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1 Úvod 

 

Rekvalifikační kurzy jsou nejrozšířenějším a nejznámějším prostředkem aktivní 

politiky zaměstnanosti. Oblíbenost a rozšířenost rekvalifikačních kurzů v posledních letech 

neustále narůstá, obzvlášť od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, a 

naskytly se moţnosti čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.   

Rekvalifikační kurzy v rámci národních projektů jsou financovány aţ z 85 % z 

Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu, další projekty jsou financovány 

zcela z Evropského sociálního fondu, například rekvalifikační kurzy v rámci grantových a 

regionálních individuálních projektů.  

V dnešní době, kdy se vysoká nezaměstnanost drţí dlouhodobě na vysoké úrovni, je 

velmi důleţité, aby rekvalifikace byla přínosná a uchazeči o zaměstnání přinesla poznatky a 

dovednosti, které mu pomohou a usnadní najít zaměstnání. 

Cílem práce je popsat problematiku rekvalifikačních kurzů a zhodnotit spokojenost 

účastníků s obsahem a celkovou realizací rekvalifikací v okrese Šumperk.  

První kapitola bude obsahovat základní pojmy a teoretické souvislosti z oblasti trhu 

práce, nezaměstnanosti, popis pasivní a aktivní politiky státu, na základě odborné literatury. 

Druhá kapitola bude více zaměřena na rekvalifikace, popis rekvalifikačních kurzů, druhy 

rekvalifikací a její postupný vývoj.  

V praktické části jsou obsaţeny nejprve informace o trhu práce v okrese Šumperk a 

nejvýznamnější zaměstnavatelé. Dále je uveden popis rekvalifikačních kurzů v okrese 

Šumperk a na závěr pak výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na spokojenost 

účastníků s realizací rekvalifikace. Dotazník byl realizován za pomocí rekvalifikačních 

středisek a odboru zprostředkování na ÚP Šumperk. V poslední části budou vyhodnoceny 

výsledky dotazníkového šetření a uveden návrh na vylepšení dle výsledků. 
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2 Teoretické souvislosti trhu práce a aktivní politiky zaměstnanosti 

 

2.1 Trh práce 

Trh práce je místo, kde dochází ke střetu nabídky s poptávkou mezi uchazeči o práci a 

zaměstnavateli. O faktorech působících na tento trh rozhoduje i to, zda je v dokonalé nebo 

nedokonalé konkurenci. Aby byl trh dokonale konkurenční, musí splnit následující podmínky: 

 existence velkého mnoţství subjektů na trhu práce, které nemohou ovlivňovat cenu, 

 homogennost na trhu práce, coţ znamená, dokonalá substituce jak zaměstnanců, tak 

zaměstnavatelů, 

 všichni účastníci jsou dokonale informovaní o trhu práce. 

Pokud jsou splněny tyto podmínky, dochází k optimálnímu rozmístění pracovníků do 

firem za optimální mzdu za práci. Pokud není splněn některý z předpokladů, dostává se trh 

práce do nedokonalé konkurence, coţ vede k nerovnostem projevujícím se nezaměstnaností a 

sniţováním mezd. 

Trh práce je odvozen od ostatních trhů, to znamená, ţe funguje na podobném principu 

jako například trh zboţí nebo sluţeb, má ale některé specifické rysy. Na trhu práce se jedná o 

nabídku a poptávku po práci, ovšem práce neexistuje sama o sobě, nositelem práce je člověk a 

jeho činnost. 
1
 

 

2.2 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost vzniká důsledkem nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu 

práce. K nerovnováze na trhu práce můţe dojít, pokud se sníţí poptávka v důsledku 

cyklických krizí nebo technologického pokroku, který vede ke sníţení poptávky po ţivé práci. 

                                                 
1RIEVAJOVÁ, Eva a kol. Trh práce a politika zamestnanosti. Bratislava: Ekonomická univerzita 

v Bratislavě, 2008. 265 s. ISBN 978-80-225-2878-8. 
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Zvýšení nabídky práce můţe vznikat například v důsledku nových vstupů na trh, ţen 

po mateřských a rodičovských dovolených, studentů po škole nebo odstraněním bariér pro 

vstup cizinců na trh. Disproporce vznikají, pokud je dostatek volných pracovních míst a 

přesto velká nezaměstnanost, k tomu dochází v důsledku neodpovídající kvalifikace 

nezaměstnaných.  

V dnešní době se stala vysoká nezaměstnanost běţnou součástí ţivota ve většině zemí. 

Liberalisticky naklonění ekonomové věří tomu, ţe vysoká nezaměstnanost je jen přechodným 

jevem, ovšem ne všichni ekonomové situaci vidí tak optimisticky. 

Nezaměstnanost neznamená pouze sníţení efektivity ekonomického systému, ale 

přináší s sebou spoustu dalších problémů ve společnosti. V zemích s vysokou 

nezaměstnaností roste sociální napětí a dochází k nárůstu chudoby, kriminality a dalších 

negativních dopadů. Ztráta příjmu, znamená pro většinu osob uvrhnutí do chudoby nejen 

jedince samotného, ale i celé jeho rodiny.  

Ne, kaţdý kdo nepracuje, je však nedobrovolně nezaměstnaný, nedobrovolně 

nezaměstnaný je ten, kdo se aktivně podílí na hledání práce, je schopen práce z hlediska 

zdravotního a přes svou snahu, je stále bez práce. Jsou lidé, kteří jsou ochotni pracovat za 

určitých podmínek a při určité výši mzdy, a lidé kteří nejsou ochotni pracovat při ţádné 

úrovni mzdy ani pracovních podmínek. Z těchto důvodů se nezaměstnanost dělí na 

dobrovolnou a nedobrovolnou. Kdyţ je mzdová sazba na rovnováţné úrovni, je poptávka i 

nabídka v rovnováze, pokud jsou i přesto někteří lidé nezaměstnaní, jedná se nejspíše o 

dobrovolnou nezaměstnanost. Dobrovolně nezaměstnaní jsou ti, kteří hledají práci za vyšší 

mzdu, neţ tu kterou nabízejí zaměstnavatelé. Pokud jsou sociální dávky v takové výši jako 

mzda, lidé nejsou motivováni pracovat. Pokud je mzdová sazba na vyšší úrovni, můţe 

docházet k nedobrovolné nezaměstnanosti, protoţe je více lidí co by za danou mzdu chtěli 

pracovat, ale není dostatek pracovních nabídek.  

Osoby na trhu práce dělíme na ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo. Mezi 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo patří zaměstnaní a nezaměstnaní. Do ekonomicky 

neaktivního obyvatelstva řadíme studenty, osoby ve starobním důchodu, maminky na 

mateřské a rodičovské dovolené a osoby, které nechtějí, nebo nemohou pracovat.  
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Pokud člověk přijde o práci, má moţnost podat ţádost o zprostředkování zaměstnání 

na úřadu práce. Evidence na úřadu práce není povinná, ale výhodná, protoţe za 

nezaměstnaného je např. v ČR placeno zdravotní pojištění a má moţnosti placených 

rekvalifikací a vzdělávání, aby zvýšil svou moţnost uplatnění. Uchazeč o zaměstnání 

evidovaný na úřadu práce, však musí na úřad pravidelně docházet. Pokud uchazeč nebude 

plnit součinnost s úřadem práce, coţ znamená pravidelně docházet na smluvené schůzky, 

docházet se informovat na doporučená vhodná pracovní místa a plnit další povinnosti, můţe 

být uchazeč z evidence vyřazen, aţ na půl roku. Po tuto dobu by si musel sám hradit zdravotní 

pojištění.
2
 

 

2.2.1 Druhy nezaměstnanosti 

Frikční nezaměstnanost je podle ekonomů nejméně problémovým typem 

nezaměstnanosti, nezatěţuje tolik ekonomický systém. Frikční nezaměstnanost je krátkodobá, 

přechodná a nevyhnutelná, jde o osoby, které se z osobních nebo ekonomických důvodů 

rozhodli změnit zaměstnání. Období mezi odchodem z jednoho zaměstnání a nástupem do 

dalšího zaměstnání je označováno za frikční nezaměstnanost. Jedná se také o absolventy škol 

a období neţ najdou své první zaměstnání.  

Část frikční nezaměstnanosti bývá dobrovolná a část je způsobena ekonomickými 

změnami a potřebou se jim přizpůsobit. Frikční nezaměstnanost je prakticky nevyhnutelná, 

protoţe není moţné nařídit, aby lidé neměnili zaměstnání. Tato nezaměstnanost se zároveň 

prodluţuje, pokud je podpora v nezaměstnanosti příliš vysoká. 

Cyklická nezaměstnanost se odvíjí od hospodářského cyklu, pokud je ekonomika 

v recesi tak se poptávka po práci sniţuje, pokud se ekonomika dostává do expanze, poptávka 

po práci se zvyšuje. 

Sezonní nezaměstnanost vzniká v důsledku střídání ročních období, se kterými je 

spojena změna ve spotřebě určitého druhu zboţí a sluţeb. Sezónní zaměstnanci se stávají 

                                                 

2
 Mareš, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém, Praha:Sociologické nakladatelství, 

2002. ISBN 80-86429-08-3. 
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v určitém ročním období pravidelně nezaměstnanými v důsledku změny poptávky po určitém 

druhu sluţeb nebo statků.  

Strukturální nezaměstnanost vzniká v důsledku strukturálních změn v ekonomice. 

Do strukturálních změn v ekonomice se řadí změny, kdy dojde k útlumu některého odvětví a 

jiné odvětví se začne rozvíjet. Pracovníci ovšem nemají kvalifikaci pro práci v rozvíjejícím se 

odvětví a proto, vzniká nezaměstnanost. Tento typ nezaměstnanosti se mnohdy můţe týkat jen 

některých problémových regionů, kde například dojde k útlumu některého z odvětví. Spočívá 

v nesouladu mezi nabídkou a poptávkou, na trhu práce je dostatek volných míst, ale 

nedostatek lidí s odpovídající kvalifikací. Tuto nezaměstnanost lze efektivně řešit pomocí 

rekvalifikací. Pro reakci na strukturální nezaměstnanost je důleţitá také flexibilita pracovních 

sil, a ochota přizpůsobit se změnám.  

Skrytou nezaměstnanost tvoří lidé, kteří mají o práci zájem, ale nejsou evidování na 

úřadu práce. Do této skupiny jsou řazeny například ţeny v domácnosti, mladiství nebo lidé 

odcházející do předčasného důchodu. Do skryté nezaměstnanosti patří i lidé, kteří jsou řazeni 

do rekvalifikačních kurzů nebo jiných programů APZ.  

Přirozená míra nezaměstnanosti je situace, kdy se trh dostává do rovnováhy, to 

znamená ţe, všichni kteří chtějí při dané úrovni mzdové sazby pracovat, jsou zaměstnaní. 

V přirozené míře nezaměstnanosti není zahrnuta cyklická nezaměstnanost.  Přirozená míra 

nezaměstnanosti se ovšem nedá stanovit v konkrétním čísle, tato nezaměstnanost se můţe 

v kaţdé zemi lišit.  

Dlouhodobá nezaměstnanost - do dlouhodobé nezaměstnanosti se řadí lidé, kteří jsou 

bez práce déle neţ rok. Můţe jít o následek dlouhodobé recese v ekonomice, nebo pokud jsou 

mzdy dlouhodobě na nízké úrovni. Můţe dojít také k tzv. pasti nezaměstnanosti, jde o situaci, 

kdy jsou příjmy ze sociálních dávek srovnatelné nebo dokonce vyšší, neţ odměna za práci. 

V této situaci mnozí lidé nemají potřebu pracovat a nemají motivaci hledat si zaměstnání. 
3
 

 

                                                 

3
 KOLIBOVÁ, H., KUBICOVÁ, A. Trh práce a politika zaměstnanosti, Karviná 2004. Skripta 

Slezská univerzita v Opavě, obchodně podnikatelská fakulta. 
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2.2.2 Důsledky nezaměstnanosti 

Lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, jsou nuceni uskromnit své náklady, a naučit 

se hospodařit s minimálním příjmem. Problémem je, ţe nezaměstnanost nemá důsledky pouze 

na jednotlivce, ale i na celou jeho rodinu. Za dlouhodobou nezaměstnanost se povaţuje 

nezaměstnanost delší neţ jeden rok. 

Situace, kdy člověk nemůţe nalézt práci, jsou velmi stresové a čím je doba 

nezaměstnanosti delší, tím více lidé ztrácí naději na zlepšení. Pokud nezaměstnanost trvá 

opravdu dlouho, hrozí riziko, ţe si lidé na situaci zvyknou a zároveň klesá snaha při hledání 

zaměstnání. S délkou nezaměstnanosti se sniţuji i schopnosti a znalosti z oboru vzdělání a 

praxe.  

 Velmi problematická je v poslední době nezaměstnanost mladistvých a absolventů po 

školách. Absolventi mají často problémy nalézt po škole zaměstnání v důsledku nedostatečné 

praxe. U této skupiny hrozí, ţe si snadno zvyknou na příjem od rodičů, tedy příjem bez 

vlastního přičinění a sniţuje se motivace hledat si práci. Často také hrozí zařazení do 

rizikových skupin, jako jsou uţivatelé drog, sekty, zvyšuje se kriminalita této skupiny a další 

negativní dopady.  

Zařazení do různých rizikových skupin ovšem hrozí i ostatním nezaměstnaným 

především se zvyšuje konzumace alkoholu jako řešení nepříznivé situace a kriminální činnosti 

těchto dlouhodobě nezaměstnaných osob. V důsledku toho dochází zároveň i k rozvratům 

rodin, zdravotním problémům a dalším negativním projevům.
4
 

 

2.3 Politika zaměstnanosti 

Politika zaměstnanosti je soubor opatření, které mají vést k rovnováze na trhu práce. O 

rovnováhu na trhu práce v rámci politiky zaměstnanosti usiluje především stát, zaměstnanci, 

zaměstnavatelé a odbory. Politika zaměstnanosti nemůţe přímo ovlivňovat trh práce na 

mikroúrovni, to znamená počet pracovníků, výkonnost, výši výdělků, kvalifikaci, to je 

v kompetenci trhu práce. Usiluje spíše o vyrovnávání vztahů mezi nabídkou a poptávkou. 

                                                 

4
 ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, B. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 

Praha: GradaPublishing a. s., 200. 236 s. Psyché. ISBN 80-247-9006-8. 
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Rozhodující vliv na trh práce náleţí hospodářské politice, která provádí opatření vedoucí 

k ekonomickému růstu a tvorbě pracovních míst. 

Politika zaměstnanosti se orientuje na tyto oblasti: 

 rozvoj sítě institucí v oblasti práce, jako jsou úřady práce, poradenská střediska a další 

instituce poskytující poradenské sluţby a zprostředkování zaměstnání, 

 podporuje vytváření nových pracovních míst, poskytuje finanční podpory i pro udrţení 

stávajících pracovních míst a věnuje se i rozvoji zaměstnanců a uchazečů pro lepší 

uplatnění na trhu práce, 

 zaměřuje se na ţivotní podmínky, osob bez zaměstnání, poskytuje finanční podpory. 

