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1 Úvod 

 

Postavení absolventů vysokých škol je velmi oţehavé téma, které je skloňováno jak  

ze strany zaměstnavatelů tak i ministerstva školství. Mohlo by být tvrzeno, ţe současní 

absolventi, aneb také často označováni jako generace Y, nemají zájem se rozvíjet nebo se 

připravovat na budoucí povolání a na druhé straně vzdělávací systém není schopen pruţně 

reagovat na poţadavky trhu práce. Právě proto zpracování této bakalářské práce je snahou 

nezávisle objasnit příčiny tohoto anomálního chování. 

 

Cílem této bakalářské práce je provést paralelu mezi trhem práce a postavením 

absolventů na něm v rámci České republiky (dále jen ČR) s přispěním dat z Evropské unie 

(dále jen EU) a jejích programů zaměřených na absolventy. 

  

Samostatná bakalářská práce je rozčleněna do pěti kapitol. Druhá kapitola analyzuje 

jednotlivé pojmy související s trhem práce v ČR a jejich jednotné ustanovení. Částí, kterou je 

moţné povaţovat za nedílnou, taktéţ rozdělení na jednotlivé skupiny uchazečů skrze 

spektrum trhu práce, a to především se zaměřením na specifické skupiny, které jsou v této 

kapitole rozebrány do většího detailu. 

 

V praktické části, tj. třetí kapitole se zabýváme praktickou analýzou postavení 

absolventů na trhu práce, a to se zohledněním jednotlivých stupňů u terciárního vzdělání 

(bakalářské, magisterské a doktorské). Po stránce metodiky se zabýváme především daty 

získanými statistickým a syntetickým sběrem, který je prováděný pod hlavičkou evropských 

projektů reflektující stav a pozici absolventů jak na trhu práce, tak i po stránce dalšího 

vzdělávání, které je u nás známo také jako REFLEX. 

 

Čtvrtá kapitola obsahuje komplexní návrh změn a metodik pro zlepšení postavení 

absolventů na trhu práce. Zdvojený efekt má pokrývat také relativně velký přebytek 

nezaměstnaných absolventů na trhu práce. Je také nutné vzít v potaz aktivní nástroje podpory 

zaměstnanosti, které jsou na skupinu absolventů aplikovatelné. 

 

V průběhu vypracování bakalářské práce jsou pouţity metody induktivní, komparační 

a následně syntéza v kombinaci s časovým hlediskem. 
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2 Znevýhodněné skupiny na trhu práce 

 

Neţ se začneme zabývat jednotlivými detaily trhu práce, měli bychom si nejdříve 

objasnit celou situaci kolem něho a uvést celou tuto práci do správného kontextu. Kde tedy 

začít? Rozhodně u pojmu trhu práce samotného. Ten je přímým důsledkem generování 

politiky zaměstnanosti země a je řádně ohraničen zákony jednotlivých subjektů. Tyto zákony, 

potaţmo pravidla jsou stanovovány státem v podobě zákoníku práce a v rámci jisté míry 

volnosti pak doplňovány vrstvou pravidel a regulací, které si mohou dotvořit jednotlivé 

subjekty, které se na trhu práce vyskytují, ať uţ se jedná o společnosti, zaměstnavatele nebo 

skupiny uchazečů. 

 

Z daného vyplývá, ţe je nutno prvotně rozlišit a jasně stanovit jednotlivé subjekty 

vystupující v tomto prostředí. Pro naše účely si je rozdělíme na následující skupiny: 

- zaměstnavatelé - tedy ti, kteří poskytují trhu práce poptávku a zajišťují v něm 

cirkulaci pracovních sil; 

- společnosti - povětšinou zprostředkovatelé, kteří buď přímo zasahují do trhu 

práce (zaměstnávají uchazeče pro jiné společnosti, nejčastěji je známe  

pod pojmem "agenturní pracovník"), nebo provádějí personální úkony jako je 

výběr vhodných kandidátů aj. pro zaměstnavatelské subjekty; 

- skupiny uchazečů - pro zjednodušení je budeme chápat jako uchazeče  

o pracovní pozice, samozřejmě v širším hledisku se nemusí jednat o jedince či 

skupiny jako takové, ale o subjekty je zastupující, kupříkladu různé gildovní 

spolky a také pracovníci, potaţmo ekonomické subjekty, které spolupracují  

s výše zmíněnými skupinami. 

 

Z definice samotné je tedy zjevné, ţe není moţno vzít v potaz celý systém jako celek, 

ale bude nutné vhodné rozdělení na jednotlivé podskupiny dané na základě vhodného modelu 

třídění. V případě této práce to bude rozdělení do zájmových skupin, které jsou definovány 

několika faktory, jenţ jsou determinující pro danou skupinu jako obecný subjekt na trhu 

práce, nehledě na geografické a polyetnické ukazatele dané oblasti či statutárního uskupení. 

 

Před ustanovením skupin jako takových je nutno provést indukci, na základě níţ bude 

moţné dané skupiny utvořit. Hlavními problémy při třídění daných subjektů do jednotlivých 

skupin je velmi se prolínající hranice jednotlivých mnoţin v rámci trhu práce, které jsou 
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způsobeny subjektivizací daných témat a etnografických skupin. Ani při nejlepší snaze  

o objektivizaci však není moţné jednoznačně říci, ţe je snadné se těmto faktorům vyhnout, a 

bohuţel je téţ nutno poznamenat, ţe subjektivní vstupy hrají právě na trhu práce svou zásadní 

roli. Neměli bychom se tedy pokoušet je z tohoto kontextu vytrhávat. 

 

V rámci jiţ zmíněné objektivní myšlenky se musíme maximálně oprostit od skupin, 

jeţ na trhu práce mají své předem dané místo. Budeme se tedy zabývat především těmi, které 

nemají vysoký obrat jednotlivců a dochází k jejich minimální obměně. Pro zjednodušení je 

moţno tyto skupiny nazvat jako "skupiny znevýhodněné". Jiţ z definice tedy vyplývá, ţe se 

jedná o skupiny, které mají dlouhodobý problém s uplatněním na trhu práce, je tedy nutné se 

plně soustředit na jejich specifika a jednotlivé parametry, které nám mohou následně podat co 

nejobjektivnější důvod tohoto přetrvávajícího stavu. Obecně pak můţeme tvrdit, ţe dané 

skupiny se vyskytují tzv. "na hraně sféry korporátního zájmu". 

 

Buchtová, Šmajs a Boleloucký (2013) dělí znevýhodněné skupiny na trhu práce na: 

- starší lidé, 

- ţeny, 

- zdravotně postiţení lidé, 

- lidé bez kvalifikace, 

- romské etnikum, 

- mladší věkové skupiny do 30 let. 

 

2.1 Starší lidé 

 

První skupinou jsou lidé pokročilejšího věku, kteří jsou přirozeně znevýhodněni trhem 

jako takovým, ale většinovou roli v existenci této skupiny nehrají faktory související přímo  

s trhem práce, ale spíše související s novými trendy zaměstnanosti, které se prosazují  

na straně poptávky na trhu. Jedná se především o výrobní a výkonnostní propočty, které starší 

pracovníky penalizují statistickou konstantou, a tím je aktivně vyřazují z mnoţiny zájmových 

skupin, nehledě na další faktory jako je dosaţená praxe či speciální dovednosti (Sirovátka a 

Mareš, 2003). 

 

V rámci objektivizace je nutno tuto skupinu opět rozdělit na dvě podskupiny. Jednou  

z nich jsou lidé, kteří se stali účastníky trhu práce v pozdním věku z vlastní vůle a druhou pak 
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lidé, kteří se na trhu ocitli v důsledku vyšší moci. Zatímco první skupina nebývá krizovou a 

nejčastěji přechází z trhu práce do podoby soukromých ekonomických subjektů, druhá 

skupina zůstává dlouhodobým účastníkem trhu práce, v rámci něhoţ prakticky neexistuje 

strana poptávky. Tyto faktory aktivně potlačují moţnosti této zájmové skupiny a i přes snahu 

incentivních balíčků a ekonomických motivátorů jsou dlouhodobým problémem trhu. 

 

Tato skupina je průvodním jevem všech trhů práce, kde funguje trţní ekonomika, tedy 

trhů, kde poptávku formují soukromé ekonomické subjekty a jako taková je prakticky 

neodstranitelná. Změna by byla moţná pouze při plné změně systému zaměstnanosti  

v soukromém sektoru, to však systémově moţné není. 

 

2.2 Ţeny 

 

Druhou skupinou na trhu práce jsou ţeny. Tato tématika je hlavním problémem trhu 

práce jiţ několik desetiletí. V souvislosti s ní vešel ve známost také pojem "pozitivní 

diskriminace". Část trhu práce, kterou zabírá tato skupina je nemalá, je třeba ji proto 

podrobněji rozdělit a upřesnit. Hlavními skupinami jsou mladé ţeny do 30 let, ţeny středního 

věku a ţeny sociálně motivované. 

 

Mladé ţeny do 30 let tvoří nemalou skupinu z jiţ výše zmíněné mnoţiny. Zatímco se 

na ně vztahují stejné zákonitosti jako na obecnou věkovou skupinu mladých do 30 let, je 

jejich nevýhodné postavení na trhu práce zapříčiněno pohlavím. Přestoţe se jedná o oţehavé 

téma a prakticky veškerá poptávka na trhu práce bude jasně postavená na straně pozitivní 

diskriminace, v praxi tomu tak je pouze málokdy. Jedná se především o tzv. "běţnou praxi", 

kdy na rozdíl od minulých dekád rozhodovalo o míře diskriminace to, ţe byl upřednostňován 

muţ. Aktuální situace se od hodnocení pohlaví posunula směrem k určení tzv. "rizikových 

faktorů". Tyto jsou všeobecně stanovovány jak pro muţe tak i ţeny. Bohuţel z tohoto výčtu 

vychází ţeny znatelně hůře především kvůli riziku těhotenství a následného rodičovství, které 

Buchtová, Šmajs a Boleloucký (2013) popisuje jako náchylnost k časté absenci v práci a 

následně zpomalení pracovního procesu, coţ je často nepochopeno zaměstnavateli. Tato 

situace můţe být stavěna na stejnou rizikovou úroveň jako přechod ke konkurenci u muţské 

části, ale na rozdíl od tzv. "konkurenční doloţky" není moţné zákonně regulovat to, zda ţena 

smí či nesmí otěhotnět, případně za jakých podmínek, coţ je po vzájemné dohodě právně 

moţné (jedná se o tzv. "formální konsenzus", který je běţný kupříkladu u modelek či jiných 
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veřejně činných osob, jenţ jako hlavní způsob obţivy vyuţívají svůj vzhled či sociální 

dovednosti). Tento faktor tedy zásadně ovlivňuje postavení této skupiny ţen na trhu a je to 

vcelku snadno objektivizovatelný faktor z pohledu poptávky na trhu, kdy zaměstnavatel 

investuje nemalé prostředky jak do přijímacího procesu, tak i do proškolení a zařazení 

kandidáta do pracovního procesu. V rámci daného je vysoké riziko ztráty této investice, 

případně jejího malého či záporného zúročení. 

 

Další skupinou jsou ţeny středního věku. Tyto jiţ povětšinou nejsou přímo ovlivněny 

faktory skupiny do 30 let, ale stále mají na základě statistických dat menší úspěšnost na trhu 

práce neţli muţi ve stejném věkovém rozsahu. V tomto případě se jako hlavní důvod uvádí 

především obecná neshoda nabídky a poptávky na podmínkách zavedení účastníka do struktur 

společnosti. V překladu však je moţno zjednodušeně uvést, ţe jde především o diskontinuitu 

v platovém růstu. Zaţitý zvyk u většiny mladších účastníků trhu práce je, ţe přecházejí  

z jedné práce do druhé na základě zlepšení svého finančního ohodnocení, nicméně za určitou 

věkovou úrovní se jedná spíše o přesun způsobený zrušením pracovní pozice nebo ukončením 

činnosti zaměstnavatele. V těchto případech však není jistota platové kontinuity a pak je tedy 

otázkou, zda se v rozumném časovém horizontu objeví odpovídající pozice a v případě 

nutnosti pak je nutné vzít i pozici s niţším ohodnocením. Míra zavinění na straně poptávky je 

zde zjevná, avšak diskutabilní v rámci všech faktorů do daného rozhodovacího procesu 

vstupujících. 

