(355 osob, míra nezaměstnanosti absolventů 23,1%), následovaní absolventy oborů
s výučním listem (710 osob, míra nezaměstnanosti absolventů 22,4%).
V případě oborů s výučním listem mají nejvyšší míru nezaměstnanosti absolventů
skupiny
•
•
•

Stavebnictví, geodézie a kartografie (29,0%)
Umění a užité umění (27,3%)
Textilní výroba a oděvnictví (25,0%).

V případě oborů s maturitou s odborným výcvikem a nástavbového studia je to
skupina
•
•
•

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (40,9%)
Obchod (39,4%)
Podnikání v oborech, odvětví (31,3%).
U oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou se jedná o skupinu oborů

•
•
•

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (50,0%)
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (28,6%)
Zemědělství a lesnictví (28,3%).

V oborové struktuře připravovaných absolventů vykazují jedny z nejnižších hodnot
míry nezaměstnanosti zdravotnické obory. Trvale nejnižší míry nezaměstnanosti zůstávají u
absolventů středního odborného vzdělání s maturitou (13,5 %). Nízké míry nezaměstnanosti
již několik let poukazují na potřebu zvýšení počtu absolventů těchto oborů – zejména s
přihlédnutím k demografickému vývoji populace. Skutečný vývoj počtů absolventů
maturitních zdravotnických oborů je však v posledních letech opačný, počty absolventů
klesají. Důvodem může být (vedle vysoké náročnosti studia, náročné práce s nepříliš
vysokými výdělky a demografického poklesu v počtech žáků vstupujících v současnosti do
středního vzdělávání) i nutnost získání terciárního vzdělání pro výkon práce zdravotní sestry,
když dříve postačovalo střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Velmi dobré postavení na trhu práce mají rovněž absolventi elektrotechnických oborů
středních škol. Relativně nízké míry nezaměstnanosti jsou patrné zejména u absolventů
středního vzdělání s výučním listem (20,4 %, z 234 absolventů 48 nenašlo uplatnění na trhu
práce), středního odborného vzdělání s maturitou a odborným výcvikem (17,1 % 340
absolventů z toho 48 nezaměstnaných) a středního odborného vzdělání s maturitou (13,1 %
448 absolventů, na trhu práce neuplatněno 58 osob).
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V rámci strojírenských oborů míra nezaměstnanosti sice s nástupem krize stoupla, ale
nyní patří mezi nejnižší. Evidentně se zde projevuje ubývající počet pracovníků s touto
kvalifikací ve vyšších věkových kategoriích (jak vlivem odchodů do důchodu, tak změnou
kvalifikace). Ukazuje se zájem firem zejména o strojaře maturanty, ať z oborů s odborným
výcvikem (16,0 %), či z klasických maturitních oborů (JMK 12,0 %). Významný zájem je i o
vyučené (20,8 %).
S nástupem ekonomické recese došlo s určitým zpožděním k propadu stavební
výroby, a tím i k výraznému útlumu ve stavebních oborech, což se odrazilo zejména na
nezaměstnanosti absolventů středního vzdělání s výučním listem (29,0 %), kteří tak již třetím
rokem dosahují vysoce nadprůměrné míry nezaměstnanosti. Odvětví stavebnictví je
charakteristické zaměstnáváním levné pracovní síly ze zahraničí a zaměstnáváním pracovníků
načerno, kde někteří z nich mohou být zároveň evidováni na úřadech práce jako
