
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 
 

 

 

 

 

 

 

Disertační práce 

 

ÚČINNOST REFLEXE PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ 
PRŮMYSLOVÉ SFÉRY VE VZDĚLÁVACÍM 

SYSTÉMU REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Ing. Anna Juřicová 

Školitel: prof. Ing. Emilie Krausová, CSc. 

Studijní program: Řízení průmyslových systémů 

 

Ostrava 2015 



   

PODĚKOVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V úvodu disertační práce děkuji prof. Ing. Emilii Krausové, CSc. za profesionální přístup a 
odborné vedení během celého studia. Současně děkuji katedře 634 a jejímu vedení za kvalitní 
studijní zázemí, díky kterému mi bylo umožněno získat mnohé vědomosti a dovednosti z oboru 
řízení průmyslových systémů. 

 

V Ostravě dne 28. 9. 2015 Anna Juřicová 



   

ANOTACE 

Do popředí zájmu při řízení průmyslového podniku se dostává lidský faktor, jako jeden z 
rozhodujících činitelů výkonnosti podniku. Disponibilní lidské zdroje v požadované oborové a 
kvalifikační struktuře, v odpovídajícím časovém období, se stávají pro podnik klíčovým faktorem 
při řízení podniku. Jsou předpokladem pro jeho úspěšnou činnost. Současná nabídka pracovních 
zdrojů v mnoha ohledech neodpovídá požadavkům průmyslových podniků.  

Nesoulad mezi strukturou absolventů a požadavky průmyslové podnikatelské sféry činí 
problémy jak podnikům, nedostatkem kvalitních personálních zdrojů, tak státu, neefektivním 
vynakládáním prostředků na neadekvátní vzdělávání, jehož důsledkem je také strukturální 
nezaměstnanost.  

Velký podíl na tomto současném stavu má nepropojenost vzdělávacího systému s 
průmyslovou podnikatelskou sférou a jejími požadavky na vývoj oborové struktury a kvalifikací.  

Disertační práce považuje reflexi personálního řízení průmyslové sféry ve vzdělávacím 
systému, zejména technického regionálního školství, za základní funkční prvek efektivního 
nastavení vzdělávací soustavy, sítě škol a jejich oborové struktury.  

Vychází z teoretických předpokladů řízení lidských zdrojů, praktických poznatků a 
navazuje na dlouholetou zkušenost doktorandky z personálního řízení odborného školství. 
Analyzuje profesní strukturu a uplatnění absolventů středních odborných škol se zaměřením na 
technické obory, orientuje se na příčiny problémů nezaměstnanosti absolventů škol. Sleduje 
vývoj požadavků na kompetence pracovníků, poptávky po profesích či oborech vzdělání se 
zaměřením na průmyslovou sféru a upozorňuje na systémové nesrovnalosti. 

Disertační práce vyhodnocuje jednotlivé příčiny nesouladu potřeb a zdrojů, hledá 
východiska pro vytváření prostředí podporujícího spolupráci průmyslových podniků a vzdělávací 
soustavy. Předpokládá informační systém zpětnovazebného vztahu mezi průmyslovými podniky 
a vzdělávacím systémem. Předkládá návrh kooperačního modelu spolupráce průmyslové sféry a 
vzdělávací soustavy pro regionální i celostátní úroveň, při respektování národní soustavy 
povolání a národní soustavy kvalifikací. 

Disertační práce neřeší všechny souvislosti personální práce v podniku. Je orientována 
na přípravu personálních zdrojů ve vazbě na vzdělávací systém. Je vymezena pouze na 
středoškolské vzdělání a nevěnuje se dalším souvislostem s tématem trhu práce. Zaměřuje se na 
přípravu technických oborů středních odborných škol.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
odborné vzdělávání, lidské zdroje, kooperační model, uplatnitelnost absolventů, absolventi 
středních odborných škol, trh práce 

  



   

ANNOTATION 
At industrial enterprise management, human aspect gets to the forefront as one the key 

factors of enterprise performance. Available human resources in required sector and 
qualification structure and respective time period are becoming key factor at enterprise 
management. They are prerequisite for its successful operation. Current supply of labor 
resources does not correspond in many aspects to the requirements of industrial companies. 

Mismatch between graduate structure and the requirements of industrial business 
sector causes troubles to both enterprises, through the lack of qualified human resources, and 
to government due to the inefficient spending funds for inadequate education the result of 
which is also structural unemployment. 

Significant share in this existing state is due to the lack of connection of education 
system and industrial business sector and its requirements for the development of sector 
structure and qualification. 

This dissertation sees the reflection of industrial sector human resource management in 
the education system, especially in technical regional education, as basic functional element of 
efficient education system, school network and their sector structure setup. 

It is based on theoretical assumptions of human resource management and practical 
knowledge and it builds on postgraduate student's long experience in vocational education 
personnel management. It analyses occupation structure and employment of graduates of 
secondary vocational schools focused on technical disciplines and tries to resolve the reasons for 
school graduate unemployment. It follows the development of worker competence 
requirements, demand for occupations or education branches aimed at industrial sector, and 
draws attention to systemic discrepancies. 

The dissertation assesses individual reasons for needs and resources mismatch and 
strives to find solutions to create the environment supporting the cooperation of industrial 
businesses and education system. It assumes a feedback information system between industrial 
enterprises and education system. It presents a draft of the cooperation model of industrial 
sector and education system within the regional and countrywide level while respecting the 
National Occupations System and the National Qualifications Framework. 

The dissertation does not cover all aspects of enterprise human resource work. It aims 
at human resource preparation in relation to education system. It is limited just to secondary 
education and does not deal with other aspects of labor market. It focuses on the preparation of 
technical branches in secondary vocational schools. 

KEY WORDS 
vocational education, human resources, cooperation model, graduate employability, graduates 
of secondary vocational schools, labor market 
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1 ÚVOD 

Vzdělání je považováno za jeden z nejvýznamnějších faktorů, které hrají klíčovou roli v 
ekonomickém růstu nebo stagnaci země. Zajišťuje a stimuluje zvýšení konkurenceschopnosti 
ekonomiky. Odráží se v růstu produktivity práce, významně působí na snížení míry 
nezaměstnanosti a zvyšuje schopnost jednotlivců získat místo na pracovním trhu.  

Zaměstnavatelé, manažeři průmyslových podniků dlouhodobě upozorňují na nedostatek 
požadovaných, zejména technických odborností, a neuspokojivou úroveň absolventů středních 
odborných škol, kteří nedisponují potřebnými kompetencemi. Tím se komplikuje plynulý přechod 
absolventů do zaměstnání, v důsledku nevyhovujících kvalifikačních požadavků na jednotlivá 
povolání. Nejedná se pouze o respektování vývoje techniky a technologií, ale také o vývoj a změny 
v nárocích na osobnostní předpoklady a kompetence. 

Naše ekonomika, proslulá kvalitní pracovní silou, neobstojí v evropské konkurenci, pokud 
nebudeme zajišťovat kvalitní personální zdroje. Vzdělávání a příprava mladé generace na budoucí 
povolání mají na co navazovat. Spolupráce průmyslových podniků a středních odborných škol, 
učilišť, při přípravě žáků na budoucí povolání v reálných pracovních podmínkách má v naší zemi 
tradici, na níž je možné navazovat na úrovni odpovídající vývojovým trendům.  

Disertační práce považuje účinnost reflexe personálního řízení průmyslové sféry ve 
vzdělávacím systému, zejména technického regionálního školství, za základní funkční prvek 
efektivního nastavení vzdělávací soustavy, sítě škol a jejich oborové struktury.  

Sleduje vývoj požadavků na kompetence pracovníků, poptávky po profesích či oborech 
vzdělání se zaměřením na vývoj průmyslové sféry a upozorňuje na systémové nesrovnalosti. 

Na základě hodnocení jednotlivých příčin současných disproporcí mezi personálními 
potřebami a zdroji hledá východiska pro vytváření prostředí podpory spolupráce průmyslové sféry 
a vzdělávací soustavy. S cílem přispět ke zkvalitnění odborného vzdělávání. Práce poskytuje 
návrhy opatření, které směřují ke snížení nezaměstnanosti, která není vždy nezaměstnaností 
frikční, ale do značné míry nezaměstnaností strukturální.  

Hledá cesty a předkládá návrhy spolupráce vzdělávacích institucí a průmyslové sféry při 
zajišťování personálních zdrojů již v době přípravy mladé generace na budoucí povolání. Navrhuje 
systémové řešení účinné formy spolupráce škol a zaměstnavatelů, za podpory orgánů veřejné a 
státní správy, a tím přispívat k tomu, aby absolventi škol byli připraveni a splňovali náročné 
požadavky trhu práce.  

1.1 PŘEDMĚT A CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Předmětem disertační práce je systém zdokonalení oborové struktury a kompetenční 
kvality absolventů středního odborného školství na základě návrhu dynamického systému vazeb 
zainteresovaných sociálních partnerů, především zaměstnavatelů a odborného regionálního 
školství, se zaměřením na oblast personálních zdrojů pro průmyslovou sféru národního 
hospodářství. Orientuje se na problematiku uplatnitelnosti absolventů středních škol na trhu 
práce vzhledem k vývoji požadavků na odbornost a kompetence, jako ukazatele strukturní 
relevance a kvality vzdělávací soustavy.  

Nesoulad mezi strukturou absolventů a požadavky průmyslové podnikatelské sféry činí 
problémy jak podnikům, nedostatkem kvalitních personálních zdrojů, tak státu, vzdělávacímu 
systému, neefektivním vynakládáním prostředků na vzdělávání a řešení sociálních důsledků 
strukturální nezaměstnanosti. V souvislosti s přípravou mládeže na budoucí povolání je nezbytná 
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spolupráce průmyslových podniků a vzdělávacího systému. Je nutno znát požadavky na 
absolventy škol, jejich odborné znalosti, schopnosti a upotřebitelné vědomosti v praxi. 

Disertační práce se zaměřuje zejména na systém předávání informací a potřeb na 
požadované kompetence mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi. Hledá racionální účinné 
relevantní vazby a možné formy spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, analyzuje 
možnosti systémových propojení vazeb. Požadavky zaměstnavatelů a vzdělávací politika jsou 
v práci analyzovány na úrovni středního odborného regionálního školství.  

Práce se zabývá analýzou profesní struktury, analýzou vzdělávacích potřeb a komparací 
s vývojem požadovaných kompetencí pracovníků. Pozornost je zaměřena na možnosti propojení 
národní soustavy povolání, národní soustavy kvalifikací s rámcovými vzdělávacími programy a 
školními vzdělávacími programy. 

Práce srovnává trendy odborného vzdělávání v České republice a v ostatních evropských 
zemích. Uvádí některé nedostatky a problémy odborného školství a vzdělávacího systému a 
předkládá možnosti řešení této situace.  

Aby mohla spolupráce mezi sociálními partnery probíhat, je nutno hledat možnosti 
systémového propojení vazeb mezi jednotlivými aktéry, a tím vytvořit podmínky pro včasnou 
identifikaci potřeb. 

Cílem disertační práce je modelovat vazby a možnou součinnost pro stanovení obsahu 
vzdělávání, realizace odborného výcviku a praxe v reálném pracovním prostředí dle požadavků 
zaměstnavatelů. 

Na základě zjištěných skutečností a při využití dále uvedených metodických prvků 
navrhnout postupy a doporučení pro systémovou a systematickou podporu vzájemné 
informovanosti mezi průmyslovou podnikatelskou sférou a vzdělávacím systémem. Účelem je 
zajištění kontinuálního zpětnovazebného vztahu průmyslové podnikatelské sféry a systému 
regionálního školství, který by umožnil vytvořit racionální strukturu a systém řízení a financování 
regionálního školství, s důrazem na odpovědnost řídících pracovníků škol za obsah a kvalitu výuky 
a přípravy budoucích pracovních sil. Tyto záměry se souhrnně promítnou do návrhu dynamického 
modelu síťových kooperačních vazeb průmyslového managementu, vzdělávací soustavy a orgánů 
veřejné a státní správy. Fungování modelu v rámci dané struktury prvků umožní: 

 průmyslovým podnikům a institucím na trhu práce zajišťovat dostupnost kvalifikované 
pracovní síly (odbornost, kompetence) v reálném čase, 

 zvýšit uplatnitelnost absolventů škol v oboru vzdělání, a tím minimalizovat nezbytnost 
rekvalifikací bezprostředně po absolvování školy, omezit neefektivnost části 
vynakládaných prostředků a podpořit školy, trvale zajišťující absolventy v požadované 
oborové struktuře a vysoké kvalitě. 

Vychází se přitom z hypotetických předpokladů  

Hypotéza č. 1 

Při detailním prozkoumání a zaměření se na ucelený ukazatel kvalifikačních požadavků 
pracovních míst a skutečnou kvalifikací uchazečů o zaměstnání, jsou identifikovatelné rozdíly a 
trendy ve vývoji skupin profesí což povede k odůvodněným pružným změnám požadavků na 
obsah odporného vzdělávání. 

Hypotéza č. 2 

Za předpokladu realizace modelu na jednotlivých úrovních řízení (podnik-region-stát) lze 
očekávat sblížení obsahu Rámcových vzdělávacích programů a Školních vzdělávacích programů 
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s požadavky zaměstnavatelů, kladenými na jednotlivé profese, uváděné v Národní soustavě 
povolání a Národní soustavě kvalifikací.  

Trvající neuspokojované požadavky průmyslové sféry na dostupnost odborně i 
osobnostním profilem odpovídající pracovní sílu, zejména v technických profesích (vedoucí mimo 
jiné ke strukturální nezaměstnanosti absolventů škol) je nutno řešit systémovou kontinuální 
spoluprací managementu průmyslové sféry a vzdělávací soustavy, na níž se budou aktivně podílet 
i všechny zainteresované orgány přirozených sociálních partnerů, počínaje orgány veřejné správy, 
přes regionální hospodářské komory až k ministerstvům. 

Teoretické poznatky shrnuté v této práci jsou východiskem pro analýzu aktuálního vývoje 
personálních zdrojů vzhledem k absolventům středních odborných škol, a jsou pak dále v práci 
využity ke zkoumání spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí při přípravě mládeže na 
budoucí povolání. 
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2 METODICKÁ BÁZE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Metody, které jsou uplatněny v disertační práci, vycházejí z výzkumných předpokladů a 
cílů dizertační práce.  

Nejvhodnějším postupem při zjišťování kvalifikačních potřeb je konfrontace informací 
získaných různými metodami. Proto je vhodné doplňovat modelování hlubšími analýzami 
vybraných sektorů ekonomiky, které vycházejí z názorů expertů na vývojové trendy a zkoumají 
jejich dopady na profese a kvalifikace. 

V disertační práci jsou uplatněny následující metody vědeckého zkoumání:  

 Metoda obsahové analýzy a rešerše písemných pramenů je použita při definování, 
charakteristice a klasifikaci základních pojmů řízení lidských zdrojů a vzdělávací soustavy. 
Požadavek zajištění objektivity řešení je dán vymezením základních teoretických pojmů 
související s tématem práce.  

 Metoda sběru dokumentů je použita pro získání dat potřebných k realizaci uvedeného 
cíle. „Za dokumenty se povařují taková data, která vznikla v minulosti, byla pořízena 
někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum.“ [20] 
Shromáždění množství více či méně relevantních podkladů - tzv. desk research, 
prozkoumání jejich využitelnosti a explorace vhodných informací posloužila pro 
zpracování analytické části této práce. V rámci práce jsou používány výstupy projektů 
Kurikum S, Kariéra, také projektu Pospolu, (jehož jsem členem realizačního týmu). Při 
analýze kvalitativních dat je dle modelu analýzy dat provedena redukce dat vytvořením 
kategoriálního systému pro klasifikaci a roztřídění dat. 

 Metodou hodnotové analýzy je proveden rozbor uvedených výstupů, na základě kterého 
byl učiněn závěr o nejvíce problematické situaci v oblasti personálních zdrojů z řad 
absolventů škol s úplným středním vzděláním a uchazečů v kategorii vyučených. 

 Metodou kritické analýzy jsou hodnoceny výstupy regionálního školství se zaměřením na 
oborovou kvalifikaci a kompetence, jejich implikace na požadavky zaměstnavatelů. 

 Metoda řízeného rozhovoru je použita pro kvalitativní složku dat, při které byly získány 
informace o utváření politik v předchozím období a také o současném postoji zástupců 
rozhodovacích aktérů, zástupců sektorových rad a podniků, vzdělávací soustavy, 
pracovníků krajských úřadů napříč kraji ČR na téma spolupráce středních odborných škol a 
zaměstnavatelů. Staly se však důležitým doplňkem dat získaných obsahovou analýzou 
dokumentů. 

 Metody komparace je využito pro účely vzájemného porovnání výstupu regionálního 
školství s požadavky trhu práce na kompetence absolventů. 

 Metoda syntézy pak umožní zhodnotit získané poznatky a formulovat návrhy a 
doporučení pro možné změny v přístupu ve spolupráci průmyslových podniků a 
vzdělávacích institucí při stanovování požadavků na kapacity a obsah vzdělávací nabídky 
středních odborných škol. 

 Metoda indukce je použita k zobecnění zjištěných poznatků, kdy vyvozuji obecné závěry 
na základě znalostí o jednotlivostech. Dále bylo využito vlastních poznatků autorky v 
oblasti školství, které čerpala jako zaměstnanec střední odborné školy v pozici 
personalisty školy, kdy bylo náplní práce, mimo jiné, zajišťovat na základě mandátní 
smlouvy personální zdroje pro velký hutní podnik ostravského regionu od roku 1989 do 
roku 2011. 

 Deduktivním přístupem je odvozen závěr o možnostech spolupráce zaměstnavatelů a 
vzdělávacích institucí, prostřednictvím využití personální strategie podniků s vlivem na 
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obsahovou relevanci studia středních odborných škol s požadavky průmyslových podniků 
a ostatních zaměstnavatelů. 

 Metoda deskriptivního modelování je uplatněna v návrhu soustavy na sebe navazujících 
funkčních dílčích vazeb mezi aktéry systému. Jsou modelovány vazby mezi subjekty za 
účelem plánování, zprostředkování, tvorby a hodnocení spolupráce. Jsou simulovány 
vazby vytvářející podmínky za účelem dosažení jednoznačného výsledku flexibilní reakce 
vzdělávacího systému odpovídající vývoji a požadavkům průmyslových podniků, 
zaměstnavatelů a ekonomiky. V této rovině modelování se uplatňuje explanační 
(objasňující) funkce modelu umožňující vyjádřit důležité vazby a souvislosti vedoucí 
k pochopení předpokládaného kooperačního modelu spolupráce, změny koncepce 
spolupráce za předpokladu využití existujících prvků systému. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ 
PROBLEMATIKY 

3.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU V PODMÍNKÁCH 
GLOBALIZOVANÉ EKONOMIKY  

Jakákoliv organizace může fungovat jen tehdy, podaří-li se shromáždit, propojit, uvést do 
pohybu a využívat  

 materiální zdroje (stroje a jiná zařízení, materiál, energie), 

 finanční zdroje, 

 lidské zdroje, 

 informační zdroje.  

Neustálé shromažďování, propojování a využívání těchto čtyř zdrojů je stěžejním úkolem 
řízení organizace [29].  

Tyto čtyři zdroje propojují a uvádějí do pohybu lidé, proto jsou hlavním zdrojem, který 
ovlivňuje výkonnost a konkurenceschopnost organizace.  

Lidské zdroje jsou lidé se svými znalostmi, zkušenostmi, dovednostmi a schopnostmi, 
které přinášejí do organizace, ve které pracují. Lidské zdroje jsou lidským potenciálem, který 
ovlivňuje hodnotu organizace a její výsledky mnohem více než její technologické a materiální 
vybavení nebo stav financí. [19]  

Jsou to lidé, kteří jsou vybaveni potřebnými kompetencemi, splňují kvalifikační 
předpoklady pro výkon určitého povolání.  

Lidé, lidské zdroje a jejich intelektuální potenciál jsou v každé organizaci tím nejcennějším, 
co organizace má. Jsou tedy nejdůležitějším kapitálem, do kterého se vyplatí investovat, rozvíjet 
ho a motivovat. Rozvoj lidských zdrojů, lidského kapitálu, patří do centra zájmu managementu 
podnikatelské sféry, managementu průmyslových systémů - podniků. 

Lidský kapitál je zpravidla definován jako souhrn znalostí, dovedností, kompetencí a 
dalších atributů náležejících jedinci, které ovlivňují vytváření osobního, společenského a 
ekonomického blahobytu. 

Hartog [18], definuje lidský kapitál jako náklady na všechny aktivity, které jedinec činí ke 
zvýšení bohatství v budoucnu, či jako hodnotu produktivity a tržních schopností jedince. 

Dle Kubátové [31] je lidský kapitál nejčastěji vyjádřen jako počet let vzdělání ekonomicky 
aktivní populace.  

Podle Beckera [4] „Lidský kapitál jsou schopnosti, dovednosti a odpovídající motivace tyto 
schopnosti a dovednosti uplatnit“.  

Lidský kapitál jednotlivce je chápán jako prvek složený ze dvou komponentů: 

 vzdělání, 

 zkušeností na pracovním trhu (praxe). 

Kvalita pracovní síly a úroveň vzdělání jsou v úzkém vztahu. Jsou významné pro 
ekonomický růst jedince i společnosti. 
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K pochopení rozvoje pracovní síly jako možnosti nehmotné investice došlo postupně, 
původně byli pracovníci bráni pouze jako masová pracovní síla, bez zkoumání vlivu jejich 
schopností a znalostí na pracovní výkon, jak uvádí Keeley [27]. 

 

3.1.1 Úloha a význam personálního řízení průmyslového podniku  

Personální práce je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí řízení organizace. 
V současné době je již zřejmé, že lidé a kvalitní lidské zdroje jsou rozhodujícím faktorem 
úspěšnosti organizace a že kvalita těchto zdrojů a jejich řízení rozhodují o úspěšnosti organizace.  

Personální práce, chápána jako řízení lidských zdrojů je jádrem a nejdůležitější oblastí 
řízení organizace. Do oblasti lidských zdrojů spadají i předpoklady a ochota pro učení se. Zejména 
v období růstu požadavků na odbornost a kvality osobnosti, je potenciál pro učení se a osobní 
rozvoj velmi důležitý, je žádoucí působit na tuto oblast již v období přípravy žáků na budoucí 
povolání a tu pozitivně ovlivňovat spoluprací se subjekty připravujícími budoucí personální zdroje.  