Politika zaměstnanosti a hospodářská politika sledují jeden společný cíl a to sniţování 

nezaměstnanosti a podpora zaměstnanosti. 

 

2.3.1 Aktivní politika zaměstnanosti v ČR 

APZ se začala v České republice postupně rozvíjet od 50-tých let 20. Století. Důvod aţ 

pozdějšího rozvoje aktivní politiky, spočívá ve vysoké zaměstnanosti v poválečném období. 

Aktivní politika zaměstnanosti se začala tedy více projevovat aţ v období 70-tých let. Politika 

zaměstnanosti se začala více zaměřovat na výcvik pracovníků a zlepšování dovedností pro 

hledání práce a další aktivity napomáhající najít práci.  

Opatření politiky zaměstnanosti mají i svůj finanční rozměr. Zdrojem financování 

těchto aktivit jsou buď účelově vytvářené fondy ve formě pojištění 

v nezaměstnanosti,nebotakové, které je zaloţeno na platbách pojistného. Toto pojistné platí 

zaměstnanci i zaměstnavatelé, nebo také stát ze státního rozpočtu a z prostředků Evropského 

sociálního fondu. Součástí aktivní politiky je také poradenství, které zabezpečují krajské 

pobočky úřadu práce. Účelem je zjištění osobnostních a kvalifikačních předpokladů pro 

vykonávání konkrétní profese. 
5
 

                                                 

5HALÁSKOVÁ, R. Politika zaměstnanosti, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.152 s. 

ISBN 978-80-7368-522-5. 
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Mezi jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR, patří investiční pobídky, 

tím se rozumí finanční podpora tvorby nových pracovních míst a rekvalifikace zaměstnanců. 

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příleţitosti, většinou sezónní, 

vytvořené především pro nejhůře umístitelné uchazeče o zaměstnání, nejčastěji se základním 

vzděláním. Tato místa jsou vytvářeny na základě písemné dohody zaměstnavatele a úřadu 

práce. Nejdéle můţe být uchazeč zaměstnán na tomto místě 12 po sobě následujících měsíců. 

Příspěvek na úhradu mzdových nákladů na tohoto uchazeče, můţe být aţ do skutečné výše 

mzdových nákladů, včetně zdravotního a sociálního pojištění. 

Společensky účelná pracovní místa - společensky účelným pracovním místem jsou 

většinou nově vytvořená místa, na základě písemné dohody zřídí nebo vyhradí zaměstnavatel 

pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání a následně je zaměstnavateli proplácen příspěvek 

na takto vytvořené místo. Společensky účelné místo lze vytvořit i pro uchazeče vedeného na 

úřadu práce, který začne podnikat, k zahájení vlastní podnikatelské aktivity můţe získat 

příspěvek. Na tyto příspěvky není právní nárok a úřad práce je můţe poskytnout ve formě 

návratného příspěvku, příspěvku na úhradu úroků z úvěru a částečné nebo úplné proplacení 

mzdových nákladů. Tento příspěvek můţe být poskytován maximálně po dobu 12 měsíců. 

Pokud jde o osobu zahajující podnikání, musí podat ţádost na pobočce úřadu práce o 

poskytnutí příspěvku na vytvořené místo. Příspěvek dostává na zřízení společensky účelného 

místa, s uchazečem se po schválení uzavře dohoda, na základě které jsou mu propláceny 

výdaje na vybavení potřebného k činnosti. V dohodě je sjednáno datum, kdy uchazeč začne 

podnikat a následně ustanovení, o vrácení příspěvku pokud nebudou pouţity na způsobilé 

výdaje. Uchazeč se zavazuje, ţe bude vykonávat podnikatelskou činnost po určitou 

stanovenou dobu.  

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program slouţí zaměstnavatelům, aby 

nemuseli propouštět zaměstnance, pokud přechází na nový podnikatelský program a nemohou 

svým zaměstnancům poskytnout plnou pracovní dobu. Příspěvek lze poskytnou na částečnou 

úhradu mezd zaměstnanců, maximálně po dobu 6 měsíců s tím, ţe příspěvek na jednoho 

zaměstnance můţe činit maximálně polovinu minimální mzdy.  

Opatření aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání osob se zdravotním 

postiţením, taková místa jsou nazývána chráněným pracovním místem. CHPM je místo 



13 

 

zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postiţením, na základě písemné dohody 

mezi zaměstnavatelem a úřadem práce. Na takto vytvořené místo, je poskytován příspěvek na 

částečnou úhradu nákladů, spojených se zřízením CHPM. 

Rekvalifikace – kdyţ struktura poptávky neodpovídá struktuře nabídky, nabízí úřad 

práce moţnost rekvalifikací pro uchazeče o zaměstnání v rámci zlepšení jejich uplatnění na 

trhu práce. Rekvalifikace je vlastně získání nové kvalifikace, nebo rozšíření a obnovení 

stávající kvalifikace. Rekvalifikace se realizuje na základě dohody mezi úřadem práce a 

uchazečem o zaměstnání. Úřad práce hradí náklady rekvalifikace a příspěvek na úhrady 

spojené s rekvalifikací. Rekvalifikace můţe být prováděna i v zájmu uplatnění zaměstnanců 

nebo udrţení v jejich pozicích u zaměstnavatelů. Zaměstnavatelům, mohou být po dohodě 

s úřadem práce propláceny náklady spojené s nutnou rekvalifikací zaměstnanců.  

Politika zaměstnanosti je financována ze zdrojů státního rozpočtu, popřípadě 

z rozpočtů ESF – programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hospodaření s těmito prostředky se 

řídí zvláštními předpisy dle zákona č.218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech, na poskytnutí 

příspěvku aktivní politiky zaměstnanosti není právní nárok.
6
 

 

2.3.2 Pasivní politika zaměstnanosti v ČR 

Pasivní politikou zaměstnanosti se rozumí různé druhy finanční kompenzace, při ztrátě 

zaměstnání, například podpora v nezaměstnanosti. Do podpor řadíme podporu 

v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci.  

Podpora v nezaměstnanosti se poskytuje pouze, pokud uchazeč o zaměstnání splní 

zákonem stanovenou podmínku, odpracovaný rok v posledních dvou letech, před zařazením 

do evidence. Délka podpůrčí doby se liší věkem. Do 50 let věku je podpůrčí doba 5 měsíců, 

od 50 do 55 let je podpora poskytována 8 měsíců a nad 55 let je poskytována 11 měsíců. Výše 

podpory se sniţuje, první dva měsíce je poskytováno 65% další dva měsíce 50% a zbytek 

podpůrčí doby 45%. Dále se posuzuje způsob ukončení pracovního poměru, pokud uchazeč 

                                                 

6
 Zákon č. 435 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004,  

část pátá - Aktivní politika zaměstnanosti § 104 - § 116  

dostupné z:https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zoz_-_1._1._2015.pdf 
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ukončil pracovní poměr dohodou bez váţného důvodu, podpora se sniţuje na 45% po celou 

podpůrčí dobu. Mezi váţné důvody se řadí především nezbytná péče o dítě do 4 let, zdravotní 

důvody, které brání výkonu stávající činnosti a zaměstnavatel nemá pro zaměstnance jiné 

vhodné zaměstnání, nezbytná péče o dítě dlouhodobě těţce zdravotně postiţené, nezbytná 

osobní péče o převáţně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, docházka dítěte do 

předškolního zařízení a povinná školní docházka a jiné váţné osobní důvody.  

Podpora při rekvalifikaci je poskytována bez ohledu na délku odpracovaných let, je 

poskytována vţdy, pokud uchazeč o práci nastupuje na rekvalifikační kurz. Výše podpory při 

rekvalifikaci se však liší, pokud měl uchazeč odpracovanou dobu jeden rok v posledních dvou 

letech a měl nárok na podporu, tak mu náleţí 60% z průměrné mzdy po celou dobu 

rekvalifikace a podpora v nezaměstnanosti se zastavuje. Pokud odpracovanou dobu nesplní, 

dostane paušálně vyměřenou částku. Pokud nastupuje uchazeč na rekvalifikaci, která není 

v nabídce úřadu práce tzv. zvolenou rekvalifikaci, na podporu v nezaměstnanosti nemá 

nárok.
7
 

 

2.4 Úřad práce 

Je územním orgánem státní správy, jeho nadřízeným orgánem je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí. Úřad práce vznikl v roce 1990 jako základní článek sluţeb zaměstnanosti 

v ČR přijetím zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 306/1990 Sb., o 

zřízení úřadů práce. Na úřady práce přešla působnost, ve věcech, které do té doby obstarávaly 

okresní národní výbory. V roce 2011 vznikl centralizovaný Úřad práce, který vychází ze 

zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky. V čele stojí generální ředitel a pod 

centralizovaný úřad spadá 14 krajských poboček v jednotlivých krajích, pod kterými jsou 

jednotlivé kontaktní pracoviště. Z Úřadu práce se zároveň stalo jediné výplatní místo pro 

všechny nepojistné dávky.  

                                                 

7
 Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci § 50 zákona č. 435 Sb., o zaměstnanosti 

ze dne 13. května 2004, dostupné z:https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zoz_-

_1._1._2015.pdf 
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Úřady práce zajišťují sluţby týkající se zaměstnání, státní sociální podpory, dávek pro 

osoby se zdravotním postiţením, pomoc v hmotné nouzi, ochrany zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatelů, dávky pěstounské péče. Dále: 

 sledují a hodnotí stav na trhu práce, 

 informují občany o moţnostech získat práci, 

 poskytují poradenství v oblasti práce, 

 zpracovávají a evidují nabídky volných pracovních míst, 

 zprostředkovávají vhodné zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání, 

 vedou evidenci uchazečů o zaměstnání a poskytují součinnost ostatním orgánům, 

 zajišťují rekvalifikace, 

 poskytuje finanční podpory při nezaměstnanosti a finanční nouzi.
8
 

 

2.5 Evropský sociální fond 

ESF je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie a zároveň je klíčovým 

finančním nástrojem pro politiku zaměstnanosti. Jeho posláním je rozvíjení zaměstnanosti, 

sniţování nezaměstnanosti a podpora pro začleňování osob. Podporuje: 

 pomoc nezaměstnaným lidem, 

 rovné příleţitosti pro všechny, 

 celoţivotní vzdělávání, 

 rozvoj kvalifikované pracovní síly, 

 boj s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce, 

 sociální začleňování a pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních podmínek. 

Evropský sociální fond podporuje několik projektů například: rekvalifikace, podpora 

začínajícím OSVČ, kombinované distanční formy studia, stáţe studentům, rozvoj 

vzdělávacích programů a další. Orgán, který, je zodpovědný za řízení pomoci z ESF je 

Ministerstvo práce a sociálních věci, které má také na starost program Lidské zdroje a 

                                                 

8
 Portál MPSV, Historie úřadu práce ČR, dostupné z.:http://portal.mpsv.cz/upcr/oup/historie. 

http://portal.mpsv.cz/upcr/oup/historie
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zaměstnanost, který slouţí pro čerpání finanční pomoci na programy politiky zaměstnanosti 

v České republice.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9
 Evropský sociální fond v ČR, dostupné z.: http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr. 
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3 Rekvalifikace jako součást aktivní politiky zaměstnanosti České 

republiky 

 

3.1 Rekvalifikace 

„Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo 

prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udrţování nebo obnovování. Za rekvalifikaci 

se povaţuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud ţádnou 

kvalifikaci nezískala.“dle zákona o zaměstnanosti (§ 108)
10

 

Rekvalifikace slouţí především jako reakce na trh práce, kdyţ není dostatek vhodných 

kvalifikovaných sil a lidé na úřadu práce mají kvalifikaci, se kterou nemohou nalézt 

zaměstnání, je vhodná rekvalifikace, která můţe zvýšit jejich šanci na uplatnění.  

 

3.2 Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání 

Úřady práce zabezpečují rekvalifikace na základě písemné dohody s vybraným 

rekvalifikačním zařízením a dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání popřípadě 

zájemcem o zaměstnání.  

Po dobu rekvalifikace má účastník nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou dobu 

rekvalifikace ve výši 60% z průměrného předchozího výdělku, pokud má uchazeč 

odpracovaný rok v posledních dvou letech, podpora v nezaměstnanosti se mu po dobu 

rekvalifikace zastaví. Nárok na podporu při rekvalifikaci, má ale i ten, kdo nemá potřebnou 

dobu důchodového pojištění, jen dostává niţší částku, která je stanovena paušálně pro 

všechny účastníky rekvalifikace. Pokud si uchazeč zvolí vlastní rekvalifikaci, nárok na 

podporu nemá.  

Úřad práce můţe zabezpečit rekvalifikaci v případě, ţe je uchazeč o rekvalifikaci 

v evidenci úřadu práce jako nezaměstnaný popřípadě jako zájemce o zaměstnání. Dále musí 

                                                 

10Hlava II. Rekvalifikace § 108 zákon o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004,  

dostupné z :https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zoz_-_1._1._2015.pdf 
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uchazeč splňovat podmínky pro daný rekvalifikační kurz, například podmínka určitého 

minimálního vzdělání pro zařazení na kurz, zdravotní způsobilost a další.  

Úřad práce se nejdříve snaţí nacházet uplatnění bez rekvalifikace, pokud ale stávající 

rekvalifikace neodpovídá volným místům, můţe být uchazeč zařazen na rekvalifikační kurz, 

nebo pokud si uchazeč o rekvalifikaci sám zaţádá.  

Rekvalifikace můţe být buď profesní, nebo doplňková. Profesní rekvalifikace je 

rekvalifikace, při které dochází k získání kvalifikace pro novou profesi. Doplňková 

rekvalifikace je rekvalifikace, která doplňuje, rozšiřuje nebo obnovuje stávající kvalifikaci 

uchazeče. 

Rekvalifikaci můţe provádět pouze zařízení s akreditovaným vzdělávacím 

programem. O přiznání akreditace rozhoduje ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, 

zároveň má moţnost tuto akreditaci odejmout pokud zařízení nedodrţuje akreditovaný 

program, nezabezpečuje dostatečné vzdělání nebo poţádá o odejmutí akreditace. 

Rekvalifikační zařízení po ukončení rekvalifikace vydává osvědčení o absolvování kurzu.  

Dohoda mezi úřadem práce a rekvalifikačním zařízením musí být písemná a musí 

obsahovat identifikační údaje účastníků, pracovní činnost na kterou budou uchazeči 

rekvalifikováni, předpoklady potřebné pro rekvalifikaci, rozsah výuky teoretické i praktické, 

místo a způsob provedení rekvalifikace, datum zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob 

ukončení, náklady na rekvalifikaci a doba pro úhradu, závazek rekvalifikačního střediska 

uzavřít pojištění pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při rekvalifikaci, 

závazek rekvalifikačního střediska vrátit finanční prostředky nebo jejich část pokud nedodrţí 

stanovené podmínky, nebo pokud mu byli poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce neţ mu 

náleţeli, na konci obsahuje ujednání o vypovězení dohody.  