nezaměstnaní. V současné době se bohužel neočekává příliš brzké znovuoživení.
Vyšší mírou nezaměstnanosti jsou tradičně postiženi absolventi zemědělských oborů.
V JMK mají dobré postavení absolventi středního vzdělání s výučním listem (18,8 %).
V případě středního vzdělání s maturitou se jedná o vyšší nadprůměrné hodnoty (JMK 28,3
%).
Hodnoty míry nezaměstnanosti v ekonomických maturitních studijních oborech
kategorie M neukazují, že by nezaměstnanost v těchto oborech byla vysoká, ačkoli je zde
připravován vysoký počet absolventů (10,7 %, 952 absolventů ve všech kategoriích
vzdělávání).
U oborů skupiny Gastronomie, hotelnictví a turismus je míra nezaměstnanosti téměř
pro všechny kategorie středního vzdělání nadprůměrná. Nejvyšší je u absolventů středního
odborného vzdělání s maturitou a odborným výcvikem (30,6%).
Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává u skupiny oborů vzdělání Podnikání
v oborech zejména v kategoriích středního odborného vzdělání s maturitou a odborným
výcvikem (JMK 31,3%),
Problémy s uplatněním na trhu práce pociťují i absolventi skupiny oborů 33
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, a to takřka ve všech kategoriích. Zejména se
jedná o absolventy středního odborného vzdělání s maturitou a odborným výcvikem a o
absolventy středního odborného vzdělání s maturitou.
Jak z pohledu celého kraje, tak z pohledu dílčích podniků v regionu (mimo město
Brno) je známo, že u strojírenských podniků chybí „černá“ řemesla - především svářeči a
obráběči kovů (například v Blansku).
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Nedostatečnou kapacitou kvalifikované pracovní síly v technických oborech se zabývá
dokument Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 (2009-2013). Zde je
konstatováno, že hlavním tématem v oblasti lidských zdrojů je nedostatečná produkce a
kvalita technicky vzdělaných středoškoláků v kraji. Problémy uváděné strojírenskými a
elektrotechnickými firmami se nejčastěji vztahují k omezené dostupnosti potřebné pracovní
síly. Situace došla v současnosti tak daleko, že již nejde pouze o nedostatečnou nebo
nevhodnou kvalifikaci, ale o nedostatek lidí na pozice ve výrobě bez ohledu na vhodnost
nebo nevhodnost jejich kvalifikace. Firmy upozorňují na vysoké náklady na
zaučení/zaškolení, které se pohybují až v řádech milionu korun na zaměstnance za rok.
Situace vzniklá na trhu práce v segmentu technicky kvalifikovaných středoškoláků firmám
značně komplikuje schopnost maximalizovat výkon vlastních kapacit a flexibilně reagovat na
potřeby zákazníků.
Konkrétní dopady se v jednotlivých firmách liší. Např. strojírenství má značně cyklický
charakter a lze tak očekávat, že samotný nedostatek počtu lidí do výrobních pozic bude
postupně ustávat (vrchol cyklu již odezněl, navíc se očekává růst počtu firem přesunujících
výrobu do levnějších zemí). Skutečným problémem je oblast výchovy adekvátně
kvalifikovaných středoškolsky vzdělaných techniků. V regionálních inovačních strategiích se
uvádí, že ze strany firem je voláno po koordinovaném rozvoji středního technického
vzdělávání, přičemž základem rozvoje by měly být:
§