Personální práce (personalistika) tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, 
co se týká člověka v souvislosti s pracovním procesem, tj. jeho získávání, formování, využívání, 
jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a 
pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám, 
s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, 
jeho personálního a sociálního rozvoje [29]. 

Podmínkou dobře fungující organizace je uvědomit si hodnotu a význam lidí a jejich 
kvalitu. O rozvoji a úspěchu rozhoduje kvalitní personální práce. O podobě jaká bude personální 
strategie a personální politika rozhoduje každá organizace sama. Také může na základě svého 
přístupu k požadavkům na budoucí zaměstnance ovlivňovat tvorbu personálních zdrojů.  

Všechny, na předních místech umístěné společnosti, chápaly zaměření se na talent a 
celoživotní vzdělávání jako výhodnou investici. Věnovaly proto náležitou pozornost vzdělávání, 
péči o zaměstnance a poskytování příležitostí pro jejich další rozvoj. Měly propracovaný nábor a 
programy řízení talentů, angažovaly se v odborné přípravě a výcviku dovedností lidí. Pracovní a 
sociální prostředí těchto hodnocených společností se vyznačovalo silným sdílením informací a 
vysokou motivací a loajalitou zaměstnanců. Na druhé straně byla v těchto společnostech nízká 
fluktuace a lépe se získávali a udržovali talentovaní zaměstnanci. [45]. 

 V praxi jsou často zjednodušeně považována za synonyma pojmy: 

 personální práce, 

 personalistika, 

 personální administrativa (správa), 

 personální řízení, 

 řízení lidských zdrojů. 

Uvedené termíny prezentují spíše rozdílné vývojové fáze, resp. rozdílné koncepční 
přístupy k personální práci. Za nejobecnější oblast personálního řízení organizace je považována 
personální práce a personalistika.  

Odborná literatura rozlišuje zejména mezi personálním řízením, majícím blíže k personální 
správě, a řízením lidských zdrojů jako komplexním pojetím personální práce. 

Personální administrativa (správa) 

Personální administrativa představuje nejstarší pojetí personální práce, chápala 
personální práci jako službu, zajišťující v první řadě administrativní práce a administrativní 
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procedury spojené se zaměstnáváním lidí, pořizováním, uchováváním a aktualizací dokumentů a 
informací o zaměstnancích a poskytování těchto informací řídícím složkám organizace. 

Přežívá-li tato forma personální práce u některých zaměstnavatelů dodnes, je považována 
za pasivní formu, význam personálního řízení je nedoceněn. Často jde o organizace 
s autoritativnějším a centralizovanějším způsobem řízení, o organizace menšího rozsahu s nízkou 
mírou dělby pravomocí. 

Armstrong [1] upozorňuje na skutečnost, že personalista již není převážně administrativní 
pracovník, ale součástí jeho každodenní práce je komunikace s vedením společnosti a ostatními 
spolupracovníky. Záleží však na tom, na jaké úrovni se jeho funkce pohybuje, zda je spíše 
strategická nebo právě administrativní a jakými disponuje schopnostmi. Je třeba brát v úvahu i 
celkové pracovní podmínky a to, zda se jedná o personalistu specialistu (např. na vzdělávání a 
rozvoj) nebo generalistu (např. manažer lidských zdrojů). 

Personální řízení 

Personální řízení se začalo objevovat již před druhou světovou válkou v podnicích 
s dynamickým a progresivním vedením, orientovaným na ovládnutí co největší části trhu a 
eliminaci konkurence.  

Východiskem je pečlivě vybraný, zformovaný, organizovaný a motivovaný pracovní 
kolektiv podniku. Hlavním zdrojem perspektivy a konkurenceschopnosti je lidská pracovní síla. 
V důsledku toho se formulovala personální politika organizací. Rozvíjely se metody personální 
práce. Začala se prosazovat aktivní role personální práce, tj. personální řízení. 

Personální práce je stále orientována téměř výhradně na vnitroorganizační problémy 
zaměstnávání lidí. Personální práce v této vývojové fázi má povahu převážně operativního řízení. 
Málo pozornosti je věnováno dlouhodobým, strategickým otázkám řízení pracovních sil a 
zaměstnanosti v organizaci. 

3.1.2 Řízení lidských zdrojů jako kvalitativně nová koncepce průmyslové personalistiky 

Autoři uvádí různé koncepce v pojetí řízení lidských zdrojů. Mateicius [38] definuje řízení 
lidských zdrojů jako komplex strategicky zaměřených a průběžně koordinovaných organizačních 
činnosti a nástrojů sloužících k získávání a udržení zaměstnanců a soustavnému vytváření 
podmínek pro to, aby podávali co nejvyšší výkon, a aby tím přispívali k dosažení provozních i 
rozvojových cílů organizace. 

Řízení lidských zdrojů je považováno za nejnovější a nejucelenější koncepci personálního 
řízení. Je jádrem a nejdůležitější složkou řízení organizace. Začalo se formovat v průběhu 50. a 60. 
let. Lidské pracovní síle se dostává postavení nejdůležitějšího výrobního vstupu a motoru činnosti 
organizace. Personální práce má v této fázi koncepční a řídící podobu. Moderní pojetí řízení 
lidských zdrojů zdůrazňuje aspekt plného využívání schopností a znalostí zaměstnanců a jejich 
rozvoje [37]. 

Charakteristické znaky řízení lidských zdrojů [29]: 

 Strategický přístup k personální práci a všem personálním činnostem (tedy zaměření na 
dlouhodobou perspektivu a zvažování dlouhodobých dopadů všech rozhodnutí v oblasti 
personální práce). 

 Orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly organizace (především 
zájem o populační vývoj, vnější ekonomické podmínky, trh práce, hodnotové orientace 
lidí, jejich sociální rozvoj a životní způsob, osídlení a životní prostředí, legislativu apod.). 

 Personální práce přestává být záležitostí odborných personalistů a stává se součástí 
každodenní práce všech vedoucích pracovníků (stále více výkonné personální práce, ale i 
stále více pravomocí a rozhodování v této práci přechází na vedoucí pracovníky všech 
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úrovní, kteří přece jen mají k jednotlivým pracovníkům blíže než personální útvar; 
personální útvar pak stále více plní koncepční, metodologickou, poradenskou, organizační 
a kontrolní roli).  

 Úzké propojení personální práce se strategiemi a plány organizace (lidské zdroje jsou 
klíčovou oblastí strategie organizace a jejich řízení je klíčovou oblastí strategického řízení 
organizace). 

 Personální práce se stává páteří řízení organizace, nejdůležitější oblastí jejího řízení, 
ústřední manažerskou rolí.  

 Vedoucí personálního útvaru bývá členem nejužšího vedení organizace. 

 Mimořádný důraz kladený na rozvoj lidských zdrojů jako nástroj připravenosti organizace 
na změny. 

 Orientace na kvalitu pracovního života a spokojenost pracovníků (personální a sociální 
rozvoj). 

 Orientace na participativní způsob řízení a sounáležitost pracovníků s organizací. 

 Důraz na vytváření žádoucí organizační kultury a zdravých pracovních vztahů. 

 Vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace.  

První tři charakteristiky jsou klíčové.  

Z pohledu formování lidských zdrojů jsou nejdůležitější strategie. 

Strategie je program připravující jakoukoliv společnost na všechny situace, které s 
vysokou pravděpodobností mohou nastat. Příslušná společnost potom na základě této strategie 
provádí jednotlivé činnosti a operace tak, aby přinášely efekt v plnění konkrétních plánovaných 
ukazatelů a současně vytvářely předpoklady pro dlouhodobý rozvoj.  

Celková (globální) firemní strategie se potom dělí na dílčí strategie, z nichž jedna z 
nejdůležitějších je strategie lidských zdrojů – strategie personální. 

Podle Koubka [29] se personální strategie organizace týká dlouhodobých, obecných a 
komplexně pojatých cílů v oblasti potřeby pracovních sil a zdrojů pokrytí této potřeby i v oblasti 
využívání pracovních sil, hospodaření s nimi.  

Musí existovat nějaký cíl, cílová představa, strategie, strategický záměr, z něhož vychází i 
formulace personální politiky.  

Jak uvádí Koubek [29], personální politiku můžeme chápat dvojím způsobem: 

 jako systém relativně stabilních zásad, jimiž se subjekt personální politiky řídí při 
rozhodování, která se přímo nebo nepřímo dotýkají oblasti práce a lidského činitele 

 jako soubor opatření, jimiž se subjekt personální politiky snaží ovlivňovat oblast práce a 
lidského činitele a usměrňovat chování a jednání lidí tak, aby přispívalo k efektivnímu 
plnění úkolů a záměrů organizace.  

V průběhu strategických úvah je nutno přistoupit k řešení následujících otázek: 

 Kolik a jaký druh pracovníků bude organizace potřebovat? 

 Jaká nabídka pracovních sil se perspektivně předpokládá v organizaci i mimo ni? 

 Co je třeba udělat, aby byla pokryta žádoucí perspektivní potřeba pracovníků 
v organizaci?  

Strategické řízení organizace se musí zabývat jak podmínkami vnitřními, tak především 
podmínkami vnějšími.  

Vnější podmínky jsou pro strategické rozhodování v oblasti personálních zdroj podstatné, 
jsou to především, jak uvádí Koubek [29]:  
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 populační vývoj a jeho dopad na reprodukci pracovních zdrojů a pracovních sil, 

 vývoj trhu práce, především vývoj vztahu mezi nabídkou pracovních sil a poptávkou po 
nich, a to nejen co do množství, ale i co do struktury, 

 změny techniky a technologie využívané v organizaci, 

 změny hodnotových orientací lidí, především změny profesně kvalifikačních orientací, 
orientací týkajících se vzdělání, míra stability obliby určitých povolání, 

 prostorová mobilita obyvatelstva, pracovních zdrojů a pracovních sil, včetně mezinárodní 
mobility, nutné je neopomenou i překážky bránící volné mobilitě, 

 pracovní a sociální legislativa a politika zaměstnanosti, evropská, státní, lokální, včetně 
míry jejich stability. 

V současné době je trh práce velmi proměnlivý, vyznačuje se zvýšeným nedostatkem 
kvalifikované pracovní síly. Zaměstnavatelé si začínají uvědomovat nutnost podílet se na tvorbě 
personálních zdrojů a ty spoluvytvářet. Tento úkol, vzhledem k dlouhodobému časovému 
horizontu vyžaduje strategický přístup organizace k této otázce.  

Personální strategie by se měly orientovat zejména na následující otázky: [51] 

 optimalizace sociálního klimatu a stimulování tvůrčího potenciálu lidí, 

 podnikové sociální politiky a péče, jejího plánování, organizace a řízení, 

 řešení vztahů, zejména jejich koordinace a slaďování mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, 
tj. docilování sociálního konsensu, 

 řešení systémů odměňování v těsné závislosti na přínosu výkonu pracovníka a kolektivů 
pro plnění rozhodujícího a dalších stanovených podnikových kritérií prosperity, 

 optimalizace profesní a kvalifikační skladby pracovních zdrojů a odvození potřeb 
rekvalifikace a stanovení rozvoje a perspektiv zaměstnanců, personálního plánování jako 
nástroje tržně pojatého kvalifikovaného predikování budoucího vývoje potřeb a stavu 
zaměstnanosti, personálního marketingu jako nástroje vyhledávání a výběru vhodných lidí 
pro příslušná profesní a pracovní uplatnění v podniku. 

Obsahem personálních strategií ve špičkových firmách převážně bývá [50]: 

 personální plán v jeho kvantitativní i kvalitativní podobě, 

 plán přijímání a uvolňování zaměstnanců, 

 plán rozvoje profesních a osobních způsobilostí včetně plánování personálních rezerv z 
řad zaměstnanců, 

 plán řízení znalostí, 

 plán řízení firemní výkonnosti.  

Při přijímání firemní personální strategie je nutno mít stále na zřeteli plán přípravy 
personálních rezerv. Hledání strategických výhod je soustavná činnost a chceme-li dosahovat 
dlouhodobě výborných výsledků, musíme s firemními lidskými zdroji pracovat soustavně a 
systematicky [8, 17]. 

Při řízení lidských zdrojů je podstatné naplňování strategických potřeb organizace, ale 
hlavně zabezpečování plnohodnotného využívání těchto zdrojů. Armstrong problematiku v [1] 
definuje následovně: „Zabezpečování lidských zdrojů pro organizaci se týká zabezpečení toho, aby 
si organizace dokázala udržet lidi, které potřebuje, a aby je také produktivně využívala.“   

Podle Armstronga [1] zdůrazňuje přístup k zabezpečování lidských zdrojů ve smyslu 
lidských zdrojů, že propojení a slaďování těchto zdrojů s požadavky organizace neznamená jen 
udržování statusu quo. Často se jedná o radikální změny v myšlení o budoucích potřebách, aby se 
dosáhlo trvalého růstu a změny organizační kultury.  
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Personální strategie zabezpečování lidských zdrojů se zaměřuje na dvě základní otázky 
[48]: 

 Jaké kompetence mají mít lidé, které budeme potřebovat k tomu, abychom byli skutečně 
konkurenceschopní jak v současnosti, tak i v blízké budoucnosti? 

 Co můžeme udělat, abychom měli takové personální zdroje? 

Spolupracovat lze i se školami a jinými vzdělávacími institucemi, což přináší efekt v delší 
časové perspektivě a je zaměřeno na získávání talentovaných a ambiciózních lidí. Způsobů jak 
spolupracovat se školami je celá řada a odráží tak současný „boj o talenty“.  

Patří sem poskytování praxí a stáží ze strany organizací, diplomové práce jako způsob 
završení určité praxe nebo rozvíjení kompetencí a rekvalifikace v rámci projektů Evropské Unie. 
[21].  

Hroník [21] také dodává tři podmínky pro efektivní plánování lidských zdrojů. Jedná se o 
nutnost nepřetržitého procesu, tedy nějakého rozčlenění na více „kampaní“. Dále musí být tento 
proces systematický, což je zabezpečováno především v souladu s celofiremním plánem s jasnou 
vizí, cíli a strategií. 

Strategie zabezpečování lidských zdrojů jsou navázány na podnikové strategie. Jejich 
charakter a vůbec celkové směřování organizace ovlivňuje potřeby lidských zdrojů jednak 
z hlediska počtu potřebných pracovníků v souvislosti s plánovanými činnostmi, jednak z pohledu 
dovedností, kterými mají disponovat, a to s ohledem na aktuální vývoj technologie a trhu výrobků. 
Jedná se i o vliv restrukturalizace v organizaci, ať už v důsledku racionalizace, decentralizace, fúzí 
či zavádění nových technologií, a v neposlední řadě o plánování změn organizační kultury 
v několika oblastech (kvalita, služba zákazníkům, týmová práce, včasné dodávky), které signalizují 
potřebu lidí s různými osobními charakteristikami a přesvědčeními. [1] 

Základním cílem řízení lidských zdrojů je dosahovat toho, aby organizace, firma plnila své 
poslání, realizovala požadované úkoly a plnila svěřené povinnosti prostřednictvím lidského 
potenciálu organizace, firmy.  

Armstrong se v [1] se zmiňuje o těchto složkách zabezpečování lidských zdrojů – plánování 
lidských zdrojů, řízení talentů, získávání lidských zdrojů, výběr pracovníků, adaptace nových 
pracovníků a uvolňování pracovníků z organizace.  

Vzhledem k zaměření této práce je však stěžejní vytváření a získávání lidských zdrojů a 
částečně také jejich spoluvytváření a plánování, na kterém je celý proces získávání založen. Je 
možno hledat cesty a formy spolupráce již v etapě přípravy personálních zdrojů, formou 
spolupráce se vzdělávacími instituce při přípravě budoucí generace.  

Dvořáková [12] dodává, že proces plánování lidských zdrojů je typický spíše pro velké 
organizace, u kterých existuje větší pravděpodobnost, že náklady a čas vynaložený na plánování se 
vrátí v podobě vysoké využitelnosti lidských zdrojů.  

Je nutné neopomenout i malé a střední firmy, které nemají personální pozice na 
zajišťování personálních zdrojů. Avšak jedná se o nezanedbatelný segment žadatelů, jejichž 
požadavky by neměly být při tvorbě personálních zdrojů a predikci potřeb trhu práce opomenuty.  

3.1.3 Úkoly manažerského řízení lidského intelektuálního kapitálu průmyslového podniku 

Úkolem řízení lidských zdrojů je sloužit tomu, aby byla organizace výkonná a aby se její 
výkon neustále zlepšoval. Cesta k zajištění tohoto úkolu je možná neustálým zlepšováním využití 
všech zdrojů, kterými organizace disponuje a podílením se na přípravě těchto zdrojů. 

Hlavní úkoly: 
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 Vytváření souladu mezi počtem a strukturou pracovních úkolů a jimi tvořených pracovních 
míst a počtem a strukturou pracovníků, znamená to usilovat o zařazování správného 
člověka na správné místo a snažit se o to, aby byl tento člověk neustále připraven 
přizpůsobovat se měnícím se požadavkům pracovního místa. V poslední době dochází 
k určité změně v přístupu – stále více se uplatňuje tzv. tailoring – neboli „šití“ pracovních 
úkolů a pracovních míst na míru pracovníkovi, aby se optimálně využívaly jeho schopnosti. 

 Optimální využívání pracovních sil v organizaci, hlavně optimální využívání fondu pracovní 
doby a pracovních schopností, kvalifikace pracovníků. 

 Formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a zdravých mezilidských vztahů v organizaci  

 Personální a sociální rozvoj pracovníků organizace, rozvoj jejich pracovních schopností, 
osobnosti, sociálních vlastností, rozvoj jejich pracovní kariéry. 

 Dodržování všech zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv a vytváření 
dobré zaměstnavatelské pověsti organizace. 

První tři úkoly sledují zájmy organizace, čtvrtý úkol je zaměřen na respektování 
oprávněných zájmů zaměstnanců a pátý úkol sleduje jak zájmy organizace, tak zájmy 
zaměstnanců. 

Stále častěji se však objevují názory, že řízení lidských zdrojů by se za současné situace 
mělo zaměřit na jinak definované hlavní úkoly s jinak stanovenými prioritami. 

Nový přístup reprezentují práce vytvořené American Society for Training and 
Development [30], podle těchto studií jsou tyto hlavní úkoly řízení lidských zdrojů: 

 zlepšení kvality pracovního života, 

 zvýšení produktivity, 

 zvýšení spokojenosti pracovníků, 

 zlepšení rozvoje pracovníků jako jedinců i kolektivů, 

 zvýšení připravenosti na změny. 

V zájmu naplnění těchto úkolů se řízení lidských zdrojů musí podle Koubka [30] orientovat 
na aktivity zaměřené na: 

 vzdělávání a rozvoj pracovníků – zaměření na definici potřeb, plánování, realizaci 
vzdělávání a rozvoje zaměřeného na klíčové znalosti, dovednost – kompetence, 

 organizační rozvoj – zajištění zdravých vztahů, zvládání změn, 

 vytváření pracovních úkolů, pracovních míst a organizačních struktur – definování toho 
jak budou organizovány a integrovány pracovní úkoly, pravomoci do pracovních míst a 
organizace jako celku, 

 formování personálu organizace – získávání, výběr, rozmísťování a propouštění 
pracovníků, 

 zabezpečování personálního výzkumu a funkčnosti personálního informačního systému – 
zabezpečení datové základny personální práce, 

 plánování lidských zdrojů – personální strategie a potřeba lidských zdrojů v organizaci a 
hledání možností jak tyto zdroje nalézt a uspokojit, 

 odměňování a zaměstnanecké výhody – spravedlivé a konzistentní, 

 pracovní vztahy, především vztahy s odbory, 

 pomoc pracovníkům – poskytování pomoci v případě osobních problémů pracovníků. 

Úkolem řízení lidských zdrojů je sloužit tomu, aby byla organizace výkonná a aby se její 
výkon neustále zlepšoval. Cesta k zajištění tohoto úkolu je možná neustálým zlepšováním využití 
všech zdrojů, kterými organizace disponuje a podílením se na přípravě těchto zdrojů. [55] 
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Všechny teoretické poznatky a stanoviska jsou uvažována a respektována v praktické části 
disertační práce a návrhu, který obsahuje. 

3.2 VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM JAKO ZÁKLADNÍ ZDROJ LIDSKÉHO INTELEKTUÁLNÍHO 
KAPITÁLU PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU 

Význam člověka pro organizace, proti očekávání, je prozatím nezastupitelný a naopak 
stále roste. Proto je potřeba se zaměřit na vytváření kvalifikované pracovní síly a tu neustále 
rozvíjet. To, co tvoří hodnotu, jsou znalosti, dovednosti a schopnosti jednotlivých pracovníků.  

3.2.1 Intelektuální kapitál a konkurenceschopnost průmyslového podniku  

Intelektuální kapitál je tvořen zásobami a toky znalostí, dovedností a schopností, které 
jsou organizaci k dispozici a které přispívají k procesům vytvářejícím hodnotu. Jde vlastně o 
nehmotné zdroje, které – společně s hmotnými zdroji tvoří tržní nebo celkovou hodnotu 
organizace.  

Intelektuální kapitál má tři složky [30]: 

 Lidský kapitál – znalosti, dovednosti a schopnosti pracovníků organizace. 

 Společenský kapitál – zásoby a toky znalostí vyplývajících ze sítí vztahů uvnitř i vně 
organizace. 

 Organizační kapitál – strukturální kapitál, institucionalizované znalosti vlastněné 
organizací, které jsou uloženy v databázích, manuálech apod.  

Při vytváření intelektuálního kapitálu by byla efektivní spolupráce organizací se 
vzdělávacími instituce při strukturování a přípravě personálních zdrojů. 

Mělo by se vycházet z pojetí organizace a znát odpovědi na: 

 Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti má zaměstnanec mít? 

 Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti u svých zaměstnanců potřebuje organizace 
v současnosti a jaké bude potřebovat v budoucnosti? 

 Jak bude získávat tyto zaměstnance, z jakých zdrojů? 

 Jak bude udržovat a rozvíjet tyto potřebné kompetence u svých zaměstnanců? 