V případě, ţe má uchazeč zájem o rekvalifikaci, která není v nabídce úřadu práce, 

můţe si sám zvolit rekvalifikaci, druh činnosti i rekvalifikační zařízení. Zvolené 

rekvalifikační zařízení musí mít akreditovaný vzdělávací program. Podá si ţádost o zvolenou 

rekvalifikaci a úřad práce posoudí uplatnitelnost rekvalifikace a vhodnost pro lepší uplatnění 

konkrétního uchazeče vzhledem k poţadavkům na trhu práce. Po posouzení všech těchto 

podmínek rekvalifikaci buď schválí, nebo zamítne. Maximální limit ceny za rekvalifikaci je 
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50 000 Kč, pokud ji uchazeč překročí, musí si rozdíl ceny uhradit sám. V ceně rekvalifikace 

musí být obsaţena i cena za závěrečné zkoušky.  

Úhrada ceny za zvolenou rekvalifikaci není nároková, je plně v kompetenci úřadu 

práce, zda zvolenou rekvalifikaci uhradí. Úhrada se provádí přímo rekvalifikačnímu zařízení 

po ukončení rekvalifikace. Jiné náklady, neţ cenu zvolené rekvalifikace úřad práce nehradí, 

další náklady spojené s rekvalifikací si hradí uchazeč, například zdravotní prohlídky, a další 

náklady. Pokud uchazeč rekvalifikaci ukončí bez váţného důvodu, úřad práce rekvalifikaci 

neuhradí.  

Rekvalifikace financovaná úřadem práce je vţdy zaloţená na dohodě mezi uchazečem 

o zaměstnání a úřadem práce. V dohodě bývá závazek, ţe nedokončí-li uchazeč o zaměstnání 

rekvalifikaci z váţných důvodů, musí úřadu práce uhradit náklady na rekvalifikaci a 

pravděpodobně bude i vyřazen z evidence za maření součinnosti s úřadem práce.   

Zaměstnavatelé mohou s úřadem práce domluvit i rekvalifikace na takové pozice, 

které potřebují obsadit. V dohodě se pak zavazují, ţe po dokončení takovéto rekvalifikace 

zaměstnají určitý dohodnutý počet zaměstnanců. Úřad práce pak uzavírá dohody 

s rekvalifikačními zařízeními, kterým pak hradí náklady rekvalifikace.  

Prvotní informace k rekvalifikacím získá uchazeč nebo zájemce o zaměstnání u svého 

poradce pro zprostředkování nebo na odboru poradenství. Zde jsou k dispozici seznamy 

s aktuálně připravovanými rekvalifikacemi, popřípadě je moţné rovnou vyplnit ţádost o 

vybranou rekvalifikaci. Při posuzování ţádosti se hodnotí zejména, jaké jsou moţnosti 

uplatnění uchazeče bez rekvalifikace a jestli bude kurz pro uchazeče opravdu přínosný. Pokud 

komise ţádost o rekvalifikaci neschválí, má uchazeč moţnost se odvolat písemně k řediteli 

úřadu práce krajské pobočky v Olomouci.  

 

3.3 Pravomoci úřadu práce při rekvalifikaci, sankce a ukončení rekvalifikace 

Úřad práce i účastník rekvalifikace mohou vypovědět dohodu o rekvalifikaci pokud, 

bez váţných důvodů, uchazeč nenastoupí na rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu 

v plném rozsahu, nesplní výcvikové a studijní povinnosti spojené s rekvalifikačním kurzem 
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nebo pokud se neúčastní závěrečné zkoušky kurzu. Takové jednání by bylo posuzováno dle 

zák. § 30 odst. 2 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb., jako důvod k vyřazení uchazeče z evidence 

uchazečů o zaměstnání. 

 V dohodě mezi úřadem práce a uchazečem je vymezena povinnost uhradit náklady 

rekvalifikace ze strany uchazeče, pokud rekvalifikaci ukončí bez váţných důvodů, nebo 

pokud odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídající nově nabité kvalifikaci.  

Bez sankce můţe být rekvalifikace ukončena pouze z váţných důvodů, mezi tyto 

důvody se řadí především: nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let, nezbytná osobní péče 

o fyzickou osobu, která se povaţuje za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II 

středně těţká závislost, III těţká závislost a IV úplná závislost, pokud s uchazečem ţije ve 

společné domácnosti a společně uhrazují náklady na své potřeby. Pokud se jedná o osobu 

blízkou, nejsou tyto podmínky vyţadovány. Dalším důvodem můţe být docházka dítěte do 

předškolního zařízení a povinná školní docházka, zdravotní důvody, bránící ve výkonu 

zaměstnání nebo součinnosti s úřadem práce a jiné váţné osobní důvody, např. etické, mravní, 

náboţenské, patří sem i nástup do zaměstnání, zahájení SVČ. Váţné důvody musí být 

prokazatelně doloţeny.  

 

3.4 Rekvalifikace zaměstnanců 

Rekvalifikace můţe být prováděna i u zaměstnavatele v rámci dalšího vzdělání 

zaměstnanců. Na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a úřadem práce, mohou být 

prováděny rekvalifikační kurzy pro zaměstnance za účelem zlepšení dovedností pro udrţení 

stávající práce. Tyto rekvalifikace mohou být částečně nebo plně hrazeny úřadem práce dle 

dohody se zaměstnavatelem.  

Tyto rekvalifikační kurzy jsou vhodné zejména pro zaměstnance, kterým hrozí ztráta 

zaměstnání, a pro nové uplatnění jim chybí potřebná kvalifikace, nebo zaměstnanci, kteří pro 

udrţení stávající pracovní pozice potřebují svou kvalifikaci doplnit či rozšířit.  

Podpora rekvalifikace zaměstnanců ze strany úřadu práce je individuální vzhledem 

k postavení a významu zaměstnavatele na trhu práce, sleduje se také prognóza dalšího vývoje, 
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obor činnosti zaměstnavatele a míra ohroţení ztráty zaměstnání zaměstnancům v případě, ţe 

by rekvalifikace nebyla poskytnuta.  

Zaměstnavatel musí, pro získání rekvalifikace pro své zaměstnance předloţit ţádost o 

úhradu nákladů na rekvalifikace zaměstnanců, s dostatečným předstihem před zahájením 

rekvalifikace. Pokud komise úřadu práce poţadavek schválí na základě posouzení výše 

uvedených kritérií, slouţí tato ţádost a její schválení jako podklad pro uzavření dohody. 

Ţádost musí obsahovat identifikační údaje zaměstnavatele, zdůvodnění potřebnosti 

rekvalifikace, informace o počtu a profesní struktuře zaměstnanců, údaje o rekvalifikaci její 

charakteristika, náklady a rekvalifikační zařízení.  
11

 

 

3.5 Účinnost rekvalifikací 

Hodnotí se přímé dopady, to znamená, zda si uchazeč našel díky rekvalifikaci 

zaměstnání a jak dlouho si dokázal toto zaměstnání udrţet. Při podrobnějším zkoumání se 

zaměřuje i například na kvalitu získaného zaměstnání.  

Dále se sledují nepřímé dopady, které jsou také podstatné, sleduje se, za jak dlouho po 

absolvování si našel rekvalifikovaný práci. I kdyţ si uchazeč nenajde práci, nepovaţuje se 

rekvalifikační kurz hned za neúčinný, pokud motivuje uchazeče k dalším aktivitám a 

aktivnímu hledání zaměstnání.  

Rekvalifikace mají motivační a aktivizační funkci, kdy uchazeči mohou nově nabytou 

zkušeností zvýšit sebevědomí a aktivuje ho k vynaloţení většího úsilí při hledání zaměstnání. 

Zároveň se prodluţuje doba podpory při nezaměstnanosti, případně pokud uchazeč nemá 

nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak na podporu při rekvalifikaci má nárok vţdy, pokud 

to není rekvalifikace zvolená, zároveň mu náleţí proplácení dojíţdění na rekvalifikační kurz. 

Také se rozšiřují sociální vazby a pravidelné docházení na kurz obnovuje časové návyky.  

                                                 

11
  § 108 zákona č. 435 Sb., o zaměstnanosti ze dne 13. května 2004,  

dostupné z:https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zoz_-_1._1._2015.pdf 
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Na účinnost rekvalifikací mohou působit i různé negativní vlivy, jedním z nich můţe 

být chování úřadu práce nebo nekvalita rekvalifikačních kurzů. Například mohou být do 

rekvalifikačních kurzů zařazování přednostně uchazeči, kteří mají vyšší šanci na umístění a 

ukončení programu. A uchazeči, kteří jsou dlouhodobě v evidenci úřadu práce, bez jakékoliv 

aktivity, nejsou mnohdy zařazování z důvodu rizika nedokončení kurzu. Rekvalifikace je 

povaţována za zbytečnou pro uchazeče, kteří by si nalezli práci snadno i bez rekvalifikace.
12

 

 

3.6 Vývoj a historie rekvalifikací v ČR 

V roce 1995  - 1997 patří do období útlumu APZ, nezaměstnanost v České republice 

byla poměrně nízká avšak neustále se mírně zvyšovala.  Aktivní politika se zaměřovala spíše 

na kvalifikované nezaměstnané.  Více rekvalifikací probíhalo v okresech, kde byl vyšší podíl 

kvalifikovaných nezaměstnaných.  

V roce 1997 začala nezaměstnanost narůstat, zesílila vazba mezi nezaměstnaností a 

dlouhodobou nezaměstnaností. Aktivní politika zaměstnanosti zacílila na okresy podle míry 

nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst. Rekvalifikace se prováděly více 

v okresech, kde byla nezaměstnanost vyšší. Vymizela cílenost rekvalifikací na vzdělané 

nezaměstnané.  

V období 1998 – 2000 nezaměstnanost nadále rostla, trval silný vztah mezi 

nezaměstnaností a kvalifikací nezaměstnaných. S růstem nezaměstnanosti rostla i opatření 

v rámci APZ. Narostla cílenost rekvalifikací podle míry nezaměstnanosti, volných míst, ale 

také podle podílu dlouhodobé nezaměstnanosti.  

V roce 1999 došlo k pozitivnímu vývoji APZ z hlediska rozsahu a cílenosti. Pro trh 

práce to bylo velmi důleţité z hlediska rostoucí nezaměstnanosti a projevujícími se dopady 

recese.  

V roce 2000 se nezaměstnanost drţela téměř na stejné úrovni jako v roce 1999 a poté 

se začala mírně sniţovat. Počet volných pracovních míst mírně narostl s obnovením růstu 

                                                 

12
Sirovátka, T. a kol. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce, 

2003, Brno. 
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ekonomiky. Výrazně se zvýšil podíl dlouhodobé nezaměstnanosti, na skoro 40 % 

nezaměstnaných déle neţ 1 rok. APZ narostla i přes sniţující se nezaměstnanost a obnovila se 

cílenost rekvalifikací, více zacílena na okresy s vyšší nezaměstnaností. V roce 2000 byl na 

rekvalifikace kladen větší důraz, do rekvalifikačních programů bylo zahrnuto 32 8111 

uchazečů o zaměstnání, coţ je nárůst oproti předchozímu roku aţ o 43 %. Z celkového počtu 

nezaměstnaných vedených na úřadu práce bylo do rekvalifikačních kurzů zahrnuto asi 7 % 

uchazečů o zaměstnání. Rekvalifikace se zaměřovala především na mladé absolventy po 

ukončení vzdělání. Naopak málo se zaměřovala na osoby s handicapem. Více byli do 

rekvalifikací zařazování uchazeči krátkodobě vedeni neţ, ti co byli v evidenci déle neţ rok.  

Rok 2001  - 2005 se vyznačoval opatřením národního akčního plánu na rok 2001, 

který zahrnovalposkytování rekvalifikací kaţdému mladému do 6 měsíců a kaţdému 

dospělému nezaměstnanému do 12 měsíců. Zvýšil se podíl osob vyuţívajících aktivní politiku 

zaměstnanosti. 

V roce 2005 patřily mezi nejčastější rekvalifikační kurzy, kurzy na rozšiřování 

rekvalifikace 32 % z rekvalifikačních kurzů. Poté následují motivační rekvalifikační kurzy 25 

% a obnovovací kurzy 20 %. Motivační kurzy směřují především k mladistvým, kterým 

nejvíce chybí odhodlání pro realizaci na trhu práce. Obnovovací rekvalifikační kurzy směřují 

nejčastěji ke starším účastníkům především věková skupina 35 – 44 let, často po mateřské 

dovolené, kdy je potřeba obnovit znalosti a dovednosti pro zaměstnání.  

V letech 2006 – 2010 je obdobím krize a zájem o rekvalifikační kurzy se zvyšuje, 

zároveň se tento nástroj aktivní politiky jeví jako jeden z účinných. Do rekvalifikačních kurzů 

se řadí nadále spíše krátkodobě nezaměstnaní, kteřípotřebují doplnit či rozšířit kvalifikaci, aby 

se zvýšila jejich atraktivita u zaměstnavatelů a zároveň zvýšila šance najít zaměstnání. 

V menší míře jsou vyuţívány pomocí prostředků ESF programy pro uchazeče, které lze 

obtíţněji umístit, jako jsou uchazeči se základním vzděláním, lidé nad 50 let, matky s dětmi a 

lidé po výkonu trestu.  

V roce 2009 se zavedl IAP, coţ je individuální akční plán sepisovaný s uchazečem o 

zaměstnání. V tomto plánu se zaměřuje pozornost na uchazečův zájem o zaměstnání. 

Nezaměstnanost přesto v důsledku krize stále rychle narůstala. Nedostatkem bylo, ţe 
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v důsledku rychlého nárůstu nezaměstnaných měli pracovníci úřadu práce, méně času se jim 

věnovat. 

Od roku 2011 do současnosti zájem uchazečů o rekvalifikace roste, nejvyšší zájem je o 

počítačové kurzy, jelikoţ si především starší ročníky, uvědomuji svůj nedostatek, pokud 

neovládají ani základní obsluhu počítače. V tomto období se zaměření rekvalifikačních kurzů 

příliš nemění, narůstá ale, mnoţství rekvalifikačních středisek a realizovaných kurzů.  

Nezaměstnanost je v roce 2011 stále vysoká, do roku 2014 však začala mírně klesat, 

rekvalifikačních kurzů se však tento pokles nedotkl. Programy jsou nadále zaměřovány 

především pro mladé uchazeče bez praxe, starší ročníky a ostatní uchazeče v evidenci déle 

neţ půl roku.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

13Sirovátka T. a Šimíková I., Politika zaměstnanosti a další opatření trhu práce v dlouhodobé 

perspektivě a v průběhu krize, 1. Vyd. Praha: VÚPSV, v. v. i.,2013. 95 s. ISBN 978-80-7416-114-8. 
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4 Problémy trhu práce v okrese Šumperk 

 

4.1 Charakteristika okresu Šumperk 

 

Okres Šumperk se nachází na severu Olomouckého kraje. Jeho sousedy jsou na severu 

okres Jeseník, na východě okres Bruntál, na jihovýchodě sousedí s okresem Olomouc, na 

západě a jihozápadě s okresem Ústí nad Orlicí a okresem Svitavy, na severozápadě okres 

hraničí s Polskem. 