Větší otevřenost a motivace středních technických škol pro spolupráci s firmami na
obsahu výuky (jsou výjimky a těch již firmy hojně využívají, ale ty nestačí).

§

Zásadní změna image technického vzdělávání (je nutno řešit již na základních školách
a přes rodiče).

§

Pravidelný monitoring (a foresight – „firmy mají poměrně dobrou představu, co
budou potřebovat za 4 roky, stačí nás obejít, zpracovat to a rozhodnout“) potřeb
zaměstnavatelů v kraji a tomu odpovídající řízení velikosti nabídky středního
vzdělávání při otevírání oborů.

§

Zvlášť citelný je uvedený problém v mikroregionech mimo hlavní centrum kraje, kde
byla identifikována řada místních aktivit zaměřených na řešení středního technického
vzdělávání. Problémem je, že střední školy, kterých se tyto místní aktivity týkají,
spadají pod vliv kraje a nikoliv města, které je obvykle do uvedených iniciativ
zapojeno. V tomto případě je třeba upozornit na potřebu citlivého přístupu kraje, aby
jeho případná aktivita (třebaže dobře míněná) nezničila to, co již bylo vytvořeno a
funguje.
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8 IDENTIFIKACE DISPARIT A NÁVRHY JEJICH ELIMINACE
Ze závěrů konzultačního dne v Brně, podle názorů zástupců kraje není v JMK
nedostatek technických pracovníků v kraji. Zástupci regionu konstatují, že město Brno je
specifické tím, že je to historicky významné vysokoškolské město a trendem Jihomoravského
kraje bude rozšiřování technologických parků s novými technologiemi. Zástupce Úřadu práce
České republiky - krajské pobočky v Brně, který se této sféře dlouhodobě věnuje, je
oficiálního názoru, který je zveřejňován i na různých odborných akcích a v odborném tisku,
že není nedostatek technických profesí, že v regionu je spousta zbytečných technických
profesí. Podle názoru tohoto odborníka by se trhu práce neměly přizpůsobovat školy, ale
naopak trh práce se musí přizpůsobit školám. Své tvrzení dokládá argumentem, že Čechy
byly tradičním technickým státem historicky a je pochopitelné, že odborové svazy v tom
chtějí pokračovat dál. Nutno podotknout, že například ve Švýcarsku teze odborářů neplatí,
země prosperuje bez průmyslu.
Z výsledků výše uvedených a z názorů zaměstnavatelů v regionu vyplývá, že v regionu
existují technické profese, které jsou na trhu nedostatkové např. strojírenské, stavební.
V regionu je stále citelný nedostatek absolventů technických oborů zakončených
maturitní zkouškou, ale také absolventů studia zakončeným výučním listem. Ten je
způsobován ve své podstatě těmito základními faktory:
§ nepříznivým demografickým vývojem, který ani v horizontu příštích 15 let
nedosáhne více než cca 78,5 % úrovně výchozího stavu roku 2006,
§ celkovým nezájmem žáků absolvujících základní školu, resp. jejich rodičů o studium
technických oborů a řemeslných oborů
§ přehlížením problému ze strany kraje, podporováním především studia na
gymnáziích, nezpracování systému podpory nedostatkových řemesel.
Převis poptávky po technicky kvalifikovaných pracovnících nad jejich nabídkou
přetrvává ostatně ve všech krajích České republiky – tento stav je v podstatě neměnný i
v období kolísavého vývoje hospodářství, resp. v období stávající přetrvávající hospodářské
krize. Výzkumy nezávislých společností, např. studie „Top 10 nejhledanějších pozic“
společnosti Manpower 16 věnovaná deseti nejhledanějším pracovním pozicím na světě
potvrzuje, že poptávka po pracovnících v technických či řemeslných oborech je konstantní
dokonce na úrovni celosvětového měřítka. V Jihomoravském kraji se stejně jako v dalších
krajích České republiky se projevuje dlouhodobý nedostatek především na úrovni
následujících profesí:

16

http://www.manpower.cz/studie.php
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§ klasičtí obráběči kovů
§ seřizovači strojů
§ svářeči
§ zedníci
S ohledem na možnost získání ucelenějšího vhledu do stávající situace
v Jihomoravském kraji možnosti definovat cesty k jejímu potenciálnímu zlepšení byly
identifikovány následující disparity ovlivňující situaci středního odborného vzděláváním
v kraji a místního trhu práce (je potřeba upozornit na skutečnost, že stávající nestabilní
situace v hospodářství a nejasné vyhlídky do budoucna mohou uváděné jevy značným
způsobem ovlivňovat):
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Název disparity

Popis disparity

Význam disparity 17

Doporučení pro její eliminaci

Nezájem absolventů ZŠ o studium
technicky orientovaných oborů na SŠ
a současná neschopnost trhu práce
uspokojit
poptávku
firem
po
technicky
kvalifikovaných
pracovnících především maturitní
zkouškou a také výučním listem.