 

Poslední skupinou jsou pak ţeny "sociálně motivované". Jedná se o skupinu, která 

není věkově ohraničená a její účastnice spojuje především potřeba výdělku. Obecně se můţe 

jednat o mladé ţeny s touhou (či potřebou) se osamostatnit, matky samoţivitelky, ţeny  

v domácnosti a ţeny v sociální nouzi. Hlavním znevýhodněním této skupiny je především 

velmi špatné zacházení ze strany poptávky. Plní sice důleţitou roli na trhu, která vyplňuje 

niţší stupně sekundárních pracovních trhů, avšak na úkor dalšího rozvoje uchazečů. Jedná se 

především o brigádní práce, práce ve velmi těţkých podmínkách, zdraví ohroţující práce a 

práce mimo sociálně-daňový systém. 

 

2.3 Zdravotně postiţení lidé 

 

Třetí skupinou jsou lidé se zdravotním handicapem. Většinou se trhu práce účastní 

dobrovolně a v závislosti na předchozí kvalifikaci, mají také snahu vrátit se do svého 
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původního oboru, případně bývají jiţ rekvalifikováni. Bohuţel je však nutno poznamenat, ţe 

pro tuto skupinu prakticky neexistuje reálná, samovolně vznikající poptávka, tak jak je tomu 

běţné u ostatních skupin účastníků trhu práce, jelikoţ jak tvrdí Burdová a spol. (2012) tato 

skupina je chápána jako "problém navíc". Hlavním hybatelem vzniku míst pro tyto účastníky 

je pak dotační nebo motivační finanční či vládní program, který dá straně poptávky 

dostatečnou motivaci pro vytvoření vhodných pozic pro uchazeče. Je však nutno poznamenat, 

ţe ve velkém mnoţství případů končí zaměstnanec po ukončení programu dotace či 

motivačního balíčku opět na trhu práce jako uchazeč. 

 

Zajímavým a opomíjeným ukazatelem je však zkušenost z praxe, kdy při vytvoření 

vhodných podmínek a výběru odpovídající pozice jsou postiţení lidé mnohdy produktivnější 

neţ člověk zdravý. Kupříkladu ve společnosti AT Compus s.r.o. hluší montéři PC mají o 30 % 

vyšší produktivitu neţ ostatní pracovníci. Neoficiálním vysvětlením je to, ţe je při práci 

neruší vnější vlivy a komunikace, tudíţ mohou tak svůj úkol dokončit rychleji a lépe. 

Hlavním problémem této skupiny se tak zdá především malá pozornost ze strany relevantních 

subjektů, která je zaloţena aktuálně pouze na bázi ekonomických motivací třetích stran. 

 

2.4 Lidé bez kvalifikace 

 

Čtvrtou skupinou jsou lidé bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní rekvalifikace. 

Hlavními členy této skupiny jsou lidé, kteří nepodstoupili ţádnou, nebo pouze minimální 

přípravu na budoucí povolání. Primárně se tak jedná o účastníky trhu práce pouze se 

základním vzděláním, avšak dle specifikací United Nations (dále jen UN) se mezi tyto 

subjekty řadí také občané cizích zemí a obecně lidé se sníţenou jazykovou schopností, kde 

problémem v kvalifikaci není neschopnost úkonu, ale nízká komunikační dovednost, která 

úkon degraduje nebo přímo zabraňuje jeho vykonání (Václavíková, Kolibová a  

Kubicová, 2009). 

 

Jestliţe vynecháme druhou část skupiny, eliminovanou jazykovou či komunikační 

bariérou, první by se dala i nedala povaţovat za skupinu znevýhodněnou. Poptávka na trhu 

práce je po těchto účastnících nemalá, neboť nejsou finančně nákladní a zároveň mohou 

vykonávat jednoduchou a potřebnou činnost. Hlavní problém však nastává ve chvíli, kdy se 

účastník pokusí o dodatečné vzdělání, a to především formou kvalifikačních a 

rekvalifikačních kurzů, které jsou povětšinou pořádány seminárním způsobem a dají 
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účastníkovi pouze všeobecné informace, které neobstojí u výběrového řízení. Je zde opět jiţ 

několikrát zmiňované minimum komunikace mezi stranou poptávky a nabídky. 

 

2.5 Romské etnikum 

 

Pátou skupinou je pak romské etnikum. Etnikum dle Buchtové, Šmajse a 

Bolelouckého (2013) můţe znamenat a znamená zásadní faktor při pohybu po trhu práce. 

Jedná se především o příslušnost k menšinám, které přes veškerou snahu jsou stále na okraji 

zájmu společnosti a bez ohledu na své vzdělání a dovednosti mohou být diskriminováni 

stranou poptávky. Nejznámějším etnikem v ČR je romská menšina, ale není moţné 

zapomenout ani na menšinu vietnamskou, která také získala v posledních letech svoji pozici 

na trhu práce. 

 

Znatelným problémem posledních let je velmi negativní přístup k etnickým menšinám, 

především díky celkové společenské nevoli a špatné pověsti některých etnik ve vyšších 

sociálních vrstvách. To vytváří značnou tenzi na trhu práce a výrazně sniţuje hodnotu menšin 

pro zaměstnavatele. Nicméně v poslední době se objevuje mnoho vysokoškolsky vzdělaných 

příslušníků menšin, avšak díky špatné pozici mají velký problém získat odpovídající pracovní 

pozice. Pravdou zůstává, ţe se sice menšiny v posledních letech dočkaly velkého mnoţství 

pozornosti jak ze strany státu, tak i EU, ale je velmi sloţité posunout mínění společnosti 

pouze vnějšími předpisy. Tyto programy by mohly skončit podobně jako pozitivní 

diskriminace ţen ve vysokých pozicích ve Velké Británii nebo motivační balíčky  

pro muslimy a barevné občany ve Francii. 

 

2.6 Mladší věkové skupiny do 30 let 

 

Šestou takovouto skupinou jsou mladí lidé do 30 let věku, kteří mají dlouhodobý 

problém uplatnit se na trhu práce. Zvláště pak také musíme vnímat případy, kdy se v době  

do 3 měsíců opět vrací na trh práce v opakovaných intervalech. Hlavními představiteli jsou 

mladí lidé, kteří dokončili přípravu na budoucí povolání, ať uţ v rámci vzdělávacího systému, 

nebo zahraničních stáţí a pobytů. V případě rozboru bychom tedy měli definovat, proč je tato 

skupina znevýhodněnou a také jaké jsou hlavní znevýhodňující faktory společně s tím, jak  

na tuto skupinu reaguje trh práce jako takový. 
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Tato skupina je znevýhodněná vlastně jiţ svou základní definicí. Jsou to účastníci trhu 

práce, kteří dle Sirovátky a Mareše (2003) ještě své povolání, na které se připravují ve škole, 

v drtivé většině případů nevykonávali a nemají tedy potřebnou hodnotu pro splnění 

poţadavků trhu. Zvláště v posledních dvou dekádách se propastně rozšiřuje rozdíl mezi 

poţadavky trhu práce a schopností přípravných institucí dodat na trh vhodné kandidáty  

na uchazeče. Zatímco sektor poptávky po práci vyţaduje maximální zaměření na praktické 

znalosti z oboru, aby byl minimalizován čas a náklady na integraci účastníka do jejich 

struktur, sektor nabídky se naopak posouvá k teoretizaci a co moţná největší diverzitě 

všeobecných dovedností. Je velmi sloţité vést polemiku jedním či druhým směrem, nicméně 

je moţno s jistotou říci, ţe z velké části se jedná o vinu separace poptávky od nabídky a nízké 

zainteresovanost obou skupin v rámci vzájemné komunikace. 

 

Nemůţeme však brát v potaz pouze jeden faktor. Druhým faktorem je pak nízká míra 

znalosti trhu práce ze strany uchazečů, kteří v rámci špatné informovanosti a vysokého stupně 

sebeuvědomění poţadují po zaměstnavatelích nereálné podmínky a díky neznalosti trhu tak 

přicházejí o velké mnoţství příleţitostí. V tomto ohledu je nutno opět poměr viny nutno 

hledat na pomezí mezi nízkým uvědoměním a nedostatkem informací, které by relevantně 

účastníka na prostředí trhu práce připravily. 

 

2.6.1 Mladí lidé a jejich výhledy na zaměstnání 

 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat skupině mladých lidí na trhu práce právě z toho 

důvodu, ţe jsou majoritním účastníkem trhu a zároveň tvoří jednu z největších skupin 

nezaměstnaných anebo rekvalifikovaných pracovníků. Hlavním důvodem toho, ţe tvoří danou 

skupinu, je fakt, ţe trh práce vyţaduje čím dál více kvalifikované pracovníky s praxí, kterou 

však většina mladých nemá moţnost získat bez vnější podpory státu či soukromých 

společností.  

 

Druhou stranou mince nezaměstnanosti mladých je také klesající všeobecná znalost, 

která sice správně motivuje mladé ke specializaci, avšak vzhledem k nevyváţenosti poptávky 

firem vůči finálnímu stavu absolventů jednotlivých vzdělávacích oborů je nutno konstatovat, 

ţe zde dochází k disbalanci. Primárním řešením ze strany státu a jeho politiky zaměstnanosti 

jsou takzvané rekvalifikační programy nebo kurzy. Tyto metody, zvláště od vstupu do EU, se 

stávají hlavním regulačním nástrojem trhu práce v ČR.  
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Většinové procento rekvalifikovaných pracovníků tvoří právě mladí do 30 let, avšak 

díky nedostatečné podpoře ze strany státních orgánů jsou většinou rekvalifikováni  

dle špatných parametrů a ocitají se sice v jiném segmentu trhu práce, avšak se stejným 

výhledem na získání pracovní pozice jako měli se svým původním zaměřením. Formálním 

problémem je také nedůvěra zaměstnavatelů vůči rekvalifikovaným pracovníkům, která je 

částečně způsobena celkově negativním přístupem k tomuto typu vzdělávání a také špatnou 

pověstí jednotlivých rekvalifikačních agentur. Tyto, přestoţe musí být certifikovány daným 

státním orgánem, zůstávají povětšinou po udělení certifikace bez zpětné úřední kontroly a řídí 

se pouze pravidly volného trhu, a tak se kurzy stávají spíše způsobem zisku prostředků  

na úkor výsledků finálního vzdělání a přípravy.  

 

Krom výše zmíněných faktorů je nutné také skupiny mladých rozdělit na jednotlivé 

rozlišitelné celky. Prvním takovým jsou mladí, kteří vstupují na trh práce po ukončení 

základního vzdělávání ať jiţ ze sociálních, společenských či finančních důvodů. Tito mladí 

vstupují na trh ve velmi brzkém věku, ve většině případů ještě nemohou pracovat na plný 

úvazek a jsou vyhledávanou skupinou pro hůře hodnocené, avšak potřebné práce ať jiţ  

v podpoře sluţeb či prodeje zboţí. Jsou také zároveň nejčastěji rekvalifikovanou skupinou 

právě z důvodu absence jakéhokoli formálního (oborového) zaměření.  

 

Druhou skupinou jsou pak absolventi středních škol, ať jiţ praktického či všeobecného 

zaměření. Tito vstupují na trh práce v pozdějším, produktivnějším věku a jsou vyhledávanými 

pracovníky ve vícesměnných provozech, kde mají moţnost krom vhodného finančního 

ohodnocení získat také odpovídající kariérní postup. Tyto skupiny patří mezi ty, které se  

na trh práce jiţ znova nevracejí a dlouhodobě si udrţují jednoho zaměstnavatele. A právě 

proto dle Burdové a Chamoutové (2012) je z pohledu trhu tato skupina nejstabilnější a je 

dobře statisticky zmapovatelná. 