V průběhu minulých let byl okres několikrát územně reformován. V roce 1960 k němu 

byly přiřazeny okres Jeseník a Zábřeh. V roce 1976 byl od okresu odtrţen katastr obce Pískov 

a byl přičleněn k okresu Olomouc. V roce 1966 byl osamostatněn okres Jeseník, díky své 

poloze a dostupnosti přes hřeben Jeseníku. Se změnami okresů a krajů došlo ke změnám 

v záchranném integrovaném systému, okres Šumperk a Jeseník byli sloučeny pod názvem 

Územní odbor Sever, poté byly znovu rozděleny na Územní odbor Šumperk a Územní odbor 

Jeseník.  

Okres tvoří 41, 01 % zemědělské půdy, z níţ 53, 1 % tvoří orná půda. 56,99 % tvoří 

ostatní pozemky, z nichţ, 84, 65 % tvoří lesy. 

V okresu se nachází 70 obcí a 8 měst. Mezi města patří Mohelnice, Loštice, 

Hanušovice, Zábřeh na Moravě, Úsov, Staré město, Štíty, Šumperk. V okresu ţije více neţ 

123 tisíc obyvatel. 

Šumpersko je významnou oblastí i v cestovním ruchu. Největším lákadlem jsou 

lázeňské městečko Velké Losiny, které jsou známé i díky inkvizičním čarodějnickým 

procesům a krásnému renesančnímu zámku. Dále se nedaleko nachází pohoří Jeseníků a 

vodní elektrárna Dlouhé Stráně. V okrese můţeme navštívit také další zámky, hrady zříceniny 

a muzea.  

Město Šumperk se rozkládá v údolí řeky Desné na severu Olomouckého kraje, je 

správním, politickým a hospodářským centrem Severozápadní Moravy. Bývá označován jako 

vstupní brána Jeseníků.  Na ploše Olomouckého kraje se podílí 24,9 procenty.  
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Město Šumperk bylo zaloţeno ve 13. století jako centrum oblasti, kde se těţily drahé 

kovy. Postupně se město začalo ekonomicky rozvíjet především v oblasti řemesel, zejména 

textilní výrobou. V 16. Století se stal sídlem Ţerotínů, v 17. století upadlo do 

lichtenštejnského poddanství. Nevyhnuly se mu ani hrůzy 30 ti leté války a v roce 1669 zcela 

vyhořelo, později po 10 ti letech bylo poznamenáno čarodějnickými procesy, při kterých 

zahynulo 25 lidí.  

V 19 století přinesl rozmach textilního průmysl velký ekonomický rozkvět. Moderní 

podobu  mají v zásluze přední vídeňští architekti. Po druhé světové válce došlo k odsunu 

německých obyvatel. Na počátku 20. století se do okresu začaly více koncentrovat 

průmyslové podniky, došlo k rozvoji škol a peněţních ústavů. Místo tradičního textilního 

průmyslu, se změnila orientace města spíše na podniky strojírenské, hutní a stavební.
14

 

Hanušovice, je městečko, vzdálené cca 18 km od Šumperku. Počet obyvatel 3 290 k 1. 

1. 2014. Hanušovice a okolí patří k dlouhodobě nejproblémovější části okresu. Na severu 

sousedí s okresem Jeseník, a na západě s okresem Ústí nad Orlicí. Sever disponuje kvalitou 

ovzduší a příznivým ţivotním prostředím., zdrojem příjmů v této oblasti bývá nejvíce z 

cestovního ruchu a činnosti ekologického zemědělství, převáţně chov skotu a lesnická 

činnost. 

Region zasáhlo v posledních letech uzavření papírny v Jindřichově a zánik textilky 

Slezan, kde bylo dohromady zaměstnáno kolem 300 zaměstnanců. 

Město Zábřeh je vzdálené cca 16 km od města Šumperk, směrem na Olomouc. 

Zábřeţsko se vyznačuje především průmyslem., například elektrotechnický, strojírenství, 

hutnictví, stavebnictví, dřevařství a těţbou nerostných surovin. Přes Zábřeh vede důleţitá 

ţelezniční trať pro okres, Praha – Bohumín., která umoţňuje nejen, snadné dojíţdění do 

zaměstnání, ale i přepravu surovin do celé ČR. 

                                                 

14
Český statistický úřad, Krajská správa ČSÚ v Olomouci, dostupné 

z:http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256

f08002e9b2e/$FILE/okres_%C5%A0umperk.pdf 

 

http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256f08002e9b2e/$FILE/okres_%C5%A0umperk.pdf
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/bce41ad0daa3aad1c1256c6e00499152/89c52bc40c6ab256c1256f08002e9b2e/$FILE/okres_%C5%A0umperk.pdf
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Město Mohelnice se nachází mezi Olomoucí a Zábřehem, vzdálenost od Šumperku je 

asi 27 km. Počet obyvatel je okolo 9 tisíc. Město je významné pro okres díky velkým 

průmyslovým firmám především Siemens a Hella Automotive. Mohelnice je také důleţitým 

dopravním uzlem, kde začíná rychlostní silnice R35 napojená na Olomouc.
15

 

 

4.1 Vývoj nezaměstnanosti v okrese Šumperk 

 

Tabulka č. 4.1 - Vývoj nezaměstnanosti v roce 2014 

Měsíc Počet uchazečů o 

zaměstnání 

k poslednímu dni 

v měsíci 

Počet volných 

míst 

Počet uchazečů 

na 1 volné 

místo 

Míra 

nezaměstnanosti 

(%) 

Leden 9 305 239 38,9 10,9 

Únor 9 084 256 35,5 10,7 

Březen 8 918 334 26,7 10,5 

Duben 8 179 467 17,5 9,6 

Květen 7 704 491 15,7 9 

Červen 7 439 497 15 8,7 

Červenec 7 440 573 13 8,7 

Srpen 7 283 628 11,6 8,6 

Září 7 187 560 12,8 8,5 

Říjen 7 011 647 10,8 8,2 

Listopad 7 013 603 11,6 8,2 

Prosinec 7 557 580 13 9 

Zdroj: Statistiky ÚP, dostupné z:http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes, vlastní zpracování 

 

 

                                                 

15
 Portál MPSV, Statistická ročenka trhu práce 2013, dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro. 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes
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Od počátku roku 2014 se sníţil počet nezaměstnaných aţ o dva tisíce, situace na trhu 

práce se tedy pomalu zlepšuje. V roce 2013 bylo koncem roku evidováno 8 901 uchazečů 

v okrese Šumperk, tedy v evidenci úřadů práce Šumperk, Zábřeh, Hanušovice a Mohelnice.  

V roce 2014 se oproti roku 2013 koncem roku sníţil počet uchazečů o více neţ tisíc. 

Jako předešlý rok jsou na tom lépe letní měsíce, kdy vznikají sezónní pracovní místa, a klesá 

počet nezaměstnaných, který se v zimních měsících opět navýší.  

K 31. 12. 2014 bylo evidováno 3 549 ţen z celkových 7 557 evidovaných osob. Počet 

ţen se podílel na celkovém počtu obyvatel 8,3 % a počet evidovaných muţů 8,2 %.  

Od počátku roku se zvýšil i počet pracovních míst o více neţ 300 nových volných 

míst, nejvíce volných míst v nabídce bylo v měsíci říjnu, nejméně v lednu.  

Počet umístěných uchazečů v prosinci 2014 bylo 309, 97 bylo umístěno přes úřad 

práce, na vlastní ţádost se vyřadilo 52 uchazečů, ostatní jiným způsobem, vyřazeni sankčně 

apod.  

Počet evidovaných v celé ČR ke konci roku 2014 bylo celkem 541 914 uchazečů o 

zaměstnání. V průběhu prosince bylo v ČR nově evidováno 63 784 osob, v okrese Šumperk 

bylo nově evidovaných 1 026 uchazečů. Oproti předchozímu měsíci vrostl počet evidovaných 

osob v okrese Šumperk o 7,8 %.  

Okres Šumperk je dopravně vzdálenější místo Olomouckého kraje, byl negativně 

ovlivněn masovým propouštěním v důsledku ekonomické krize, a zánikem podniků 

s dlouholetou tradicí. Přehled počtu nezaměstnaných v jednotlivých krajích ČR, viz příloha č. 

3. 

K problémovým skupinám v celém kraji patří absolventi škol a mladiství, kteří ke 

konci roku 2014, tvořily 5,4 % uchazečů o zaměstnání. Největším negativním dopadem 

nezaměstnanosti této skupiny, je sociální ohroţení, kdy se tito uchazeči nenaučí pracovním 

návykům. 
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Tabulka č. 4.2 - Věková struktura uchazečů o zaměstnání v okrese Šumperk k 31. 12. 2014 

Do 19 let 20 – 29 let 30-39let 40- 49 let 50 – 59let 60 – 64 let Nad 65 let 

83 1597 1584 1747 1942 492 12 

Zdroj: ÚP Šumperk, vlastní zpracování 

 

Skupina nezaměstnaných ve věkové kategorii do 19 let tvoří 1 % z celkového počtu 

nezaměstnaných 7 457 uchazečů o zaměstnánív okrese Šumperk, kategorie 20 – 29 let tvoří 

21 %, procentuálně stejně velkou skupinu tvoří uchazeči o zaměstnání ve věkové skupině 30 – 

39 let 21 %, počet je ale o něco niţší neţ u předchozí kategorie, věková skupina 40 – 49 let 

tvoří 23 % o něco méně neţ předchozí dvě kategorie. Nejpočetnější skupinu tvoří uchazeči ve 

věku 50 – 59 let 26 %, 7 % tvoří uchazeči o zaměstnání ve věku 60 – 64 let.  

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání je 40, 6 let. 688 uchazečů pečuje o dítě do 15 let 

a 932 uchazečů patří do kategorie osob se zdravotním postiţením.  

 

Tabulka č. 4.3 - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání k 31. 12. 2014 

Základní 

vzdělání a 

niţší 

S 

výučním 

listem 

S maturitním 

vysvědčením 

Vyšší 

odborné 

vzdělání 

Bakalářské 

vzdělání 

Vysokoškolské 

vzdělání 

Doktorské 

vzdělání 

2244 3210 1634 53 93 210 13 

Zdroj: ŮP Šumperk, vlastní zpracování 

 

Nejpočetnější skupinu tvořily uchazeči s výučním listem 43 %, následují uchazeči se 

základním či niţším vzděláním 30 %. 22 % má středoškolské vzdělání zakončené maturitní 

zkouškou, osob s vysokoškolským vzděláním 3 %, s bakalářským vzděláním 1 %, s vyšší 

odbornou školou také jedno 1 %, počet je ale o 40 osob niţší neţ u bakalářského vzdělání. Na 

posledním místě je doktorské vzdělání 13 osob. 

 

 

 

 

 



30 

 

 

Graf č. 4.1 - Vývoj nezaměstnaných v okrese Šumperk rok 2010 - 2014 

 

Zdroj: Statistiky ÚP, Zpráva o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji v roce 2014, 

dostupné z: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky 

V roce 2010 se počet nezaměstnaných v prvních dvou zimních měsících přibliţoval 

úrovni 11 %, v březnu se začala nezaměstnanost prudce sniţovat a dostala se na nejniţší 

úroveň v letních měsících na hranici cca 8,5 %. V měsíci listopadu se začala zase zvyšovat a 

přibliţovat hranici 10 %.  

V roce 2011 byla nezaměstnanost na niţší úrovni neţ v roce 2010, uţ v lednu začínala 

pod hranicí 10 % a v letních měsících se dostala i pod hranici 8 %. Zvyšovat se začala stejně 

jako předchozí rok v listopadu. Na konci roku dosáhla hranice 9 %. 

V roce 2012 sice začala nezaměstnanost na niţší úrovni neţ v roce předchozím, ale 

v průběhu roku se pouze přiblíţila hranici 8 %, na konci roku se opět zvýšila a přiblíţila se 

hranici téměř 10 %. Celkově byla nezaměstnanost vyšší neţ předešlý rok.  

V roce 2013 byla míra nezaměstnanosti ve sledovaném období nejvyšší. Na počátku 

roku byla na úrovni 10,5 % a postupně se sniţovala. V letních měsících se přiblíţila pouze 
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úrovni 9 % a poté se začala v listopadu jako předešlé roky zvyšovat aţ na úroveň téměř 10,5% 

jako na počátku roku. 

V roce 2014 se úroveň nezaměstnanosti přibliţovala 11% postupně se, ale sníţila aţ 

kousek nad hranici 8% a to v měsíci říjnu. Na konci roku se míra nezaměstnanosti zvýšila na 

9%. Zdá se tedy, ţe situace se od roku 2011, který byl ve sledovaném období nejpříznivější, 

postupně zlepšuje od roku 2013, kdy byla míra nezaměstnanosti nejvyšší ve sledovaném 

období. 
16

 

 

4.2 Úřad práce Šumperk a jeho působnost 

 

Na úřadu práce se počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v roce 2014 pohyboval 

od 3500 do necelých 4 000 nezaměstnaných. Tento úřad práce se dělí na několik oddělení: 

 zaměstnanosti, 

 nepojistných sociálních dávek, 

 trh práce, 

 poradenství, 

 ekonomické, 

 právní, 

 informatika, 

 úsek ředitele. 

 

Úřad práce Šumperk spadá pod krajskou pobočku úřadu práce v Olomouci. Pod úřad 

práce v Šumperku spadají detašovaná pracoviště úřad práce Zábřeh, Mohelnice, Hanušovice. 

Úřady práce pouţívají jednotný informační systém od firmy Oksystém program Okpráce. 

Tento program není celorepublikově propojen, v Okpráci mohou pracovníci úřadu práce 

                                                 

16
 Portál MPSV, Statistiky, dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat 
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Šumperk sledovat pouze uchazeče evidované v Šumperku nebo na některém z detašovaných 

pracovišť spadajících pod úřad práce Šumperk.  

Odbor zaměstnanosti se zaměřuje na jednání s uchazeči a zájemci o zaměstnání, 

v Šumperku je k dispozici 9 pracovnic zprostředkování, které evidují nové uchazeče a 

zájemce o zaměstnání, informují je o moţnostech hledání zaměstnání přes ÚP Šumperk, 

moţnostech rekvalifikací a dalších programů zvyšujících moţnost uplatnění. Sjednávají si 

s uchazeči pravidelné schůzky, a snaţí se jim najít vhodné zaměstnání, kaţdá 

zprostředkovatelka má okolo 450 uchazečů jejich počet se mění v závislosti na sezóně. Dále 

zde působí 5 pracovnic podpor v nezaměstnanosti, které mají na starost přiznání či nepřiznání 

podpory v nezaměstnanosti, dle předloţených spisů a v souladu se zákonem. Na odboru 

zaměstnanosti se nachází také informace, kde získají nový uchazeči informace a tiskopisy 

k vyplnění při prvním vstupu.  

Na odboru nepojistných sociálních dávek, které se v Šumperku nachází v samostatné 

budově odděleně od ostatních referátů, je hlavní náplní poskytování sociálních dávek. 

Přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, pohřebné, porodné, pomoc 

v hmotné nouzi, příspěvek na ţivobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamţitá pomoc. 