 Jak může vytvářet pracovní zdroje disponující požadovanými kompetencemi? 

 Jak může zabezpečit, aby explicitní (otevřené) i tacitní (neveřejné) znalosti vytvořené 
v organizaci byly podchyceny, a efektivně využívány?  

Propojením této spolupráce do přípravy mládeže na budoucí povolání přímo v reálném 
pracovním prostředí by pozitivně ovlivnilo vytváření lidského kapitálu, došlo by k propojení 
přípravy žáků se společenskou složkou intelektuálního kapitálu.  

Při vytváření lidského kapitálu – vytváření, uchovávání a užívání znalostí a osvojování si a 
demonstrování dovedností a schopností - by se mělo vycházet přímo z reálných podmínek a 
potřeb organizace předáváním znalostí, dovedností a zkušeností. 

Jednou z možností jak ovlivňovat a posuzovat úroveň lidského kapitálu je vzdělání a jeho 
úroveň. Získaný stupeň vzdělání by měl být ukazatelem určité úrovně znalostí a schopností, což 
ovšem v praxi zcela neplatí. Absolventi stejných škol či oborů vykazují v závislosti na dalších 
osobních charakteristikách rozdílné znalosti a dovednosti.  

Toto hledisko nabízí i další úskalí, úroveň znalostí se u jedinců se stejným oborem a 
stupněm vzdělání může výrazně lišit také v závislosti na kvalitě vzdělávacího zařízení. [39] 
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Jak vyplynulo z výše uvedeného textu, úroveň vzdělání je závislá i na kvalitě vzdělávacího 
zařízení a ovlivňuje kvalitu personálních zdrojů. Zapojením se do přípravy těchto zdrojů mohou 
podniky, zaměstnavatelé výrazně ovlivnit úroveň těchto zdrojů. 

Je žádoucí investovat do lidí, investovat do lidského kapitálu, zejména v oblasti vzdělávání 
a rozvoje pracovníků, tím rozšiřovat kvalifikační základnu a zvyšovat úroveň znalostí a dovedností 
zaměstnanců. Efektem pro zaměstnavatele je zlepšení výkonu, produktivity, flexibility a 
schopnosti inovovat.  

3.2.2 Vzdělávací systém jako poskytovatel lidského intelektuálního kapitálu  

Vzdělávání je obecně považováno za jeden z klíčových faktorů zvyšování 
konkurenceschopnosti podniků. Podniky vzdělávají své zaměstnance za předpokladu, že toto 
vzdělávání přispěje k dosažení zvýšení produktivity práce, zisku, udržení nebo zvýšení podílu na 
trhu, zavedení inovace. 

Podoba vzdělávání a rozvoje lidí je v různých organizacích různá, přičemž pro všechny 
firmy platí ta skutečnost, že v oblasti vzdělávání a rozvoje se musí vycházet z potřeb a specifických 
podmínek dané organizace. Vzdělávání a rozvoj pracovníků mají být součástí celkové strategie a 
politiky organizace, která vkládá do vzdělávání investice, které lze chápat jako návratné. 

Jackson a kol. [24] vysvětluje konkurenční schopnost podniku v přilákání talentovaných 
pracovníků a následném dbání o jejich rozvoj. 

Jak uvádí Milkovich a Boudreau v [40], kvalita dobrých organizací se nesoudí podle jejich 
velikosti ani finančního hospodaření, ale je dokazována na základě programů v personální oblasti.  

Vzdělávání pracovníků je velmi důležitá oblast personální strategie a personální politiky, 
plánování a jejich rozvoj patří k jednomu z hlavních úloh personálního řízení, za které lze 
považovat slaďování požadavků míst a schopností lidí, a to jak v současnosti, tak i v budoucnosti, a 
proto je jednou z prioritních oblastí celého personálního řízení. [28] 

Armstrong uvádí, že filozofie vzdělávání určité organizace vyjadřuje důležitost, kterou tato 
organizace vzdělávání přikládá, přičemž některé firmy používají přístup pasivní a domnívají se, že 
jeho pracovníci sami přijdou na to, jak se s prací vypořádat, nebo že to odkoukají od svých 
spolupracovníků. 

Jde o umění jak se podílet na vytváření lidských zdrojů, neboť je zřejmé, že čím vyšší shoda 
kvalifikace pracovníka a kvalifikovanosti práce, tím nižší jsou náklady na zaškolování a 
doškolování. Žáci se během studia a přípravy na zaměstnání mohou připravovat již v reálných 
pracovních podmínkách, a tím získat vzdělání, které jim umožní adaptovat se na dané podmínky 
práce a využít poté svůj získaný pracovní potenciál. 

Autorka [43] tvrdí, že stěžejním faktorem ovlivňujícím konkurenční schopnost podniku je 
intelektuální kapitál. Efektivní využívání lidského potenciálu a soustředění se na jeho rozvoj v 
součinnosti s technologií, podnikovou kulturou, aplikací nejnovějších poznatků a informací vytváří 
podniku příznivé místo na trhu. 

V současné době musí organizace čelit mnoha vnějším vlivům, které je nutí k 
přizpůsobování kompetencí a schopností svých zaměstnanců, kteří tak musí přizpůsobovat své 
schopnosti měnícím se podmínkám na svých pracovních místech, kde rozvoj jejich schopností je 
předpokladem jejich flexibility a jejich perspektivy postavení na trhu práce. [28] 

Dle výzkumu Konkurenční schopnosti ČR [7] uvedeného Národním vzdělávacím fondem a 
Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání, jehož data pochází ze světových institucí 
(Eurostat, Světové ekonomické fórum a další), vyplývá, že podniky jsou si vědomy významu 
vzdělávání a rozvoje svých pracovníků, ovšem finanční obnos určený na vzdělávání je ovlivněn 
situací na trhu. 



  15 

Řada podniků v době, kdy se jim daří, investuje do vzdělávání, ale pokud se jim přestane 
dařit, tak jako první krok tyto firmy udělají to, že přestanou bez rozmyslu vynakládat jakékoliv 
prostředky do vzdělávání. Podniky si musí být vědomy té skutečnosti, že současné nebo 
potencionální nedostatky v kvalifikaci mohou vážně ohrozit jejich budoucí prosperitu a samotný 
růst firmy. 

Jak uvádí Koubek [29], vzdělávání a formování pracovních schopností se v moderní 
společnosti stává celoživotním procesem. Proto již nestačí tradiční způsoby vzdělávání pracovníků, 
jakými je zácvik, doškolování, ale stále více jde o přípravu a rozvoj zaměstnanců. Formování širšího 
rejstříku znalostí a dovedností, než jaký vyžaduje momentálně specifikované a zastávané pracovní 
místo.  

Je o přípravu takových personálních zdrojů, kdy pracovníci mají povolání, které organizace 
potřebuje. Jde o preventivní procesy, které by omezily rekvalifikace, tj. omezit přípravu 
personálních zdrojů, kdy pracovníci mají povolání, jež trh práce nepotřebuje.  

Je vhodné připomenout, že povolání – profese je činnost, pro kterou byl člověk vyškolen 
nebo vyučen. Je trvalým znakem člověka. 

Zatímco zaměstnání je činnost, kterou skutečně vykonává na svém pracovním místě, bez 
ohledu na to, zda pro ni byl vyškolen nebo vyučen. Je proměnlivým znakem člověka. 

Vzdělávací cíle představují ve vzdělávacím procesu determinující proměnné a vyjadřující 
to, co je potřeba účastníky naučit a jaké vědomosti, dovednosti či návyky si musí osvojit a 
případně na jaké úrovni. Hlavní vzdělávací cíl se uskutečňuje prostřednictvím dílčích vzdělávacích 
cílů a měly by být: 

SMART což vyjadřuje [9]:  

 specifické,  

 měřitelné, 

 aktivizující, 

 realistické, 

 termínované.  

Formování pracovních schopností člověka a formování, je nutno chápat v rozlišení: 

 formování pracovních schopností člověka – formování pracovních schopností člověka 
v obecném slova smyslu, bez ohledu na to, kdy a kde a z čí iniciativy se uskutečňuje, 

 formování pracovních schopností pracovníka – formování pracovních schopností 
pracovníka konkrétní organizace. 

Výše uvedené členění je důležité z pohledu zaměření této práce, která se orientuje hlavně 
na přípravu mládeže na budoucí povolání, tj. formování pracovních schopností člověka. 

V systému formování pracovních schopností člověka se obvykle rozlišují tři oblasti: 

 oblast všeobecného vzdělávání, 

 oblast odborného vzdělávání, 

 oblast rozvoje. 

V oblasti všeobecného vzdělávání  

formují se základní a všeobecné znalosti a dovednosti, které umožňují člověku žít ve 
společnosti, a v návaznosti na ně získávat a rozvíjet specializované pracovní schopnosti i další 
vlastnosti. V této oblasti se aktivita organizací neuplatňuje.  
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Oblast odborného vzdělávání 

oblast formování kvalifikace nebo také oblast odborné/profesní přípravy, mezinárodně se 
používá označení training. 

Uskutečňuje se v ní proces přípravy na povolání, formování specifických, na určité 
zaměstnání orientovaných znalostí a dovedností i jejich aktualizace či přizpůsobování měnícím se 
požadavkům pracovního místa. Je orientována na zaměstnání a zahrnuje základní přípravu na 
povolání i rekvalifikace (viz Obr. 1). 

V této oblasti se otevírají možnosti pro aktivitu organizací zapojit se do přípravy mladé 
generace na budoucí povolání dle požadovaných kompetencí. 

 

Obr. 1 Systém formování pracovních schopností člověka [29] 

Podle Koubka [29], v rámci formování pracovních schopností, se organizace zpravidla 
angažují v plné míře při orientaci pracovníků, doškolování pracovníků a rekvalifikaci.  

Základní příprava na povolání se většinou uskutečňuje mimo organizaci, V současné době 
se již zaměstnavatelé zapojují do přípravy mladé generace, avšak tyto aktivity nejsou systémové, 
jsou převážně založeny na aktivním přístupu jednotlivých organizací. Schází systémové opatření a 
podpory umožňující kooperaci zaměstnavatelů se vzdělávacími institucemi.  

Pro přípravu a vzdělávání pracovníků v organizaci je důležité dobře organizované 
vzdělávání pracovníků a strategický přístup k tvorbě personálních zdrojů již v době přípravy na 
středních odborných školách.  

Důležitá je existence standardních i speciálních vzdělávacích programů, odborně 
vybavených vzdělávacích zařízení a vytváření vhodných podmínek spolupráce firmy a školy pro 
výkon vzdělávání a přípravy přímo na pracovištích firem. Zaměřit se na výběr a přípravu odborníků 
z praxe, kteří mají schopnosti a předpoklady i ochotu zapojit se do procesu přípravy a vzdělávání.  

Jde o neustále se opakující cyklus, vycházející ze zásad politiky vzdělávání, sledující cíle 
strategie vzdělávání a opírající se o pečlivě vytvořené organizační a institucionální předpoklady 
vzdělávání (viz Obr. 2).  
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Obr. 2 Východiska a předpoklady vzdělávání a přípravy pracovníků organizace [29] 

Celý cyklus lze rozdělit do jednotlivých fází (viz Obr. 3): 

 začíná identifikací potřeby vzdělávání a přípravy pracovníků organizace, 

 následuje fáze plánování vzdělávání – v této fázi se hlavně řeší otázky oblastí, obsahu a 
metod vzdělávání, časového plánu, rozpočtu, 

 následuje realizace vzdělávacího procesu, tedy cyklus vlastního procesu vzdělávání, 

 závěrečná je fáze vyhodnocování výsledků vzdělávání a vyhodnocování účinnosti 
vzdělávacího procesu a programu a použitých metod.  

 

Obr. 3 Fáze procesu vzdělávání [29] 

Celý cyklus přechodu ze současného stavu k žádoucímu by měl odpovědět na soubor 
těchto otázek - „8W“: 

 WHAT CONTENT?  Co má být cílem a obsahem vzdělávacích programu? 

 WHO TO?   Kdo by měl být vzděláván? 

 WHICH WAY?   Jaké budou nejvhodnější metody? 

 WHO DELIVERS?  Kým bude vzdělávací program zabezpečen a řízen? 

 WHEN AND HOW LONG? Jaký je časový horizont vzdělávacího programu? 

 WHERE?   Kde se bude vzdělávání odehrávat? 

 WHAT PRICE?   Jaký bude rozpočet plánovaného vzdělávání? 

 WAS IT EFFECTIVE?  Jak budeme zjišťovat účinnost programu? 
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V rámci systematického přístupu k vytváření personální strategie v oblasti vzdělávání 
mají hlavní postavení zejména tři fáze: 

 identifikace potřeby vzdělávání, 

 plánování vzdělávání, 

 vyhodnocování účinnosti vzdělávacího programu a použitých metod. 

Identifikace potřeby vzdělávání je náročný proces, z toho důvodu, že kvalifikace a 
vzdělání jsou obtížně kvantifikovatelné. Obtížně se stanovují kvalifikační požadavky jednotlivých 
pracovních míst a obtížně se zjistí soulad mezi požadavky pracovního místa a pracovními 
schopnostmi jednotlivých pracovníků.  

Proto, že tyto fáze jsou rozhodující pro úroveň a formování pracovních schopnosti jak 
současných, tak i budoucích zaměstnanců, je velmi účinné zapojení podniků, organizací do 
procesu tvorby obsahu vzdělávacích programů a přípravy na povolání.  

Jak uvádí Koubek [29], kvalifikaci a vzdělání dovedeme měřit a posuzovat jen velmi 
omezenými způsoby, např. stupněm dokončeného školního vzdělání, resp. vyučeností, maturitou, 
délkou praxe.  

Individualita pracovníka, jeho schopnosti, vlastnosti, talent, přístup k řešení úkolů, jeho 
postoje, tj. vše to co rozhoduje, do jaké míry se např. absolvent určitého stupně školního vzdělání 
či jiné základní přípravy na povolání a délka praxe promítnou do jeho pracovního výkonu, to vše 
však žádným měřením postihnout neumíme.  

Proto i fáze identifikace potřeb organizace v oblasti kvalifikace a vzdělání je založena na 
odhadech a aproximativních postupech, jak uvádí Kubek. 

Je potřeba vyvinou kroky na odstranění disproporcí mezi znalostmi, dovednostmi, 
přístupem, porozuměním problémů na straně jedné a tím co vyžaduje pracovní místo nebo co 
vyplývá z personálních potřeb organizace.  

Při identifikaci potřeby vzdělávání se nemůžeme opírat pouze o údaje týkající se 
organizace, ale je prospěšné a účelné znát profesně kvalifikační strukturu pracovních zdrojů a její 
vývojové tendence v území, z něhož organizace získává rozhodující množství svých pracovních sil, 
i preference vyskytující se u mládeže v souvislosti s volbou přípravy na povolání.  

Plánování vzdělávání pracovníků 

Již ve fázi identifikace potřeby vzdělávání se vytvářejí návrhy a předběžné plány. Formují 
se první úkoly a priority vzdělávání a z nich vyplývající návrhy programů a návrhy rozpočtů.  

Následně dochází dle reálných požadavků k upřesňování, až vznikne definitivní podoba 
plánu vzdělávání, která vymezuje oblast, předměty, na něž se vzdělávání zaměří, stanovuje počty 
a kategorie pracovníků, kterých se bude vzdělávání týkat, metody, prostředky a časový plán 
vzdělávání (viz Tab. 1).  

Tab. 1 Koncepce vzdělávání pracovníků a jejich charakteristiky [29] 

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ 

Pomocí přednášek, diskusí, 
výukových dílen, počítačových 
programů 

Předáváním pracovních zkušeností, 
vzděláváním na pracovišti či na 
rozvojovém pracovišti 

Pomocí simulací, hraní rolí, 
assessment center, outdoor trainingu, 
pokročilých počítačových programů 

CHARAKTERISTIKY 

Zprostředkování znalostí Zprostředkování znalostí  Zprostředkování znalostí i dovedností 

Teoretické vzdělávání Praktické vzdělávání Praktické i teoretické vzdělávání 

Odtržené od skutečnosti 
Zkušenosti z nahodile vzniklých 
situací 

Skutečné zážitky bez rizik  

Malá účinnost Vyšší, ale problematická účinnost  Optimální účinnost 
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Vyhodnocování výsledků vzdělávání 

Základním problémem vyhodnocování výsledků a účinnosti vzdělávacího procesu je 
stanovení kritérií hodnocení. Jak již bylo konstatováno kvalifikace a vzdělání jako kvalitativní 
charakteristiky jsou obtížně kvantifikovatelné a jejich úroveň lze zjistit jen nepřímo, jak zmiňuje 

Z toho vyplývá značná rozmanitost přístupů a kritérií vyhodnocování: 

 porovnáváním výsledků vstupních znalostí se znalostmi na konci vzdělávacího programu 

 monitorováním vzdělávacího procesu a programu 

 kvantifikovaní praktického přínosu vzdělávání pomocí ekonomických ukazatelů 

Nezanedbatelný vliv na výsledek vzdělávání má do značné míry i motivace vzdělávajících 
se, prostor pro uplatnění získaného vzdělání a využívání získaných znalostí a dovedností v praxi. 
Rozhodujícím činitelem je postoj a klima organizace ve vztahu ke vzdělávání.  

Je nutné vycházet z reálné situace a posouvat hranice možností spolupráce 
zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí při přípravě mladé generace na budoucí povolání a 
následně i v oblasti rekvalifikací a dalšího vzdělávání zaměstnanců organizace [58].  

Vzdělávání je obecným jevem a nezbytnou součástí společenského a hospodářského 
života. Utváření znalostí je tak vlastně pedagogickým procesem, který skrze lidský kapitál ovlivňuje 
ekonomiku a společnost znalostí. 
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4 VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVA ČR A JEJÍ REFLEXE V 
PERSONÁLNÍM ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÉ SFÉRY  

Vývoj vzdělávací soustavy a struktura školství v České republice po roce 1989 

Systém správy a řízení školství v České republice byl před rokem 1989 vysoce 
centralizovaný. Správa škol regionálního školství a jeho financování byly v kompetenci 
Ministerstva vnitra, mateřské a základní školy byly podřízeny okresním národním výborům, 
střední školy krajským národním výborům. Výjimku tvořilo střední zdravotnické školství, které 
bylo řízeno a financováno Ministerstvem zdravotnictví, a školství vojenské, které spadalo do 
působnosti Ministerstva obrany. Učňovská zařízení byla součástí státních podniků. Po roce 1989 
dochází k rozsáhlé decentralizaci správy školství a delimitaci středního odborného školství od 
podniků.  

Jeden z prvních zákonů, který byl přijat v porevolučním období (zákon o státní správě a 
samosprávě ve školství č. 564/1990 Sb.), na jehož základě byly správní kompetence soustředěny 
do rukou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a byly na úrovni krajů 
zřízeny školské úřady. 

Druhou zásadní změnou bylo vytvoření předpokladů pro rozvoj samosprávy v regionálním 
školství, která byla postavena na úrovni obcí a školských rad. Třetím významným krokem k 
decentralizaci správy školství, který umožnila novela školského zákona č. 171/1990 Sb., bylo 
zavedení právní subjektivity škol, které bylo povinné v případě středních škol a v případě 
mateřských a základních škol nepovinné.  

Další významnou změnu přinesla novela tzv. kompetenčního zákona (č. 474/1992 Sb.) v 
roce 1992, která přesunula správní kompetence v oblasti profesní přípravy učňů na tehdejší 
Ministerstvo hospodářství. Zákon č. 272/1996 Sb. pak vrátil správní kompetence v oblasti 
učňovského školství po čtyřech letech zpět MŠMT.  

Změnu ve fungování řízení a správy vzdělávacího systému přinesla reforma veřejné 
správy. Dnem 1. ledna 2001 byl zahájen proces přechodu „státních“ škol, předškolních a školských 
zařízení do působnosti krajů. Změny spočívaly především v přechodu kompetencí vykonávaných 
orgány státní správy na kraje. Všechny školské úřady ze zákona zanikly k 31. 12. 2000.  

Dnem 1. ledna 2001 byl uplatněn i nový model financování regionálního školství. Pojem 
„regionální školství“ (dále jen RgŠ) označuje souhrn právnických osob poskytujících dětem, žákům 
a studentům vzdělávání a školské služby ve smyslu školského zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, s výjimkou škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvy obrany, vnitra, 
spravedlnosti a zahraničních věcí. Finanční zabezpečení škol, předškolních a školských zařízení, 
které do 31. prosince 2000 zajišťovaly školské úřady, přešlo do kompetence krajských a okresních 
úřadů. Do roku 2003 měly podle novely zákona č. 564/1990 Sb. obce a kraje povinnost zřizovat 
školy, předškolní zařízení a školská zařízení v právní formě příspěvkové organizace.  

V současnosti strukturu českého vzdělávacího systému upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský 
zákon“), který upravuje veškerou výchovu a vzdělávání ve školách a školských zařízeních s 
výjimkou vzdělávání na vysokých školách a ústavní výchovy.  

Disertační práce svým tématem a cílem se zaměřuje na aktuální problematiku středního 
odborného školství: 

Počáteční vzdělávání a jeho složky (viz Obr. 4): 
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 základní vzdělávání (primární a nižší sekundární stupeň – ISCED 1, 2), které má všeobecný 
charakter a kryje se zpravidla s dobou plnění povinné školní docházky. 

 střední vzdělávání (vyšší sekundární stupeň – ISCED 3), které má všeobecný nebo 
odborný charakter, je ukončeno maturitní zkouškou (ISCED 3A), výučním listem (ISCED 3C) 
nebo závěrečnou zkouškou (ISCED 3C). Součástí středního vzdělání je v ČR i tzv. 
nástavbové studium pro absolventy středního vzdělání s výučním listem (ISCED 4) 
ukončené maturitní zkouškou. 

 terciární vzdělávání (ISCED 5, 6) zahrnuje široký sektor vzdělávací nabídky následující 
zpravidla po vykonání maturitní zkoušky. Náleží k němu vysokoškolské vzdělávání 
uskutečňované vysokými školami, vyšší odborné vzdělávání uskutečňované vyššími 
odbornými školami a částečně i vyšší odborné vzdělávání v konzervatořích.  