 

Poslední skupinou jsou absolventi vyšších a vysokých škol, kteří stráví  

v sebevzdělávání výrazně delší čas, a tomu také odpovídají jejich očekávání stran pozice  

na trhu práce, stejně jako očekávání finančního ohodnocení, které by reflektovalo jejich 

investovaný čas. Z pohledu této teze je daná skupina tou nejzajímavější a nejdynamičtější  

z výše jmenovaných, a proto bychom se ji chtěli věnovat detailněji. Hlavní otázkou v tomto 

ohledu tedy zůstává, kolik absolventů nalezne práci ve svém oboru, případně práci jako 

takovou v čase, který odpovídá jak jejich, tak i trţním představám. 
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Pozici mladých na trhu práce zasahujících do skupiny absolventů ovlivňuje pasivně i 

aktivně několik faktorů, které přímo nesouvisí s jejich vzdělaností či se zvoleným oborem. 

Většinou bývají jedním z hlavních volených faktorů, na jejichţ základě se pak následně 

sestavují jednotlivé statistiky zaměstnanosti. V rámci této kapitoly se tedy na tyto faktory 

zaměříme a zkusíme je blíţe definovat, zatímco v další kapitole se budeme aktivně věnovat 

klasickým statistickým faktorům. 

 

Prvním ze zmíněných pasivních faktorů je takzvaná sociální inteligence. Tento faktor 

zásadním způsobem ovlivňuje jak způsob, tak i formu výskytu na trhu práce, stejně tak jako 

pohybu v daném zaměstnavatelském sektoru. Mezi základní atributy sociální inteligence patří 

například rétorika, mimoverbální komunikace, sociální vazby a schopnost je tvořit, stejně jako 

také účast na společenských událostech či navazování styků (ať uţ přímých či nepřímých). 

Obecně je moţno říci, ţe osoby s vysokým stupněm sociální inteligence jsou schopny získat 

práci či trvalé zaměstnání výrazně snadněji neţli osoby, které ji nemají dostatečně vyvinutou. 

Zajímavé na tomto faktoru je to, ţe sociální inteligence není přímo úměrná stupni dosaţeného 

vzdělání či obecné inteligenci (vzdělanosti) nebo celkovým dovednostem. V dnešní době 

hraje tento faktor zásadní roli při zisku pracovní pozice a z mnoha praktických příkladů 

můţeme posoudit, do jaké míry tento faktor ovlivňuje objektivitu zaměstnavatelů vůči přínosu 

daného absolventa.  

 

Dalším faktorem je schopnost sebeprezentace a vedení jednání. Ten částečně souvisí  

s faktorem předchozím, avšak zahrnuje také základní dovednosti jako je psaní ţivotopisu, 

schopnost vést jednání s člověkem na základě jeho postavení ať jiţ společenského nebo 

firemního. Přestoţe existují mnohé návody a WWW stránky o tématech jako je psaní 

ţivotopisu nebo vystupování na pohovoru, je nutno poznamenat, ţe tyto faktory jsou výrazně 

ovlivněny osobou, která si ţivotopis čte či vede jednání (přijímací pohovor), a je tedy nutno 

vhodně přizpůsobit formu, úpravu a jednání v daných případech. Proto je moţno říci, ţe tyto 

univerzální příručky a poučky nemají pozitivní dopad na schopnost absolventa získat 

zaměstnání a měly by být brány v potaz pouze jako všeobecné informace. Bohuţel smutným 

faktem zůstává, ţe absolventy na základě těchto tutoriálů připravují ke vstupu na trh práce, a 

tak efektivně potlačují jejich schopnost samostatně a dle vlastního uvaţování vystupovat  

na trhu práce. Daný faktor můţe vést k získání pracovního místa, avšak díky depersonalizaci 

daného procesu je pouze malá šance, ţe daný absolvent si místo udrţí, neboť byl přijat  

na základě nepravdivých informací. 
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Posledním z faktorů při zisku zaměstnání je pak sekundární vzdělávání a praxe.  

V ČR se tyto většinou aplikují ve formě odborných kurzů, stáţí, certifikací a zahraničních 

pobytů. Většina z výše jmenovaných je iniciována samotným uchazečem, speciálním 

programem ekonomického subjektu či podporou státních organizací. Přes prvotní nevůli 

společností na trhu práce přijímat tyto typy vzdělání, příprav a s rostoucí úrovní globalizace je 

i na našem trhu těmto formám připisován vyšší kredit neţ tomu bylo v minulosti, jak uvádí 

Burdová a spol. (2012). Navíc, většinu kurzů a certifikací poskytují velké a uznávané 

mezinárodní subjekty a jsou tedy dostatečnou zárukou kvalitního vzdělání, jehoţ daný 

absolvent dosáhl. Tyto speciální kurzy jsou v posledních pár letech vyhledávaným způsobem 

sekundárního vzdělávání a rozšiřují tak moţnosti účastníků ucházet se o lukrativnější a 

zajímavější pracovní pozice, přičemţ jim také zaručují ve většině případů lepší platové 

podmínky. Jednou z velkých nevýhod tohoto typu sekundárního vzdělávání je nutnost prvotní 

investice ze strany samotného uchazeče, a tedy omezení dostupnosti těchto incentiv 

účastníkům trhu práce se zhoršeným finančním zázemím. 

 

2.7 Dílčí shrnutí 

 

V této kapitole jsme se dozvěděli o základních myšlenkách, které spojují poptávku a 

nabídku na trhu práce, jeţ jsou uvedeny do kontextu skupin, které se vyskytujících v daném 

prostředí. Díky tomuto rozdělení jsme mohli provést základní analytiku rozdělení 

jednotlivých zájmových skupin. Je moţno odvodit z dané mnoţiny uchazečů, vyskytujících se 

na trhu klíčové zájmové skupiny, jejichţ účast na nabídce silně převyšuje poptávku. Dané 

skupiny jsou výsadní formující konstantou, která mění povahu vnějších faktorů vstupujících 

na trh práce (zákony, vyhlášky) a jsou hlavním důvodem vnějších zásahů do jmenovaného 

trhu. 

 

Tyto skupiny jsou buď objektivně či subjektivně degradovány v očích poptávky a 

způsobují destabilizaci trhu práce z důvodu nedostatečné obměny jak nabídky, tak poptávky a 

vstupují jako zásadní faktor do jednotlivých statistických údajů, které trh vnějším způsobem 

popisují. Jednotlivé skupiny byly řádně popsány a definovány, a to včetně základní analytiky 

jejich pozice na trhu. Ţádná ze jmenovaných skupin nemá na trhu výsadní postavení, ale  

ve většině případů jsou to skupiny tranzitní a většina účastníků na trhu práce se alespoň  

v jedné ze skupin vyskytne po dobu trvání své nabídky. V úvodu kapitoly jsme tedy provedli 

základní teoretická pozorování odvozená od empirické znalosti struktury trhu práce a 
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definovali jednotlivé faktory, které jsou kritickou menšinou vstupující do námi vybraného 

analytického souboru. 

 

Koncem této kapitoly jsme si objasnili teoretickou pozici jednotlivých uchazečů  

ze skupiny mladších 30 let, a to jak s ohledem na dosaţené vzdělání, tak i na jejich schopnost 

zařadit se na trhu práce. Byla provedena vnější analýza faktorů, které do procesu zařazení 

vstupují a zároveň pak jejich vytřídění na pasivní a aktivní. Dané faktory byly dány  

do kontextu praxe i zájmových skupin, a tím bylo dosaţeno celkového shrnutí jednotlivých 

vstupních parametrů. Jako hlavní zaměření pak byla zvolena skupina absolventů vyšších a 

vysokých škol, kteří tvoří nejdynamičtější ze jmenovaných skupin a zabírají také značnou část 

trhu, která se dynamicky mění. 
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3 Postavení absolventů vysokých škol na trhu práce v České republice 

 

V hlavní části této stati bude alespoň minimální forma analýzy stavu, počtu a 

postavení absolventů vysokých škol na trhu práce. Přestoţe podle zákoníku práce (2006)  

(§ 229) zákona 262/2006 Sb. je „absolventem zaměstnanec vstupující do pracovního poměru 

na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliţe celková doba jeho odborné praxe nedosáhla  

po úspěšném ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemţ se do této doby nezapočítává doba 

mateřské nebo rodičovské dovolené.“ V praxi to znamená, ţe čerstvý absolvent školy zprvu 

neseţene práci, a rozšíří řady nezaměstnaných, tudíţ se stane uchazečem o zaměstnání a  

do pracovního poměru nastoupí třeba aţ po půl roce od ukončení studia a tím pádem je stále 

povaţován za absolventa, a to po dobu dvou let. Pro naše účely je však nutno tuto definici 

mírně poupravit, jelikoţ z pohledu jejího akceptování není moţné stavy absolventů 

objektivním způsobem sledovat. Jako novou definici tedy pouţijeme konsenzus, jenţ byl 

dohodnut mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a Střediskem 

vzdělávací politiky (dále jen SVP), který absolventa definuje jako uchazeče o zaměstnání 

evidovaného na Úřadu práce podle místa jeho trvalého bydliště k určitému  

datu (30. 4. nebo 30. 9. daného roku), u kterého doba od úspěšného ukončení jeho studia 

nepřekročila 2 roky. 

 

Pro tuto praktickou část budeme převáţné mnoţství údajů čerpat ze zdrojů SVP a jeho 

databáze, jenţ krom čistých datových údajů obsahuje taktéţ výsledky evropských výzkumů 

na trhu práce pod názvem REFLEX (2006, 2010, 2013). Vzhledem k relativně malé 

sledovatelnosti úspěšnosti absolventů jsou tyto údaje podpořeny širokospektrální analýzou 

statistických dat získaných z dotazníků cílených na absolventy jednotlivých vybraných 

vysokých škol. V tomto ohledu tedy můţeme pracovat s několika úrovněmi dat:  

- první formou jsou plná statistická data obsaţená v databázi SVP, kde jsme 

zvolili postup implementace celé časové osy dat a to od roku 2002 - 2013, 

formou dotazovaných formulářů na online úloţiště a jejich následné 

zpracování ve formátu CSV; 

- druhou formou je pak vyuţití aktuálních dat z výsledku sledovacího programu 

REFLEX 2010, a to především z důvodu sledování mzdových poměrů 

jednotlivých absolventů v prvním zaměstnání, zaloţených na třídění  

dle zaměření a stupně dosaţeného vysokoškolského vzdělání; 
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- třetí formou je pak práce s kombinovanou databází Ministerstva školství, 

mládeţe a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a MPSV za účelem stanovení 

přesného počtu uchazečů absolventů a účastníků trhu práce v nezměněné míře. 

 

Velmi důleţitým faktorem pro tvorbu této analytiky je praktický pohled na danou 

situaci na trhu práce očima aktuálního či brzkého absolventa, který se řídí především několika 

základními orientačními strukturami. Obecně je moţno tvrdit, ţe v běţné praxi se tyto 

struktury nazývají motivačními faktory. Jedním ze základních, ale také nejhůře 

sledovatelných faktorů, je především výše finančního ohodnocení za vykonávanou práci  

po přijetí a krátce po ukončení zkušební doby u zaměstnavatele. Přestoţe tento faktor je velmi 

zásadní, jen velmi obtíţně je moţné jej sledovat a jsme v tomto ohledu odkázáni na výše 

zmiňované dotazníkové programy. Blíţe si tuto problematiku ukáţeme na grafu 3.6 v pozdější 

fázi této teze. 

 

Dalším ukazatelem, který však absolventi nemohou ovlivnit, je zvyšující se počet 

vysokoškolsky vzdělaných nezaměstnaných osob na trhu práce a je potřeba s tímto faktorem 

taktéţ kalkulovat, jak si ukáţeme na sérii grafů 3.4a a 3.4b. 

 

3.1 Analýza oborového sloţení absolventů VŠ (bakalářského, magisterského a 

doktorského stupně vzdělání) v letech 2002 - 2013 

 

Dostupná data jsou vázána k údajům MŠMT, jeţ eviduje absolventy všech vysokých 

škol, včetně těch soukromých. Abychom dostali celkový obraz o stavu absolventů na trhu 

práce, je nutné generalizovat obory podle zaměření tak, aby bylo moţné provést objektivní 

analýzu. Budeme-li se drţet standardizace podle MŠMT, pak můţeme rozdělit obory 

následovně: 

- Přírodní vědy a nauky, 

- Technické vědy a nauky, 

- Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky, 

- Zdravotnictví, lékařství a farmaceutické vědy a nauky, 

- Humanitní a společenské vědy a nauky, 

- Ekonomické vědy a nauky, 

- Právní vědy a nauky, 

- Pedagogika, učitelství a sociální péče, 
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- Vědy a nauky o kultuře a umění. 