V budově kde sídlí odbor sociálních dávek, se nachází také konzultační místo 

inspektorátu práce, které poskytuje poradenství pro oblast pracovních vztahů.
17

 

Odbor trhu práce se zaměřuje na přiznání různých dotací pro zaměstnavatele na 

zaměstnance z ÚP, či pro uchazeče, které se chystají podnikat a chtějí si zaţádat o dotaci na 

podnikání. Dále na trhu práce sídlí evidence volných míst, kde zaměstnavatelé hlásí volná 

místa. Evidence zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby zdravotně znevýhodněné a evidence 

volných míst pro osoby zdravotně znevýhodněné. Příjem ţádostí na příspěvek na částečnou 

úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa.  

Na odboru poradenství jsou poskytovány bezplatné poradenské sluţby, poradenství 

v rámci rekvalifikačních kurzů a dalších programů aktivní politiky zaměstnanosti. Dále 

poskytuje poradenství ohledně vzdělávání a studia v zahraničí.  Tyto sluţby probíhají formou 

konzultací, diagnostických rozhovorů, skupinových prací i pro ţáky a studenty připravující se 

                                                 

17
 Portál MPSV, Pomoc v hmotné nouzi, dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/5  
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na budoucí povolání. Poradenství ke změně, doplnění či obnovení nebo rozšíření kvalifikace, 

informace o rekvalifikačních kurzech, schvalování ţádostí o kurz, podmínky pro zařazení a 

informace o úhradě nákladů na kurz. 

Dále poskytuje informace ohledně přípravy na jednání s potenciálním 

zaměstnavatelem, pomoc při sestavení ţivotopisu, informace jak kontaktovat zaměstnavatele, 

jak vyhledávat volná místa a další. Informace pro uchazeče uvaţující o podnikání, podmínky 

poskytnutí finančního příspěvku, informace o rekvalifikačních kurzech pro budoucí 

podnikatele.  

Psychologické poradenství, psychodiagnostika, podpora při zvládání náročných 

ţivotních situací souvisejících se ztrátou zaměstnání, zvládání stresu, zlepšování úrovně 

sebepoznání, moţnost absolvování psychologických testů ke zhodnocení schopností a 

psychické způsobilosti ke studiu či výkonu různých činností. 

Některé tyto sluţby jsou poskytovány na základě smluvených schůzek nebo skupinově 

pomocí programů Job cluby, jednorázové poradenské programy, informace o projektech, 

nábory do kurzů a podobně. 

Na úseku ekonomickém jsou řešeny různé pracovní záleţitosti zaměstnanců úřadu 

práce a provozní záleţitosti úřadu.  

Na právním oddělení, jsou řešeny právní záleţitosti úřadu práce, dluhy vůči úřadu 

práce, případně pomoc uchazečům v pracovněprávních vztazích, úhrada mzdy při neplacení 

zaměstnavatele a následné vymáhání po zaměstnavateli a další právní záleţitosti. 

Informatici řeší funkčnost informačních systémů, případné poruchy a další záleţitosti 

ohledně správy systémů, přístupů do systému přístupových a čipových karet a podobně. 

Celkově úřad práce v Šumperku zaměstnává 73 zaměstnanců. 

Do působnosti úřadu práce KoP Šumperk patří tyto obce:  

Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hraběšice, 

Hrabišín, Chromeč, Janoušov, Libina, Obědné, Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou, Nový 



34 

 

Malín, Mladoňov, Olšany, Oskava, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad 

Moravou, Sobotín, Sudkov, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice.
18

 

V roce 2014 probíhaly na úřadu práce různé programy podporující zaměstnanost 

určitých skupin. Mezi nejvýznamnější z těchto projektů patří Regionální individuální 

projekty. V jednotlivých projektech je uchazeč o zaměstnání zařazen do různých aktivit 

formou individuálního a skupinového poradenství, pracovní diagnostiky, rekvalifikace, 

případně je umístěn na nově vytvořené pracovní místo. Tyto projekty jsou financování 

z Evropského sociálního fondu v rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

V roce 2014 probíhaly tyto projekty RIP: 

Absolvent v Olomouckém kraji – tento projekt byl zaměřen na absolventy maximálně 

2 roky po absolvování školy, další podmínkou je ţádná nebo minimální praxe, dosaţené 

vzdělání minimálně středoškolské a trvalé bydliště v Olomouckém kraji. 

Vyuţijte zkušenost v Olomouckém kraji – pro uchazeče o zaměstnání, kteří dosáhli 

věku 45 let. Projekt probíhá od 1. 2. 2013 do 31. 10. 2015, finanční prostředky určené na 

projekt 27 487 336 Kč. Cílem je zvýšit zaměstnanost uchazečů o zaměstnání nad 45 let, 

v rámci projektu probíhají aktivity spočívající v poradenské činnosti, rekvalifikacích a dalších 

aktivitách. Rekvalifikace v rámci projektu, otevírané v Šumperku je Organizačně technický 

pracovník.  

Odborné praxe pro mladé do 30 let – pro uchazeče o zaměstnání, kteří nedosáhli věku 

30 let, kteří mají praxi maximálně do dvou let. Projekt probíhá od 1. 7. 3013 do 31. 10. 2015, 

finanční prostředky určené na projekt je 117 396 231,15 Kč. Celkem má být v projektu 

realizováno 530 odborných praxí, cílem je poskytnout účastníkům odborné a praktické 

znalosti pro svůj obor. 

Příleţitost pro mladé v Olomouckém kraji – pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou 

v evidenci déle neţ 5 měsíců.  

                                                 

18
 Interní dokument ÚP, Směrnice generální ředitelky č. 4/2014, Působnost útvarů Úřadu práce České 

republiky, platnost od 1. 4 na dobu neurčitou.  
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Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji – jde o vzdělávací programy určené pro 

zaměstnance organizací, které působí ve vybraném odvětví. Realizace projektu probíhá od 1. 

7. 2013 do konce srpna 2015. Cílem je podpora zvýšení úrovně odborných znalostí a 

dovedností.  

Harmonizace zaměstnání a rodiny – projekt pro uchazeče o zaměstnání, kteří pečují o 

malé děti do 10 let věku. Projekt si klade za cíl, umoţnit této skupině uchazečů o zaměstnání 

rychle se vrátit na trh práce, k tomu to účelu vyuţívá aktivity poradenské činnosti, 

individuální a skupinové programy, rekvalifikace, zajištění odborné praxe v rámci 

rekvalifikací, podpora uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytváření nových pracovních 

míst a další aktivity. Projekt je realizován od 1. 2. 2013 do 31. 10. 2015. Finanční prostředky 

určené na projekt 34 859 220 Kč. V Šumperku jsou realizovány v rámci projektu 

rekvalifikační kurzy zaměřené na administrativní činnost a s praxí, organizačně technický 

pracovník, sanitář, účetní.  

Zpět do práce v Olomouckém kraji – pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni 

v evidenci úřadu práce déle neţ 12 měsíců nepřetrţitě.  

Šance pro vyučené v Olomouckém kraji – projekt zaměřený na uchazeče o 

zaměstnání, jejichţ nejvyšší dosaţené vzdělání je výuční list. Tento projekt probíhá v období 

od 1. 5. 2013 do 31. 10. 2015, finanční prostředky určené na projekt 22 783 285 Kč. 

Aktivitami v rámci projektu jsou rekvalifikace, poradenské programy, zajištění praxí v rámci 

rekvalifikací, podpoření pracovních míst a další doprovodné aktivity.  

,,Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“ – projekty pro zaměstnance 

pracující ve vybraném odvětví. Tento projekt probíhá od 1. 2. 2013 do konce října 2015, 

vyhrazené prostředky na projekty 21 694 346 Kč. V rámci tohoto projektu probíhají 

v Šumperku tyto rekvalifikační kurzy: florista, organizačně technický pracovník, obsluha 

křovinořezu a motorové pily, obsluha elektrovozíku a motovozíku. Dalšími aktivitami v rámci 

projektu jsou skupinová a individuální poradenství a podpora pracovních míst a další. 

Generační tandem – podpora generační výměny v Olomouckém kraji – projekt 

zaměřen na udrţení zaměstnání a zaměstnávání pracovníků v předdůchodovém věku, a 

posílení souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob vstupujících na pracovní 

trh. Projekt probíhá od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2015, cílovou skupinou jsou zaměstnanci – 
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zájemci o zaměstnání, kterým hrozí ztráta zaměstnání a mají nárok na starobní důchod 

v období 36 měsíců a méně, díle uchazeči o zaměstnání do 30 let s krátkou praxí. Aktivitami 

projektu jsou zvolené rekvalifikace, podpora vytváření společensky účelných pracovních míst, 

příspěvek na udrţení stávajícího zaměstnance a další doprovodná opatření.
19

 

 

4.3 Nejvýznamnější zaměstnavatelé v okrese Šumperk 

 

Těžební průmysl:  

Vápenka Vitošov s. r. o. – vznik průmyslové výroby vápna u Vitošova se datuje od 

roku 1872. Patří mezi největší vápenky v České Republice, jejímţ nejznámějším výrobkem je 

systém barev, omítek a malt SALITH. Počet zaměstnanců je okolo 190, nachází se u obce 

Vitošov asi 19 km od Šumperku. 

Potravinářský průmysl:  

Penam, spol. s r. o. – centrála pekáren sídlí v Brně, působí od roku 1992, zabývá se 

výrobou pekařských výrobků. V Šumperku sídlí jedna z výroben Penamu.  

Pivovar Holba, a. s. – sídlí v malém městečku Hanušovice asi 18 km od Šumperku. 

Počet zaměstnanců se pohybuje okolo 150 zaměstnanců. Na trhu působí jiţ 140 let, produkce 

od té doby vzrostla nejméně 20x. nejznámější je Holba Šerák 11° pivo, jehoţ produkce 

přesahuje 200 000 hl, coţ je asi 40 miliónů půllitrů. Nejznámější je Holba v okrese Šumperk, 

kde je vytáčen ve většině hospod, své jméno uţ si vybudoval, ale i v jiných regionech či 

zahraničí. 

MAKOVEC a. s. – výroba a prodej masa, a tepelně opracovaných i neopracovaných 

masných výrobků. Sídlo Prostějov, prodejny Šumperk, Zábřeh, Mohelnice.  

                                                 
19

 Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci, Zpráva o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji v roce 2014, 

dostupné z:http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky/OLkraj_2014.pdf 
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OLMA a. s. – výrobna v Zábřehu, zpracování mléka, výroba mléka smetany, másla, 

sušeného mléka, jogurtů a dalších výrobků.  

Papírenská výroba: 

Balsac Papermill s. r. o. – výroba speciálních balících papírů, balicí papíry, potištěné 

papíry, papírové sáčky. Firma je exportně zaměřena. Sídli v obci Lukavice cca 23 km od 

Šumperka. 

OP papírna Olšany s. r. o. – vybudování papírny se datuje jiţ v letech 1861 – 1865, 

patří k významným světovým výrobcům cigaretového papíru. Sídlí v obci Olšany cca 12 km 

od Šumperka. 

Výroba stavebních hmot: 

CeramTec Czech Republic, s. r. o. – výroba speciálních keramických produktů, 

dodávky pro automobilový průmysl, stavebnictví, pro průmysl a strojírenství a další oblasti. 

Sídlí v Šumperku. Firma je jedním z předních světových výrobců technické keramiky. Počet 

zaměstnanců se pohybuje kolem 800.  

Hutnictví a strojírenský průmysl: 

EPCOS s. r. o. – je mezinárodní výrobce elektronických součástek, feritová jádra, 

indukčnosti, kondenzátory, filtry, rezonátory a další výrobky. Sídlí v Šumperku. Počet 

zaměstnanců se pohybuje okolo 800, v závislosti na konkrétním stavu zakázek firmy. 

HDO, spol. s r o. – firma se zabývá povrchovou úpravou kovů, kovoobrábění, 

broušení, leštění, vrtání. Sídlí v Zábřehu na Moravě, zaměstnává kolem 250 zaměstnanců.  

Klein & Blaţek spol. s r. o. – působí na trhu od roku 1994, kdy byl název změněn 

z původního podniku JESAN Štíty a. s., zabývá se strojírenskou a elektrotechnickou výrobou 

pro automobilový průmysl. Sídlí v malém městečku Štíty, asi 26 km od Šumperku.  

Zaměstnává okolo 650 zaměstnanců. 

 

Pars nova a. s. – vznikla v roce 1952, kdy byl zahájen částečný provoz a postupně se 

dále rozšiřoval. Zabývá se modernizací a rekonstrukcí kolejových vozidel, opravy kolejových 
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vozidel, výroba, modernizace a opravy tramvají, opravy agregátů a výroba náhradních dílů. 

Sídlí v Šumperku. Počet zaměstnanců se pohybuje okolo 750, počet zaměstnanců se mění 

v závislosti na počtu zakázek firmy.  

 

Pramet Tools, s.r.o. – působí od roku 1999, zabývá se výrobou a prodejem obráběcích 

a tvářecích nástrojů, vyměnitelných břitových destiček, nástroje pro frézování, vrtání a 

obrábění a další produkty. Sídlí v Šumperku. 

 

Slovácké strojírny, a.s. – závod v Zábřehu na Moravě a pracoviště MEP Postřelmov. 

Firma je důleţitým dodavatelem strojírenských celků, závod v Zábřehu je orientován na 

výrobu strojírenských sestav, v závodech v Postřelmově se nachází galvanovna a slévárna 

hliníku. V závodech v Zábřehu a Postřelmově zaměstnává okolo 500 zaměstnanců. 

 

ZKL Hanušovice, a.s. – výroba ohýbaných trubek, brzdových a palivových systému 

osobních automobilů. Firma zaloţena v roce 1999, jako soukromá firma se třemi výrobními 

podniky, ZKL Brno, a. s., ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. a ZKL Hanušovice, a. s. 

V Hanušovicích zaměstnává kolem 300 zaměstnanců. 

 

Elektrotechnický a optický průmysl: 

HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. – v roce 1992 zaloţen výrobní závod v Mohelnici, počet 

zaměstnanců se pohybuje kolem 3500.  

 

Siemens, s.r.o. – odštěpný závod elektromotory Mohelnice, dodavatel 

nízkonapěťových, synchronních elektromotorů. Počet zaměstnanců se pohybuje okolo 1500.  

 

 

Stavebnictví: 

Fortex AGS, a. s. – sídlo Šumperk, zaměření na výstavbu čistíren odpadních vod, 

průmyslových a obchodních staveb, bioplynových stanic a kovovýrobu.  
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SULKO s. r. o. – sídlo Zábřeh, zabývá se výrobou a montáţí plastových oken, 

zaměstnává okolo 350 zaměstnanců.
20

 

 

Obchod: 

Ahold Czech Republic, a.s. – známá síť obchodních prodejen Albert po celé republice. 

V Šumperku se nachází tři prodejny a v Zábřehu jedna prodejna. 

 

JEDNOTA spotřební druţstvo Zábřeh – prodejny COOP v Šumperku a okolí se 

nachází 26 prodejen. V okolí Zábřehu dalších 18 prodejen. 

 

Služby: 

Bartoň a Partner s.r.o. – provozní středisko Šumperk, poskytovatel sluţeb v oblasti 

správy a údrţby nemovitostí. Fyzické ostrahy objektů, zabezpečení objektů, recepční sluţba a 

úklidová sluţba. 

 

FORCORP GROUP spol. s r.o. – poskytování ostrahy majetku, nemovitostí i osob, 

převozy hotovosti, úklidové sluţby. Sídlí v Olomouci, provádí sluţby po celém kraji.  