 

Obr. 4 Schéma vzdělávací soustavy ČR [46] 

Klíčovou úlohu v rozvoji lidských zdrojů má vzdělávání, které se podílí přípravou mládeže 
na budoucí povolání na jejich tvorbě. Kvalita těchto zdrojů určuje i budoucí vývoj jednotlivých 
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odvětví národního hospodářství. Neboť zdroj kvalitní pracovní síly je významný lokalizační faktor 
investic. Z toho vyplývá, že vzdělávací soustava je důležitým subsystémem celého 
národohospodářského systému. 

Zvýšené nároky na vzdělávací systém, školu, jako realizátora školské přípravy se projevují i 
ve zvýšených nárocích na její řízení a systém koordinace a kooperace se sociálními partnery a 
ostatními oborovými ministerstvy. 

4.1 ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ČR V EVROPSKÉM KONTEXTU 

Vzdělávací systémy národních států nefungují ve vakuu, ale jsou ovlivňovány globálními či 
mezinárodními institucemi (OECD, UNESCO), mezi jejichž hlavní aktivity patří mezinárodní 
komparace vzdělávacích soustav, jejich analýza a vytváření specifických projektů či doporučení 
pro dané země. 

Vývoj národního vzdělávacího a kvalifikačního systému ČR po roce 1989 je výrazně spojen 
s vývojem evropským. Přijetím do EU v r. 2004 se Česká republika přihlásila k Lisabonské strategii, 
a tím i ke konceptu strategie celoživotního učení. 

Lisabonská strategie určila budoucí směřování politiky a činností v Evropské unii tak, aby 
podporovaly rozvoj Evropy v oblasti konkurenceschopnosti a vedly k rozvoji společnosti založené 
na znalostech, která zajišťuje trvalý růst, stanoví pracovní podmínky a je sociálně soudržná.  

Lisabonský proces byl dále v oblasti vzdělávání propracován v roce 2001 ve Stockholmu. V 
roce 2002 byla přijata Kodaňská deklarace, v rámci které byla navržena strategie mezinárodní 
spolupráce a stanoveny priority odborného vzdělávání a přípravy (OVP). 

Mezi priority Kodaňského procesu patří: 

 vytváření a zavádění společných evropských nástrojů EQF (evropský rámec kvalifikací),  

 ECVET (evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání),  

 EQAVET (evropský rámec pro zajišťování kvality), 

 EUROPASS.  

Všechny tyto nástroje, si kladou za cíl umožnit lepší transparentnost kvalifikací, a tím i 
usnadnit mobilitu občanů a jejich celoživotní vzdělávání. Některé z těchto nástrojů jsou v ČR 
zaváděny nebo se jejich zavedení připravuje.  

Standardní klasifikací, která se využívá k popisu vzdělávacích systémů je ISCED 9 
(International Standard Classification of Education). ISCED 9 rozlišuje systémy nikoli podle druhů a 
typů škol, ale podle vzdělávacích úrovní a umožňuje jednotlivé vzdělávací programy k těmto 
úrovním přiřadit a porovnat. 

Vyšší sekundární vzdělávání, které se řadí dle mezinárodní standardní klasifikace 
vzdělávání do stupnice ISCED 3 - vyšší střední vzdělání – rozlišuje dva základní typy vzdělávání: 

 všeobecné vzdělávání – obsah vzděláváních programů je odborný méně než z 25%, 

 odborné nebo-li profesní vzdělávání – obsah vzdělávacích programů je odborný více než 
z 25%, tyto programy připravují pro výkon specifických skupin povolání a vedou k získání 
konkrétní kvalifikace uznávané na trhu práce.  

O odborném vzdělávání hovoříme až od úrovně vyššího sekundárního vzdělávání, které 
obvykle začíná po ukončení povinné školní docházky.  

Struktura a variabilita odborného vzdělávání, způsob řízení a financování v evropských 
zemích je velmi rozdílný. I přes rozdílnost vzdělávání, ekonomických a kulturních poměrů 
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v jednotlivých zemích lze nalézt určité obecné trendy. Patří mezi ně demokratizace vzdělávání, 
postupné propojování všeobecného a odborného vzdělávání, rozdílná je míra propojení mezi 
vzdělávacími institucemi a praxí. 

Systém odborného vzdělávání je možno rozdělit do dvou velkých skupin, podle rolí řízení: 

 hlavní roli při řízení odborného školství hraje trh, 

 hlavní roli při řízení odborného školství hraje stát. 

Kombinací těchto dvou skupin je systém kooperativní: 

 řízení odborného školství ve spolupráci státu a trhu. 

Odborné školství řízené tržním mechanismem uplatňuje požadavky: 

 konkurence vzdělávacích zařízení, 

 orientace vzdělávání na potřeby národního hospodářství, 

 deregulace odborného vzdělávání. 

Jde o systém, orientovaný přednostně na potřeby trhu práce. Projevuje se významným 
podílem a vlivem trhu na řízení a financování odborného vzdělávání. Typický příklad fungování 
tohoto systému můžeme nalézt ve Velké Británii, ve Spojených státech amerických. 

Odborné školství řízené státem, role státu spočívá: 

 definování kvalifikací a způsobů jejich hodnocení a uznávání, 

 v kontrole kvality vzdělávacích zařízení,  

 v sledování účelnosti vynakládaných finančních prostředků. 

Jedná se o systémy orientované přednostně na potřeby vzdělávání. Řízení systému 
odborného vzdělávání státem vychází z předpokladu, že vzdělávání patří k veřejným statkům, 
nepodléhá v tak velké míře zákonitostem trhu. Jsou preferovány zásahy státu do vzdělávání a 
institucionálního uspořádání systému odborného vzdělávání. Systém odborného vzdělávání 
školského tytu, řízený státem existují ve Francii, Švédský, Itálii.  

Odborné školství řízené státem i trhem současně: 

 řídí se tržními principy, 

 rámcová pravidla stanovuje stát. 

Některé státy kooperují na systému řízení odborného školství, neboť uznávají, že ani trh 
ani stát nejsou zcela schopny samostatně účinně řídit odborné vzdělávání, a proto se podílejí na 
řízení společně. Takovýto systém řízení odborného vzdělávání funguje v Německu, Rakousku, 
Švýcarsku, jde o tzv. duální systém odborného vzdělávání.  

Struktura a realizace duálního odborného systému vzdělávání v Rakousku, Německu a ve 
Švýcarsku si jsou v mnohém podobné, což je podmíněno i podobnými společensko-politickými i 
hospodářsko-politickými tradicemi a vývojem.  

V těchto zemích mají jasně stanovenou strukturu řízení se zapojením hospodářského 
rezortu, který sehrává důležitou roli, zabezpečuje a spolupodílí se na základní koncepci odborného 
vzdělávání, formou smluvního poměru mezi podnikem a žákem. To znamená, že žáci jsou 
vzdělávání v konkrétní profesi podle jasně stanoveného obsahu vzdělávání přímo ve firmě.  
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Existující systémy odborného vzdělávání v členských zemích EU jsou v některých 
aspektech zcela odlišné, někdy dokonce i v rámci jedné země. Liší se hlavně rozsahem a druhem 
vzdělávání na pracovišti ve firmě a ve škole, legislativou, financování aj.  

Všeobecným znakem tohoto tytu vzdělávání je, že se vzdělávání realizuje na dvou 
místech, ve školách nebo jim odpovídajícím školským institucím a na druhé straně na pracovišti 
firem.  

V současné době neexistuje jednoznačná definice odborného vzdělávání. Existuje mnoho 
definic, které se shodují v základních formálních kritériích obsahu. Jedná se o strukturovaný plán 
vzdělávání rozdělený mezi odborné pracoviště a školu nebo školící centrum s učebními osnovami 
předepsanými sociálními partnery a profesionálními subjekty v daném odvětví.  

Obsah a cíle vzdělávání, délka trvání vzdělávání, znalosti a dovednosti, které mají být 
získány, musí být stanoveny buď v rámci formální dohody mezi žákem, učněm, studentem a 
podnikem anebo všeobecně v rámci systému vzdělávání. Takové vzdělávání musí být součástí 
formálního vzdělávacího programu a forma uznaného formálního ukončení vzdělávání musí 
umožnit absolventovi vykonávat profesi v rámci určité profesní skupiny. 

V zemích Evropské unie existuje mnoho systémů odborného vzdělávání, možné 
specifikace se pohybují mezi dvěma extrémními póly. Na jedné straně je to systém, odborného 
vzdělávání výlučně ve školách, s malým podílem praxe, což v podstatě odpovídá systému 
odborného vzdělávání v ČR, na druhé straně je to výlučně systém duálního odborného vzdělávání 
s převahou vzdělávání přímo v podnicích. Mezi těmito dvěma extrémy existují smíšené systémy, 
kombinace vzdělávání ve školách rovnocenně s duálním systémem na pracovištích firem.  

Při zdánlivě podobné výchozí situace a podmínek vznikly na základě strukturálních 
národních specifik celkem rozdílné formy jednoho systému. Klasický duální systém, jak již bylo 
zmíněno, je zaveden v Německu, Rakousku, Švýcarsku. Jeho základním rysem je skutečnost, že žák 
má dvojí status. Ve škole je žákem a s podnikem má uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu. Podle 
ní se žák zavazuje, že po vyučení do podniku nastoupí a naopak podnik se zavazuje, že mu zajistí 
pracovní místo, často již v průběhu přípravy specifikované. 

Nejvíce propracovaný je duální systém v Německu [54]. I když v jednotlivých spolkových 
zemích jsou často značné rozdíly ve vzdělávacím systému (např. střední „maturitní“ vzdělávání 
trvá v některých zemích 12 let, v jiných 13), příprava na povolání je jednotná a má pro všechny 
spolkové země stejná pravidla, včetně jednotných závěrečných učňovských zkoušek. Z duálních 
systémů v Evropě se lze inspirovat, jak je uvedeno v příloze 1 Rámcové podmínky duálního 
vzdělávání ve vybraných zemích Evropy. 

4.2 KOOPERATIVNÍ MODEL ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ZOHLEDŇUJÍCÍ PRVKY 
TZV. DUÁLNÍHO SYSTÉMU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

Pro dobré fungování duálního systému vzdělávání musí existovat soulad velkého počtu 
faktorů. Systém správy uplatnitelný v praxi, efektivní správní struktury a funkční vazby, legislativní 
podpora, systém financování a mzdového ohodnocení. 

V zemích s duálním systémem je stanoven zákonný rámec, na jehož základě je realizováno 
odborné vzdělávání. 

Tuto situaci je potřebné mít na zřeteli, abychom se nedopustili omylu v prosté 
implementaci duálního systému na podmínky ČR. Je zapotřebí respektovat a vycházet 
z historického vývoje a zachovávat tradici, která se odráží v odborném vzdělávání v ČR, a její 
pozitiva posilovat. Možností propojení a spolupráce škol a průmyslových podniků a firem 
v podmínkách české republiky je kooperativní model odborného vzdělávání, který zohledňuje 
prvky duálních systémů (viz Tab. 2). 
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Kooperativní model vychází z reálných možností a stávajících podmínek v ČR s cílem 
vyhovět požadavkům zaměstnavatelů a přispět tak k rozvoji odborného vzdělávání. 

Tab. 2 Kooperativní model 

  DUÁLNÍ SYSTÉM 
KOOPERATIVNÍ MODEL ODBORNÉHO 

VZDĚLÁVÁNÍ 

LEGISLATIVA 
Upraveno samostatným zákonem 
upravujícím práva a povinnosti 
zainteresovaných partnerů 

Možno realizovat ve stávajícím 
legislativním rámci pouze s menšími 
legislativními změnami 

STATUS ŽÁKA 
Žák má dvojí status: s podnikem má 
uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu; ve 
škole je žákem 

Zůstává status žáka školy 

ODPOVĚDNOST ZA 
ZÁVĚREČNÉ 

ZKOUŠKY 

Závěrečné zkoušky zajišťují 
zaměstnavatelé, resp. jejich komory 

Odpovědnost za závěrečné zkoušky 
zůstává na škole, zaměstnavatelé se 
účastní zkoušek, jsou členy zkušebních 
komisí 

FINANCOVÁNÍ 
Zaměstnavatelé nesou většinu nákladů na 
odborný výcvik žáků 

Vícezdrojové financování (stát, 
zaměstnavatelé) 

Je potřebné obnovit zájem podniků zapojit se do systému odborného vzdělávání, 
podchytit jejich sociální angažovanost vzdělávat mladé lidi a za tím účelem stanovit kvalitativní 
ukazatele těchto firemních pracovišť s cílem vytvořit předpoklady pro vybudování efektivní sítě 
firem poskytujících kvalitní pracoviště vhodná pro odborné vzdělávání. Chybí systémy spolupráce. 
Podniky v nově vznikajících tržních ekonomikách nemají dlouhodobou tradici a ekonomickou 
stabilitu.  

Tuto okolnost je potřeba vnímat jako politickou a zaměřit se na otázku, která opatření 
jsou potřebná k urychlení zavedení systémových prvků, umožňující, aby z tréninkových, 
modulových a projektových vzdělávacích jednorázových aktivit mohla vzniknout rozsáhlá a 
udržitelná síť firemních vzdělávacích pracovišť, která bude pevnou součástí systému odborného 
vzdělávání.  

4.3 PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY UPLATNĚNÍ PRVKŮ DUÁLNÍHO SYSTÉMU 
V KOOPERATIVNÍM MODELU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 

Pokud budeme uvažovat o kooperativním modelu zohledňujícím pozitivní aspekty 
duálního systému v ČR, je nutno zajistit určité podmínky a předpoklady jeho implementace, které 
jsou rozděleny do sedmi oblastí: 

 Právní základ odborného vzdělávání vymezující postavení, práva a povinnosti 
zúčastněných sociálních partnerů (zaměstnavatelů – průmyslových podniků, oborových 
svazů, vzdělávacích institucí, orgánů veřejné a státní správy, 

 Koncepce profesí – profesní dimenze, 

 Zainteresovanost podnikové sféry na přípravě mládeže na budoucí povolání – kontinuita 
personálních zdrojů, 

 Systém sledování a řízení kvality, 
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 Systém přizpůsobování potřebným změnám kvality a inovací, 

 Poradenství pro vzdělávání a volbu povolání, 

 Transparentnost administrativních struktur. 

V České republice chybí pevné legislativní opory pro zavedení duálního systému nebo jeho 
prvků. 

V současné době se již připravují koncepční kroky. Zavádějí se jednotlivá opatření 
podporující spolupráci škol a zaměstnavatelů – prvky kooperativního modelu. 

V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, schválený vládou ČR v prosinci 
2008, byla v lednu 2013 přijata Nová opatření na podporu odborného vzdělávání (dále jen „NO 
POV“).  

Úkolem je nastavit postupy a učinit opatření, která přispějí k vytvoření systému práv a 
povinností mezi zainteresovanými stranami, a tím podpořit zájem firem o systémové vzdělávání 
žáků, které se stane pro podniky atraktivní a bude mít udržitelný charakter. 

Systém práv a povinností mezi sociálními partnery je možno rozdělit do sedmi základních 
oblastí.  

I. první oblast: Právní základ odborného vzdělávání vymezující postavení, práva a 
povinnosti zúčastněných sociálních partnerů  

Právní základ, správa a financování školství je hlavním obsahovým parametrem pro 
implementaci prvků duálního odborného vzdělávání. 

 Jak již bylo zmíněno, nositeli odborného vzdělávání v duálním systému jsou sociální 
partneři, významné postavení zaujímají podniky a jejich zástupci. To se odráží i v celé struktuře 
řízení a financování.  

Řízení obsahuje zákonné úpravy a vymezené kompetence v odborném školství. To se týká 
i těch ministerstev, které jsou v duálním systému na celostátní úrovni zodpovědné za školské a 
odborné vzdělávání. Musí být vytvořen právní základ odborného vzdělávání.  

V zemích s duálním systémem je stanoven zákonný rámec, na jehož základě je realizováno 
odborné vzdělávání (viz Tab. 3). 

Tab. 3 Odborné vzdělávání 

ZEMĚ NĚMECKO RAKOUSKO ŠVÝCARSKO 

Zákonná norma 
Zákon o učňovském vzdělání 

z roku 2005 
Zákon o učňovském vzdělání 

z roku 2012 
Zákon o učňovském vzdělání 

z roku 2002 

Správa systému vyžaduje upravit i kompetence pro zřízení, vybavení a běžný provoz 
odborných škol, včetně systému financování a odměn pro žáky. V tradičních systémech 
učňovského vzdělávání, se finanční struktura vyznačuje spolufinancováním. Učňovské podniky 
financují podnikové vzdělávací struktury a platí žákům odměny, tzv. učňovské finanční náhrady.  

Veřejný sektor financuje odborné školy a případně poskytuje podpůrné prostředky pro 
učňovské podniky a žáky. Převážná část nákladů na odborné vzdělávání připadá na podniky – 
učňovské podniky.  

Dalším velkým okruhem při řízení procesu duálního systému je administrace různých 
aspektů odborného vzdělávání, např. protokolování a archivace žákovských smluv, ověřování 
postupů závěrečných zkoušek a protokolování a archivace závěrečných zkoušek. Musí být 
vytvořeny instance, které budou na systémové úrovni tyto povinnosti vykonávat.  
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V Rakousku jsou tyto úkoly zajišťovány prostřednictvím úřadů pro záležitosti učňů při 
hospodářských komorách jednotlivých spolkových zemí. Podniky v duálním systému jsou členy 
hospodářské komory. Členství je povinné, je nezbytnou součástí a podmínkou fungování systému, 
v české republice schází.  

Ve funkčním klasickém duálním systému odborného vzdělávání jsou školy svázány 
s hospodářským životem svého regionu. Přímý kontakt s učňovskými podniky v regionu je jedním 
z nejdůležitějších předpokladů pro optimální realizaci odborného vzdělávání.  

Současný stav odborného školství a česká legislativa není na takto fungující systém 
připravena.  

V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, schválený vládou ČR v 
prosinci 2008, byla v lednu 2013 přijata Nová opatření na podporu odborného vzdělávání (dále 
jen „NO POV“).  

Na zpracování NO POV se podíleli členové odborné pracovní skupiny při MŠMT, ve které 
byli zastoupeni kromě pracovníků MŠMT pracovníci resortů, jmenovitě Ministerstva průmyslu a 
obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva 
zdravotnictví, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, dále také 
zástupci zaměstnavatelů Hospodářské a Agrární komory, Svazu průmyslu a dopravy, Svazu 
obchodu a cestovního ruchu, dalších zaměstnavatelů, ČMKOS, krajů a asociací středních škol.  

Výsledkem bylo opatření č. IV/1: „Novelizovat zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, ošetřit přímé i nepřímé financování středního, vyššího odborného 
vzdělávání a vysokoškolského vzdělávání ze strany zaměstnavatelů a zohlednit přímé i nepřímé 
financování jako uznatelné výdaje v příslušných ustanoveních zákona, pokud tyto výdaje není 
povinen uhradit stát či zřizovatel. 

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byla promítnuta do zákonného opatření 
Senátu ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů. Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, spočívá v zavedení nového odpočtu od základu daně z příjmu na podporu odborného 
vzdělávání. Odpočet na podporu odborného vzdělávání bylo možno poprvé uplatnit v roce 2014.  

Odpočet na podporu odborného vzdělávání, jak umožňuje zákon, byl do zákona o daních 
z příjmů zařazen zejména z důvodů nutnosti prohloubení spolupráce škol a zaměstnavatelů 
především v oblasti sdílení výrobních prostředků, předávání zkušeností a získávání pracovních 
návyků žáků a studentů přímo na pracovišti zaměstnavatele. 

Novela uvedeného zákona umožní zaměstnavatelům: 

 Odpočet na podporu pořízení majetku zaměstnavatele pro účely odborného vzdělávání v 
rozsahu 50 a 110 % vstupní ceny majetku podle doby jeho využití žáky a studenty.  

 Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného 
vzdělávání činí součin 200, – Kč a počtu hodin praktického vyučování ve středních školách, 
odborné praxe ve vyšších odborných školách a vzdělávací činnosti v rámci části 
akreditovaného studijního programu vysokých škol, uskutečněných v konkrétním období 
na pracovišti zaměstnavatele – poplatníka.  

 Valorizaci limitovaného účelového motivačního příspěvku, který zahrnuje stipendium, 
příspěvek na stravování, ubytování, jízdné a osobní ochranné pomůcky. Původní částka 
pro žáky středních škol se navýšila z 2.000 Kč na 5.000 Kč, u studentů vyšších odborných 
škol a vysokých škol z 5.000 Kč na 10.000 Kč.  

Dále byla přijeta opatření podporující odborné vzdělávání i na úrovni krajů, např. krajská 
stipendia pro žáky odborných škol u vybraných oborů vzdělávání, žádaných trhem práce.  
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Při vývoji a vypracování popisu jednotlivých profesí a při organizaci odborného vzdělávání 
se osvědčila přímá spolupráce škol a podniků.  

V České republice takto fungující systém byl narušen společenským vývojem po roce 1989, 
kdy na základě privatizace podniků docházelo k delimitaci odborných škol od podniků. Velkou 
chybou bylo, že v rámci privatizace nebyla stanovena pravidla privatizace s ohledem na vzdělávací 
systém. V době kdy docházelo ke změnám ze společenského vlastnictví na soukromé, bylo vhodné 
vymezit okruh povinností, které by s přechodem práv vlastnických zahrnoval i povinnosti 
vzhledem k systému vzdělávacímu.  

II. Druhá oblast: Koncepce profesí – profesní dimenze 

Základ systému odborného vzdělávání tvoří tzv. „koncepce profesí“, kdy každá profese 
obsahuje celou řadu činností, ve kterých se žáci kvalifikují v procesu vzdělávání. Žáci získají 
profesionální schopnosti potřebné a žádané pro vykonávání činnosti v dané profesi. Jde o systém 
propojení práce a učení, přípravy na budoucí povolání, na druhé straně o získání odborné 
kvalifikace a osobností rozvoj, identifikaci žáka s oborem vzdělávání.  

Tato koncepce neobsahuje jen kvalifikační aspekt, ale má i sociálně-kulturní a integrační 
význam. Neposkytuje pouze vzdělání, schopnost vykonávat určitou profesi, ale také 
zprostředkovat kontakt se zaměstnavatelem, vytváří systém profesní identity a profesní 
sounáležitosti a profesního sebevědomí. 