 

S pomocí tohoto klíče je pak moţné sestavit graf přírůstku absolventů VŠ jednotlivých 

výše zmíněných oborů viz graf 3.1. 

 

Graf 3.1 Analýza oborového sloţení absolventů VŠ (bakalářského, magisterského a 

doktorského stupně vzdělání) v letech 2002 - 2013 

 

Zdroj: MŠMT (2015), vlastní zpracování 

 

Jak můţeme na grafu 3.1 vidět, za posledních 10 let došlo k rapidnímu navýšení 

celkového mnoţství absolventů, jenţ vyšli z vysokých škol. S relací k roku 2012 můţeme 

tvrdit, ţe se jedná o skoro trojnásobný nárůst, a to především za přispění ekonomické vědy a 

nauky, technické vědy a nauky, humanitní a společenské vědy a nauky a pedagogiky, 

učitelství a sociální péče. 
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Jestliţe budeme brát v úvahu faktor minimálně 3 letého zpoţdění vlivu vývoje na trhu 

práce na počet absolventů, jenţ na obor nastoupí (ukončí jej v řádném termínu), můţeme 

tvrdit, ţe teprve v roce 2013 je zřetelný pokles počtu absolventů, především u ekonomických 

a pedagogických oborů, a to v reakci na předchozí klimax ekonomické krize. V ohledu  

k tomuto faktu je tedy otázkou, za jak dlouho bude viditelná reakce na nový ekonomický růst 

posledních let.  

 

V rámci této problematiky je také nutné se zamyslet nad nepoměrem jak v nárůstu, tak 

nestabilitě přibývajících absolventů výše zmiňovaných 4 hlavních oborů dle četnosti 

absolventů. Bylo by předmětem hlubší analýzy, zdali je tento stav udrţitelný a není zapotřebí 

provést selektivní úpravu počtu fakult v těchto oborech, přičemţ touto tématikou se budeme 

hlouběji zabývat v kapitole návrhy a doporučení. 

 

3.2 Počet absolventů vybraných vysokých škol dle stupně vzdělání v době  

ukončení studia 

 

S ohledem na skutečnosti jmenované na začátku kapitoly se nyní musíme uchýlit  

k úpravě našeho datového souboru na základě dostupných dat. V tomto případě jsme omezeni 

vybraným vzorkem vysokých škol všech sektorů (veřejných, státních a soukromých), které 

byly zařazeny do databáze SVP. Proto je nyní nutné původní kompletní analytiku počtu 

absolventů vyčíslenou v grafu 3.1 poopravit ve smyslu dostupného datového souboru. Danou 

úpravu je moţno vidět níţe v podobě grafu 3.2, který krom celkového počtu absolventů 

vybraných vysokých škol bere v potaz i rozdělení dle jednotlivých stupňů dosaţeného 

vzdělání (bakalářského, magisterského a doktorského). Při bliţším pohledu na oba grafy (3.1 

a 3.2) je moţno vidět kopírování podobné vývojové křivky, která je do značné míry ovlivněna 

především rostoucím podílem ekonomických oborů mezi absolventy v letech 2009 - 2012. 
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Graf 3.2 Počet absolventů vybraných VŠ dle stupně vzdělání v době ukončení studia 

 

Zdroj: SVP (2015), vlastní zpracování 

Poznámka: časové rozlišení 0 – 1 rok 

 

Překvapivým zjištěním z grafu 3.2 samotného je především značný nárůst počtu 

absolventů niţšího stupně vysokoškolského vzdělání (bakalářského), který jiţ v roce 2007 

překonal počet absolventů magisterských oborů a tím také zásadně ovlivnil vývoj celkového 

počtu absolventů v době ukončení studia. Jako jeden z hlavních faktorů můţeme vidět 

především narůstající poţadavky ze strany zaměstnavatelů, kteří čím dál častěji nutí své 

kmenové zaměstnance k doplnění vzdělání na vysokoškolský stupeň a tedy v reakci na dané 

tlaky se objevuje velké mnoţství studentů (budoucích absolventů), kteří studují za účelem 

dosaţení bakalářského titulu bez dalšího záměru studovat stupeň vyšší. Díky tomu, ţe systém 

se na tyto "studenty" dívá jako na čerstvé absolventy (nepodstoupili dřívější vysokoškolské 

vzdělání), mohou znatelným způsobem zkreslovat výslednou statistiku.  

 

3.3 Analýza nezaměstnanosti absolventů 

 

V návaznosti na předchozí podkapitoly, které vznesly otázku zvyšujícího se počtu 

absolventů, je také nutné podrobit bliţšímu zkoumání nezaměstnanost absolventů, a to 

především v letech, jeţ následují po ekonomické krizi.  
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Graf 3.3 Počet nezaměstnaných absolventů vybraných VŠ dle stupně vzdělání 

 

Zdroj: SVP (2015), vlastní zpracování 

Poznámka: časové rozlišení 0 – 1 rok 

 

S ohledem na údaje obsaţené v grafu 3.3 můţeme nyní tvrdit, ţe přes absenci přímé 

úměry nárůstu počtu absolventů k statistice nezaměstnanosti, jejich celkový počet se v letech 

po ekonomické krizi zvýšil oproti počátečnímu stavu o více jak třetinu. Zatím co  

u magisterských oborů dochází dle jednotlivých let k poměrně prudké fluktuaci, základní a 

koncová hodnota počtu absolventů bez práce zůstává na stejné úrovni, tak u bakalářského 

stupně vzdělání dochází k rapidnímu růstu počtu nezaměstnaných absolventů, kde vůči 

počátečnímu stavu v roce 2002 došlo prakticky aţ k pětinásobnému zvýšení jejich počtu  

k roku 2013. Pokud by tento trend pokračoval, je velmi pravděpodobné, ţe bez pokročilých 

regulačních mechanismů se bude počet nezaměstnaných absolventů nadále zvyšovat bez 

ohledu na stav trhu práce. Bliţšími doporučeními a dalšími moţnostmi řešení dané situace se 

budeme zabývat v následující části této práce, kapitole návrhy a doporučení. 

 

Při hodnocení zaměstnanosti absolventů a jejich pozic na trhu práce nelze opomenout 

několik faktorů. Tím nejzásadnějším je jejich samotná znevýhodněná situace v rámci 

nedostatku praktických zkušeností (praxe), kdy právě tyto dovednosti jsou jedním  
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ze základních kamenů většiny výběrových řízení na pozice, které jsou všeobecně povaţovány 

za místa určená právě pro absolventy VŠ (niţší vedoucí pozice, výkonné pozice apod.).  

Ve stínu tohoto musíme tedy uvaţovat nejen v intencích nezaměstnanosti absolventů jako 

takových, ale také v rozměru konkurenčního prostředí, jenţ na trhu práce vzniká díky 

ostatním uchazečům s vysokoškolským vzděláním, kteří jiţ praktické zkušenosti mají nebo jiţ 

nespadají do námi definované skupiny absolventů. Celkový vývoj situace na trhu práce  

v poměru absolutních a relativních čísel si rozebereme na grafech níţe. 

 

Graf 3.4a Podíl nezaměstnaných absolventů vybraných VŠ (bakalářského, 

magisterského a doktorského stupně vzdělání) vůči nezaměstnaným s vysokoškolským 

vzděláním 

 

Zdroj: MPSV a SVP (2015), vlastní zpracování 

Poznámka: časové rozlišení 0 – 1 rok 

 

Graf 3.4a nám v celku jasně ukazuje vývoj nezaměstnanosti ve vrstvě vysokoškolsky 

vzdělaných od roku 2002 do 2013. Zde můţeme vidět relativně stabilní vývoj 

nezaměstnanosti aţ do roku 2008, kdy v celém tomto období došlo k mírnému nárůstu a opět 

k poklesu počtu nezaměstnaných na úroveň necelých 15-ti tisíc stejně jako v roce 2002.  

Od tohoto okamţiku můţeme vidět prudký nárůst v počtu nezaměstnaných vysokoškolsky 
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vzdělaných osob, které se na trhu práce vyskytují. Přestoţe se výrazně zvyšuje objem 

absolventů opouštějících vzdělávací ústavy, jejich počet na trhu práce v jednotlivých letech 

této rychlosti růstu neodpovídá. Na základě této skutečnosti můţeme tvrdit, ţe se jejich 

uplatnitelnost zlepšuje. Je samozřejmě otázkou, do jaké míry se absolventi stávají součástí 

druhé skupiny a do jaké míry pak opravdu vstupují do praxe. Bohuţel tento faktor není 

standardními nástroji měřitelný, a proto jej můţeme uvést jen jako úvahu. Jestliţe se 

zamyslíme nad tím, ţe celkový počet nezaměstnaných vysokoškolsky vzdělaných uchazečů se 

za sledované období prakticky více jak zdvojnásobil, při relativně malém růstu podílu 

absolventů můţeme tvrdit, ţe v posledních letech vzniká silně konkurenční prostředí, které 

můţe negativně ovlivnit pozici absolventů, neboť druhá skupina jsou jiţ uchazeči s praxí, 

které můţeme povaţovat za celkově zvýhodněné při hledání nové pracovní pozice. 

Významným faktorem, který však nejsme schopni rozlišit, je oborová skladba jednotlivých 

zaměstnaných, a tedy není moţné provést plně objektivní rozbor konkurenceschopnosti 

absolventů na trhu práce. 

 

Graf 3.4b Poměr nezaměstnaných absolventů vybraných VŠ (bakalářského, 

magisterského a doktorského stupně vzdělání) k celkovému počtu nezaměstnaných 

uchazečů s vysokoškolským vzděláním 

 

Zdroj: MPSV a SVP (2015), vlastní zpracování 

Poznámka: časové rozlišení 0 – 1 rok 
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V grafu 3.4b můţeme vidět poměrové znázornění celkového počtu nezaměstnaných  

s vysokoškolským vzděláním na trhu práce vůči absolventům. Z tohoto grafu 3.4b vyplývá, ţe 

se celková pozice absolventů na trhu práce v rámci jednotlivých let nijak rapidně nemění, 

nebudeme-li brát v potaz absolutní hodnoty. Můţeme tvrdit, ţe podíl absolventů k podílu 

ostatních nezaměstnaných s vysokoškolským vzděláním je v posledních letech stabilní a 

odpovídá pouze nízkým rozdílovým vlivům.  

 

Graf 3.5 Standardizovaná míra nezaměstnanosti absolventů vybraných VŠ 

(bakalářského, magisterského a doktorského stupně vzdělání) 

 

Zdroj: SVP (2015), vlastní zpracování 

Poznámka 1: časové rozlišení 0 - 1 rok  

Poznámka 2: všechny VŠ veřejné, které byly vybrány do programu SVP 

Poznámka 3: u VŠ polytechnické v Jihlavě a u VŠ technické a ekonomické v Českých 

Budějovicích nebyly vedeny údaje v letech 2004 a 2007 
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Graf 3.5 pak u vybraných veřejných škol dle programu SVP zachycuje 

standardizovanou míru nezaměstnanosti v letech 2004, 2007, 2010 a 2013.  

Za standardizovanou míru nezaměstnanosti absolventů je povaţována hodnota v procentech 

dle následující definice SVP (2015): „standardizovaná míra nezaměstnanosti absolventů je 

míra nezaměstnanosti absolventů očištěná od vlivu odlišné míry nezaměstnanosti  

na regionálních trzích práce.“ Na grafu 3.5 je moţno vidět zásadní změny nezaměstnanosti 

absolventů jednotlivých škol, a to nejen v rámci regionů, ale také v jednotlivých ročnících. 

Nejzásadnější výkyvy pak nastávají u Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Akademie výtvarných umění v Praze a Vysoké školy 

uměleckoprůmyslové v Praze. Celkově jsou znevýhodněny především školy, které 

upřednostňují své bakalářské programy, coţ zásadně ovlivňuje míru nezaměstnanosti 

absolventů této instituce. Toto je názorně vidět na grafu 3.3, kde můţeme pozorovat, jak 

zásadním způsobem stoupá podíl nezaměstnaných absolventů bakalářských programů.  