 

Doprava a skladování: 

ARRIVA MORAVA a.s. – autobusový dopravce, zajišťuje městskou, linkovou i 

zájezdovou autobusovou dopravu a ţelezniční dopravu. Firma zaloţena v roce 1949 jako 

národní podnik ČSAD Ostrava. V roce 2002 byl název změně na Connex Morava a. s. a a 

zahájila provozování dráţní dopravy.  

 

Zdravotnictví: 

Šumperská nemocnice a.s. – poskytování zdravotnické péče, všeobecná nemocnice 

s rozsáhlou lůţkovou a ambulantní péčí. Počet zaměstnanců cca 890.
21

 

 

 

                                                 

20
 Krajská Hospodářská komora Olomouckého kraje, Významné firmy olomouckého kraje, dostupné z: 

http://www.komora.cz/Files/Olomoucky_kraj/Publikacefinal100dpi.pdf, 1. Vyd. Olomouc 2009. 

21
 Stránky města Šumperk, dostupné z:http://www.sumperk.cz/dr-cs/ostatni-zdravotnicka-zarizeni-a-

laboratore/sumperk/nemocnice-sumperk-a-s.html. 

http://www.komora.cz/Files/Olomoucky_kraj/Publikacefinal100dpi.pdf
http://www.sumperk.cz/dr-cs/ostatni-zdravotnicka-zarizeni-a-laboratore/sumperk/nemocnice-sumperk-a-s.html
http://www.sumperk.cz/dr-cs/ostatni-zdravotnicka-zarizeni-a-laboratore/sumperk/nemocnice-sumperk-a-s.html
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5 Rekvalifikace v okrese Šumperk 

 

5.1 Přehled rekvalifikačních kurzů pro rok 2012 – 2015 u stálých dodavatelů 

Seznam rekvalifikací byl sestaven na období 2012 – 2015 krajskou pobočkou 

v Olomouci, seznam neobsahuje všechny rekvalifikace, ale ty které pořádá úřad práce 

poměrně často a pro které má vybrané dodavatele. 

Pokud je jiţ pro daný druh rekvalifikace dodavatel vybrán, nevyhoví ţádostem 

uchazeče o rekvalifikaci podobného zaměření jiným dodavatelem. Uchazeč nebo zájemce o 

zaměstnání můţe poţádat i o rekvalifikaci, která v tomto seznamu není, pokud zná dodavatele 

takové rekvalifikace, můţe jej do formuláře uvést, pokud úřad práce rekvalifikaci uchazeči 

schválí, provede výběrové řízení na dodavatele kurzu.  

 

Nejčastější dodavatelé: 

MARLIN, s. r. o. – realizuje rekvalifikace v místech Olomouc, Jeseník, Přerov, 

Šumperk. Poskytuje kurzy účetnictví – obnova kvalifikace v rozsahu 144 hodin, vstupním 

poţadavkem je minimálně středoškolské vzdělání základní znalost práce na PC, v pracovní 

minulosti znalost práce v účetnictví, které jiţ nejsou aktuální. Obsahem kurzu je BOZP, 

legislativa týkající se účetnictví, základy účetnictví, písemné procvičování příkladů, finanční 

účetnictví podnikatelů, daňové přepisy, účetní uzávěrka, 20 hodin je věnováno procvičování 

na PC. Na konci kurzu probíhá závěrečná zkouška písemným testem z probrané problematiky 

a test na řešení příkladu na PC. 

Dále poskytuje kurz účetnictví pro získání kvalifikace, coţ je kurz zaměřen na 

začátečníky, poţadavky i obsah kurzu je podobný, pouze není nutná předchozí znalost 

účetnictví. A je na kurz věnováno více času cca 244 hodin.  

Mzdové účetnictví – v tomto kurzu se řeší mzdová problematika, pracovní právo, 

zaměstnanost, zdravotní a sociální pojištění, důchodové pojištění. Vstupním poţadavkem je 
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středoškolské vzdělání.  Závěrečná zkouška se skládá z výpočtu mezd, sestavování mzdových 

listů a ročního zúčtování mezd.  

Daňový specialista/specialistka- kurz je realizován v rozsahu 164 hodin, vstupním 

poţadavkem je minimálně středoškolské vzdělání. Obsahem kurzu je problematika daní, 

závěrečná zkouška obsahuje test z daňových znalostí, zpracování příkladu pro vedení daní a 

test na vzájemné vazby účetnictví a daní.  

Obchodní referent/ka – v rozsahu 304 hodin, délka kurzu asi 3 měsíce, vstupním 

poţadavkem je středoškolské vzdělání a středně pokročilá znalost anglického jazyka. 

Kapacita kurzu je 8 – 20 osob. Obsahem kurzu je strategie obchodního jednání, osobnostní 

rozvoj, prodejní dovednosti, účetní a právní minimum, personalistika, základy obsluhy PC, 

základy obchodní korespondence a další. Kurz je završen písemnou zkouškou z teorie a 

obchodní prezentace.  

Obchodní zástupce – v rozsahu 154 hodin, vstupním poţadavkem je středoškolské 

vzdělání. Kapacita kurzu je 5 – 20 osob, obsahem jsou technicko organizační záleţitosti, 

komunikační dovednosti, základy marketingu, účetní minimum, základy obchodní 

korespondence a obsluhy PC a další. Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu a 

jednoduché obchodní prezentace. 

Operátor Call centra – místo realizace Olomoucký kraj, rozsah kurzu je 146 hodin, 

délka je cca 1 měsíc. Vstupním poţadavkem je minimálně základní vzdělání, více neţ 18 let, 

základní dovednosti práce na PC. Obsahem kurzu jsou základy profesionálního telefonického 

jednání, přesvědčivá argumentace, zásady efektivní komunikace, zvládání stresových situací a 

další. Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu z teoretických znalostí a z praktické 

části, jejímţ obsahem je zkušební nahrávaný telefonický rozhovor.  

Pečovatel/pečovatelka osob se zdravotním postiţením – místo realizace pouze 

Šumperk, rozsah je 252 hodin, maximálně 3 měsíce, vstupním poţadavkem je základní 

vzdělání, doklad o zdravotní způsobilosti a trestní bezúhonnosti, očkování proti ţloutence 

typu B (zajistí dodavatel kurzu). Kapacita kurzu je 8 – 20 osob, obsahovou část tvoří 

přednášky zaměřené na sociálně právní minimum, základy ochrany zdraví, etika činnosti 

pracovníka v sociálních sluţbách, úvod do psychologických disciplín, komunikační 

dovednosti a další. Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu.  
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Dalším smluveným dodavatelem je Sdružení CEPAC – Morava, kurzy jsou 

realizovány v Olomouci, Jeseníku, Přerově a Šumperku. Tento dodavatel se zaměřuje na 

počítačové kurzy.  

V jeho nabídce je kurz základů obsluhy osobního PC, který je určen pro uchazeče 

s minimálním vzděláním bez zkušeností s prací na PC, kurz Obsluha osobního PC, který je 

zaměřen pro uţivatele s alespoň základními dovednostmi na PC a kurz Počítačová 

gramotnost. Pro kurz počítačová gramotnost je poţadavkem základní vzdělání a znalost práce 

na PC alespoň ze školní docházky, či zaměstnání. Obsahem kurzů jsou jak teoretické 

poznatky z oblasti informačních technologií, tak zpracování textu v MS Word, Excel, Power 

Point, práce s internetem a další.  

Dodavatel MAVO s. r. o. – Pracovník v sociálních sluţbách - místa pro realizaci 

kurzu jsou Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk. Vstupní předpoklady minimálně základní 

vzdělání, výpis z rejstříku trestů, doklad o zdravotní způsobilosti, znalost českého jazyka. 

Kapacita 5 – 20 osob, obsahem kurzu je výuka sociální politiky, psychologie, první pomoci, 

etiky, komunikace, základy péče o nemocné, základy zdravovědy, obsahem je i 68 hodin 

odborné praxe, celkový rozsah kurzu je 154 hodin, cca 28 dní. Závěrečná zkouška obsahuje 

písemný test, pohovor a vyhodnocení praxe.  

Dodavatel SOŠ a SOU Šumperk - Obsluha CNC strojů (pro skupiny) – moţné místo 

pro realizaci kurzu je Šumperk, hodinový rozsah je 308 hodin, cca 3,5 měsíce. Pro vstup je 

nutné mít základní vzdělání a doloţit doklad o zdravotní způsobilosti. Kapacita kurzu je 8 – 

12 osob, obsahem je výuka programování frézky a soustruhu, praxe na programovacích a 

řídících jednotkách, Závěrečná zkouška je sloţena z písemného testu a ústní zkoušky.  

Svářečské kurzy  - místem realizace můţe být Jeseník, Olomouc, Prostějov, Šumperk- 

dodavateli dle místa realizace jsou SOŠ a SOU Šumperk, SOU a SOŠ strojírenské a stavební 

Jeseník, ALW industry, s. r. o., Ing. Helena Urbanová, do konce roku tento typ rekvalifikace 

zajišťovala i firma HALEXO CZ, s. r. o. Kurz bývá realizován v délce do 1 měsíce, vstupním 

poţadavkem je minimálně základní vzdělání, dosaţení věku 18 let a zdravotní způsobilost pro 

práci svářeče. Kapacita kurzu se liší podle místa realizace. Obecným obsahem kurzu je výuka 

zaměřená na základy elektrotechniky, seznámení se zařízením pro svařování, bezpečnost při 

práci, nauka o materiálu, přídavné materiály, technologie svařování, normy a předpisy, 
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deformace a napětí, zkouška svárových spojů, svařování různých svarů a další dle 

konkrétního druhu kurzu pro svařování a místa realizace. Závěrečné zkoušky se konají 

z teoretické a praktické části.  

Dodavatel Mgr. Zuzana Andělová/ Počítačová služba s.r. o. – obsluha motovozíku 

(vysokozdviţný volantový do 5 tun) – vstupním předpokladem je řidičský průkaz B, C, D 

nebo T, minimálně základní vzdělání, dosaţení věku 18 let a zdravotní způsobilost. Kurz je 

realizován 21 hodin teoretické výuky a 14 hodin praktické, obvykle trvá cca do dvou týdnů. 

Místem realizace můţe být Olomouc/ Šumperk, kapacita kurzu je 1 aţ 20 osob. Obsahem 

kurzu je bezpečnost při práci, nauka o konstrukci, provozu, dopravní situaci atd. Součástí 

kurzu je praxe pro kurz v Olomouci u firem C. B. A. spektrum spol. s r. o., MONTERS spol. 

s r. o., pro kurz v Šumperku jsou praxe individuální. Obsahem závěrečné zkoušky je zkušební 

jízda se zkušebním komisařem. 

Základy podnikání – dodavatelem je firma Počítačová sluţba s. r. o., kurzy mohou být 

realizovány v Olomouci, Jeseníku, Přerově, Prostějově, Šumperku. Vstupním poţadavkem je 

minimálně středoškolské vzdělání, rozsah kurzu je 121 hodin, maximální doba 6 týdnů, 

kapacita kurzu je 6 – 20 osob, obsahem je bezpečnost práce, právní minimum, ekonomika 

podnikání, práce s výpočetní technikou, marketing, podnikatelský záměr a jeho zpracování, 

základy komunikace a další.  

Základní kurz obsluhy stavebních strojů – nakladače, rýpadla, válce, dozery – 

poskytovatelem kurzu je Mgr. Zuzana Andělová, místem realizace je Olomouc, rozsah kurzu 

je 52 hodin coţ vychází asi 8 dnů. Vstupním poţadavkem je minimálně 18 let, 400 hodin 

praxe na daném typu stroje, řidičský průkaz sk. B, nebo C nebo T, dle druhu stroje. Obsahem 

kurzu je teoretická příprava a 5 hodin praxe u firem: STAMEDOP a. s. a STAVES s. r. o., 

závěrečná zkouška je ústní a praktická.   

Dodavatel iOV spol. s r. o. – Přípravný kurz k výkonu činnosti – pracovník znalý 

práce v elektrotechnice (§5) a Přípravný kurz k výkonu činnosti – pracovník pro samostatnou 

činnost v elektrotechnice (§6), Přípravný kurz k výkonu činnosti – pracovník pro řízení 

činnosti v elektrotechnice (§7), Přípravný kurz k výkonu činnosti – pracovník pro řízení 

činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovník pro řízení provozu 

v elektrotechnice (§8), všechny 4 kurzy jsou realizované v Olomouci. Kapacita pro kaţdý 
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kurz je 1 – 15 osob, poţadavkem je minimálně vyučení v oboru elektrotechnika, poţadavek 

určité délky praxe dle druhu vzdělání a jednotlivého druhu kurzu, společným poţadavkem je 

také zdravotní způsobilost. Obsahem kurzu jsou přednášky na téma bezpečnostních předpisů, 

ochrana před úrazy elektrickým proudem, první pomoc, poţární bezpečnost, pravidelná 

kontrola elektrického nářadí a předmětů, druhy rozvodových sítí a další dle konkrétního druhu 

kurzu. Závěrečná zkouška je skládána z testu a ústního pohovoru před komisí.  

Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu – realizace v Olomouci, rozsah kurzu je 

44 hodin, asi 5 dnů. Vstupním poţadavkem je doklad o zdravotní způsobilosti, kapacita kurzu 

1 – 15 osob. Obsahem kurzu je ochrana zdraví při práci, první pomoc, předpoklady práce 

s motorovou pilou, příslušné předpisy a normy, konstrukce a údrţba, technologie práce, 

základní řezy, odvětvování a kácení, ţivotní prostředí.  

Dřevorubec – místem realizace je Jeseník, Šumperk, rozsah kurzu je 104 hodin, cca 7 

dnů. Vstupním předpokladem je minimálně základní vzdělání a doklad o zdravotní 

způsobilosti. Kapacita kurzu je 8 – 15 osob, obsahem je bezpečnost při práci, nauka o 

motorových a řezacích částech pily, konstrukce, údrţba a servis pily, povolení ke kácení 

stromů, zuţitkování dřeva, sortiment dříví, součástí kurzu je i praktická aplikace. Závěrečná 

zkouška je sloţena z testu a praktické zkoušky.  

Pracovník v oblasti skladového hospodářství – moţným místem realizace je Olomouc, 

Přerov, Prostějov, rozsah kurzu je 128 hodin, cca 22 dnů. Vstupním poţadavkem je 

minimálně základní vzdělání a doklad o zdravotní způsobilosti. Kapacita kurzu je 5 – 15 osob. 

Obsahem kurzu poučení o bezpečnosti práce, posuzování kvality zboţí, plánování zásob, 

inventarizace zásob, přejímka, výkup, skladování zásob a další, praxe probíhá v logistickém 

centru. Závěrečná zkouška je ústní a praktická. Rekvalifikace neobsahuje obsluhu 

vysokozdviţného vozíku.  