Profesní koncepce zahrnuje celý souhrn odborných činností, ve kterých se učni kvalifikují 
v rámci široce koncipovaného vzdělávacího procesu.  

K orientaci a zařazování slouží stanovení učňovských profesí. V seznamu učňovských 
profesí jsou zakotveny všechny zákonem stanovené učňovské profese. 

Počet učňovských profesí dle analyzovaných zemí je zobrazen v tabulce 4. 

Tab. 4 Počet učňovských profesí  

ZEMĚ NĚMECKO RAKOUSKO ŠVÝCARSKO 

Počet 
učňovských 

profesí 
cca 340 cca 214 cca 230 

Profesní princip se tak odlišuje od jiných profesních koncepcí v jiných zemích, které 
kvalifikují učně jen pro úzce vymezenou práci, pro zaměstnání. „Zabezpečuje, aby se na 
vykonávání kvalifikované odborné činnosti získala potřebná schopnost vykonávat určité 
kompetence a ty se dokázaly zhodnotit na trhu práce“ [16].  

Tím spojuje na jedné straně práci a učení, vzdělávání, na druhé straně odbornou kvalifikaci 
a rozvoj osobnosti. V oblasti profesního principu se uplatňuje princip konsenzu.  

To znamená, že státem uznávané vzdělávací profese a další vzdělávání se rozvíjí a realizuje 
za účasti a se souhlasem sociálních partnerů. Na rozvoj vzdělávacích profesí a dalšího vzdělávání 
jsou potřebné postupy, které jsou odsouhlaseny všemi účastníky.  

Sociální partneři jsou přizváni ve všech fázích vývoje a všech stádiích rozpracování, bez 
účastí a proti hlasování svazů se nemohou vydat zákony o vzdělávání a dalším vzdělávání.  

Při realizaci profesní koncepce v učňovských profesích, která je souhrnem různých 
definovaných komplexních požadavků, je zajištěna široká uplatnitelnost, sleduje se, aby nebyla 
výuka v podniku vedena pouze pro jeho využitelnost. 
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III. Třetí oblast: Zainteresovanost podnikové sféry na přípravě mládeže na budoucí 
povolání – kontinuita personálních zdrojů 

Pro fungování duálního sytému je nezbytné vytvoření systému kvalitních učňovských míst 
v podnicích – akreditace učňovských pracovišť, a těch mít dostatečný počet.  

K tomu může dojít jen v případě, že podniky budou mít zájem zapojit se a angažovat 
v přípravě mládeže na povolání. To nastane jen v případě, že podniky budou mít ze spolupráce 
užitek. Podniky nemohou očekávat okamžitý efekt založený na kvantifikaci nákladů v porovnání 
s okamžitým efektem, ale měli by chtít připravovat žáky, a tím si zajistit kontinuitu personálních 
zdrojů podporující stabilitu a růst podniku a společenskou prestiž.  

Z empirických studií je známo, že duální systém vzdělávání zabezpečuje vlastní podnikový 
odborný dorost, a tím podporuje jak podnikovou kontinuitu, tak i inovace [10, 11, 34, 52]. 

Vzdělávání musí být pro podniky ekonomicky výhodné, minimálně ze střednědobého a 
dlouhodobého hlediska, aby měly zájem a byly ochotny nabízet místa na vzdělávání. Podniky často 
poskytují místa pro vzdělávání nejen pro vlastní potřebu, ale i ze sociální zodpovědnosti.  

Informace o nákladech a výnosech mají velký význam i z toho důvodu, aby se mohlo 
působit proti případnému úpadku atraktivity duálního systému pro podniky. Čím je tento poměr 
z pohledu podniků příznivější, tím spíš budu ochotny investovat do učňovského vzdělávání. [2] 

Náklady na podnikové vzdělávání žáků připravujících se na budoucí povolání, vybavení 
učňovských pracovišť, odměny žáků, instruktorů v podniku atd., znamenají velké náklady. Ovšem i 
učni vykonávající práce na pracovišti podniků v průběhu vzdělávání odvádějí produktivní výkony. 
Čistý zisk podniků je také empiricky: „Pracovní výkon učňů prokazatelně překračuje náklady na 
vzdělávání u většiny podniků.“ [49] 

Rovnováha nákladů a výnosů se často dosáhne už v průběhu vzdělávání. Následně 
znamená další pozitivní efekty vzniklé úsporou nákladů vynaložených na nábor pracovníků, menší 
procento fluktuace spojené se znalostí místních podmínek, snížení rizika chybného obsazení, 
zkrácení doby zapracování, snížení nákladů na doplňkové odborné vzdělávání zaměstnanců, 
podniky se stávají nezávislými na trhu s pracovní silou, a tím upevňují svou stabilitu a zvyšují svou 
konkurenceschopnost.  

Efekty a doba návratnosti je rozdílná i mezi jednotlivými zeměmi, které duální systém 
uplatňují. U německých a rakouských podniků efektivita byla nižší a doba návratnosti delší. 
Důvodem je rozdílný přístup k průběhu přípravy učňů v podnicích.  

Směrodatné je zaměření přípravy, a to buď na „produktivitu orientované vzdělávání“ nebo 
„investičně orientované vzdělávání“. Rozdíly nákladů je možno spatřovat v tom, že výnosy 
z produktivních výkonů učňů jsou ve Švýcarsku výrazně vyšší než v Německu a Rakousku z toho 
důvodu, že pokud jsou němečtí nebo rakouští učni v podniku, tak jsou v menší míře umísťování na 
produktivní práce, než je tomu ve Švýcarsku. Místo toho jsou jim častěji přidělovány cvičné úlohy. 
„Časové úseky, ve kterých učni vykonávají obtížnější výrobní činnosti, byly ve švýcarských 
podnicích téměř dvojnásobně delší než v německých nebo rakouských vzdělávacích podnicích“. 
[47] 

Nezanedbatelný vliv mají i další rozdílné faktory mezi srovnávanými zeměmi jako jsou 
výška mzdy instruktorů v podniku, výška mzdy učňů, doba nepřítomnosti učňů na pracovišti. 
Podstatné rozdíly v rámci jedné země byly zjištěny v rámci hospodářských odvětví a jednotlivých 
vzdělávacích profesí.  

Rychlost návratnosti nákladů je větší u produktivního modelu, je nutné brát v úvahu 
rozdílné motivy vzdělávání. Ve Švýcarsku je vzdělávání zaměřeno produktivním směrem na rozdíl 
od Německa a Rakouska, které mají investiční směr vzdělávání, investice do budoucnosti. 
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Jaké jsou hlavní důvody a jaký má podniky zisk – profit – užitek z duálního učňovského 
vzdělávání? 

Motivy podniků pro vzdělávání a přípravu žáků na budoucí povolání jsou shrnuty 
v tabulce 5. 

Tab. 5 Motivy podniků pro vzdělávání a přípravu žáků na budoucí povolání [2] 

MOTIV VZDĚLÁVÁNÍ EFEKTY VZDĚLÁVÁNÍ PRO PODNIKY 

INVESTÍČNÍ MOTIV  
Investice do vzdělávání jako investice do lidského kapitálu. Příprava 
kvalifikované pracovní síly, nezávislost na externím trhu s pracovní silou. 
Stabilizační faktor podniku.  

MOTIV PRODUKTIVITY 
Vliv na výkonnost podniku. Zvyšuje produktivitu práce a ziskovost. 
Vzdělávání zajišťuje požadovanou kvalitu personálních zdrojů. Výkony učňů 
pokryjí mnohdy náklady na vzdělávání již v průběhu přípravy. 

SCREENING MOTIV 

Podniky mohou své potencionální spolupracovníky testovat již v době 
přípravy. Mohou prověřovat schopnosti učňů, ty porovnávat s 
požadovaným podnikovým profilem. Tím mají náklady vynaložené na 
přípravu investiční motiv.  

RECRUITING MOTIV  
Snížení nákladů na vyhledávání pracovních sil, nezávislost na externích 
zdrojích, žádné požadavky na zapracování, odpadá riziko chybného 
obsazení externí pracovní silou, snížení nákladů na rekvalifikace.  

FIREMNÍ PRESTIŽ 
Angažování se ve vzdělávání firma zlepšuje image a postavení firmy v 
regionu. Vzděláváním si firma získá vyšší uznání u obchodních partnerů a 
tím zlepšuje svou pozici na trhu. 

SOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST  
Poskytování možnosti přípravy mladých lidí na budoucí povolání je 
povýšeno nad efekt dosahování zisku. 

Je nutné vytvořit systém takových míst v podnicích, které jsou přesně definovány a 
zodpovídají kvalitativním požadavkům kladeným na pracovní učební místo. Aby podniky byly 
ochotny takováto místa vytvářet a měly zájem poskytovat vysoce kvalitní vzdělávání, s tím je 
spojeno, že podnikům se poskytne možnost spoluvytvářet modely vzdělávání a metody vyučování, 
které mají být při vyučování používány.  

Odborné vzdělávání na pracovišti firem má mnoho výhod v porovnání s přípravou ve 
školách. Řemeslné techniky, kontakt s odborníky z praxe přímo v místě výkonu práce, komunikace 
se zákazníkem, může být poskytována efektivněji na pracovišti firmy než ve třídě. Podniky znají 
lépe jaké odborné dovednosti, zručnost a kompetence se na pracovišti vyžadují.  

Další velmi důležitý aspekt hovořící pro propojení požadavků trhu práce na připravující se 
kvalifikace je demografický vývoj. Ten se vyznačuje nedostatkem odborných pracovníků 
v mnohých profesích. Na základě aplikace duálního systému jsou důsledky demografického 
poklesu a generační výměny částečně redukovány.  

Jak je uvedeno ve výsledcích studie evropské komise: „Vzdělávání přímo na pracovišti 
může existovat jen v zemích, ve kterých firmy této koncepci důvěřuji a nabízejí učňovská místa, 
nebo spolupráci se školami. Stimulování na vytváření učňovských programů a jejich zařazování do 
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podnikového procesu je klíčovou výzvou pro mnohé evropské země, které chtějí vylepšit 
vzdělávání přímo v podnicích v rámci původního odborného vzdělávání a výcviku.“ [15] 

IV. Čtvrtá oblast: Systém sledování a řízení kvality 

Sledování a řízení kvality odborného školství je v jednotlivých zemích velmi rozdílné. 
Odborné vzdělávání v duálním systému by mělo zajišťovat, že absolvent konkrétního oboru 
vzdělávání bude splňovat předepsaná kritéria odborné profese dle učebních plánů.  

Absolvent bude disponovat znalostmi, zručností a kompetencemi předepsanými pro 
příslušný obor vzdělávání. Systém musí zajišťovat nezávislost obsahu a kvality vzdělávacího 
procesu na místě přípravy – podniku. 

Vývoj a zajištění kvality probíhá v různých rovinách: 

 počáteční fáze je spojena s vývojem popisu profesí, 

 tvorbou a aktualizací jim odpovídajícího vzdělávacího programu, 

 zajištěním kvality vzdělávání ve škole i podniku, 

 stanovením kvalitativních parametrů a základních předpokladů pro schválení a povolení 
výkonu vzdělávání v podniku, 

 průběžné zabezpečování kvality vzdělávání v podnicích včetně systému podpory pro 
udržení kvality, 

 dodržováním legislativně předepsaných kvalitativních požadavků na závěrečné zkoušky, 

 zajištěním fungování bezpečného administrativního systému, 

 vymezení zodpovědnosti zajišťující strukturu a fungování vazby školy a podniku. 

Důležitým aspektem zabezpečení kvality je jasné stanovení cílů a výsledků vzdělávání, 
standardizace průběhu, postupu a struktury vzdělávání včetně stanovení systému hodnocení, 
hodnotících kritérií a zodpovědnosti. Musí být garantovaná úroveň kvality vzdělávání a zajištěna 
nezávislost na místě poskytování vzdělání, tzn., ve kterém podniku probíhala odborná příprava.  

Řízení kvality naráží na otázku rozporu mezi potřebami podniků požadující absolventy 
speciálně připravené pro konkrétní podnik a pracovní pozici a požadavky na obecněji pojatý 
vzdělávací rámec kvalifikací.  

Je nutno rozhodnou zda se standardy odborného vzdělávání a z nich vycházející obsah a 
způsoby vzdělávání mají řídit požadavky trhu a zaměřovat se na profesní způsobilosti žáků, nebo 
zda má být cílem široká teoretická příprava pro uplatnění v profesním životě. Je vhodné se zaměřit 
nejen na obsah, ale hlavně na výsledky vzdělávání v podobě kompetencí.  

Řešení je možno spatřovat v kompromisu, kdy kvalifikační potřeby podniků a národního 
hospodářství budou respektovány, ale obsah odborného vzdělávání bude i nadále splňovat 
kvalitativní požadavky, které budou mít obecnější charakter.  

Cílem by měla být získaná důvěra podniků v absolventa odborného vzdělávání, který 
splňuje transparentně uvedené požadavky na jednotlivé kvalifikace. 

V. Pátá oblast: Systém přizpůsobování potřebným změnám kvality a inovací 

Vývoj techniky a technologických procesů je velmi rychlý, dochází k zastarávání profesí. 
Jednotlivé obsahy podléhají požadavkům na vývoj profesí, kdy jednotlivé profese jsou obsahově 
doplňovány o nové požadované kompetence nebo dochází k vytváření profesí nových a zániku 
profesí starých. Odborné vzdělávání by mělo flexibilně průběžně reagovat na požadované změny 
obsahovou změnou vzdělávacích plánů, kdy by revize těchto programů měly probíhat jednoduše a 
rychle. 
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Vyvstává tedy otázka potřebné flexibility odborné kvalifikace s ohledem na aspekty 
didaktiky ve vzdělávacím odborném procesu, respektive její začlenění do vzdělávání v podniku, 
formou kompetenčních učebních vzdělávacích programů. 

Rozhodující aspekty pro vývoj duálního odborného vzdělávání: 

 Stanovit postup tvorby nových odborných profesí odpovídající rychlému vývoji. 

 Stanovit, kdo a jak, a na základě jakých informací rozhoduje o nové odborné profesi anebo 
přizpůsobení existujících odborných profesí. 

 Vytvořit mechanismy zajišťující právo na iniciativu ze strany všech aktérů – grémia, 
založená na principu konsenzu. 

 Podporovat analýzy potřeb kvalifikací. 

 Odborné vzdělávání zaměřit na spolupráci s podniky. 

 Změnit systém nabídkového řízení odborného vzdělávání na systém poptávkový 
vycházející z potřeb trhu, oborové kapacity nestanovit nabídkově, ale vázaně na potřeby 
trhu práce a z něj vycházet. 

 Obsahově se zaměřit na učební, studijní výsledky a tomu přizpůsobit vzdělávací a zkušební 
programy. 

Požadavky na změny nevycházejí pouze ze změn technologických, ale musíme mít na 
zřeteli i změny organizační a vlastnické. Podniky a koncerny mají dnes mezinárodní organizační 
strukturu. Proto musí být zohledněny i tyto nezanedbatelné vývojové změny a vzdělávací 
programy tomu přizpůsobit.  

Je potřebné ve vzdělávacích programech zajistit, aby absolventi disponovali potřebnými 
přenositelnými kompetencemi. 

Pojem kompetence je v současnosti jeden z nejdiskutovanějších, ale i nejspornějších 
pojmů v oblasti vzdělávání v Evropě.  

Jak vychází z odborných diskuzí o kvalifikačním rámci z evropského pohledu, ale i 
z pohledu jednotlivých zemí, pojem kompetence se jeví jako nejkomplexnější hlavní pojem. Pojem 
kompetence je potřebné vymezit a ukotvit i ve formálních základech, např. ve vzdělávacích a 
zkušebních programech, tak aby byly kontrolovatelné ve vztahu na zajištění vyšší transparentnosti 
a národní i mezinárodní porovnatelnosti kvalifikací.  

Rozsáhlá studie německého Spolkového institutu pro učňovské vzdělávání definuje tří 
základní předpoklady – principy pro úspěšný vývoj kompetenčních vzdělávacích programů. 

Tři hlavní principy: 

 Ve vzdělávacích programech musí být stanoveny kompetence, zohledňující odborné, 
metodické, sociální a personální dimenzi, které mají žáci získat a z nich musí vycházet a 
být stanoveny závazné minimální standardy. 

 Kompetence musí být ve vzdělávacích programech zpracovány s orientací na výsledky 
učení, tato orientace představuje důležitý nástroj flexibility vzdělávacích programů 
zdůraznit zaměření na cíl vzdělávání, realizovat změnu orientace od řízení vstupů k řízení 
výstupů. 

 Odborné kompetence se musí vždy vnímat ve vazbě na podnikové procesy, východiskem 
pro obsahovou strukturu a doplňování vzdělávacích programů musí být pracovní a 
obchodní procesy, orientace na praxi. 

Orientace tvorby vzdělávacích programů na kompetence znamená: 

 místo položek popisů profesí uvádět druhy činností, 
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 popisy kompetencí v druzích činností nahradit cíli vzdělávání, 

 věcné a časové členění v rámcovém vzdělávacím programu je integrované a na jeho místo 
rozepsat druhy činností. 

Ve vývoji mechanizmů na přizpůsobování a inovace jde v první fázi o vytvoření struktury 
pro rychlou reakci na změny v pracovním a profesním světě. Důležité je přitom zapojení 
příslušných účastníků z praxe, z podniků. Podle druhu odbornosti zvolit adekvátní metody jakým 
způsobem bude probíhat spolupráce při sledování vývoje profesí, zda přes výzkumné ústavy, 
analýzami, anketami v podnicích, zavedením poradenských a konzultačních mechanismů, 
observatoří vývoje.  

VI. Šestá oblast: Poradenství pro vzdělávání a volbu povolání  

Vedle podniků tvoří mladí lidé druhou základní cílovou skupinu odborného vzdělávání. 
Odborné vzdělávání nabízí velkou škálu oborů vzdělávání a následně profesního uplatnění ve, 
které je obtížné se vyznat.  

Vyvstává proto otázka, jak vzbudit zájem mladých lidí o technické vzdělávání, jak a kdy je 
začít seznamovat s oblastí vzdělávání, která jim doposud nebyla známa? Propojit teoretické a 
odborné vzdělávání s výkonem praktické části přímo v reálném pracovním procesu? 

Je vhodné již na základní škole podchytit a upozornit na určité prvky odborného 
vzdělávání, které se na základě průzkumu jeví mladým lidem jako atraktivní, a na těch stavět.  

Pro mladé lidi vzdělávání orientované na praxi, přenesení části přípravy do praxe, a tím 
snížení teoretické přípravy, znamená zvýšení atraktivity učení. Dalším důležitým faktorem je i 
možnost si vydělávat již v průběhu studia, v neposlední řadě významnou roli hraje i ulehčený 
vstup na trh práce, možnost uplatnění v podniku přípravy na budoucí povolání, znalost 
podnikových pracovních podmínek a firemní kultury. 

Z toho vyplývají různé možnosti postupů, jak potenciální zájemce oslovit a získat. 
Zkušenosti potvrzují, a to i v zemích s rozvinutým duálním systémem, že musí být trvale zaměřené 
úsilí na zviditelnění potenciálu a výhod odborného vzdělávání a musí být vyvinut informační 
systém, který bude adekvátními prostředky poskytovat přenos informací mezi jednotlivými 
účastníky procesu a prvky systému. 

Tab. 6 Oblast poradenství pro vzdělávání a volbu povolání [32] 

ASPEKTY TVORBY MODULŮ V OBLASTI PORADENSTVÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A VOLBU POVOLÁNÍ Z HLEDISKA 
POJETÍ OECD 

KOMPLEXNÍ RÁMEC 
PORADENSTVÍ 

Znalosti žáků a přehled o oborech vzdělávání a jejich uplatnitelnosti podpořit 
různými formami již od prvních školních let - exkurze, praktické vyučování na ZŠ, 
spoluprací školy a podniku v rámci spádové oblasti školy. Na tyto první zkušenosti 
by měly navazovat rozšířené informace - orientační nabídky o volbě povolání pro 
žáky 7. - 9. tříd ZŠ, včas začít zvyšovat image profesí a odborností, umožnit první 
konfrontace mladých lidí s profesní nabídkou, včetně kariérního poradenství, které 
by mělo být součástí komplexního rámce poradenství pro volbu povolání a 
uplatnitelnost na trhu práce.  

POPIS PROFESE  

Měl by být vytvořen popis profese kariérního poradce, v něm stanovit základní 
kompetence, znalost profesí a možnosti vzdělávání, orientace na trhu práce včetně 
znalosti vývoje pracovního trhu. Kariérní poradce by měl identifikovat potřebné 
zdroje informací, schopnost registrovat zájem mladých lidí, jejich cíle a možnosti, 
seznámit žáky se vstupními požadavky a předpoklady pro vzdělávání.  
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NEZÁVISLOST 
ODBORNÝCH 
KARIÉRNÍCH 

PORADCŮ V OBLASTI 
PORADENSTVÍ PŘI 
VOLBĚ POVOLÁNÍ  

Odborné poradenství v této oblasti by si mělo zachovat nezávislost na škole, 
sociálních partnerech i regionální správě.  

KONTINUITA 
ADEKVÁTNÍCH 

ZDROJŮ INFORMACÍ  

Pravidelné zdroje informací o vývoji trhu, definované požadované profese a 
oblasti, ve kterých je nedostatek pracovních sil, stejně tak i informace o 
přebytečných pracovních silách a jejich oborech kvalifikace. Tyto informaci propojit 
s oborovou vzdělávací nabídkou škol, do které budou tyto informace zapracovány, 
včetně reálných možností uplatnitelnosti.  

LEPŠÍ DOKUMENTACE 
O TOM, CO JE ÚČINNÉ 

Poradenské aktivity a iniciativy musí být průběžně vyhodnocovány, za účelem 
stanovení zdrojů, včetně optimálního využívání těchto zdrojů. Využívat různě 
metody průzkumu, včetně analýz vývoje požadavků.  

V zahraničí byla zřízena síť poradenských koordinačních center, servisní instituce, které 
umožňují lepší orientaci. Jejich úloha je poskytování pomoci mladým lidem při hledání vhodného 
oboru vzdělávání vzhledem k učebním předpokladům, orientace v poskytovatelích vzdělávání - 
školy x podniky, příprava vzdělávacích kurzů a orientace na trhu práce včetně možností uplatnění. 
(viz Tab. 6). 