 

Z tohoto můţeme také určit, které ze jmenovaných škol mají nejstabilnější 

nezaměstnanost absolventů, a tedy jsou schopny se flexibilně přizpůsobit poţadavkům trhu 

práce, coţ lze vyčíst z grafu 3.5. Hlavními představiteli jsou především Masarykova 

univerzita v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě a Akademie 

múzických umění v Praze. 

  

3.4 Hrubé mzdy absolventů (bakalářského a magisterského stupně vzdělání) v rámci 

oborového třídění počítány v prvním zaměstnání dle REFLEXU 2010 

  

Zásadním faktorem, který je hlavním motivátorem ke studiu a k úspěšnému 

absolvování vysoké školy, je příslib lepšího platového ohodnocení v budoucí práci. Proto také 

někdy bývá vysokoškolské vzdělání označováno jako intenzivní příprava na budoucí 

povolání. Bohuţel pro naši analýzu jsou dostupná pouze minimální mnoţství dat o platových 

podmínkách právě absolventů, a to především proto, ţe statistiky vedené  MPSV zachycují 

průměrné platové podmínky všech vysokoškoláků bez ohledu na existenci statutu absolventa. 

Proto jediným relevantním zdrojem uznávaným v našem ohledu je program SVP vedený  

pod názvem REFLEX. Vzhledem k inkonzistenci v jednotlivých letech mezi roky  

2006 - 2010, kdy byl tento program iniciován, jsme se rozhodli řídit především lépe a detailně 

provedeným dotazníkovým provedením dle ročníku 2010. Výsledky daného šetření je pak 

moţné vidět na grafu 3.6.  
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Graf 3.6 Hrubé mzdy absolventů (bakalářského a magisterského stupně vzdělání)  

v rámci oborového třídění počítány v prvním zaměstnání dle REFLEXU 2010 

 

Zdroj: Ryška a Zelenka - REFLEX 2010 (2011), vlastní zpracování 

Poznámka 1: časové rozlišení 0-1 rok 

Poznámka 2: v rámci konzistence dat byl vynechán obor stavebnictví a architektura, protoţe 

nebyly vedeny údaje o bakalářském stupni vzdělání 

 

Z dat nasbíraných z grafu 3.6 je moţné dospět k překvapivému závěru, ţe pokud se 

jedná o nástupní plat v první práci absolventa VŠ, je pouze velmi malý rozdíl mezi 

bakalářskými a magisterskými stupni vzdělání v daném zaměření. Výrazně vyšší jsou 

magisterské platy především v oborech Informatika, Elektrotechnika, telekomunikační a 

výpočetní technika a Ekonomie, ekonomika a administrativa. Toto je však vykompenzováno 

0 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

30 000 Kč

Bakalářský stupeň vzdělání Magisterský stupeň vzdělání



29 

 

přesně opačným výsledkem v oborech Právo, právní a veřejnosprávní činnost a Vědy a nauky 

o kultuře a umění. 

 

V grafu 3.6 je také moţno pozorovat relativně znatelné rozdíly v platových 

ohodnoceních jednotlivých oborů. Zatímco nejlépe hodnocené jsou obory Informatiky a 

Elektrotechniky, telekomunikační a výpočetní techniky, tak nejhůře na tom jsou obory 

Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky a Zemědělsko-lesnické a veterinární 

vědy a nauky. Zvláště v lékařském oboru to můţe být pro většinu absolventů velkým 

překvapením, neboť lékařská povolání jsou z pohledu sociálních vrstev vnímána jako jedna  

z nejlépe placených. Musíme si však uvědomit, ţe čerstvě vystudovaní lékaři a zdravotníci 

musejí nejprve dosáhnout očekávaného mnoţství praxe a teprve potom se mohou zařadit  

do vyšších platových kategorií anebo se osamostatnit. Velké mnoţství absolventů také často 

migruje za prací do jiných regionů (krajů), kde jsou větší šance získat pracovní pozici  

s větším ohodnocením. Avšak obecně je moţno říci, ţe startovní pozice v zaměstnání jsou 

přímo úměrné závislosti na sociálních vazbách jednotlivých absolventů a ve většině případů 

první zaměstnání neodráţí budoucí směřování kariéry absolventa.  

 

3.5 Mikroregion ČR a sousední země 

 

Abychom uvedli veškeré získané informace také do kontextu ostatních zemí, rozhodli 

jsme se vytvořit mikroregion, který je tvořen ČR s jejími sousedními zeměmi. Mezi tyto země 

řadíme Rakousko, Polsko, Slovensko a Německo. Hlavním důvodem k vytvoření tohoto 

mikroregionu je především nejvyšší stupeň migrace absolventů na zahraniční pracovní trhy, 

zejména pak z pohraničních oblastí. Musíme tedy vzít v potaz, ţe určitá část absolventů 

nebude pracovat v rámci území ČR i přesto, ţe si zde zachovají trvalé bydliště. Obecným 

pravidlem posledních let je migrace absolventů ţádaných oborů (jako jsou obory 

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a Zdravotnictví, lékařské a 

farmaceutické vědy a nauky) za prací směrem na západ s cílem získat lepší platové 

ohodnocení, a proto je do jisté míry trh práce jako takový deformovaný těmito faktory. 

V daném ohledu se bavíme především o pracovnících (absolventech), kteří mají trvalé státní 

občanství jiné země, avšak vykonávají svou práci na území ČR, čímţ rozšiřují všeobecné 

konkurenční prostředí, které jiţ na trhu práce jako takovém panuje. 
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Hodnoty ze zvoleného mikroregionu jsme se rozhodli získat z databáze Eurostat, kde 

jsou volně dostupná prakticky veškerá statistická data. Bohuţel se nám nepodařilo získat 

kompletní vstupní data v programu REFLEX 2006 a 2010, takţe se musíme tedy spolehnout 

na relevantní data, která poskytuje právě databáze Eurostat. Prvním faktorem, který nás 

zajímal, je především mnoţství jednotlivých absolventů v jednotlivém mikroregionu 

z pohledu studentů, kteří dokončili bakalářské či magisterské studium a následné porovnání 

těchto zjištění s počtem obyvatel dané země. 

 

3.5.1 Vzdělanost populace 

 

Srovnání, které lze vidět v grafu 3.7, nám ukazuje jaký je poměr počtu absolventů 

(studentů, kteří dokončili bakalářské nebo magisterské studium), který je vztaţen na počet 

obyvatel jednotlivých zemí, k 1. 1. daného roku. Naše zkoumání jsme omezili na období  

2001 – 2012, na kterém Eurostat poskytuje relevantní data. 

 

Graf 3.7 Počet absolventů VŠ (bakalářského a magisterského stupně vzdělání)  

na 1 000 obyvatel 

 

Zdroj: Eurostat (2015), vlastní zpracování 

 

Z grafu 3.7 můţeme vidět na první pohled překvapivý údaj, který ukazuje velký 

nepoměr počtu absolventů na 1 000 obyvatel, který je moţné pozorovat u Polska, které skoro 

dvojnásobně převyšuje i takové země jako Německo. Graf 3.7 také jasně odráţí stav 
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v jednotlivých zemích, u kterých se počet absolventů na 1 000 obyvatel za sledované období 

výrazně zvýšil a které zavedly státní bezplatné vysoké školství. Tím, ţe studenti po běţnou 

dobu studia nemusí toto studium platit, neexistuje prakticky u vysokých škol systém 

exkluzivity a svým hodnocením úrovně vzdělání absolventů jsou si rovny. Toto však platí, 

jestliţe nebudeme brát v potaz sociální vazby a faktory, které výrazně ovlivňují přístup 

zaměstnavatelů k absolventům jednotlivých škol. Můţeme se zde bavit tedy především  

o jakémsi přirozeně vznikajícím srovnávání úrovně absolventů vysokých škol  

dle empirických ukazatelů.  

 

Pokud se budeme dívat na srovnání České a Slovenské republiky, která bývá často 

viděna jako zrcadlo srovnání, protoţe pro většinu občanů EU je jako jeden stát, který byl 

rozdělen a měl tak stejné startovní podmínky pro rozvoj jak ekonomiky, tak i vzdělanosti. 

V případě Slovenské republiky je moţné vidět, ţe především v letech 2004 – 2008 dochází 

k prudkému rozvoji vzdělanosti a počtu absolventů vysokých škol, zatím co v roce 2009 tento 

trend spíše stagnuje, a to i vzhledem k dalším ekonomickým ukazatelům, jako je sniţování 

schodku státního rozpočtu, růst hrubého domácího produktu (dále jen HDP) a zlepšení ratingu 

Slovenské republiky. Ve všech těchto ukazatelích, a to včetně nárůstu počtu vysokoškolských 

absolventů vůči všeobecné populaci, můţeme vidět snahu o splnění základních kritérií EU  

pro vstup Slovenska do eurozóny, který byl stanoven na 1. 1. 2009, kdy bylo jasným cílem 

tehdejší slovenské vlády splnit poţadavky kladené vedením EU na dané ukazatele 

připravenosti země k přijetí společné měny EURO. 

 

Oproti tomu při sledování vývoje daného poměru absolventů v ČR je vidět v celku 

stabilní růst vzdělanosti, který není výrazně podmíněn vnějšími vstupy, a můţeme jej 

povaţovat za více méně stabilní, jelikoţ nevykazuje výrazné anomální změny. 

 

Velkým překvapením byl stav vzdělanosti v Německu, které zásadně neměnilo svůj 

způsob politiky vzdělanosti a kde tedy můţeme vidět jeden z nejniţších poměrů absolventů 

k populaci, který je téměř stabilní v průběhu všech sledovaných let. Je zde moţné vidět 

drobný výkyv v období vládních změn (zemské volby). 
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3.5.2 Doba vstupu absolventa do pracovního procesu 

 

Pro pokračování této analýzy zůstaňme u námi zvoleného mikroregionu. Na základě 

údajů ze zprávy o prvním zaměstnání absolventů z roku 2009, kterou na svých stránkách 

vydala organizace Eurostat, můţeme vytvořit graf 3.8, který ukazuje průměrnou dobu 

strávenou absolventem při hledání první práce na plný úvazek od chvíle ukončení studia. 

Bohuţel pro tento výzkum se o své výsledky nepodělilo Německo (tohoto programu se 

nezúčastnilo), proto musíme jeho hodnoty povaţovat za nulové.  

 

Graf 3.8 Časové rozlišení absolventů VŠ (bakalářského, magisterského a doktorského 

stupně vzdělání) dle nástupu do prvního zaměstnání v roce 2009 

 

Zdroj: Eurostat (2015), vlastní zpracování 

 

Překvapivým zjištěním v rámci našeho zvoleného mikroregionu je na základě 

shromáţděných dat skutečnost, ţe v rámci doby získání první zásadní (trvalé) práce je na tom 

ve zmíněném mikroregionu nejlépe ČR, kdy právě v době sledování (2009) byla průměrná 

doba získání zaměstnání pouze 3,1 měsíce. Nejhůře na tom pak bylo Rakousko se svými  

3,7 měsíce. 
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Vzhledem k bezvýznamným rozdílům v uplatnitelnosti absolventů ve sledovaných 

zemích daného mikroregionu jsme se rozhodli se zaměřit také na ostatní země ze skupiny  

EU-27. V takto širokém vzorku jiţ můţeme v grafu 3.9 sledovat markantní rozdíly v dobách 

získání první významné práce, a to i v zemích, které jsou povaţovány za ekonomicky stabilní, 

jako je třeba Belgie.  

 

Graf 3.9 Časové rozlišení absolventů VŠ (bakalářského, magisterského a doktorského 

stupně vzdělání) dle nástupu do prvního zaměstnání v EU-27 roku 2009  

 

Zdroj: Eurostat (2015), vlastní zpracování 

 

Jak můţeme sledovat na grafu, jsou poměry v rámci EU značně nevyváţené, avšak 

celkový evropský průměr EU-27 je značně vysoký, především za přispění Řecka, Itálie a 

Rumunska. Bohuţel díky velmi znatelným rozdílům mezi jednotlivými státy je vypovídací 

hodnota tohoto údaje znatelně sníţena. 