Stejně jako v celé České republice, tak i na úrovni
Jihomoravského kraje je dlouhodobě zaznamenávána
neschopnost trhu práce uspokojovat potřeby místních
zaměstnavatelů na úrovni technicky kvalifikovaných
pracovníků. V kraji se jedná především o technické obory s
maturitní zkouškou a výučním listem.

národní

Je žádoucí, aby kraj pohlížel na potřeby trhu práce a
nastavil systém na podporu nedostatkových profesí a
parametry tohoto programu (spektrum podporovaných
oborů,
limitace
maximálního
počtu
žáků
v podporovaných
oborech
apod.)
kontinuálně
provazoval s potřebami místních zaměstnavatelů.

Tento problém má přitom dvě polohy – jednou je nezájem
žáků o studium technicky orientovaných oborů, kterou kraj
neřeší např. prostřednictvím systému motivačních
stipendií na podporu nedostatkových studijních profesí,
druhou pak faktická neprovázanost reálných kompetencí
uchazečů o zaměstnání (vč. absolventů technických oborů
středních škol) s požadavky zaměstnavatelů.

Je nezbytný průběžný přenos informací na úrovni kraj
(zřizovatel většiny škol) – úřad práce (informace o trhu
práce) – zaměstnavatelé (coby stěžejní subjekty
ovlivňující zaměstnanost v kraji). Svou aktivní roli může
v tomto směru sehrávat samozřejmě i Svaz průmyslu a
dopravy ČR, případně i místně významní aktéři
sdružující zaměstnavatele v kraji.
Z dlouhodobého hlediska se též jako efektivní jeví
strategie podpory informovanosti dětí (a jejich rodičů)
o charakteru práce v technických oborech od jejich
nejútlejšího věku.
Ve vztahu k lepší provázanosti spektra kompetencí
žáků středních škol s potřebami zaměstnavatelů je
potřeba nadále rozvíjet systém odborných praxí přímo
u zaměstnavatele v průběhu jejich studia a zároveň
vytvářet pro zaměstnavatele takové informační a
celkově podpůrné zázemí tak, aby byli ochotni do
systému odborných praxí žáků středních škol aktivně
vstupovat a tyto zároveň nepředstavovaly omezení pro
jejich primární činnost.

17

Význam disparity je posuzován na úrovni jejího charakteru dvojím způsobem. Disparita „národního“ představuje nesrovnalost / nesoulad, který je charakteristický pro situaci na úrovni středního
odborného školství, resp. jeho (ne)souladu s trhem práce na úrovni celé České republiky. Disparita „regionální“ identifikuje nesrovnalost / nesoulad, který je dán místními specifiky daného kraje / regionu.
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Existence
velkého
množství
soukromých středních škol.

V kraji existuje velké množství soukromých odborných škol.
Ze strany krajského úřadu nemohou být ovlivňovány
vyučované studijní obory a školy tak mohou produkovat
absolventy atraktivních profesí, kteří nejsou požadováni
trhem práce. To vede k navyšování nezaměstnanosti
absolventů.

regionální

Zahájit spolupráci se soukromými školami utvořením
pracovní skupiny ze zástupců kraje, soukromých škol a
zaměstnavatelů, která bude vycházet z analýzy trhu
práce.