Dodavatel Republikové centrum vzdělávání s. r. o. – poskytuje rekvalifikační kurz 

Údrţba veřejné zeleně, moţným místem realizace je Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, 

Šumperk.  Rozsah kurzu je 123,5 hodin, maximální délka kurzu je 3 týdny, výuka probíhá 

dopoledne i odpoledne, součástí kurzu je praxe. Vstupním poţadavkem je dosaţení věkové 

hranice 18 let, minimálně základní vzdělání a dobrý zdravotní stav. Kapacita kurzu je 8 – 15 
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osob, obsah přednášek je zaměřen na zakládání a údrţbu zeleně, ošetřování okrasných dřevin, 

zakládání a ošetřování trávníků, 100 hodin tvoří praxe.  

Dodavatel Akademie Jana Amose Komenského, o. s. – poskytuje kurz Pomocný 

pracovník/pracovnice ve výrobě, místem realizace je Olomouc, Přerov, Prostějov, Jeseník, 

Šumperk. Rozsah kurzu je 431 hodin, maximální délka 3 měsíce, vstupním poţadavkem je 

dobrý zdravotní stav, kapacita kurzu je 5 – 20 osob. Obsahem přednášek je bezpečnost práce, 

zásady první pomoci, právní minimum, technicko administrativní dovednosti a další, 

závěrečná zkouška se skládá z testu a pohovoru.  

Dodavatel (dle místa realizace) Pavel Novotný/ Ing. Dan Ležák – kurzy zaměřené na 

řidičské oprávnění pro skupinu C, rozšíření řidičského oprávnění skupiny C na skupinu C + E, 

rozšíření řidičského oprávněné skupiny C na skupinu D – autobus. Rozšíření řidičského 

oprávnění skupiny B na skupinu T – traktor.  

Kurzy se konají v Olomouci nebo v Přerově, kurz je realizován pro jednu a více osob, 

poţadavkem je dosaţení věkové hranice pro určitý kurz, uchazeč nesmí míst v registru řidičů 

více neţ 12 bodů, nesmí mít zákaz činnosti řidiče, musí splňovat zdravotní způsobilost, musí 

mít jiţ získanou určitou skupinu řidičského oprávnění dle poţadavku jednotlivého kurzu. 

Rozsah kurzu je u jednotlivého kurzu jiný.  

Dodavatel – LESMA spol. s r. o., poskytuje kurz obsluha křovinořezu a benzínové 

sekačky, realizace kurzu probíhá v Jeseníku, rozsah kurzu je 32 hodin, 4dny. Kapacita je 1 – 

20 osob, obsahem kurzu je nauka o ţivotním prostředí, technologických postupech, 

bezpečnosti práce, konstrukce, údrţba a broušení. Závěrečná zkouška se skládá z teoretické 

části ústní a písemné a z praktické části.  

Do konce roku 2013 byly navíc realizovány kurzy, Tvorba webových stránek od firmy 

Počítačová sluţba s. r. o. a kurz Správce počítačové sítě od stejného dodavatele. 
22

 

 

 

                                                 

22Postál MPSV, Seznam rekvalifikačních kurzů, dostupné z: 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/poradenstvi 



46 

 

Rekvalifikace realizované pro úřad práce v Šumperku v roce 2014 

Rekvalifikační kurzy jsou poskytovány nejen v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, 

ale i v rámci různým projektů, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu. 

Rekvalifikace v rámci aktivní politiky zaměstnanosti jsou financovány z 85 % z Evropského 

sociálního fondu a z 15% ze státního rozpočtu. Jsou to kurzy, které zprostředkovává úřad 

práce.  

Další rekvalifikační kurzy, které probíhaly v roce 2014 v okrese Šumperk, byli kurzy 

Grantových nebo Regionálních individuálních projektů. Tyto kurzy jsou hrazeny zcela z 

prostředků evropského sociálního fondu, u grantových projektů si ţádají o poskytování 

příspěvku samotní podnikatelé.  

Bylo realizováno 8 rekvalifikačních kurzů zaměřených na práci s počítačem, z nichţ 

dva kurzy byly realizovány v rámci projektu evropského sociálního fondu, v těchto kurzech 

na práci s počítačem buď základy obsluhy počítače, nebo obsluha počítače pro pokročilé nebo 

s minimálními zkušenostmi bylo rekvalifikováno 85 osob, tyto kurzy bylyrealizovány 

dodavatelem Sdruţení Cepac – Morava.  

4 kurzy zaměřené na svařování kovových materiálů, v niţ bylo rekvalifikováno 40 

osob, dodavatelem je Střední škola ţelezniční, technická a sluţeb Šumperk.  

3 kurzy zaměřené na pečování o osoby se zdravotním postiţením nebo 

handicapovaných osob, kterých se zúčastnilo 24 osob. Dodavatelem tohoto kurzu byl 

MARLIN s. r. o. 

Kurz obsluha motovozíku, byl realizován šestkrát a zúčastnilo se ho 30 osob, 

dodavatelem kurzu byla firma Počítačová sluţba s. r. o. 

Oblíbené u uchazečů o zaměstnání jsou také kurzy zaměřené na účetnictví, v loňském 

roce byly realizovány 3 kurzy účetnictví a jeden kurz na mzdové účetnictví.  V těchto kurzech 

bylo rekvalifikováno 45 osob. Dodavatel kurzu MARLIN s. r. o. 

Kurz pracovníka v elektrotechnice byl realizován 4 krát a bylo rekvalifikováno 6 osob. 

Dodavatelem kurzu byla firma iOV, spol s r. o. 
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Dalším oblíbeným kurzem je pracovník v sociálních sluţbách, byl realizován třikrát a 

zúčastnilo se jej 40 osob celkem, dodavatelem kurzu je firma MAVO s. r. o.  

Rekvalifikační kurz obsluha/operátor CNC, byl realizován dvakrát, zúčastnilo se jej 17 

osob. Dodavatelem je Střední škola ţelezniční, technická a sluţeb Šumperk.  

Jednou byl realizován kurz dřevorubec s 8 účastníky od firmy iOV, spol s r.o. 

Dále byl realizován kurz Pomocné práce ve výrobě, dvakrát a počet rekvalifikovaných 

osob je 18, dodavatelem je firma Akademie Jana Amose Komenského Šumperk.  

Dále byl realizován kurz organizačně technický pracovník – 10 osob, nespecifikovaný 

rekvalifikační kurz s praxí – 8 osob, Pomocné prodavačské práce – 5 osob, Obsluha 

křovinořezu – 2 účastníci, Montér ocelových konstrukcí – 6 osob, technicko-administrativní 

pracovník – 8 osob a kurz Stráţný a Florista.  

U zvolených rekvalifikací byl největší zájem o řidičské oprávnění skupiny C a C + E, 

objevuje se i skupina T a D. Dále byli ve zvolených rekvalifikacích realizovány například 

kurzy: Masér, instruktor lyţování, svářečský, sociální pracovník, základy podnikání, sanitář, 

poradce pro výţivu, stráţný, manikúra, pedikúra, pečovatel/ka handicapovaných osob, 

kosmetické sluţby, krupiér a další.  

 

5.2 Výzkum za účelem zjištění spojenosti účastníků s realizací rekvalifikačního kurzu 

Cílem práce bylo zjistit spojenost účastníků rekvalifikačních kurzů s obsahem a 

realizací kurzu. Jako nástroj komunikace s účastníky rekvalifikačních kurzů byl autorem 

vytvořen dotazník, jehoţ cílem bylozjistit spokojenost a celkové hodnocení kurzu.  

K dispozici bylytaké dotazníky z kurzu Počítačová gramotnost, přiloţeny v příloze č. 

2. Dotazníky byly rozdány za pomocí rekvalifikačních středisek, ale protoţe, 3 měsíce je 

poměrně krátká doba pro nasbírání dostatečného mnoţství dotazníků, ostatní dotazníky byly 

vyplněny za pomoci odboru zprostředkování, kam chodí uchazeči o zaměstnání na pravidelné 

schůzky se zprostředkovateli práce.  
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Výzkum byl realizován od 5. ledna do 20. března 2015, za tu dobu obdrţela autorka 52 

vyplněných dotazníků. Dotazník obsahuje 17otázek. První část je zaměřena na základní údaje 

o uchazeči o zaměstnání, další otázky jsou zaměřeny nahodnocení kurzu a spokojenost s jeho 

realizací, popřípadě má zobrazit názor uchazeče na rekvalifikační kurz. Dotazník je uveden v 

příloze č. 1. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 52 osob, 65 % respondentů tvořily ţeny a 35 % 

muţi. 

Graf č. 5.1 – Věkové sloţení respondentů 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Největší počet respondentů bylo ve věkové kategorii od 25 - 40 let, dotazník vyplnilo 

19 uchazečů, za touto kategorií je druhá do 25 let, dotazník vyplnilo 17 respondentů, na třetím 

místě je kategorie 40 – 60 let, vyplnilo 15 osob, a kategorii nad 60let vyplnil pouze 1 

respondent.  
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Graf č. 5.2 – Počet respondentů podle vzdělání 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

V grafu je patrné, ţe nejvyšší zastoupení měli účastníci se středoškolským vzděláním, 

na dalším místě respondenti s vyšší odbornou školou, poté uchazeči s výučním listem, o 

jednoho méně s vysokou školou a neposledním místě se základním vzděláním.  

Graf č. 5.3 – Délka evidence na ÚP 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Více neţ polovina respondentů se nachází ve skupině 6 měsíců – 1 rok, další větší 

skupinou jsou respondenti spadající do délky evidence mezi 3 – 6 měsíci, 9 respondentů 

uvedlo délku evidence více neţ 1 rok a pouze jeden respondent uvedl méně neţ 3 měsíce. 

Graf č. 5.4 – Zdroj informací o rekvalifikacích 

 

Zdroj, vlastní výzkum. 

 

1 respondent vybral variantu d) a uvedl, ţe se o moţnosti rekvalifikace dozvěděl od 

potenciálního zaměstnavatele a druhý respondent uvedl, ţe se o rekvalifikaci dozvěděl od 

rodinných příslušníků.  
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Graf č. 5.5 – Druh rekvalifikačního kurzu 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Nejvíce respondentů absolvovalo kurz účetnictví, vzhledem k tomu, ţe tento kurz 

probíhal vevyšetřovaném období, na dalším místě je kurz pracovník v sociálních sluţbách, 

který také probíhal začátkem roku, na dalším místě technicko - organizační pracovník, dále 15 

% respondentů absolvovalo kurz na PC, poté následuje kurz svařování, stejný počet 

respondentů 3 odpověděli, ţe absolvovali kurz pečovatel/ka a obsluha motovozíku, na 

posledním místě je kurz mzdové účetnictví, které vybrali dva respondenti a 1 respondent 

uvedl kurz na řidičské oprávnění skupiny C + E vč. profesního průkazu řidiče. Nikdo 

nevybral moţnost f) pomocný pracovník ve výrobě. 
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Graf č. 5.6 -  Délka rekvalifikačního kurzu 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Nejvíce respondentů uvedlo, ţe délka kurzu se pohybovala v rozmezí od 1 do 3 měsíců.  

Na druhém místě byly kurzy v délce méně neţ 1 měsíc a 17 % kurzů mělo trvání delší neţ 3 

měsíce. 

Graf č. 5.7 – Dostatečná délka rekvalifikačního kurzu 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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13 respondentů uvedlo, ţe pro ně nebyla délka kurzu dostatečná, z toho 12 

respondentů absolvovalo kurz kratší neţ 1 měsíc a 4 respondenti měli kurz, který trval od 1 do 

3 měsíců. Pro 38 respondentů byl kurz dostatečně dlouhý. 6 uvedlo odpověď ne, u kurzu 

zaměřeného na práci na PC, pro 3 nebyl dostatečně dlouhý kurz pracovník v sociálních 

sluţbách, pro dva respondenty byl krátký kurz účetnictví, pro jednoho kurz pečovatel(ka) a 

pro jednoho, kurz obsluhy motovozíku. 

 

Graf č. 5.8 – Počet kurzů s praxí a bez praxe.  

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Většina respondentů uvedlo, ţe absolvovali kurz s praxí a 37 % respondentů bez praxe. 
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Graf č. 5.9 – Hodnocení spokojenosti s teoretickou výukou a obsahem přednášek 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Nejvíce respondentů uvedlo, ţe bylo s teoretickou výukou a obsahem přednášek spíše 

spokojeno. 8 respondentů bylo velmi spokojeno, 9 respondentů bylo spíše nespokojeno a 2 

respondenti velmi nespokojeni absolvovali kurz účetnictví a kurz technicko – organizační 

pracovník. 

Graf č. 5.10 – Otázka, zda měli k výuce učební materiály 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Většina respondentů uvedla, ţe měla k výuce k dispozici učební materiály.  
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Graf č. 5.11 – Hodnocení přínosu praxe 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Většina lidí odpověděla, ţe se naučila na praxi spoustu nových věcí, 38% respondentů 

mělo kurz bez praxe a 15 % uvedlo, ţe je praktická část nic nového nenaučila. Většina 

respondentů, kteří uvedli, ţe je praxe nic nového nenaučila, měli podobný obor vzdělání jako 

zaměření rekvalifikace. 

Graf č. 5.12 – Otázka, zda byla rekvalifikace podobného oboru, jako vzdělání účastníka 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Většina respondentů absolvovala kurz podobný oboru jejich vzdělání a 44 % absolvovalo 

kurz jiného zaměření. 
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Graf č. 5.13 – Hodnocení, zda si uchazeči odnesli nové poznatky z kurzu 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Většina respondentů uvádí, ţe si odnesli z kurzu nové poznatky. Čtvrtina uchazečů 

odpověděla, ţe si z kurzu ţádné nové poznatky neodnesly. Respondenti, kteří uvedli, ţe si 

z kurzu ţádné nové poznatky neodnesli, byli nejčastěji absolventy kurzu účetnictví.  

Graf č. 5.13 – Názor účastníků kurzu na to, zda mají po absolvování kurzu vyšší šanci nalézt 

zaměstnání 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

. Většina respondentů, kteří uvedli, ţe si myslí, ţe mají s novou kvalifikací vyšší šanci najít si 

práci, byli absolventi kurzu pracovník v sociálních sluţbách, obsluha motovozíku a kurz 

svařování.  
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Graf č. 5.14 – celkové hodnocení 

 

Zdroj:vlastní výzkum 

Celkové hodnocení podle známek ve škole dopadlo následovně: známkou jedna 

ohodnotilo kurz 14 účastníků, známkou 2 ohodnotilo 24 účastníků, známku 3 volilo 6 

účastníků, 7 respondentů ohodnotilo kurz známkou 4 a 5 respondentů známkou 5.  

Poslední otázkou byli námitky a připomínky účastníků rekvalifikačního kurzu. Jednou 

z odpovědí bylo, ţe má uchazeč jiţ tři rekvalifikační kurzy a dosud je nepotřeboval ani mu 

nepomohli najít si zaměstnání, protoţe v době kdy rekvalifikační kurz dokončí tak je místo u 

firem obsazené, názorem je aby sami firmy pořádali rekvalifikační kurzy a poté uchazeče 

přijali.  

Další názor byl, ţe jsou v kurzech velmi rozdílné vědomosti, tudíţ je kurz pro někoho 

téměř zbytečný, jelikoţ se musí učit věci, které jsou v daném oboru pro začátečníky.  