 

Nepříliš překvapivým výsledkem je údaj Řecka, zvláště vezmeme-li v potaz, ţe  

rok 2009 je právě tím, kdy řecký ministr financí ohlásil rekordní schodek, který dosáhl  

12,5 % HDP (Český rozhlas, 2009) a veřejné zadluţení pak aţ 160 % (Novinky.cz, 2012). 
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Zajímavým bodem této statistiky je velmi špatné postavení na trhu pro absolventy v Itálii, kde 

průměrně můţe doba získání první stále pracovní pozice dosáhnout aţ 10 měsíců, coţ výrazně 

překračuje průměrný standart ostatních stejně vyspělých zemí EU-27 a můţe mít i negativní 

dopad na sociální politiku italské vlády v roce 2009, kdy docházelo k řadě velkých reforem 

sociálního systému, který byl dle všeho do značné míry zatíţen i z dané statistiky 

vyplývajícím vysokým počtem nezaměstnaných absolventů, jenţ byli závislí na finanční 

podpoře státu. Oproti tomu se můţeme podívat na velmi dobré výsledky Malty, která přestoţe 

není velkým státem, je schopna poskytnout dostatek volných míst pro absolventy a pohybuje 

se tak na předním místě v rámci doby nezaměstnanosti jednotlivých absolventů a se svými  

2,6 měsíce času zisku svého prvního trvalého zaměstnání se stává jasným favoritem tohoto 

testu, jenţ probíhal v roce 2009. Od té doby se mohla jeho pozice v rámci EU-27 změnit, ale 

bohuţel vzhledem k dostupnosti dat nebylo moţné jeho opětovné prvenství dokázat.  

 

3.6 Dílčí shrnutí 

 

Tato kapitola se zabývala především základními faktory a informacemi, které lze 

získat o absolventech na českém trhu práce, kde na začátku jsme si stanovili, kdo je vnímán 

pod označením "absolvent". Bohuţel je díky definici absolventa velmi obtíţné sledovat celý 

jeho ţivotní cyklus na trhu práce, a proto jsme se museli spolehnout na relativně malé 

mnoţství dostupných informací, které lze získat z různých zdrojů.  

 

Překvapivým zjištěním byl především velký růst počtu absolventů za sledované 

období, který ve svém důsledku dosáhl téměř ztrojnásobení počtu absolventů opouštějících 

brány vzdělávacích institucí. Přestoţe poslední sledovaný rok 2013 byl jiţ zasaţen 

setrvačností školského systému po ekonomické krizi, můţeme z počtu absolventů jasně vidět 

dominanci absolventů ekonomických, technických, humanitních a pedagogických oborů.  

Na toto pak také navázal alarmující graf 3.3 neustále stoupajícího mnoţství nezaměstnaných 

absolventů, kteří rozšiřují počty nezaměstnaných především na stupni bakaláře.  

 

Následná analytika jednotlivých absolventů vůči celkovému počtu nezaměstnaných 

vysokoškoláků však ukazuje, ţe trend zaměstnanosti u tohoto terciárního stupně vzdělání je 

rostoucí a v poměru počet nezaměstnaných absolventů zůstává vůči ostatním nezaměstnaným 

vysokoškolákům prakticky na stejné úrovni. 
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Předposlední část této kapitoly byla věnována platovým podmínkám jak bakalářských 

tak magisterských absolventů, a to v rozdělení dle oborů, kde jsme mohli vidět relativně malé 

rozdíly mezi nástupními platy bakalářských a magisterských zaměření (kromě několika 

výjimek). Výrazný rozdíl v platovém ohodnocení se naopak projevil v rozdílech mezi 

jednotlivými obory, kde jasně ukázal znevýhodnění některých vybraných oborů. Otázkou 

zůstává, zda jsou tyto rozdíly způsobeny trţním prostředím nebo převisem nabídky  

nad poptávkou na trhu práce. 

 

Ve finální fázi praktické analýzy jsme se věnovali srovnání vzdělanosti populace  

v mikroregionu ČR se sousedními zeměmi, kde se ukázalo, ţe celková doba potřebná  

pro získání prvního trvalého zaměstnání po ukončení studia je pro absolventy ve zvoleném 

mikroregionu takřka stejná a bylo tedy nutné celkový průzkum rozšířit aţ na úroveň EU-27, 

kde jsme dospěli jiţ k zralejší úvaze a porovnali status většiny zemí, přičemţ jako jedny 

z nejhorších se ukázaly výsledky Itálie. 
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4 Návrhy a doporučení 

 

Nedílnou součástí této teze jsou také návrhy a doporučení související se závěry, jichţ 

jsme se dopátrali v praktické části. Hlavní ohled bychom tedy měli brát na absolventy, kteří 

své uplatnění na trhu práce nenalezli. Bohuţel díky velmi špatné dohledatelnosti ţivotního 

cyklu jednotlivých absolventů na trhu práce je velmi těţké zjistit, kdy absolvent má uţ  

na tolik špatnou pozici v rámci svého oboru, ţe by měl uvaţovat o jeho případné změně či 

rekvalifikaci. Pojem rekvalifikace nebo různých incentivních programů je zásadní součástí 

aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Je tedy nutné brát v potaz právě jednotlivé prvky aktivní 

politiky zaměstnanosti, které jsou aplikovatelné na absolventy jako skupinu a mohli by jim 

tedy pomoci při hledání vhodného pracovního místa.  

 

Pro náš návrh je také nutné si celkovou skupinu nezaměstnaných absolventů rozdělit 

na jednotlivé zájmové skupiny, ke kterým se budou vztahovat různé formy aktivní politiky 

zaměstnanosti a doporučení. První skupinou jsou čerství absolventi, kteří právě dokončili 

svou přípravu na budoucí povolání a hodlají si nalézt pracovní pozici ve svém oboru. Druhou 

skupinou jsou absolventi, kteří se zaměřili na studium především z důvodu zajištění vlastního 

vyššího vzdělání a nemají o dostudovaný obor zájem. Třetí skupinou jsou pak absolventi, 

kteří jiţ pracovali v průběhu studia a po dokončení různých stáţí hledají trvalé uplatnění  

na trhu práce (u těchto počítejme s běţným jevem, ţe různé stáţe a jiné podpůrné pracovní 

programy zahrnují finanční podporu zaměstnavatele od úřadu práce a po skončení je pak daný 

absolvent vystaven ukončení spolupráce). 

 

4.1 Návrhy 

 

Budeme-li se drţet základních poţadavků na tuto kapitolu je nejprve nutno 

vyjmenovat jednotlivé návrhy, které vycházejí ze systémových prvků jako jsou nástroje 

aktivní politiky zaměstnanosti a návrhy na lepší fungování vzájemných spoluprací. Hlavním 

záměrem je zamyslet se nad adaptací existujících ekonomických mechanismů, které je nutné 

upravit na míru potřebám absolventů, kteří jsou velmi specifickou skupinou na trhu práce, 

přičemţ jsou také značně znevýhodněny absencí předchozích zkušeností a částečně i 

dovedností z praxe.  
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4.1.1 Rekvalifikace 

 

Rekvalifikace jako základní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti je nutno mírně 

přehodnotit ve vztahu ke statusu absolventa. Obecně můţeme tvrdit, ţe absolvent je odkázán 

pouze na práci brigádního charakteru a pokud nemá dostatečné rodinné zázemí, je odkázán 

také na samoţivitelství. Jestliţe bereme v potaz fakt, ţe nemá otevřeně přiznané právo 

sociálních dávek v nezaměstnanosti, je v celku zjevné, ţe je takový člověk při neúměrně 

dlouhém hledání vhodné pracovní pozice v oboru vystaven potřebě získat alespoň základní 

gramotnost v jiném oboru, který by mu umoţnil zajištění ţivotních nákladů a přinést zisk 

v podobě plného či částečného úvazku na pracovní pozici, o kterou by se před získání dané 

gramotnosti nemohl ucházet.  

 

Zde vstupuje do našeho pole zájmu rekvalifikace neboli získání dodatečné gramotnosti 

či prohloubení dosavadní kvalifikace. Tento nástroj, který je všeobecně povaţován za jeden 

ze základních v rámci politiky zaměstnanosti, by pro případ absolventa bylo nutné mírně 

upravit. Stále by se však mělo jednat o formu, jeţ bude hrazena z fondů úřadu práce nebo 

z ministerstva školství. Většina rekvalifikačních kurzů, které mají akreditaci úřadu práce, se 

zaměřuje především na dlouhodobě nezaměstnané či hendikepované (nejedná se o zdravotní 

postiţení, avšak je nutno brát v potaz nemoţnost vykonávat stávající zaměstnání  

ze zdravotních důvodů. Jedná se kupříkladu o horníky, kteří trpí astmatem apod.). Je tedy 

počítáno s rekvalifikací lidí, kteří jiţ získali nějakou odbornost nebo praxi a tyto programy 

jsou pro absolventy nevhodné především předpokladem znalosti práce v kolektivu a obecného 

pracovního prostředí, které absolventům chybí. Při přípravě takového rekvalifikačního kurzu 

tedy musíme brát v potaz, ţe absolvent prakticky ţádnou kvalifikaci nezískal, a to z důvodu 

čistě teoretického zaměření většiny vysokoškolských oborů.  

 

Rekvalifikační program pro absolventa by měl obsahovat především zaměření  

na praktickou aplikaci nově získaných dovedností. Druhotně poté pro čerstvé absolventy by 

téţ bylo vhodné vytvořit simulaci běţného pracovního prostředí a naučit je jak nonverbální 

komunikaci, tak také základním sociálním dovednostem, které jim napomohou jak při zisku 

práce, tak jejím udrţením (samozřejmostí je základní výuka kolegiality). Primární zaštítění 

tohoto programu by mělo být v administrativní reţii vhodného vzdělávacího zařízení, které by 

nabízelo dostatečně věrohodný a prakticky zaměřený program pro nové absolventy, kteří by  

měli eminentní zájem o změnu povolání (kvalifikace). 
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Hlavní nevýhodou tady tohoto programu je však jak špatná publicita, která ukazuje, ţe 

ne všechny akreditované rekvalifikační centra jsou schopna dostatečně vzdělat člověka bez 

předchozí praxe. Je otázkou, zda je či není nutné, aby se daný absolvent finančně podílel  

na programu své rekvalifikace nebo zda má být celý program hrazen ze státních financí 

(rozpočtu jednotlivého města a podobně). Pro obě varianty existuje mnoho pro a proti, 

nicméně je nutné také provést správné roztřídění absolventů, kteří by se takového programu 

zúčastnili, pokud by se jednalo a státní finance. Na druhou stranu je tu však jiţ výše 

zmiňovaný fakt, ţe hlavní motivací pro rekvalifikaci bývá nedostatek osobních financí a je 

tedy pravděpodobné, ţe právě ti, kteří mají reálný zájem práci provádět (dokončit 

rekvalifikaci), neměli dostatek finančních prostředků pro zaplacení svého podílu na svém 

vzdělání. Zde můţe vzniknout zajímavý paradox, kdy se výhody a nevýhody drţí ve stejné 

myšlenkové rovině a je tedy pravděpodobné, ţe ani jedna z variant nebude snadno 

proveditelná. 

 

4.1.2 Aktivní pobídky pro zaměstnavatele 

 

Jedním z hlavních problémů většiny zaměstnavatelů je při zaměstnávání absolventa 

jeho absence praxe a tedy nutnost vynaloţit nemalé finanční prostředky a také znatelnou část 

svého lidského kapitálu, aby se byl schopen daný absolvent zařadit do pracovního procesu  

ve firmě. Přesně z těchto důvodů jsou tedy aktivně preferováni účastníci výběrových řízení, 

kteří jiţ mají nějakou praxi a není nutné na jejich zaškolení vynaloţit tak velké mnoţství 

zdrojů. 

 

Jestliţe hlavním motivátorem jsou v tomto případě finance, je moţným řešením 

vyuţití dalšího prvku aktivní politiky zaměstnanosti, a to jmenovitě investičních pobídek  

ve formě příspěvku na vytvoření pracovního místa pro absolventa, kterému je tímto poskytnut 

přístup do praxe, aniţ by došlo k výraznému finančnímu zatíţení zaměstnavatele. Tyto 

programy jiţ nyní fungují, ale investiční pobídky jsou značně omezené a jedná se spíše  

o způsob vytvoření nového pracovního místa, které však obvykle zaniká ve chvíli ukončení 

investiční pobídky. Druhou mincí jsou pak finance pro rekvalifikaci nebo školení nových 

zaměstnanců, které jsou však všeobecného charakteru a nejsou tak vhodné pro absolventy.  