Vysoké
počty
absolventů
ZŠ
vstupujících do studia netechnických
oborů na středních školách a
současná neschopnost trhu práce
absorbovat absolventy těchto oborů

V kraji vystupuje stále velmi významné procento
absolventů ZŠ na střední školy do studia oborů
„službového“ charakteru, na jejichž úrovni zároveň
statistiky nezaměstnanosti ukazují, že absolventi těchto
oborů získávají uplatnění mnohem obtížněji než absolventi
technických oborů. Tento nepříznivý stav lze vhodně
ilustrovat např. na skupině oborů Gastronomie, hotelnictví
a turismus, Obchod či Služby a poskytované služby – tyto
patří v kraji na špici co do počtu nově přijímaných žáků ke
studiu, tak co do počtu ze škol vycházejících absolventů =>
přitom k 30. 4. 2011 bylo v průměru za všechny typy a
stupně středoškolského studia nezaměstnaných téměř 1/4
všech absolventů.

národní / regionální

Jako jedna z mála cest jak usilovat o eliminaci této
disparity je důsledná osvěta dětí, jejich rodičů o
reálných potřebách a možnostech uplatnění se na trhu
práce, stejně tak jako o charakteru reálného obsahu
práce v rámci „službových“ či technických / řemeslných
oborech ideálně již od předškolního věku – jen tak
budou moci děti získat k potenciálu svého budoucího
rozvoje dostatečně kritický odstup. Osvěta by
samozřejmě měla být dále efektivně rozvíjena i na
půdě základních škol, kde by jejími cílovými příjemci
neměli být „pouze“ děti – žáci, ale i výchovní poradci a
obecně všichni pedagogičtí pracovníci, kteří by měli být
schopni budoucím absolventům ZŠ poskytovat
relevantní informace o potenciálu, který jim studium
konkrétních oborů na střední škole může do budoucna
přinést.

Stoupající míra nezaměstnanosti
absolventů (i celková) ve vybraných
technických oborech (především
zakončených závěrečnou zkouškou).

Vlivem přetrvávající ekonomické krize a nepříznivého
vývoje na úrovni některých oborů na úrovni
stoupat
Jihomoravského
kraje
začala
v kraji
nezaměstnanost v oborech jako je např. stavebnictví a
některé obory strojírenství, které až donedávna vykazovaly
nedostatek pracovníků především na úrovni dělnických
profesí.

regionální

Tato disparita by má, oproti výše uvedené, spíše
partikulární platnost, jelikož vychází ze stávajících
nepříznivých ekonomických podmínek způsobených
ekonomickou krizí. Poptávka po kvalifikované technicky
vzdělané pracovní síle bude na trhu práce i
v budoucnu. Je však potřeba důsledně dbát na
provázanost specifikovaných oborů, resp. v jejich rámci
předávaných obecných kompetencí, znalostí a
dovedností s reálnými požadavky zaměstnavatelů.
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8.1 Srovnání nezaměstnanosti absolventů s nabídkou volných pracovních
míst na trhu práce v kraji
S cílem nahlédnout situaci v Jihomoravském kraji ještě ve větších detailech byla
realizována též analýza volných pracovních míst dle metodiky CZ-ISCO a nezaměstnanosti
absolventů škol dle skupin všech oborů KKOV, které jsou na středních školách v kraji
vyučovány (obě dvě skupiny údajů byly zjišťovány s platností k 30. 9. 2011).
Byly vypracovány podrobné tabulkové přehledy, které tvoří elektronickou přílohu
této analýzy. Tyto tabulkové přehledy stojí na přímé souvztažnosti nezaměstnanosti
absolventů v konkrétních skupinách oborů KKOV 18 (např. skupiny oborů 23 - Strojírenství a
strojírenská výroba), resp. zaměstnání, které mohou v teoretické rovině absolventi těchto
skupin oborů po ukončené svého vzdělávání na střední škole (v maturitním či učebním oboru
– tzn. kategorií vzdělání označených písmeny M a L, resp. E a H) vykonávat a nabídce všech
volných pracovních míst na úrovni těch zaměstnání dle jejich klasifikace metodou CZ-ISCO,
které svým charakterem příslušné skupině oborů odpovídají. Porovnáním těchto dvou skupin
údajů lze definovat hypotetický stav, který by na trhu práce nastal v momentě plné
zaměstnanosti absolventů všech skupin oborů vyučovaných na středních školách v kraji –
výsledkem porovnání je přehled o situaci v jednotlivých skupinách oborů z pohledu
schopností absolventů škol naplňovat příslušné potřeby místního trhu práce. Je nutné
podotknout, že zjištěné údaje na této úrovni mají pouze orientační vypovídací hodnotu a
postupy, které vedly k jejich zjištění nelze brát jako exaktní metodu, jelikož zjišťování
informací bylo předmětem přímého vyhledávání a vyhodnocování dat – situaci na úrovni
trhu práce však ve vztahu k (ne)potřebnosti některých oborů vzdělávání situují velmi
dobře 19.
Na následujících dvou stránkách jsou uvedeny grafy 15 a 16, které ilustrují výše
uvedené skutečnosti na úrovni maturitních a učebních skupin oborů. K ucelenému
nahlédnutí situace doporučujeme využít již výše avizované elektronické přílohy této analýzy.