Návštěvy těchto zařízení probíhají již 7. až 9. třídě základní školy. Tyto centra nejsou 
přičleněny k žádné instituci, tím poskytují mladým lidem široký přehled a objektivní informace o 
možnostech vzdělávání a uplatnění.  

Centra kariérního poradenství vedou odborní poradci, kteří mají široké znalosti o 
odborném vzdělávání, podnikové praxi, uplatnitelnosti na trhu práce a znalost vývoje regionu. 
Centra seznamují a proškolují učitele škol o vývoji nabídky oborů vzdělávání. Na základě této 
spolupráce je souběžně kariérové poradenství poskytováno i přímo ve školách. 

VII. Sedmá oblast: Transparentnost administrativních struktur  

Základním prvkem efektivního fungování technického vzdělávání jsou transparentní 
administrativní struktury. Základní jednotkou duálního systému jsou podniky. V evropských 
zemích, které uplatňují duální systém, jsou podniky zodpovědné za obsah učiva a celé vzdělávání 
v podniku. Podniky jsou prostřednictvím svých zájmových oborových sdružení primárními nositeli 
správního systému.  

Základním prvkem je v této souvislosti učňovská smlouva, která musí být uzavřena 
v písemné formě.  

Oprávněný vzdělávací subjekt uzavírá s učněm učňovské smlouvu, u mladistvých musí tuto 
smlouvu podepsat i jeho zákonný zástupce.  

Učňovská smlouva musí mít všechny požadované náležitosti a mimo jiného obsahovat:  

 uvedení učňovské profese, 

 osobní údaje učně, 

 začátek a konec doby vzdělávání, 

 délka trvání vzdělávání, 

 poznámky k povinné školní docházce, 

 údaje o oprávněných osobách poskytující vzdělávání – instruktora, 

 všechny druhy vzdělávání v rámci vzdělávacího sdružení v jiných podnicích nebo 
vzdělávacích zařízení, 

 výšku odměny. 
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Učňovská smlouva být sepsána a následně přeložena příslušnému zodpovědnému úřadu 
pro záležitosti učňů většinou do třech týdnů po zahájení vzdělávání.  

V zemích s duálním systémem existují úřady pro záležitosti učňů. Příslušný úřad ověřuje 
údaje učňovské smlouvy a způsobilost učňovského podniku poskytovat vzdělávání, uznává 
započitatelnost časového období v rámci odborného učňovského výcviku.  

Zaprotokolování učňovské smlouvy je předpokladem pro následné připuštění 
k závěrečným zkouškám. Prostřednictvím těchto úřadů jsou realizovány i podpůrné programy 
(daňové úlevy, dotace, přístup k určitým podpůrným službám na pomoc s administrativou. 

Úřady pro záležitosti učňů, hospodářské komory, úřady odborného vzdělávání poskytují 
standardní formuláře, aby bylo vypracování a uzavírání smluv co možná nejjednodušší, ale aby 
obsahovaly požadované právní náležitosti.  

Administrativní zátěž pro podniky nesmí být velká, aby neomezovala angažovanost 
v poskytování učňovského vzdělávání a negativně neovlivňovala vytváření nabídek na poskytování 
učňovského vzdělávání. 
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5 VÝVOJ STRUKTURY ZAMĚSTNANOSTI V ČR A 
PROBLÉMY PREDIKCE POTŘEB TRHU PRÁCE 

Uplatnění absolventů na trhu práce je jedním z hlavních kvalitativních ukazatelů 
vzdělávací soustavy a jejím cílem. Střední a vyšší odborné vzdělávání, je vedle své funkce přípravy 
na pokračování ve vzdělávání na vysoké škole, posuzováno především s ohledem na soulad 
s potřebami trhu práce, zjednodušeně řečeno, zda dochází k absorpci absolventů trhem práce a 
zda počty absolventů v jednotlivých oborech odpovídají potřebám trhu práce.  

Požadavky trhu práce, resp. poptávka potenciálních zaměstnavatelů musí být 
východiskem pro cíle vzdělávací politiky. Oblasti trhu práce a vzdělávání by neměly být od sebe 
odtrženy. Stejně tak jako je důležitá role národního hospodářství a jeho potenciálu na vytváření 
budoucích pracovních příležitostí v jednotlivých sektorech. 

Počet nezaměstnaných absolventů tak - při absenci jiných, zejména kvalitativních dat - 
umožňuje poukázat na nesoulad vzdělávacího systému a trhu práce, přičemž je zřejmé, že situaci 
by se měl přizpůsobit vzdělávací systém, nikoli trh práce.  

Tento nesoulad je příčinou nezaměstnanosti absolventů a nepřispívá k rozvoji české 
ekonomiky. Systém odborného vzdělání by měl být provázán s průmyslovou podnikatelskou 
sférou a trhem práce.  

Vzdělávací politika ČR a politika zaměstnanosti, by měl být souhrn opatření v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy, který jedinci, procházejícímu systémem vzdělávání, přidává 
hodnotu akceptovatelnou společností a na trhu práce uplatnitelnou. Měřitelným ukazatelem je 
následně uplatnění absolventa ve společnosti, nejlépe ve vystudovaném oboru a jeho další 
kariérní růst v dané oblasti. 

5.1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V ČR  

Současné požadavky podniku na kvalifikovanou pracovní sílu vycházejí z vysokého stupně 
rozvoje v oblasti techniky a informačních technologií. Všechny činnosti podniku, včetně 
personálních činností, se těmto změnám přizpůsobují. Zvyšují se nároky na kvalifikační 
předpoklady zaměstnanců. Tvorba personální strategie je záležitostí každého podniku, jejím cílem 
je zajistit vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. 

Domnívám se, že pokud by požadavky průmyslové podnikatelské sféry zohledňovala 
školská zařízení, potom by struktura a kvalita absolventů škol lépe odpovídala požadavkům trhu 
práce a byla s nimi ve větší rovnováze. 

Na změnu v požadavcích na kvalifikované pracovníky vzdělávací soustava pružně 
nereaguje, což se projevuje velkou mírou nezaměstnanosti absolventů. Celkový počet 
evidovaných nezaměstnaných absolventů a mladistvých v lednu 2013 (včetně vysokoškoláků) 
činil 34,4 tis. a podíl nezaměstnaných absolventů na celkové nezaměstnanosti dosahoval 6,1 %. 

Nezaměstnanost v ČR je vysoká. Na počátku roku 2014 byl počet nezaměstnaných 
629 274 a byl nejvyšší v historii země. Od začátku roku činila míra nezaměstnanosti 8,6 % a 
meziročně stoupla o více než 0,6 %.  

K 31. 1. 2015 nastal pokles nezaměstnanosti, avšak Úřad práce ČR stále evidoval (ÚP ČR) 
556 191 uchazečů o zaměstnání. To je o 73 083 méně než v lednu 2014. Z celkového počtu lidí bez 
práce bylo 539 642 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). 
Podíl nezaměstnaných vzrostl na 7,7 % (prosinec 2014 – 7,5 %, leden 2014 – 8,6 %). V meziročním 
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srovnání se zvýšil o téměř 26 tisíc počet volných pracovních míst, meziměsíčně jich přibylo přes 
3,5 tis. a zároveň klesl podíl evidovaných absolventů. Celkový počet evidovaných 
nezaměstnaných absolventů a mladistvých v dubnu 2014 (včetně vysokoškoláků) činil 29 tis. a 
podíl nezaměstnaných absolventů na celkové nezaměstnanosti dosahoval 6,1 %. 

Poslední vývoj naznačuje, že po výrazném zhoršení v roce 2013 se situace absolventů na 
trhu práce začala zlepšovat, zřejmě vlivem postupného ožívání ekonomiky.  

K 30. dubnu 2015 bylo evidováno 8 222 nezaměstnaných čerstvých absolventů 
středoškolského studia a 322 absolventů VOŠ (viz Obr. 5).  

 

Obr. 5 Vývoj počtu nezaměstnaných čerstvých absolventů v období hospodářské krize [56] 

Při současném počtu nezaměstnaných mají zaměstnavatelé stále nedostatek kvalifikované 
pracovní síly.  

Nejedná se o frikční nezaměstnanost, která spočívá v přirozeném pohybu na trhu práce, 
jejíž součástí je i sezonní nezaměstnanost, ale nezaměstnanost je z velké části strukturální. 

Strukturální nezaměstnanost spočívá v nesouladu mezi kvalifikačními požadavky volných 
pracovních míst a kvalifikací volných pracovních sil. Velmi významným faktorem, který se podílí na 
míře nezaměstnanosti, je také získaná, zákonem uznávaná praxe. 

Průmyslové sféře chybí nejen kvantitativně, ale i kvalitativně pojaté personální strategie 
orientující se především na oborově profilovanou pracovní sílu.  

Přistoupíme-li na fakt, že primárním dodavatelem kvalifikované pracovní síly by měl být 
vzdělávací systém regionálního školství, pak v současné době je jeho stav takový, že neodpovídá 
svou oborovou strukturou kvalitativně i kvantitativně požadavkům trhu práce, zejména 
průmyslové sféry.  
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Průmyslová sféra má často zajištěnou jen personální administrativu, nikoli řízení lidských 
zdrojů v širším slova smyslu.  

Chybí kontinuální zpětnovazebný vztah personálního řízení vycházející z personální 
strategie průmyslových podniků, který by řešil dlouhotrvající strukturální nedostatek určitých 
profesí, jejich praxi a další požadavky. Neexistuje nezbytný systémový a systematický 
zpětnovazebný vztah mezi personálními potřebami průmyslových subjektů a řízením regionálního 
školství.  

Charakteristickým rysem současného trhu práce ČR je existence vysoké úrovně 
nezaměstnanosti na jedné straně a přetrvávajícího nedostatku pracovních sil a některých 
kvalifikací na straně druhé (viz Tab. 7). Důvodem je nesoulad, při kterém ani vysoká úroveň 
nezaměstnanosti nedokáže zabránit nedostatku kvalifikací a potížím s náborem pracovních sil pro 
určité druhy zaměstnání, hlavně technických oborů (viz Obr. 6). 

Tab. 7 Počet evidovaných nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných ke konci sledovaného měsíce a počet volných 
pracovních míst 
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Obr. 6 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst  

Důsledkem tohoto nesouladu je neefektivní vynakládání zdrojů v několika rovinách: 

 ekonomické ztráty dané neefektivním řízením a financováním regionálního školství, 
samotný vzdělávací systém, pokud je chybně nastaven, vynakládá značné prostředky na 
absolventy, o které trh práce nemá zájem, 

 ekonomické ztráty způsobené řízením a financováním regionálního školství, chaotickými 
zásahy do struktury školství, tzv. optimalizací, bez stanovených kritérií, hodnocení 
hierarchie a vazeb nevycházejících ze vztahu „zákazník – podnikatelský subjekt x 
dodavatel - regionální školství“ a jeho prognózovaného vývoje v čase, 

 potenciální ztráty ekonomického efektu působení kvalifikované pracovní síly v daném 
čase, kdy dochází k plýtvání intelektuálním kapitálem, nevyužitým potenciálem lidských 
zdrojů, podnikatelské subjekty ztrácí možnost získání pracovní síly v čase, kdy přicházejí i o 
jeho inovační potenciál, 

 sociální důsledky, nedoceňování sociálních důsledků strukturální nezaměstnanosti, 
zejména mladých lidí, vede k absenci návyků pravidelné práce, pocitu vzdělávací 
zbytečnosti, k vědomí společenské nepotřebnosti, spoléhání se na čerpání sociálních 
podpor a jiných dávek, což může vést k hlubším, někdy i skrytým sociálním dopadům a 
zátěži sociálního systému. 

Struktura pracovních sil v určitých odvětvích národního hospodářství je charakteristická 
vysokým počtem stárnoucích stávajících pracovníků, což způsobuje rostoucí disproporci mezi nově 
přicházejícími absolventy a potřebami trhu práce. Vážnou překážkou úspěšného slaďování 
struktury pracovních sil s požadavky zaměstnavatelů je nezájem žáků o studium některých oborů a 
neochota pracovat v oboru, ať už z důvodu nedostatečné atraktivity oboru, platové úrovně, nebo 
náročnosti pracovních podmínek [6]. 

Chceme-li získat co nejpřesnější informace o stavu a vývoji nezaměstnanosti a věnovat 
pozornost zejména zachycení vývojových řad, možnosti srovnávání nových údajů s předchozími 
lety a porovnávat situaci v jednotlivých kategoriích, narážíme na časté legislativní změny ve 
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vymezení skupin ohrožených nezaměstnaností a dalších pojmů a kategorií, což komplikuje jak 
vzájemnou porovnatelnost, tak také kontinuitu časových řad. 

Definice nezaměstnaných absolventů škol je vymezena zákonem o zaměstnanosti (zákon 
č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), podle níž patří mezi absolventy – 
uchazeče o zaměstnání pouze ti nezaměstnaní absolventi, u nichž od úspěšného ukončení studia 
uplynuly nejvýše dva roky, se používala pro účely statistického sledování od roku 2005.  

S ohledem na pozdější legislativní změny zákona, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
již pojem absolvent – uchazeč o zaměstnání nedefinuje, ale vyčleňuje uchazeče, kterým je potřeba 
věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Důsledky novely zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti pro absolventy škol (Zákon číslo 382/2008 Sb. novelizuje od 1. 1. 2009 zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.):  

Zvýšená péče je od ledna 2009 věnována pouze mladým lidem do 20 let věku, což 
odpovídá maximálně době dvou let po ukončení středního vzdělání, (dříve do 25, u vysokoškoláků 
do 2 let od absolvování, nejdéle však do 30 let věku).  

Doba studia (soustavné přípravy na budoucí povolání) se již nezapočítává do náhradní 
doby zaměstnání (do roku 2008 se studium započítávalo jako náhradní doba zaměstnání v délce 6 
měsíců).  

Na základě dohody mezi MŠMT a MPSV je pro potřeby statistického sledování používaná 
definice absolventa jako uchazeče o zaměstnání evidovaného na ÚP 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. Tato definice je platná od 1. 1. 2004. Dříve se jednalo o uchazeče, 
jehož celková doba zaměstnání v pracovním nebo obdobném poměru nedosáhla po úspěšném 
ukončení studia (přípravy) 2 let – bez ohledu na délku evidence v ÚP. 

Za dlouhodobě nezaměstnaného je považován uchazeč o zaměstnání, který je veden v 
evidenci déle než 5 měsíců (dříve déle než 6 měsíců). 

Následně na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a 
sociálních věcí počínaje lednem 2013 přechází na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v 
ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o 
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje 
doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné 
uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Údaje počínaje měsícem říjnem 
2012 jsou zveřejněny podle stávající i nové metodiky paralelně, od ledna 2013 pouze podle 
nového výpočtu. 

Nový ukazatel Podíl nezaměstnaných osob má kvůli odlišné definici jinou úroveň a je tudíž 
s původním ukazatelem nesrovnatelný.  

Časté změny v legislativě a další specifické problémy ve výkaznictví jednotlivých subjektů 
pracovního trhu, vzdělávacího systému, způsobují problémy v sledování ukazatelů ve vývoji 
časových řad a jsou systémově a časově nekompatibilní. 

5.2 VÝVOJ ODVĚTVOVÉ STRUKTURY ZAMĚSTNANOSTI  

Struktura zaměstnanosti patří mezi indikátory vypovídající o širší ekonomické i 
společenské situaci v území. 

Trendem vývoje jsou výrazné proměny profesní struktury a trhu práce. Poptávka po 
pracovní síle se díky technologického vývoje snižuje.  

Pochopitelně největší změny se projeví v sektorech náročných na pracovní výkon, zejména 
v průmyslu a zemědělství, kde dochází k nahrazení lidské práce novými technologiemi a 
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technickými postupy. Dalším důvodem změn v profesní struktuře je substituce tuzemské výroby 
výrobou zahraniční – buď se investoři stěhuji do jiných zemi, nebo k nám přicházejí výrobky z 
jiných zemi. [42] 

Česká republika je i po roce 1989 stále zaměřena velice industriálně.  

Při podrobnějším pohledu na odvětvovou strukturu zaměstnanosti v ČR zjistíme vývojové 
tendence zaměstnanosti v jednotlivých sektorech NH. Následně na základě sledování vývojových 
tendencí zaměstnanosti je možno předvídat potřeby trhu práce. Na základě tohoto vývoje je 
zapotřebí sledovat i vývoj personálních zdrojů pro národní hospodářství, tzn. vývoj počtu 
absolventů škol.  

Počet zaměstnaných osob v jednotlivých sektorech národního hospodářství je v neustálé 
proměně, avšak dlouhodobě se ustáliv v tomto rozložení.  

Nevětší pokles vývoje zaměstnanosti zaznamenal primární sektor. Primární sektor ztratil 
od roku 2000 téměř 80 tisíc zaměstnaných. Jeho podíl se tak snížil o 1,7 procentních bodů a v roce 
2012 v něm bylo zaměstnáno 226 tisíc osob, což jsou 4,4 % všech zaměstnaných. Do roku 2020 se 
očekává pokles o více než 5%, tedy o více než 11 tisíc pracovních míst méně. 

Nejvíce zaměstnaných osob pracuje v ČR v sekundárním sektoru. Za posledních 12 let 
došle i v tomto sektoru ke snížení počtu zaměstnaných, a to o více než 115 tis. V roce 2012 bylo v 
tomto sektoru zaměstnáno téměř 1,8 milionu osob a jeho podíl na celkové zaměstnanosti v ČR tak 
klesl z 38 % na 34 %. Do roku 2020 se očekává pokles o 0,1%, tedy o necelé 2 tisíce zaměstnaných 
méně.  

Druhým největším sektorem české ekonomiky je terciární sektor, ve kterém bylo v roce 
2012 zaměstnáno více než 1,3 milionu osob. To je o 65 tisíc více než v roce 2000. Jeho podíl na 
celkové zaměstnanosti v ČR se oproti roku 2000 zvýšil o 1 procentní bod na 25,5 % v roce 2012. 
Počet zaměstnaných v tomto sektoru v roce 2020 by mělo být o 53 tisíc více než v roce 2012, tedy 
nárůst o více než 4 %.  

Kvartérní sektor a jeho vývoj zaměstnanosti je sledovým ve dvou oblastech, veřejný a tržní 
kvartérní sektor. V roce 2012 v něm bylo necelých 1,2 milionu zaměstnaných osob. Sektor tak v 
roce 2012 tvořil téměř 22 % všech zaměstnaných, což je oproti roku 2000 nárůst o 1,5 %. Ve 
veřejném kvartérním sektoru se počet pracovních míst zvýší do roku 2020 o téměř 62 tisíc, tedy o 
6 % a v tržním kvartéru o více než 68 tisíc pracovních míst, tedy dokonce o více než 9 %.  

Určité zkreslení vývoje zaměstnanosti způsobují změny v řízení a personální organizaci 
podniku, dále také časté změny používané metodiky pro sběr a vykazování dat. Jejím výsledkem 
jsou značné disproporce ve výsledcích a následné rozdíly v interpretaci požadavků na personální 
zdroje jednotlivých odvětví.  

Struktura organizací přechází z pyramidálních struktur na síťové uspořádání, jež umožňuje 
vyšší flexibilitu. Ve firmě zůstávají zaměstnanci, kteří jsou spojeni s hlavní činnosti podniku, 
organizace, vytvářejí páteřní organizační personální strukturu.  

Zbývající pracovní činnosti vykonávají smluvní partnerské organizace, které jsou vztažené 
k realizaci konkrétních smluvních úkolů. Externím firmám jsou zadávány servisní práce, 
ekonomická a právní agenda, ale nejen to, na základě dobře nastavené logistiky je tak zajišťována 
i část výrobního procesu.  

Pokud měl dříve velký strojírenský podnik jako své zaměstnance např. uklízečky, kuchaře, 
byly tyto osoby ve statistických výkazech klasifikovány jako zaměstnanci strojírenského sektoru. 
Ve chvíli, kdy si je podnik najímá jako externí firmu, však již ve statistickém výkaznictví budou 
figurovat jako osoby zaměstnané v pohostinství a stravování, ačkoliv vykonávají fyzicky stále 
stejnou činnost.  
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Tento, v podstatě jen statistický přesun, umocňuje posilování sektoru služeb na úkor 
jiných, především průmyslových odvětví.  

Přehled počtu zaměstnaných v letech 2000 až 2012 v jednotlivých odvětvích národního 
hospodářští poskytuje graf, který je znázorněn na obrázku 7. 

 

Obr. 7 Počet zaměstnaných osob v ČR podle odvětví v letech 2000, 2012 

5.3 VÝVOJ PROFESNÍ STRUKTURY ZAMĚSTNANOSTI 

Odvětvová struktura zaměstnaných osob má silný vztah i s profesní strukturou 
zaměstnaných a v konečném důsledku by měla formovat vzdělávací nabídku škol a vzdělávacích 
zařízení, které by tento vývoj měly respektovat a reagovat adekvátní oborovou a kapacitní 
nabídkou.  