 Jeden uchazeč uvedl ţe, byl rekvalifikační kurz nekvalitní, mezi zaměstnavateli nemá 

velkou atraktivitu, to ţe uchazeč o zaměstnání má v oboru rekvalifikaci a osobně by dal 

přednost studiu. Jednalo se o kurz technicko - organizační pracovník.  

Jeden respondent uvedl, ţe byl s kurzem opravdu spokojen, byl to kurz na obsluhu 

motovozíku.  
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Dalším názorem bylo, ţe uchazečka chtěla jiný kurz, který mohla vykonávat pouze 

s příslibem zaměstnání, tudíţ absolvovala kurz, který nabízí ÚP pravidelně, kurz byl zaměřen 

na práci s počítačem a k ničemu jí prý nepomohl. 

Dalším názorem bylo, ţe byl kurz málo podrobný. Jednomu uchazeči chyběla cvičení 

v účetním programu u kurzu účetnictví.  

 

Vyhodnocení kurzu počítačová gramotnost 

Vyhodnocení kurzu dotazníkem, který si firma provádí sama, se zúčastnilo 8 osob. 

Kurz byl konán od 22. 9. – 29. 10. 2014. 

7 absolventů patří do věkové kategorie 21 – 49 let, jeden respondent uvedl odpověď c) 

50 a více let. Kurz absolvovalo 6 ţen a jeden muţ. 

6 osob absolvovalo střední školu s maturitou, jeden respondent uvedl, ţe má vyšší 

odbornou školu a jeden ţe je vyučen. 

Další otázkou bylo, co z tohoto kurzu pouţijí nejvíce a nejčastější odpovědí bylo lepší 

ovládání PC, internet a elektronická pošta, práce v programu Excel a Power Point. 

Uchazeči by se chtěli příště účastnit kurzu zaměřeného na Excel, Acces, Power Point, 

databáze, úprava fotografií a videí. Většina odpovědí byla, ţe by se chtěli vrátit nebo příště 

absolvovat práci s programem Excel.  

Hlavní přínos kurzu bylo podle respondentů získání nových informací, znalostí a 

navázání nových vztahů. 

Hodnocení kurzu celkově: 

Obsah kurzu byl nejčastěji ohodnocen známkou 6 – výborný 

Forma kurzu byla nejčastěji ohodnocena známkou 5 – velmi dobrý, kde se také 

nacházeli komentáře, aby byl kurz delší.  
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Praktičnost témat, polovina známek byla 6 – výborný a polovina známek 5 – velmi 

dobrý. Jeden respondent uvedl, ţe by potřeboval látku více vysvětlit, aby problematiku dobře 

pochopil. 

S jakými pocity odcházíte – nejčastěji oznámkovali 5 – velmi dobře, s komentáři, ţe si 

odnášejí zlepšení vyuţití PC, jednomu se nelíbila organizace termínu zkoušky, jeden uvedl, ţe 

odhází s dobrými pocity a jeden uvedl, ţe nemá doma potřebné programy pro trénování a 

proto oznámkoval kurz 4 – dobrý a jeden uvedl, ţe od kurzu čekal více, přesto zvolil známku 

5 – velmi dobrý 

Míra naplnění očekávání – 3 respondenti zvolili známku 6 – výborný, 3 respondenti 

známku 5 – velmi dobrý a 2 oznámkovali známkou 4 – dobrý, uvedli, ţe potřebovali více 

času.  

Hodnocení lektora: 

Znalosti, přehled v problematice – nejčastější známka byla 6 – výborný, dva uvedli 

známku 4, z nichţ u jedné byl komentář, ţe lektor sám někdy nevěděl, a komentář ţe, byl 

neprofesionální a nedokázal výuku dostatečně vysvětlit. 

Verbální a neverbální komunikace – nejčastější známka 6 - výborný. 

Praktické příklady, vzorová řešení – nejčastější odpověď 6 – výborný. 

Stavba výkladu, struktura, srozumitelnost – nejčastější známkou ohodnotily 

problematiku číslem 5 – velmi dobrý. Jeden uchazeč uvedl, ţe byl kurz pro něj těţký, ale 

proto, ţe kurz je spíše pro pokročilé a on je spíše začátečník, jednomu uchazeči nevyhovovala 

struktura a sloţení přednášek, a jeden uchazeč uvedl, ţe lektor pomaleji vysvětloval. 

Shrnutí, podání zpětné vazby účastníkům – 3 uchazeči ohodnotili známkou 6 – 

výborný, 3 známkou 5 – velmi dobrý a dva uchazeči známkou 4, jeden uvedl zdůvodnění 

známky 4 při srovnání s jiným kurzem.  
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Hodnocení kurzu lektorem: 

Lektor kurzu uvedl, ţe znalosti některých uchazečů byli opravdu, nízké a uchazeči by 

měli být více rozdělení do kurzů, dle znalostí.  

 

5.3 Vyhodnocení kurzů 

Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií mezi respondenty byla kategorie 25 – 40 let 

37 %, kategorie do 25 let 33 %, a ve věku 40 – 60 let 28 % respondentů, pouze jeden 

respondent byl ve věku nad 60 let. Věkové kategorie tedy byli téměř vyrovnané, kromě 

poslední nad 60 let. 

22 účastníků absolvovalo středoškolské vzdělání, 8 je vyučeno, 9 uvedlo vyšší 

odborné vzdělání, 7 účastníků vysokoškolské vzdělání a 7 pouze základní vzdělání. 

Délka evidence nejčastěji od 6 měsíců do 1 roku uvedlo 54 %, od 3 do 6 měsíců 26 %, 

evidence delší neţ 1 rok uvedlo 18 % respondentů, méně neţ 3 měsíce 2 %.  

Nejčastějším zdrojem informací o rekvalifikacích jsou zprostředkovatelé práce na ÚP,  

nebo jinak na ÚP, 13 účastníků uvedlo internet a 2 z jiných zdrojů. 

Nejvíce respondentů absolvovalo kurz účetnictví 23 %, dále kurz pracovníka 

v sociálních sluţbách 19 %, kurz technicko – organizační pracovník 17 %, kurz práce na PC 

15 %, následuje kurz svařování 8 % účastníků, pečovatel(ka) a obsluha motovozíku s 6 % a 

kurz mzdové účetnictví s 4 % účastníky. Jeden účastník absolvoval kurz pro řidičský průkaz 

C+E.  

Nejčastěji kurzy probíhaly v délce 1 – 3 měsíce, takovýto kurz absolvovalo 56 % 

respondentů. Na otázku zda byla délka kurzu dostatečná, odpovědělo 75 % respondentů, ano.  

6 účastníků kurzu zaměřeného na práci s PC nebylo spokojeno s jeho délkou, dále 

nebyli spokojeni 3 účastníci kurzu pracovníka v sociálních sluţbách, 2 účastníci kurzu 

účetnictví a 1 respondent z kurzu pečovatel(ka).  
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V 63 % kurzů byla obsahem také praxe. Pro 47 % respondentů byla tato praxe přínosná, 

15 % uvedlo, ţe se v praktické části kurzu nic nového nenaučily a 38 % respondentů uvedlo, 

ţe praxi v kurzu neměli.  

Spokojenost s teoretickou částí přednášek a obsahem hodnotily nejčastěji, spíše 

spokojen 33 respondentů Velmi spokojeno bylo jen 8 respondentů, spíše nespokojeno 9 a 

velmi nespokojeni byli 2 účastníci kurzu.  

75 % účastníků kurzu, uvedlo, ţe si odnášejí nové poznatky a vědomosti. Mezi 25 % 

respondentů, kteří uvedli, ţe jim kurz nic nového nepřinesl, jsou nejčastěji absolventi kurzu 

účetnictví.  
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6 Návrhy a doporučení 

 

Vyhodnocením dotazníkového šetření byly zjištěny nedostatky v délce kurzů, 

především u kurzů zaměřených na práci s počítačem. Nejčastěji kurz zaměřený na práci s PC, 

ohodnotili známkou 2, většina respondentů si ovšem myslí, ţe s tímto kurzem nemají vyšší 

šanci najít zaměstnání. Dle zjištěných informací by bylo lepší kurzy zaměřené na počítače 

více roztřídit podle dosavadních znalostí uchazečů, například rozdílovými testy a kurzy 

prodlouţit alespoň o jeden týden. Dále by bylo vhodné uchazeče do kurzů rozdělit s ohledem 

na věk, vzhledem k tomu, ţe mladší uchazeči častěji uţ práci s počítačem rozumí a rychleji se 

naučí novým dovednostem, neţ starší uchazeči o zaměstnání. 

Nejvíce byli uchazeči spokojeni s kurzem obsluha motovozíku, kde téměř všichni 

vybrali odpověď, ţe jim kurz přinesl nové poznatky a názor, ţe mají vyšší šanci si tímto 

kurzem nalézt zaměstnání.  

Dále byli uchazeči spokojeni také s kurzem svařování, kde všichni uvedli, ţe byli spíše 

spokojeni, nejčastěji kurz ohodnotili známkou 2 a všichni uvedli, ţe délka kurzu byla 

dostatečná. Všichni uchazeči se shodli na tom, ţe si odnáší z kurzu nové poznatky a ţe si 

myslí, ţe mají vyšší šanci s tímto kurzem najít zaměstnání. U těchto kurzů není, dle 

absolventů kurzu co vytknout uchazeči se učili konkrétní práci a kurz jim pomohl nabít nové 

dovednosti. Po těchto dovednostech je navíc na trhu práce velká poptávka, u prací skladník je 

obsluha motovozíku nezbytná a dovednosti svařování jsou také často poptávány 

zaměstnavateli.  

Kurz pracovník v sociálních sluţbách, tři respondenti uvedli, ţe podle nich nebyl 

dostatečně dlouhý, ale většina uvedla, ţe délka kurzu dostatečná byla. Nejvíce získal známku 

1, známkovali je ovšem i dvojkou či trojkou. Nejčastěji uchazeči uvedli, ţe si z kurzu odnášejí 

nové poznatky a ţe si myslí, ţe jim kurz můţe pomoci najít zaměstnání. U tohoto kurzu by 

bylo vhodné uchazeče rozdělit dle toho, zda uţ mají vzdělání podobného oboru nebo zda je 

pro ně tento obor úplně nový. Uchazeči pro který to byl nový obor vzdělání, uváděli, ţe délka 

kurzu pro ně nebyla dostatečná, bylo by proto vhodné pro tyto uchazeče kurz prodlouţit.  
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Méně spokojeni byli účastnící s kurzem účetnictví, pět účastníků uvedlo, ţe si 

nemyslí, ţe jim kurz usnadní hledání zaměstnání a také ţe si z kurzu neodnášejí nové 

poznatky, zároveň jej, ale hodnotili nejčastěji známkou 2, objevují se ovšem i známky 3 a 

jednou známka 4. U kurzu účetnictví by bylo vhodné více zapojit informační systém k výuce, 

jelikoţ teoretické informace a cvičení je nedostatečně, v kaţdé firmě se dnes účtuje v účetním 

programu, proto by bylo vhodné, výuku více zaměřit na účtování v programu.  

Kurz technicko – organizační pracovník – většina uchazečů, uvedla, ţe si nemyslí, ţe 

by s touto kvalifikací mohli snadněji najít zaměstnání, polovina uchazečů uvedla, ţe jim kurz 

přinesl nové poznatky a polovina uchazečů, ţe jim kurz nic nepřinesl. Většinou kurz 

ohodnotili stejným počtem známkou 3 a 4, objevuje se i známka 3 a 1. U tohoto kurzu by bylo 

opět vhodné uchazeče rozdělit dle vzdělání a věku, jelikoţ některým kurz připadal zcela 

zbytečný a nic nového se nenaučily, v tomto kurzu se probírají většinou základy 

ekonomických předmětů a základní práci na PC v programech Word, Excel, Power Point. 

Kurz pečovatel/ka – byl ohodnocen pouze známkou 1, byl hodnocen velmi kladně, 

uchazeči zároveň uváděli, ţe si z kurzu odnesli nové poznatky a ţe si myslí, ţe s tímto kurzem 

mají vyšší šanci najít zaměstnání. Tento kurz byl hodnocen kladně, absolventi tohoto kurzu 

také často najdou zaměstnání v pečovatelských domech a dalších zařízeních, kde by se svou 

původní kvalifikací mnohdy nebyli přijati.  
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7 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo popsat problematiku rekvalifikačních kurzů, jejich 

realizaci v okrese Šumperk a zjistit spokojenost účastníků rekvalifikačních kurzů 

s provedením rekvalifikace. 

Při vypracovávání byly pouţívány statistiky a dokumenty úřadu práce, zákony, 

především Zákon o nezaměstnanosti a odborná literatura zaměřená na aktivní politiku 

zaměstnanosti v České republice a nezaměstnanost. Za spolupráce úřadu práce byly popsány 

rekvalifikační kurzy, které se nejčastěji konají v okrese Šumperk a počty kurzů, které se 

konaly v uplynulém roce.  

Ke zjištění spokojenosti účastníků rekvalifikačních kurzů, byly vypracovány 

dotazníky. Dotazníkové šetření probíhalo od 5 ledna do 20 března 2015, byly rozdány 

v rekvalifikačních střediscích, kde se v tu dobu konaly rekvalifikace a ostatní byly nasbírány 

při jednání s klienty na úřadu práce. Celkem bylo vyplněno 52 dotazníků. Dotazník obsahuje 

17 otázek, první otázky jsou zaměřeny na identifikaci respondenta a další část je zaměřena na 

hodnocení kurzu. 

Nejvíce respondentů absolvovalo kurz pracovník v sociálních sluţbách a účetnictví, 

tyto kurzy probíhaly v uvedeném období, dále se v dotaznících objevuje kurz svařování a 

obsluha motovozíku, technicko - organizační pracovník, řidič pro skupinu C+ E, 

pečovatel(ka), kurzy zaměření na PC. Specifické dotazníky byly získány z kurzu počítačová 

gramotnost, které byly poskytnuty úřadem práce ke zhodnocení. 

Z dotazníku vyplynulo ţe, účastnící rekvalifikací nejčastěji získávají informace o 

rekvalifikacích od svých zprostředkovatelů práce na ÚP. Nejvíce rekvalifikačních kurzů 

probíhá v délce od 1 do 3 měsíců, pro 75 % respondentů byla délka rekvalifikace dostatečná. 

63 % rekvalifikačních kurzů obsahuje vedle teoretické části, také praktickou a pro 47 % 

respondentů je tato praxe přínosná a naučí se něco nového. Většina respondentů je spokojena 

s obsahem přednášek kurzů. 63 % respondentů si myslí, ţe s novou kvalifikací mají vyšší 

šanci najít zaměstnání. Celkové hodnocení kurzu mělo být oznámkováno jako ve škole, 

nejčastěji udělenou známkou bylo 2.  
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Celkově jsou tedy účastnící kurzů spíše spokojeni s realizací a odnášejí si nové 

poznatky, nejčastějším návrhem na vylepšení bylo některé kurzy prodlouţit.  

Rekvalifikační kurzy jsou poměrně účinným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti 

v ČR. Jejich absolventi si mnohdy najdou práci v oboru rekvalifikace, celkově bývá díky nově 

nabité kvalifikaci zaměstnáno aţ 50 % účastníků, mnohdy za pomocí také dalšího nástroje 

APZ účelně vytvořených pracovních míst.  
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