 

Za daného stavu by tedy měla investiční pobídka zaměstnavatele, který příjme 

absolventa, vypadat následovně. Finance by neměly fungovat jako příspěvek na udrţení 
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pracovního místa, ale jako motivační finanční pobídka, která by pokrývala spíše náklady  

na straně absolventa (dojíţdění, ţivotní náklady apod.), čímţ by umoţnila zaměstnavateli 

poskytnout niţší finanční ohodnocení (mzdu) absolventovi, coţ by zajistilo, ţe alespoň část 

nákladů na zřízení pracovní pozice by reálně spadaly pod zaměstnavatele, a proto by zde byla 

reálná šance, ţe daný absolvent zůstane na své pozici ve firmě i po skončení investiční 

pobídky s tím, ţe jiţ bude nedílnou součástí pracovního kolektivu a plně aktivním 

pracovníkem s praxí, který by jiţ byl schopen odvádět dostatečně kvalitní pracovní výkon, 

který by podmínil mnohem lepší finanční ohodnocení ze strany zaměstnavatele. 

 

4.1.3 Podnikatelské iniciativy 

 

Vzhledem ke stoupajícímu počtu nových ekonomických subjektů, ať jiţ ţivnostníků 

nebo právnických osob, je zjevné, ţe podnikatelská sféra neustále roste. Částečně pak i  

s přispěním různých rozvojových center a podnikatelských inkubátorů, které jsou však 

povětšinu jiţ pravidelně přetíţeny a poskytují své sluţby jen velmi omezenému počtu 

specifických zájemců. Jmenovitě se jedná především o různé inovátorské nápady, nové 

technologie či speciální výrobky, které jsou většinou produktem předchozí činnosti účastníků 

takových programů. Na druhou stranu běţný absolvent bez takového zázemí, který by měl 

v úmyslu začít podnikat, je v takovéto situaci silně znevýhodněn, jelikoţ nemá ani finanční 

jistoty, ani stálé pracovní místo, které by překlenulo případný neúspěch.  

 

Bylo by tedy na místě nevěnovat svou pozornost pouze sféře techniků a inovátorů, ale 

také pomáhat nastartovat podnikatelské záměry právě absolventů, kteří bez cizí pomoci jsou 

odkázáni na hledání vhodné pracovní pozice a mohou při vystudovaném nestandartním oboru 

na takovouto pozici čekat i několik let. Takto neaktivní nezaměstnaní jiţ pak nejsou viděni 

jako absolventi a stávají se trvalou sloţkou segmentu nezaměstnanosti na trhu práce. Místo 

tohoto by přitom bylo moţné, aby vyvíjeli vlastní podnikatelskou aktivitu, která by jim 

napomáhala k získání praxe a zároveň by se jednalo o legitimní způsob obţivy. Bohuţel je aţ 

častým obrazem dnešní doby, ţe absolventi pracují pouze brigádně nebo zcela bez registrace a 

státu tak samozřejmě sniţují své odvody na daních, kdy naopak ještě úřad práce za tyto 

jedince platí sociální a zdravotní pojištění. 

 

Podoba těchto podpůrných programů by měla být zaštítěna přímo úřadem práce, který 

by na začátku dopomohl absolventovi k získání ţivnostenského listu a následně ve spolupráci 
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s místními firmami mu zajistil alespoň základní moţnost spolupráce, a tím praktickou 

zkušenost s prací v terénu a zároveň také v získání kontaktů ve svém zvoleném 

ţivnostenském zaměření.  

 

4.1.4 Oborová spolupráce vzdělávacích zařízení a majoritních zaměstnavatelů 

 

Jedním z problémů, se kterými jsme se setkali při zpracování údajů o absolventech, 

bylo velké mnoţství absolventů, kteří nebyli schopni nalézt zaměstnání ve svém oboru a byli 

tak odkázáni na brigádní práce, nebo byli donuceni obor změnit. Zvláště jestliţe se jedná  

o absolventy, které jejich obor zajímá a šli jej studovat s úmyslem své nabyté znalosti dále 

aplikovat v praxi. Jedná se o plýtvání s lidskými zdroji. Hlavním problémem pak tedy je jiţ 

v předchozích kapitolách zmiňovaná nesourodost poţadavků na absolventy ze strany 

zaměstnavatelské sféry, kdy na straně druhé stojí vzdělávací instituce, které v mnoha 

případech v rámci zaplnění kapacit produkují absolventy, kteří následně na trhu práce 

nenaleznou své uplatnění. 

 

Důsledkem jiţ zmiňovaného problému je tedy špatné rozloţení dovednostní základny 

jednotlivých absolventů a naopak vysoká absence absolventů v oborech jiných. Z obecného 

pohledu by se školské zařízení mělo chovat jako kaţdý jiný účastník volného trhu a zajímat se 

tedy především o to, jaké sluţby poskytují svým potencionálním zákazníkům, kterými jsou 

v tomto případě majoritní zaměstnavatelé ať jiţ v regionu nebo mimo něj. V daných 

případech by bylo více neţli vhodné dosáhnout určitého stupně spolupráce, kdy by firma 

poskytovala finanční a materiální prostředky pro odborný výcvik absolventů v potřebných 

oborech a zároveň zaštiťovala jejich budoucí zaměstnání, zatím co by škola tímto získala 

nemalé finanční prostředky a zároveň mohla poskytovat zaměstnavatelům mnohem kvalitněji 

vyškolené absolventy.  

 

Tento systém jiţ funguje na několika přidruţených vysokých školách, kde hlavním 

příkladem je VŠ ŠKODA AUTO a.s., která sdílí s firmou i samotný areál a studenti (budoucí 

absolventi) se tak jiţ od začátku studia pohybují ve firemním prostředí, nabírají praktické 

zkušenosti a zároveň se odborně školí. Součástí takovéto výuky je i praxe a moţnost si 

přivydělat, coţ studenty motivuje k budoucí práci a jiţ v prvním ročníku jsou schopni udělat 

erudovaný odhad toho, zda je bude budoucí povolání bavit nebo zda nechtějí svůj obor 

změnit. Tento časový okamţik je výrazně kratší neţ u jiných (klasických) vysokých škol, kde 
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absolventi zjišťují fakta o svém oboru aţ po ukončení studia a nástupu do praxe, kdy uţ je 

většinou pozdě a změna oboru proběhne skrze rekvalifikaci nebo jiný proces, který 

sekundárně zatěţuje daňové poplatníky. 

 

Takovýto kooperační proces by nemusel nutně probíhat v krátkých intervalech, ale 

kupříkladu jednou za dva aţ tři roky by po dohodě mezi hlavními zaměstnavateli regionu 

mohly být upraveny kapacity a typy oborů, které by daná instituce otevírala, a zjednodušil by 

se pak přestup absolventů do praxe, neboť jiţ v průběhu studia by mohli s firmou 

spolupracovat a měli tak jistotu budoucího uplatnění. Firma by měla jistotu, ţe bude mít 

vzhledem ke svému plánování dostatek pracovních sil, které budou vhodně kvalifikované. 

Firma tak také můţe ušetřit značné finanční prostředky na agenturní a tranzitní pracovníky. 

Sekundárním efektem tohoto nastavení je zároveň významné zkrácení doby přijetí, zaučení a 

zapracování daného uchazeče. 

 

4.2 Doporučení  

 

V této podkapitole si shrneme praktickou stránku teorií, které vzešly z úvahy  

nad jednotlivými návrhy na nápravu či zvýhodnění pozice absolventů na trhu práce, kde 

hlavním zaměřením bude ustanovení praktických příkladů fungování navrţených 

mechanismů. 

 

4.2.1 Vstup absolventa na trh práce 

 

Absolvent by měl vstupovat na trh práce připraven na to, co jej na něm čeká. Nehledě 

na formu přípravy, je nutné tuto provést, neboť nezkušený uchazeč bez praxe má prakticky 

minimální šanci nalézt vhodné uplatnění a musí se tak velmi často spolehnout na vnější 

faktory, jako je štěstí, charisma a vyjednávací um. Přestoţe schopnost prezentovat se je velmi 

zásadní, neměla by být hlavním faktorem ovlivňujícím schopnost absolventa uplatnit se a 

zcela tak popírat jeho odbornost či reálné oborové dovednosti. Absolventům, jako jedné  

z nejvíce znevýhodněných skupin na trhu práce, by mělo být poskytováno vedení, které by 

však nemělo přesahovat určitý rámec, který by ohroţoval jejich seberealizaci nebo zabraňoval 

jejich začlenění do běţných kolektivů a firemních procesů. Jiţ v dnešní době můţeme vidět 

určité metodiky tohoto přístupu v podobě různých stáţí, které však nejsou v drtivé většině 

placené, a tak jsou pro absolventy bez externí finanční podpory jen velmi obtíţně přístupné. 
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Je tedy nutné najít rovnováhu mezi finančním ohodnocením a přínosem absolventa pro tu 

kterou společnost. Zajímavým sociologickým experimentem by kupříkladu mohlo být 

zaplacení částky vyčíslených ţivotních nákladů absolventa, který by pak byl minimálně 

soběstačný a zároveň by při stáţi nebyl vysokou ekonomickou zátěţí firmy. 

 

4.2.2 Vnitřní vlivy trhu práce 

 

Aţ příliš častým jevem je u absolventů vynucená změna povolání, která ne vţdy 

vyplývá z jejich záměru změnit svůj studovaný obor. Tyto tlaky jsou vytvářeny trhem práce, 

nicméně jejich důsledkem je právě výše zmiňované neodpovídající sloţení oborů jednotlivých 

absolventů, coţ logicky vytváří nedostatek vhodných absolventů v jiných oborech, které si 

ţádá trh. Toto by se dalo označit za vnitřní vliv trhu práce. Bohuţel toto na druhé straně 

vytváří negativní reakci na absolventy jako takové, neboť jen málokterý absolvent splní 

očekávání odbornosti na pracovní pozici, která není pro jeho kvalifikaci vhodná. Je tedy nutné 

vyuţít dialogu mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi, a tím regulovat vnitřní vlivy 

trhu práce, které jsou vůči absolventům velmi nepříznivé. 

 

4.2.3 Vlastní iniciativa 

 

Přestoţe je dnes zcela běţnou součástí trhu práce jak internetová, tak inzertní nabídka 

práce, většina absolventů hledá striktně místa, která jiţ byla vypsána, a to povětšinou  

v omezeném portfoliu vybraných online systémů nebo v různých inzertních systémech. Jen 

velmi malé procento naopak vyuţívá velmi důleţitého mechanismu, a tím jsou personální 

agentury, kde si můţe absolvent zaloţit svůj ţivotopis a mít tak aktivní šanci na přístup  

k zaměstnání a pohovorům předtím, neţ se dostanou na otevřený trh, neboť mnoho firem dnes 

volí spíše politiku minimalizace svých personalistů a tyto záleţitosti svěřují právě 

profesionálním agenturám na trhu. Absolventi by tak neměli podléhat pasivitě a pouze 

vyčkávat na vhodnou příleţitost, která se jim můţe, ale také nemusí naskytnout. 

 

Druhým rozměrem je pak praktická absence "vysněného" zaměstnání u většiny 

absolventů. Zatímco v zahraničí je to ověřený mechanismus, kdy absolvent jiţ v době studia 

volí firmu, u které by chtěl budovat svoji kariéru, a následně po ukončení studia zde 

nastupuje, na území ČR se najde jen málo takovýchto absolventů a většina jich opět hledá 

práci mezi jakýmikoli společnostmi ve zvoleném oboru nebo pouze podle popisu zaměstnání. 
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Pokud by více absolventů projevilo zájem o konkrétní práci a navázali styky jiţ v době studia, 

mohl by být následný přechod pro ně mnohem snadnější a také by se zlepšila jejich startovní 

pozice ve společnosti. 