Tabulka 8 ukazuje 15 skupin povolání, které byly v ČR v roce 2012 nejpočetnější a tabulka 
poté zobrazuje vývoj ve skupinách povolání, jejich růst nebo pokles. 
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Tab. 8 Počet zaměstnaných osob dle skupin povolání v roce 2012  

PROFESNÍ SKUPINA 
POČET ZAMĚSTNANÝCH 

OSOB V ROCE 2012 

Řemeslníci a opraváři 854 000 

Pracovníci ve službách a prodeji 735 000 

Obsluha strojů a zařízení, montéři 671 000 

Úředníci 452 000 

Odborná administrativa 346 000 

Technici 286 000 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 262 000 

Řídící pracovníci - manažeři 253 000 

Finanční a personální odborníci 97 000 

Zdravotní sestry  83 000 

Inženýři - technici 81 000 

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 
lesnictví a rybářství 

69 000 

Technici v oblasti informačních a 
komunikačních technologií 

67 000 

Lékaři a zdravotní specialisté 59 000 

Tab. 9 Vývoj počtu zaměstnaných osob dle skupin povolání v letech 2000 až 2012  

PROFESNÍ SKUPINA 
POČET ZAMĚSTNANÝCH 

OSOB V ROCE 2000 
POČET ZAMĚSTNANÝCH 

OSOB V ROCE 2012 
ROZDÍL 

Řemeslníci a opraváři 952 000 854 000 -97 000 

Pracovníci ve službách a prodeji 597 000 735 000 138 000 

Obsluha strojů a zařízení, montéři 622 000 671 000 49 000 

Úředníci 377 000 452 000 75 000 

Odborná administrativa 319 000 346 000 27 000 

Technici 258 000 286 000 27 000 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 364 000 262 000 -101 000 

Řídící pracovníci - manažeři 276 000 253 000 -23 000 

Finanční a personální odborníci 95 000 97 000 2 000 

Zdravotní sestry  81 000 83 000 2 000 

Inženýři - technici 83 000 81 000 -2 000 

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 
lesnictví a rybářství 

96 000 69 000 -26 000 

Technici v oblasti informačních a 
komunikačních technologií 

59 000 67 000 8 000 

Lékaři a zdravotní specialisté 39 000 59 000 20 000 

5.4 VÝVOJ VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURY ZAMĚSTNANOSTI  

Významně se také proměnila struktura zaměstnanosti, změny lze charakterizovat větším 
počtem zaměstnaných s vyšším vzděláním. Stále roste počet zaměstnanců s vyšším stupněm 
vzdělání.  

Stanoviska zaměstnavatelů ukazují v praxi opačný efekt. Zástupci zaměstnavatelů uvádějí 
skutečnost, že vyšší stupeň vzdělání se v praxi neprojevil většími a hlubšími znalostmi a 
dovednostmi – odbornými kompetencemi. Upozorňují na určitou devalvaci úrovně vzdělání. 

Zatímco v roce 2000 bylo mezi zaměstnanými v ČR téměř 2,1 milionu (tedy více než 44 %) 
osob se středním vzděláním bez maturity, v roce 2012 jich bylo o 273 tisíc méně a jejich podíl 
tak poklesl na 37 %. O více než 170 tisíc se od roku 2000 snížil také počet zaměstnaných osob se 
základním vzděláním a bez vzdělání. V roce 2012 jich bylo v ČR zaměstnáno již pouze necelých 
212 tisíc a tyto osoby tak tvořily jen necelých 4,5 % ze všech zaměstnaných. Mezi zaměstnanými 
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se naopak zvýšil podíl i počet více vzdělaných osob. Těch se středním maturitním vzděláním bylo 
v roce 2012 mezi zaměstnanými téměř 1,9 milionu (tedy zhruba stejně jako osob s nematuritním 
středním vzděláním) a jejich podíl na celkové zaměstnanosti činil téměř 37,5 %. Osob s 
terciárním vzděláním bylo v roce 2012 zaměstnáno přes 1 milion, tedy více než 21 % 
zaměstnaných (viz Obr. 8).  

 

Obr. 8 Vzdělaností struktura zaměstnaných osob v roce 2012 [35] 

Zda je vzdělanostní struktura odpovídající požadavkům trhu práce se vedou neustálé 
diskuze, v mnoha případech i spory. Nejen o stupni vzdělání, avšak i o obsahu vzdělávání. 
Zaměstnavatelé, hlavně ve zpracovatelském průmyslu, podle průzkumů Hospodářské komory 
stále více trápí nedostatek absolventů učilišť a pracovníků s technickým vzděláním.  

Průzkumy dále naznačují, že tento trend se bude stále prohlubovat, vzhledem k 
předpokládanému demografickému vývoji.  

Jak již bylo uvedeno, nejednotnost a nesystémovost, různé přístupy, časté změny 
v metodice sběru dat jsou příčinou, různých výkladů a pohledů na danou problematiku.  

Výsledky prezentované studie firmy SCIO naopak konstatují, že absolventi učilišť nenajdou 
v budoucnu uplatnění. SCIO tvrdí, že v souvislosti s rychlým rozvojem ve všech odvětvích nebudou 
v příštích letech tak důležité odborné znalosti nabyté ve škole, ale spíš schopnost rychle se učit 
novým věcem, znalost jazyků, počítačové dovednosti a širší všeobecný základ.  

5.5 VÝVOJ OBOROVÉ STRUKTURY ZAMĚSTNANOSTI V ČR  

Na základě analýzy zaměstnanosti z hlediska oboru vzdělání, bylo mezi zaměstnanými 
osobami v ČR v roce 2012 nejvíce absolventů technických oborů vzdělání (viz Obr. 9). Tyto osoby 
s technickým vzděláním tvořily více než 44 % všech zaměstnaných. Oproti roku 2000 se však jejich 
podíl snížil o 4,3 procentního bodu. Tři pětiny osob s tímto oborem vzděláním mají vystudovanou 
střední školu - učební obor s výučním listem, 30 % má středoškolské maturitní vzdělání a 10 % z 
nich terciární vzdělání. 

ZŠ + bez vzdělání (238 tisíc)

SŠ bez M (1884 tisíc)

SŠ s M (1779  tisíc)

Pomaturitní a nástavbové (82  tisíc)

VOŠ a konzervatoř (56 tisíc)

Bakalářské (96  tisíc)

Magisterské  (721 tisíc)

Doktorandské (27  tisíc)
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Obr. 9 Oborová struktura zaměstnaných osob 

Při kombinaci stupně a oboru vzdělání jsou v ČR mezi zaměstnanými nejvíce osoby se 
středoškolským vzděláním bez maturity s technickým oborem vzdělání. Těchto osob bylo v roce 
2012 mezi zaměstnanými v ČR téměř 1,3 milionu a tvoří tak téměř 26,5 % všech zaměstnaných.  

Při detailním pohledu na oborové skupiny vzdělání se ukáže, že největší část, 14 %, 
zaměstnaných osob v ČR, vystudovala strojírenské obory studia. Dále pak následují obory 
stavebnictví, elektřina, motorová vozidla. Jedná se o obory s výučním listem. Početnou skupinu 
tvoří také všeobecné vzdělávací programy.  

Dalších téměř 650 tisíc osob, tedy 13,3 % ze všech zaměstnaných, tvoří osoby rovněž s 
technickým oborem vzděláním, ale se středoškolským vzděláním s maturitou.  

Třetí největší skupinou jsou osoby s maturitním vzděláním v oblasti ekonomie. Těch bylo v 
roce 2012 v ČR zaměstnáno 398 tisíc a tvořily tak více než 8 % všech zaměstnaných. 

I přes uvedené výsledky analýzy trhu práce stále pětašedesáti firmám, které jsou sdružené 
v Národním strojírenském klastru (NSK), chybí celkem 2700 techniků na všech úrovních. 

5.6 PROGNÓZA ZMĚN STRUKTURY PRACOVNÍCH MÍST V ČR DO ROKU 2020 

Vzhledem k otevřenosti naší ekonomiky, která je citlivá na ekonomický vývoj v ostatních 
zemích Evropy, je velmi těžce odhadnutelný vývoj struktury a potřeb trhu práce.  

Existuje mnoho scénářů, od pesimistických po extrémně optimistické. Kromě netypického 
krizového vývoje, je velmi obtížně odhadnutelný i vlivy jako jsou, na jedné straně připravovaná 
avizovaná důchodová reforma a s ní očekávaná změna posouvání věku odchodu do důchodu.  

Budeme-li vycházet ze studie „Analýza a projekce dopadů ekonomického vývoje do 
kvalifikačních požadavků trhu práce v ČR v letech 2000-2020“ a dalších makroekonomických 
ukazatelů a trendů jejich vývoje lze očekávat do roku 2020 v ČR mírné zvýšení počtu pracovních 
míst. Hlavním problémem je stárnutí obyvatelstva a generační výměna na pracovním trhu. V 
porovnání s rokem 2012 bude zvýšení činit asi 3,3 %, tedy přibližně 165 tisíc pracovních míst. 

Neznamená to však, že v následujících letech bude na trhu práce potřeba obsadit pouze 
tato nová pracovní místa. Bude potřeba obsadit i pracovní místa uvolněná osobami, které odejdou 

Strojírenství 11,8 %
Všeobecné vzdělávací programy 8,2 %
Stavebnictví a stavební inženýrsví 7,7 %
Elektřina a anergetika 6,2 %
Ekonomie 6,0 %
Motorová vozidla lodě a letadla 5,9 %
Ostatní společenské vědy, obchod a právo 5,8 %
Zdravotnické obory 5,5 %
Zemědělské obory 4,8 %
Ostatní obory služeb 4,5 %
Velkoobchodní a maloobchodní prodej 4,4 %
Ostatní technické obory 4,3 %
Hotely, restaurace a catering 4,3 %
Učitelské obory 4,2 %
Textílie, oblečení, obuv, kůže 3,9 %
Přírodovědné obory 2,8 %
Humanitní vědy 2,8 %
Materiály 2,5 %
Účetnictví a daně 2,2 %
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z trhu práce, například do důchodu a další důvody ekonomické neaktivity, ztráta schopnosti 
výkonu povolání, odchod za prací do zahraničí, úmrtí apod. 

Tabulka 10 ukazuje srovnání vývoje průměrné roční změny v ČR několika 
makroekonomických ukazatelů. Porovnává předchozí vývoj mezi roky 2000-2012 a očekávaný 
vývoj v letech 2012-2020. 

Tab. 10 Srovnání vývoje roční změny v ČR v několika makroekonomických ukazatelích [35] 

PRŮMĚRNÁ ROČNÍ ZMĚNA V ČR (%) 2000-2012 2012-2020 

EXPORT 9,4 4,1 

IMPORT 8,7 4,3 

INVESTICE 2,1 4,8 

OBJEM PRODUKCE 4,2 2,3 

OBJEM PŘIDANÉ HODNOTY 2,9 3,0 

PRODUKTIVITA PRÁCE 2,5 2,7 

VÝDAJE NA VĚDU A VÝZKUM -2,6 3,1 

V české ekonomice se každoročně z těchto důvodů uvolní přibližně 2,5 % všech pracovních 
míst. Mezi roky 2012 – 2020 by se proto na trhu práce v ČR mohlo uvolnit až 1milion pracovních 
míst, která bude potenciálně rovněž třeba znovu obsadit, především absolventy vzdělávací 
soustavy. 

5.7 VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA ZAMĚSTNANOST A ODBORNÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ  

Stárnutí populace a snižující se počet osob v mladém věku je problémem v celé Evropě. 
Česká republika je na tom z hlediska demografického stárnutí ještě hůře než EU-27 jako celek. 
Populace ve věku 15-64 let poklesne podle projekce EUROSTATu [13] do roku 2050 v EU-27 o 12 
%, v ČR o 24 %, pokud je započítaná migrace.  

V hypotetickém případě nulové migrace by populace ČR v produktivním věku klesla o 37 % 
a v EU-27 o 27 %.  

Kvalifikovaní odborníci na českém trhu práce již v současné době chybějí a předpokládá 
se, že situace se bude v budoucnu zhoršovat, zejména vlivem rychlého stárnutí populace.  

Dlouhodobě budou tedy počty mladých lidí vstupujících do počátečního odborného 
vzdělávání klesat. Ve střednědobém horizontu se však český vzdělávací systém bude muset 
vyrovnat s jejich přechodným nárůstem.  

Podle střední varianty demografické projekce ČSÚ [44] do roku 2065 budou počty 
obyvatel ve věku 15-19 let klesat až do roku 2016, ve věku 20-24 let pak až do roku 2021. Poté 
nastane zhruba desetiletý vzestup populace v těchto věkových skupinách způsobený nedávným 
dočasným vzrůstem porodnosti. Po tomto desetiletém období však opět začnou počty mladých 
lidí klesat. Tato demografická situace klade značné nároky na vzdělávací systém.  

Počet osob vstupujících do vzdělávání bude kolísat a není možné krátkozrace snižovat 
kapacity vzdělávacích institucí, které by v horizontu dalších několika let musely být opět 
navyšovány. Měnící se poptávku po kvalifikacích, kterou v budoucnu nebudou schopni plně 
uspokojit absolventi počátečního vzdělávání, budou muset začít naplňovat dospělí 
prostřednictvím rekvalifikací a dalšího vzdělávání. Zvyšuje se tak nutnost dalšího vzdělávání, 
potřeba uznávat výsledky neformálního vzdělávání a informálního učení. Tomu se musí začít 
přizpůsobovat i celý systém odborného vzdělávání. 

Reakcí na tyto skutečnosti by měla být snaha využít uvolňovanou kapacitu středních škol 
pro další vzdělávání dospělých, ale i pro uznávání znalostí a dovedností nabytých mimo formální 
vzdělávání. Jednou z možností by bylo vytváření regionálních center dalšího vzdělávání (dále 
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RCDV), propojením několika škol počátečního vzdělávání, které mají různé odborné zaměření a 
popř. poskytují i různé stupně vzdělání (GYM, SOŠ, SOU, VOŠ…), které jsou schopné vzájemně 
koordinovat vzdělávací nabídku (tzv. místní centra dalšího vzdělávání), s podporou a možností 
zapojení zaměstnavatelské sféry s ohledem na regionální specifika trhu práce. 

Vzhledem k demografické křivce je potřeba stimulovat hlavně SŠ, SOŠ a SOU k 
poskytování DV, propojováním počátečního a dalšího vzdělávání v zájmu udržení škol a oborů, o 
které není v počátečním vzdělávání zájem.  

Úkolem škol je zaměřit se na další cílové skupiny jako jsou zaměstnanci v pracovním 
poměru na dobu určitou, mladí pracovníci, starší pracovníci, ale také na vzdělávání 
nezaměstnaných. Zde je možno hledat chybějící finanční prostředky na provoz škol realizací jiných 
forem vzdělávání.  

Tato forma spolupráce, může umožnit zachování stávajících vzdělávacích kapacit, které 
budou v budoucnu potřebné. Nebyla by v takovém rozsahu potřebná nepopulární probíhající 
optimalizace sítě škol, formou zániku škol, někdy nepochopitelným sloučením škol rozdílných 
oborových zaměření. Neopakovala by se stejná chyba, která byla u sítě mateřských škol, jejichž 
kapacita v současné době chybí.  

Na regionální úrovni by bylo potřebné vyhodnotit kapacity škol a jejich využití. Na základě 
volných kapacit vytvořit možnosti sdílení a využití těchto kapacit za účelem vytváření RCDV, jehož 
cílem by bylo podpořit využívání volné kapacity škol, včetně kvalitního pedagogického personálu, 
k poskytování dalšího vzdělávání, a tím přispět k rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání.  

Měřitelným efektem může být počet vytvořených RCDV, počet škol a vytvořených 
spoluprací, počet poskytovaných kurzů dalšího vzdělávání, prostřednictvím odborníků z řad 
pedagogických pracovníků daných oborových zaměření, počet účastníků těchto kurzů, úspěšnost 
ukončení kurzů.  

Vznikala by centra celoživotního učení, která by aktivně naplňovala koncept celoživotního 
učení. Tato centra sdružená v sítě by poskytovala vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělání, 
tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Zaměstnavatelé, a to i malí a střední zaměstnavatelé, kteří 
nemají vzdělávací střediska ani personální kapacity, by mohli pro potřeby dalšího vzdělávání svých 
zaměstnanců tyto kapacity využívat a jejich fungování finančně podpořit, tím by byl umožněn 
vícezdrojový systém financování.  

Opatření vyžaduje spolupráci hlavních aktérů: zřizovatelů škol, středních škol a dalších 
poskytovatelů vzdělávání, zaměstnavatelů, hospodářské komory, úřadu práce a dalších subjektů a 
institucí (MŠMT ČR, MPSV ČR, MPO ČR, krajů). Opatření by vyžadovalo strategická rozhodnutí, 
neboť je propojeno s politickými přístupy a podmíněn jejím konsenzuálním rozhodnutím.  
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6 ANALÝZA POŽADAVKŮ PRŮMYSLOVÉHO 
MANAGEMENTU, ZAMĚSTNAVATELŮ NA 
ABSOLVENTY STŘEDNÍHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ  

Český trh práce je již standardním evropským trhem s většinou jeho silných a slabých 
stránek. Na cestě k vyšší konkurenceschopnosti bude třeba odstranit řadu překážek, přestože v 
řadě ukazatelů dodnes dosahuje Česká republika uspokojivé výsledky. Ukazatele celkové míry 
zaměstnanosti (na poměry EU středně vysoká), míru nezaměstnanosti (poměrně nízká) lze určitě 
zlepšovat. 

V pětiletí mezi lety 2003-2008 rostla česká ekonomika stabilně a velmi rychle. Příliv 
zahraničních investic způsobil vznik 140 tisíc nových pracovních míst, přičemž významný podíl na 
tomto nárůstu měl především zpracovatelský průmysl. Ten před vypuknutím krize v roce 2008 
dosáhl nejvyššího podílu na zaměstnanosti ze všech a i ve vztahu k ostatním členským zemím EU-
27.  

Úspěchy při růstu HDP a exportu měly i druhou stinnou stánku. Tou byla stále silnější 
závislost exportu na trzích vyspělejších zemí EU a montáži konečných výrobků z dovezených dílů.  

Tyto změny způsobily rychle rostoucí poptávku po pracovnících na pozice ve výrobních 
provozech, které však nepřispěly ke kvalitativnímu rozvoji českého trhu práce, zastavil se i 
profesní růst zaměstnanců. Všechny tyto faktory vedly k rychlému kvantitativnímu růstu, přičemž 
inovacím, výzkumu a vývoji byla věnována malá pozornost a tato situace nežádoucím způsobem 
může ovlivnit i požadavky na obsah vzdělávání. Je proto nutné vyhovět požadavkům 
zaměstnavatelů na absolventy škol, avšak je nezbytné dbát na zachování obsahu vzdělávání, který 
poskytuje všestranný rozvoj.  

Úspěšnost uplatnění absolventů na trhu práce je závislé na potřebách zaměstnavatelů a 
vývoji trhu práce. Přechod od vzdělávacího procesu do pracovního procesu je mnohdy 
komplikovaný a významným způsobem ovlivňuje i následující kariéru.  

Na trhu práce dnes chybí řada profesí, ale na druhou stranu je i velké množství 
pracovníků, kteří ztrácí uplatnění a jejich znalosti a dovednosti požadavkům zaměstnavatelů již 
nestačí.  

Předvídání kvalifikačních potřeb a potřeb zaměstnavatelů úzce souvisí s vývojem a trendy 
v ekonomice. Jednotlivé specifické požadavky na profese dávají včasné informace o tom, jaké 
pracovníky, v jakých počtech s jakou kvalifikací budou zaměstnavatelé v příštích letech 
potřebovat. 

Stávající situace na trhu práce podtrhuje závažné regionální a profesní nesoulady. 
Požadavky firem se rychle vyvíjejí, neexistuje systémová koordinace požadavků zaměstnavatelů, 
ze které by vycházela oborová vzdělávací struktura. Důsledkem této situace je, že absolventi 
středních odborných škol nejsou vhodně připraveni pro výkon své profese, což způsobuje, že se 
firmy potýkají se stále většími problémy při obsahování pracovních pozic absolventy škol.  

Předmětem a cílem práce není predikce potřeb trhu práce.  

Cílem je návrh systémového prostředí, modulu, který přispěje k slaďování nabídky 
vzdělávání s potřebami trhu práce, tzn. zejména zajištění dostupnosti komplexních zdrojů dat a 
informací o současných a očekávaných potřebách trhu práce a systém předávání těchto informací, 
požadavků poskytovatelům vzdělávání. 
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Informační produkty vytvářet: 

 srozumitelné, aktualizované a orientačně přehledné, za účelem sdílení jednotného 
systému více uživateli, 

 uživatelsky přívětivé, 

 vytvářet ucelené komplexní materiály obsahující pouze informace nezbytné pro slaďování 
nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce a určené pro specifické cílové skupiny,  

 jednoznačně vymezit uživatele, cílové skupiny – poskytovatelé vzdělávání, poradenská 
kariérní centra, regionální centra dalšího vzdělávání, hospodářské komory, sektorové 
rady, řešitelé národní soustavy kvalifikací, zaměstnavatelé, rodiče, žáci a další,  

Analýza se zabývá následujícími čtyřmi problémovými okruhy, které představují 
rozhodující prvky systémového slaďování nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce: 

 prostředím pro slaďování nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce, 

 dostupnost dat a informací o současných a budoucích potřebách trhu práce na 
národohospodářské, sektorové a regionální úrovni, 

 informačními produkty pro cílové skupiny, 

 šířením informačních produktů a podporou jejich využívání. 

V rámci projektů, Vzdělávání – Informace – Poradenství - VIP Kariéra, byl postupně 
vybudován informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA), který shromažďuje 
a prezentuje širokou škálu informací potřebných pro volbu povolání a k němu vedoucí vzdělávací 
dráze.  

Tyto informace jsou určené nejenom řídícím pracovníkům ve školství, pedagogům a 
kariérovým poradcům, ale také žákům, jejich rodičům, zaměstnavatelům, pracovníkům úřadů 
práce a dalším zainteresovaným skupinám.  

Systém ISA je k dispozici na adrese www.infoabsolvent.cz, avšak není plně využíván, neboť 
někteří uživatelé o systému nevědí a také schází systémově propojen s ostatními uživateli, pro 
které byl určen. 

6.1 POTŘEBY ZAMĚSTNAVATELŮ A PŘIPRAVENOST ABSOLVENTŮ ŠKOL  

Na trhu práce dochází ke střetu poptávky po pracovní síle s její nabídkou. Počáteční kvalita 
nastupující pracovní síly je výrazně determinována vzdělávacím systémem. Tato kvalita spočívá 
především ve vybavenosti absolventů potřebnými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, ale 
také v jejich připravenosti plnohodnotně se začlenit do pracovního procesu a dále se vzdělávat.  

Pro usnadňování přechodu absolventů ze školy na trh práce je tudíž důležité, aby 
schopnosti, dovednosti a znalosti absolventů, které jsou výsledkem přípravy ve vzdělávacím 
procesu, co nejvíce korespondovaly s požadavky zaměstnavatelů.  

Důležitá je i spolupráce škol a zaměstnavatelů při identifikaci problémových oblastí, na 
něž by se měla škola, eventuálně, vzdělávací soustava zaměřit více a zapracovat do školních 
vzdělávacích programů, případně, do rámcově vzdělávacích programů. 