18

V tabulkových přehledech není sledována nezaměstnanost absolventů gymnaziálních a lyceálních oborů
(skupiny oborů KKOV 78 a 79), jelikož u absolventů těchto typů středních škol je předpokladem další studium
na VŠ (či VOŠ), navíc hodnoty nezaměstnanosti absolventů jsou v případě těchto skupin oborů velmi nízké.
19
Největší zkreslení je vnímáno na úrovni skupiny oborů 66 (Obchod) a 63 (Ekonomika a administrativa), k nimž
byla jako potenciálně vhodná zaměstnání přiřazena též zaměstnání typu „Obchodní zástupce“, „Odborný
pracovník v oblasti pojišťovnictví“ (pojišťovací agent) apod. Po těchto zaměstnáních je na trhu práce silná
poptávka v podstatě ve všech krajích České republiky – avšak neznamená to, že ideálními uchazeči o tyto posty
jsou právě absolventi uvedených skupin oborů.
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Graf 15 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Jihomoravském kraji dle
předdefinovaných skupin maturitních oborů (stav k 30. 9. 2011)
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Poznámka: kladné hodnoty = počet absolventů, kteří v podstatě nemají šanci najít na trhu práce v kraji v jimi absolvovaném oboru zaměstnání; záporné hodnoty = počet volných
pracovních míst v příslušných skupinách oborů, v nichž existuje potenciální šance pro absolventy nalézt vhodné zaměstnání, nulová hodnota = v převážné většině případů je nulová
hodnota identifikována u skupin oborů, které v kraji vykazují jen minimální počty nabízených pracovních míst, resp. minimální počty absolventů a nezaměstnaných absolventů (jen ve
vzácných případech je nulová hodnota známkou „vyrovnané situace na trhu práce“). K možnosti uceleného nahlédnutí všech souvztažností doporučujeme využít již výše avizované
elektronické přílohy této analýzy.
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Graf 16 - Výsledek porovnání počtu volných pracovních míst s počtem nezaměstnaných absolventů v Jihomoravském kraji dle
předdefinovaných skupin učebních oborů (stav k 30. 9. 2011)
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Poznámka: kladné hodnoty = počet absolventů, kteří v podstatě nemají šanci najít na trhu práce v kraji v jimi absolvovaném oboru zaměstnání; záporné hodnoty = počet volných
pracovních míst v příslušných skupinách oborů, v nichž existuje potenciální šance pro absolventy nalézt vhodné zaměstnání, nulová hodnota = v převážné většině případů je nulová
hodnota identifikována u skupin oborů, které v kraji vykazují jen minimální počty nabízených pracovních míst, resp. minimální počty absolventů a nezaměstnaných absolventů (jen ve
vzácných případech je nulová hodnota známkou „vyrovnané situace na trhu práce“). K možnosti uceleného nahlédnutí všech souvztažností doporučujeme využít již výše avizované
elektronické přílohy této analýzy.
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