 

4.3 Dílčí shrnutí  

 

Jako důvod nedostatečné poptávky po absolventech je moţné na základě zjištěných 

informací uvést několik zásadních faktorů: 

- nedostatečná kvalita absolventů, vyplývající z přílišného mnoţství absolventů 

v oborech, kteří na trhu nemají odbyt; 

- přehnané platové očekávání absolventů, které je vede k nedocenění dané 

pracovní pozice a přesto, ţe by na této pracovní pozici byli nejvýkonnější, 

hledají si pozici méně vhodnou avšak lépe finančně ohodnocenou; 

- velké mnoţství absolventů nemá zájem pracovat v oboru. Tento faktor je zcela 

zásadní, neboť v našem školství můţeme čím dál častěji sledovat fenomén, kdy 

student nastupující ke studiu nemá o daný obor zájem, avšak nastoupí  

ke studiu ať jiţ ze sociálních, demografických nebo finančních důvodů. O to 

více je pak problém o mezioborové migrace zásadní, neboť je v celku běţným 

jevem, ţe studenta se zájmem o nějaký obor nepřijmou k jeho studiu, a ten pak 

místo pokusu nastoupit na stejný obor jiné univerzity mění obor za zcela jiný 

jen proto, aby studoval na stejné univerzitě, ve stejném městě, se svými přáteli 

apod. 

 

S ohledem na naše zjištění je moţno tvrdit, ţe je potřeba provést několik zásadních 

systémových změn, které by dopomohly ke stabilizaci pozice absolventů na trhu práce a 

následně upravily jejich vztah ke svým budoucím zaměstnavatelům. Tyto návrhy a 

doporučení jsou tedy následující: 

a) Kampaň za zlepšení mínění poptávajících na trhu práce o kvalitě absolventů, 

kteří na trh vstupují. Toto by měl být především systémový krok, který 

neobsahuje pouze jednostrannou kvalifikaci jako marketingový mechanizmus, 

ale mělo by se jednat o otevřenou diskuzi absolventů s budoucími 

zaměstnavateli; 

b) Otevření plošné spolupráce vzdělávacích institucí s hlavními hráči a 

poskytovateli poptávky na trhu práce. Přestoţe takovéto programy jiţ částečně 
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běţí z dotací EU, jedná se povětšinou o malé a lokalizované projekty, které 

jsou zaměřené především na ekonomický aspekt přínosu prostředků dané 

vzdělávací instituci a nejde tedy primárně o absolventa jako takového a jeho 

kvalitu. Hlavním kritériem těchto programů by měla být otevřená spolupráce 

mezi jednotlivými ekonomickými subjekty a vzdělávacími institucemi, a to 

především ve fázi posledních ročníků absolventů, jak je tomu v dnešní době 

zvykem, ale uţ při plánování nových oborů a kapacit pro ně otevíraných. 

c) Aţ příliš běţným jevem je u oborů vypisovaných vzdělávacími institucemi, ţe 

jejich naplnění je podmínkou (především ekonomického hlediska)  

na jejich otevření. Je tedy běţnou praxí, ţe přesto, ţe je daný obor potřebný, 

není otevřen ani pro velmi váţné zájemce o daný obor, a tito jsou pak přeřazeni 

do jiných oborů, které nejsou jejich zájmem a samotný vzdělávací systém se 

pak připravuje o moţnost rozvíjení zájmů a talentů jednotlivých uchazečů a 

tím na základě mechanismu volného trhu popírá svůj základní účel, tedy 

vzdělávací funkci jako takovou. 

d) Úprava vnímání financování jednotlivých vzdělávacích institucí a jejich 

podcelků. Jiţ v předchozím bodě zmiňovaný systém, jenţ nutí vzdělávací 

instituce jednat dle pravidel volného trhu, je v přímé kontradikci s účelem 

těchto institucí a tyto zůstávají pouze "na půl cesty" k naplnění svého úkolu. 

Vzdělávací instituce (především ty státní) jsou pak nuceny pracovat s určitým 

rozpočtem, který je pevně fixován na počty studentů a počty oborů. Ne zřídka 

se pak stává, ţe majorita vzdělávacího procesu se mění v čistě ekonomický 

"závod" o dosaţení vyššího rozpočtu, přičemţ samotný vzdělávací proces pak 

trpí nedostatkem vhodného vedení. Ne jinak je tomu u soukromých 

vzdělávacích institucí, kde jsou nastavena kritéria povětšinou právě na bázi 

školného (vstupní prostředky pocházejí od studentů samotných) a pokud 

vynecháme instituce, jenţ prakticky vzdělávací funkci neprovádí, můţeme říci, 

ţe je tímto definován v přímé úměře zájem studentů o daný obor. Jestliţe toto 

vezmeme ze strany opačné, kdy firma či společnost platí soukromé vzdělávací 

instituci za provozování daného oboru, pak má o jeho absolventy eminentní 

zájem a aktivně se podílí na jejich vzdělávání, coţ dává absolventům jistotu 

pracovního zařazení a zároveň poskytuje zaměstnavateli jistotu, ţe daný 

absolvent bude přímo uplatnitelný v praxi. 
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V závěrečném shrnutí je tedy nutno podstoupit následující kroky: 

- otevřít dialog mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi, 

- cíleně vzdělávat absolventy pro budoucí praxi, 

- nepřesycovat trh práce obory, o které není zájem, 

- přesunout celkovou zátěţ výběru oboru na potřebu trhu práce, 

- připravovat absolventy na více rolí v budoucím profesním ţivotě, 

- absolventi by měli projevit vlastní iniciativu, která však musí být jasně cílená. 
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5 Závěr 

  

Cílem této bakalářské práce bylo provést paralelu mezi trhem práce a postavením 

absolventů na něm v rámci ČR s přispěním dat z EU a jejich programů zaměřených  

na absolventy. Na základě objektivního posouzení zaloţeného na statistických datech se 

podařilo dosáhnout vytyčeného cíle této práce a splnit jej v plném zamýšleném rozsahu. 

 

V rozpětí tří základních kapitol jsme si objasnili jak rozloţení tak i roli absolventů  

na trhu práce a dosáhli alespoň základního pochopení rozloţení trhu práce jako takového a 

následně téţ jednotlivých skupin, které se na tomto podílejí. Hlavní rolí trhu práce je tedy 

zprostředkování poptávky a nabídky mezi subjekty soukromými a subjekty korporátními.  

V tomto duchu je pak nutné vnímat trh jako nástroj a prostředníka, nikoliv jako samostatný 

oddíl ekonomiky. Formálně trh práce jako takový nemá pevnou oporu v ţádném základním 

ekonomickém schématu, negeneruje vlastní zisk a jeho výdělečnost či prodělečnost není 

specifikována nikým jiným, neţ jednotlivými subjekty na trhu se vyskytujícími. 

 

Ve druhé kapitole jsme si především rozebrali zájmové skupiny, účastníky a téţ 

problémové skupiny na trhu práce. V závěru je moţno říci, ţe i přes velkou diverzitu 

jednotlivých skupin, jejich samotná existence výrazně neovlivňuje trh práce jako takový, 

avšak z sociálně-demografického hlediska mohou vznikat lokální i globální skupiny trvale 

nezaměstnaných, kteří se stávají zátěţí pro sociální systém státu. Jedná se především  

o dlouhodobě nezaměstnané, kteří buď díky svému oboru, věku či jiné asymetrii nejsou 

schopni si najít vhodné pracovní místo nebo pro ně pracovní místa jako taková nevznikají. 

 

Ve třetí kapitole jsme se pak následně věnovali rozboru dat a postupné analýze jejich 

významu s ohledem na absolventy na trhu práce jak v ČR, tak i ve vybraném mikroregionu a 

skupině EU-27. Hlavním problémem se ukázalo především celkové zvyšování počtu 

absolventů, kteří vstupují na trh práce, který je nyní oproti počátečnímu roku sledování (2001) 

prakticky trojnásobný. Zajímavým se však jeví analytický graf, který poukázal  

na výrazně se zvyšující absolutní počet nezaměstnaných absolventů na trhu práce, který však 

v rámci poměrové analýzy ukázal, ţe v relativních číslech se jejich podíl ve skupině všech 

nezaměstnaných s vysokoškolským vzděláním příliš nezměnil. Z toho vyplývá jakási stabilita 

na trhu práce, ale při porovnání růstu počtu obyvatel jsou neustále se zvyšující absolutní čísla 

značně alarmující. 
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Zásadním pro rozhodnutí o postavení našich absolventů na trhu práce, vůči stavu  

na trzích práce v jednotlivých zemích EU, se ukázalo srovnání absolventů z roku 2009  

v rámci EU-27, kde jsme dosáhli výsledku výrazně lepšího neţ je evropský průměr  

v porovnání doby nutné pro nástup absolventa do prvního trvalého zaměstnaní. Zklamáním se 

však ukázal fakt, ţe výzkum nebral v potaz relevanci zaměstnání ke vzdělání absolventa, a tak 

mohou být jeho výsledky zkresleny kupříkladu nástupem absolventů terciárního vzdělání  

do pracovních pozic určených pro absolventy vzdělání sekundárního. 

 

V závěrečné části jsou pak návrhy a doporučení, které se zamýšlí nad stávající situací 

na základě jednotlivých ukazatelů. Provádí analýzu a přednes vhodných (subjektivně 

zaměřených) hodnocení doporučujícího charakteru, které ve svém výsledku mají vést  

k podpoře pozice absolventů na trhu práce jako takového. Jedná se především o formu 

správné komunikace mezi poptávkou a nabídkou, mezi subjekty zaměstnavatelů a 

vzdělávacích institucí a zajištění kvalitativního i morálního statusu jednotlivých absolventů  

s odkazem na jejich reálnou potřebu na trhu práce. Přičemţ bylo vyuţito nástrojů aktivní 

politiky trhu práce stejně jako doporučení směrem k absolventům a nutnosti jejich 

aktivnějšího zapojení do procesů trhu práce i v době před dokončením studia. 

 

Neodmyslitelnou součástí celkového zhodnocení údajů, které vyplynuly ze zpracování 

této teze, je závěr, jenţ jasně poukazuje na dva základní faktory, které vyjadřují obecné 

poškození pozice absolventů na trhu práce. Jedná se o následující faktory: 

- faktor sociálně-psychologický - vidina vyššího sociálního a finančního 

ohodnocení vede mnoho mladých lidí pouze po vysokoškolském vzdělání i 

přesto, ţe k tomuto nejsou vhodnými kandidáty, ale nastavení vzdělávacího 

systému jim otevřeně umoţňuje vysokou školu absolvovat i v oboru, jenţ není 

na trhu práce zapotřebí, popřípadě v něm nedosahují potřebných předpokladů. 

Tito absolventi následně výrazně podkopávají pověst a autoritu ostatních 

účastníků trhu práce s vysokoškolským vzděláním a aktivně sniţují zájem 

zaměstnavatelů o přijetí nových absolventů na pracovní pozice, na které by 

byli vhodní; 

- faktor pseudotrţní přístup vzdělávacího systému - z jednotlivých závěrů je 

moţno usoudit, ţe přestoţe je náš ekonomický systém zaloţen na principu 

volného trhu, nemá reálný vliv na státem řízené vzdělávací instituce. A tak 

zatímco soukromá vzdělávací instituce, která poskytuje nekvalitní nebo 
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nevhodnou formu vzdělání absolventa, z největší pravděpodobností zanikne  

z důvodu nedostatečného financování (o jejich absolventy není zájem), státní 

vzdělávací instituce, jenţ vyprodukuje nekvalitní absolventy nebo absolventy  

v neuplatnitelném oboru, tímto svým přístupem neutrpí ţádnou sankci, a tím 

popírá základní pravidla volného trhu. Jak bylo jiţ opakovaně ověřeno v rámci 

různých světových ekonomik, je jakákoliv hybridní forma volného trhu  

v přímé kontradikci s jeho základními pravidly. Tímto vzniká ona zmiňovaná 

disproporce na trhu práce, která je významným faktorem ovlivňujícím 

postavení absolventů na trhu práce. 

 

Závěrem můţe být tvrzeno, ţe do budoucna se bude muset změnit ať uţ postoj  

k absolventům VŠ, a to z titulu velkého odlivu silných ročníků do důchodu, kdy se jejich 

místa budou muset naplnit, tak i postojem k současnému praktikování školství. 
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