Vzdělávacímu systému tak přísluší role předurčující budoucí uplatnitelnost, 
zaměstnatelnost, absolventů škol a je proto nezbytné, aby dokázal pružně reagovat, a také 
skutečně reagoval, na současné i budoucí potřeby trhu práce. 

Požadavky samotných zaměstnavatelů, určující vývoj trhu práce, se odlišují v závislosti na 
sektoru národního hospodářství, ve kterém působí, což úzce souvisí především s oborovým 

http://www.infoabsolvent.cz/
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zaměřením a strukturou středních odborných škol, ve vazbě na nejvíce obsazované pracovní 
pozice. 

Požadavky lze rozdělit dle sektoru: 

 v sekundárním sektoru - průmysl, 

 v terciárním sektoru - služby, 

 kvartérním sektoru – školství, věda, výzkum a související činnosti. 

Analýza se bude zaměřovat na vývoj požadavků a připravenost absolventů hlavně pro 
sekundární sektor. Bude vycházet z výsledků, které byly získány v rámci projektu VIP Kariéra.  

Výzkum byl realizován formou dotazníkového šetření. Výběr firem byl proveden z 
databáze inovativních firem uvedené v Technologickém profilu České republiky, vytvořené 
Asociací inovačního podnikání. Použitá databáze inovativních firem byla vytvořena v rámci 
programu KONTAKT, projektu ME712 Technologický profil České republiky a obsahovala necelé 
2000 firem. Konkrétně se jedná o publikace: Kalousková P., Vojtěch J. Potřeby zaměstnavatelů a 
připravenost absolventů škol tzn. zdroj [25]. 

6.2 CO ZAMĚSTNAVATELÉ OČEKÁVAJÍ OD ABSOLVENTŮ 

Jak již bylo řečeno v úvodu, z hlediska úspěšného vstupu absolventů na trh práce je 
důležité, do jaké míry odpovídají jejich skutečné schopnosti, dovednosti a znalosti, tomu, co po 
nich požadují zaměstnavatelé. 

Soubor takových znalostí a dovedností potřebných pro uplatnění na trhu práce lze 
souhrnně označit jako kompetence. V zásadě můžeme rozlišovat dva typy kompetencí – 
kompetence klíčové a profesní. 

Rozlišujeme: 

 profesní kompetence, vážící se ke konkrétní odbornosti, 

 klíčové kompetence, přenositelné. 

Profesní kompetence můžeme chápat jako soubor znalostí a dovedností přímo 
uplatnitelných při vykonávání konkrétní profese nebo povolání. Profesní kompetence se váží ke 
konkrétním pracovním úkolům a činnostem, jež jsou v jednotlivých profesích a povoláních 
obsaženy. Samotná možnost vykonávání pracovních činností je tak podmíněna jejich osvojením. 

Klíčové kompetence jsou ve srovnání s profesními kompetencemi univerzálnějšího 
charakteru. Uplatnitelnost klíčových kompetencí není omezena pouze na oblast profesního 
uplatnění jedince, ale přesahuje i do jiných oblastí a sfér běžného života, kde mohou být tyto 
znalosti a dovednosti využívány.  

Zvládnutí klíčových kompetencí by mělo přispět k větší flexibilitě pracovní síly v tom 
smyslu, že pracovníci budou disponovat schopnostmi vykonávat rozličné odborné úkoly nebo 
měnit bez větších problémů různé profese na pracovním trhu během své profesní kariéry.  

Osvojení klíčových kompetencí by zároveň mělo výrazně napomáhat ke slaďování 
schopností pracovníků s požadavky, které kladou na pracovní sílu zaměstnavatelé, a zvýšit tak 
pravděpodobnost úspěšného prosazení absolventů škol na pracovním trhu při hledání jejich 
pracovního uplatnění. 

Nároky zaměstnavatelů na jednotlivé kompetence se často odvíjejí od konkrétní pracovní 
pozice.  
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Analýza ukazuje, nakolik zaměstnavatelé při přijímání nových pracovníků preferují klíčové 
a nakolik profesní dovednosti. 

Kompetence, které zaměstnavatelé vyžadují: 

 poměr klíčových a profesních dovedností, 

 jakou důležitost přikládají zaměstnavatelé jednotlivým klíčovým kompetencím 
zaměstnanců v závislosti na dosaženém vzdělání, 

 znalosti, dovednosti a schopnosti, které zaměstnavatelé rovněž považují za důležité, 

 znalosti, dovednosti a schopnosti, na které by se škola měla podle názoru zaměstnavatelů 
více zaměřit. 

6.2.1 Profesní a klíčové dovednosti 

Profesní dovednosti versus klíčové dovednosti. 

Jak se k této otázce staví zaměstnavatelé na trhu práce? Mají zájem o pracovní sílu, která 
převážně disponuje profesními kompetencemi přímo využitelnými v rámci konkrétní nabízené 
pracovní pozice? Nebo upřednostňují pracovní sílu, která může vykonávat rozličné úkoly a 
pracovní činnosti a je schopna flexibilněji reagovat na měnící se požadavky zaměstnavatelů?  

Z výsledků šetření vyplývá, že v souhrnu zaměstnavatelé kladou důraz na profesní 
dovednosti: 

 profesní dovednosti - v průměru 51,5 %, 

 klíčovým dovednostem - v průměru 48,5 %.  

Hluboké a úzké profesní dovednosti versus široké profesní dovednosti. 

Preferují zaměstnavatelé specialisty orientované na konkrétní oblast a úzce zaměřené na 
vybranou problematiku, nebo spíše upřednostňují širší rozhled a poznatky z více oblastí? Vyžadují 
specializace v rámci profesních kompetencí, založených na hlubokých znalostech? Do jaké míry 
považují zaměstnavatelé u pracovníků dané firmy za důležité hluboké a úzké profesní dovednosti, 
nebo široké profesní dovednosti, bylo zjištěno: 

 hluboké a úzké profesní dovednosti - v průměru 44,66 %, 

 široké profesní dovednosti – v průměru 55,34 %. 

Zaměstnavatelé se mírně přiklánějí spíše k širším profesním dovednostem pracovníka, než 
k jeho užší specializaci na konkrétní oblast. 

Výhodou úzce profesně zaměřeného specialisty je detailní vhled do problematiky a velmi 
dobrá orientace v dané oblasti. Specializovaný pracovník, je tak schopen přinášet nové nápady a 
podněty, vytvářet nový obsah v rámci dostupných poznatků a pracovních činností v dané oblasti a 
tím tuto oblast dále rozvíjet. 

Avšak vysoká míra specializace může mít i omezující vliv na uplatnění pracovníka v jiných 
oblastech. 

EU v oblasti odborného vzdělávání zaznamenává sníženou schopnost inovací a pro další 
období je požadavek na jejich zvyšování. To však vyžaduje odborníky a specialisty.  

Pracovník s širokými profesními dovednostmi má naopak přehled ve více oblastech, má 
širší záběr, může snáze kombinovat poznatky a informace, ovšem jeho znalosti nejdou tak do 
hloubky jako v případě úzce profesně zaměřeného specialisty.  

Otázkou nicméně zůstává, nakolik je důraz na hluboké kompetence pro zaměstnavatele a 
pracovní sílu vstupující na trh práce "výhodná" nebo naopak kontraproduktivní, uvážíme-li, že si 
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zaměstnavatelé v určitých oblastech stěžují na nedostatek pracovní síly – a to především právě v 
sekundárním sektoru. 

Obě uvedené varianty mají samozřejmě své klady a zápory.  

 

Obr. 10 Preference hlubokých a širokých profesních dovedností [23] 

Požadavky zaměstnavatelů z jednotlivých ekonomických sektorů na hluboké nebo široké 
profesní dovednosti nevykazují žádné výrazné rozdíly (viz Obr. 10). Zaměstnavatelé z jednotlivých 
ekonomických sektorů se v preferenci širších profesních dovedností obecně shodují. Přesto je 
důležité i v této oblasti mít na zřeteli oborové zaměření, sektorové zaměření i velikosti firmy, 
z nichž jednotlivé požadavky vycházejí.  

V souvislosti s hlubokými a širokými profesními dovednostmi tedy můžeme hovořit také o 
potřebě změny přístupu tvorby nového obsahu vzdělávání v rámci jednotlivých oblastí, více se 
zaměřit na oborové a odvětvové požadavky a ty respektovat. První cestou je tvorba nového 
obsahu v rámci vybrané oblasti, druhou je tvorba obsahu kombinací poznatků z několika různých 
oblastí.  

Důležitost klíčových kompetencí - znalostí, dovedností a schopností - podle typu 
vzdělání zaměstnanců 

Požadavky na klíčové kompetence zaměstnanců jsou sledovány v členění podle dvou 
sledovaných základních odborných vzdělanostních skupin: 

 střední odborná učiliště - dále SOU,  

 střední odborné školy - dále SOŠ,  

Zaměstnavatelé u každé vlastnosti či dovednosti vyjádřili, jak je pro ně důležité, aby danou 
kompetenci pracovníci s daným typem vzdělání ovládali.  

K tomu slouží stupnice od 1 do 5, kde: 

 1 = „zcela nezbytné“,  

 2 = „velmi důležité“,  

 3 = „důležité“,  

 4 = „méně důležité“  

 5 = „vůbec nepotřebují“. 

Také je uváděno, u kterých vlastností, dovedností či znalostí se zaměstnavatelé domnívají, 
že by škola měla svou přípravu zlepšit, klást na rozvoj požadovaných schopností větší důraz. 

V rámci komparační analýzy byly sledovány následující klíčové kompetence: 

Sledované klíčové kompetence: 

 Ústní a písemný projev. 

 Čtení a porozumění pracovním instrukcím. 

 Zběhlost v cizích jazycích. 

 Práce s čísly při pracovním uplatnění. 
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 Schopnost rozhodovat se. 

 Schopnost řešit problém. 

 Nést zodpovědnost. 

 Adaptabilita a flexibilita. 

 Schopnost týmové práce. 

 Schopnost vést. 

 Ochota učit se. 

 Zběhlost v používání výpočetní techniky. 

 Zběhlost v zacházení s informacemi. 

Souhrnné porovnání průměrných hodnot hodnocení důležitosti jednotlivých vlastností a 
dovedností zaměstnavateli je uvedeno v tabulce 11. Jsou uvedeny průměrné hodnoty, a to pro 
každou vzdělaností skupinu. 

Tabulka 11. Význam klíčových znalostí, dovedností a schopností pro jednotlivé vzdělanostní skupiny zaměstnanců 
(čím nižší hodnota aritmetického průměru, tím je daná vlastnost či dovednost důležitější)  

ZNALOSTI, DOVEDNOSTI, SCHOPNOSTI 

DŮLEŽITOST VLASTNOSTÍ - HODNOTY 
ARITMETICKÉHO PRŮMĚRU  

SOU SOŠ  

Ústní a písemný projev 3,45 2,36 

Čtení a porozumění pracovním instrukcím 2,12 1,82 

Zběhlost v cizích jazycích 3,95 2,79 

Práce s čísly při pracovním uplatnění 3,07 2,33 

Schopnost rozhodovat se 3,03 2,31 

Schopnost řešit problém 2,74 2,11 

Nést zodpovědnost 2,62 2,09 

Adaptabilita a flexibilita 2,56 2,14 

Schopnost týmové práce 2,48 2,09 

Schopnost vést 3,92 2,98 

Ochota učit se 2,36 1,89 

Zběhlost v používání výpočetní techniky 3,31 1,89 

Zběhlost v zacházení s informacemi 3,03 2,11 

Čím vyšší vzdělání, tím více se jednotlivé znalosti a dovednosti stávají pro zaměstnavatele 
důležitějšími. Při celkovém pohledu je zřejmé, že s rostoucí úrovní vzdělání stoupají i nároky 
zaměstnavatelů.  

U vzdělanostní skupiny SOU, jsou hodnoty aritmetického průměru vyšší než u ostatních 
vzdělanostních skupin, což znamená, že zaměstnavatelé dávají obecně na uvedené vlastnosti u 
pracovníků - absolventů SOU – nižší důraz než u ostatních vzdělanostních skupin. 

Absolventi středních odborných učilišť:  

jsou absolventi střední školy, kde se vyučují nematuritní obory a kde se žáci připravují pro 
výkon dělnických profesí a odborných činností. Délka studia na SOU u nematuritních oborů je tři 
roky a studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. 

Velká pozornost zaměstnavatelů je u této skupiny orientována na čtení a porozumění 
pracovním instrukcím, práce s čísly za „zcela nezbytné“ až „důležité“ je považuje takřka 98 % 
zaměstnavatelů a na ochotu učit, komunikaci a iniciativu, kterou vyžaduje 91% zaměstnavatelů.  
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Dalším důležitým ukazatelem je adaptabilitu a flexibilitu, kterou vyžaduje 95 % 
zaměstnavatelů. Také schopnost týmové práce, požadovaná z 89 % zaměstnavatelů. Naopak 
„méně důležitá“ se jeví zběhlost v cizích jazycích. 

 

Obr. 11 Klíčové kompetence a jejich členění – vyučení 

Pokud se podíváme na hodnocení důležitosti skupin kompetencí z obrázku 11, můžeme 
v obrázku 12 vidět, že nejdůležitější skupinou je práce s čísly. Tato skupina, jak již bylo uvedeno, 
zůstává v případě vyučených poměrně důležitým aspektem pracovní činnosti ve vykonávané praxi. 

Dalšími důležitými skupinami jsou podle zaměstnavatelů reakční schopnosti, kooperace a 
adaptabilita jedince a porozumění pracovním instrukcím.  

Pokud se podíváme na rozdíly mezi výsledky šetření z let 2004 – 2007 a 2013, můžeme 
vidět, že z hlediska skupin kompetencí poměrně výrazně narostla důležitost práce s čísly, naopak 
je patrný pokles u komunikačních dovedností, které nejsou pro výkon práce osob s výučním listem 
podle zaměstnavatelů již tolik důležité (viz Obr. 12 a Obr. 13). 

 

Obr. 12 Důležitost skupin kompetencí u vyučených – srovnání výsledků za roky 2004 – 2007 a 2013 
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Obr. 13 Důležitost skupin kompetencí u vyučených – srovnání výsledků za roky 2004 – 2007 a 2013 

Absolventi se středoškolským maturitním vzděláním: 

Střední odborné školy představují rozsáhlou oblast vzdělávání, kde jsou žáci připravováni 
pro výkon odborných povolání, především v oblasti technické, ekonomické, zemědělské, 
pedagogické, zdravotnické, sociálně právní, správní, umělecké a kulturní. 

Charakteristickým znakem těchto škol je jejich specializace. Směřují ve srovnání s 
vyučenými absolventy na pozice, které vyžadují větší samostatnost v jednání a rozhodování.  

I u této skupiny zaměstnavatelé kladou důraz na čtení a porozumění pracovním 
instrukcím, ochotu učit se, které 98% zaměstnavatelů považuje za „zcela nezbytné“, u této 
skupiny absolventů ve stejném stupni naléhavosti ještě vyžadují zběhlost v používání výpočetní 
techniky, adaptabilitu a flexibilitu, schopnost nést zodpovědnost.  

Jako „méně důležitá“ se u této vzdělanostní skupiny zaměstnavatelům jeví schopnost vést 
a zběhlost v cizích jazycích, avšak to neznamená, že ji nevyžadují. 

Důležitost skupin kompetencí je v případě maturantů poměrně vyrovnaná. Nicméně 
nejčastěji zaměstnavatelé zdůrazňují kompetence související s rozvíjením samostatnosti jedince a 
jeho iniciativy. Z hlediska časového srovnání je viditelný poměrně výrazný pokles důležitosti cizích 
jazyků (viz Obr. 14). 
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Obr. č. 14. Klíčové kompetence a jejich členění – maturanti 

Z hlediska časového srovnání připravenost absolventů maturitních oborů se podle 
zaměstnavatelů zhoršila téměř u všech sledovaných kompetencí. Absolventi vstupující na trh 
práce nejsou z pohledu zaměstnavatelů dostatečně připraveni zejména z hlediska rozvíjení vlastní 
odpovědnosti, komunikačních schopností, schopnosti řešit problém a rozhodovat se.  

V případě maturantů již není členění klíčových kompetencí natolik podrobné, jako je tomu 
u vyučených. Na obrázku 15 můžeme vidět čtyři základní skupiny kompetencí – tou první je 
samostatnost a iniciativa, dále kooperace, adaptabilita a práce s informacemi.  

Dalšími skupinami jsou komunikace, porozumění a práce s čísly a Cizí jazyky, v nichž je 
samostatně zahrnuta kompetence vážící se k znalosti cizích jazyků. Poslední dvě zmíněné skupiny 
se zároveň nejvíce vztahují k pracovnímu uplatnění absolventů maturitních oborů.  

Zaměstnavatelé negativně vnímají také nedostatečné jazykové dovednosti absolventů 
maturitních oborů, nicméně v případě této kompetence nedošlo k žádnému dramatickému 
posunu v hodnocení. 

 

Obr. 15 Důležitost skupin kompetencí u maturantů – srovnání výsledků za roky 2004 – 2007 a 2013 
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Požadavky na kompetence se ve vývoji mění a rozšiřují. U obou absolventských skupin, 
SOU a SOŠ, zaměstnavatelé, kromě obecně uváděných, doplnili další dovednosti a schopnosti, 
které postrádají a považují je za velmi důležité (viz Tab. 12). 

Tab. 12 Další důležité kompetence (Znalosti, dovednosti a schopnosti, jejichž význam poroste) 

ZNALOSTI, DOVEDNOSTI, SCHOPNOSTI 
DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOVEDNOSTI A SCHOPNOSTI  

SOU SOŠ  

Odborné znalosti a dovednosti x x 

Praktické dovednosti x x 

Loajalita k zaměstnavateli x x 

Osobní morální vlastnosti x x 

Reálné představy o pracovních podmínkách  x x 

Reálné představy o mzdových podmínkách  x x 

Komunikační a schopnosti a dovednosti x x 

Prezentační dovednosti   x 

Ekonomické základy  x x 

Znalost legislativy   x 

Ekonomické myšlení   x 

Vyjednávací dovednosti, rétorika   x 

Společenské chování   x 

Znalosti, schopnosti a dovednosti v celkovém - kompetence, jejichž význam vzroste, jsou 
nejčastěji uváděny: 

 odbornost, 

 ochota učit se, 

 zběhlost v používání výpočetní techniky,  

 adaptabilita a flexibilita, 

 zběhlost v zacházení s informacemi,  

 vyjednávací schopnosti, 

 jednání se zákazníky, 

 zběhlost v cizích jazycích. 

Kromě důležitosti klíčových kompetencí, jež výrazně ovlivňují úspěšnost jedince při vstupu 
na pracovní trh, zaměstnavatelé hodnotí i míru jejich osvojení. Hodnotí, zda je příprava na 
školách, v rámci formálního vzdělávání, z hlediska jejich osvojení dostatečná či nikoliv.  

Nedostatky v míře připravenosti vyučených v letech 2004 – 2007 a 2013 

Z grafu na Obr. 16 můžeme vidět, že je připravenost absolventů učebních oborů ve 
srovnání s výsledky šetření z let 2004 – 2007 vnímána poměrně negativně.  

Téměř u každé sledované klíčové kompetence pozorují zaměstnavatelé zhoršení – rozdíly 
v hodnocení jsou v některých případech poměrně markantní. 
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Obr. 16 Nedostatky v míře připravenosti vyučených - srovnání výsledků za roky 2004 – 2007 a 2013 

Pozitivně je v časovém srovnání hodnocena připravenost absolventů z hlediska zběhlosti v 
používání výpočetní techniky a zběhlosti v cizích jazycích v tom smyslu, že jsou absolventi s 
výučním listem v těchto dvou oblastech podle zaměstnavatelů připraveni školou podobně jako v 
předchozím šetření v letech 2004 – 2007. U všech ostatních kompetencí došlo v hodnocení k 
poměrně výraznému zhoršení. 

Nedostatečnou připravenost pociťují zaměstnavatelé u vyučených zejména v souvislosti s 
pěstováním vztahu k řemeslu, k získávání nových znalostí a dovedností a také s motivací k dalšímu 
vzdělávání. Absolventi s výučním listem jsou také podle zaměstnavatelů hůře připraveni z hlediska 
čtení a porozumění pracovním instrukcím, rozvíjení vlastní odpovědnosti a schopnosti řešit 
problém.  

Nedostatky v připravenosti maturantů - srovnání výsledků za roky 2004 – 2007 a 2013 

Absolventi maturitních oborů vstupující na trh práce jsou na základě srovnání výsledků za 
roky 2004 – 2007 a 2013 hůře připraveni především z hlediska schopnosti práce s čísly, schopnosti 
vést a komunikačních dovedností, motivace k učení a dalšího vzdělávání (viz Obr. 17). 

 

Obr. 17 Nedostatky v připravenosti maturantů - srovnání výsledků za roky 2004 – 2007 a 2013 
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V souvislosti s negativním hodnocením připravenosti absolventů maturitních oborů, je 
možno si položit otázku, zda vzhledem k demografickému poklesu, není pokles v připravenosti 
této pracovní síly způsoben i tím, že dochází k nepřiměřené vzdělávací nabídce, a tím větší část 
absolventů maturitních oborů dále pokračuje ve své vzdělávací kariéře na vysokých školách. Na 
trh práce, tak přichází ve větší míře jen málo úspěšní absolventi a na vysoké školy, tak přicházejí i 
absolventi maturitních oborů, kteří nemají studijní předpoklady. 

6.2.2 Klíčové nebo profesní kompetence? 

Pokud bychom měli učinit záměr a odpovědět na tuto otázku, zda zaměstnavatelé 
preferují kompetence profesní, jež reprezentují naši odbornost a umožňují nám vykonávat 
konkrétní profesi a pracovní činnost nebo zda preferují kompetence klíčové, které jsou spíše 
univerzálního charakteru a nejsou přímo vázány na odbornou činnost, je důležité zmínit, že tyto 
kompetence na trhu práce nemohou existovat zcela nezávisle na sobě (viz Obr. 18).  

Pokud chce absolvent uspět na trhu práce, musí být, jak bylo zjištěno z analýz požadavků 
zaměstnavatelů, v prvé řadě odborně způsobilý, aby mohl vybranou profesi vůbec vykonávat.  

Do určité míry však musí mít osvojeny také některé klíčové kompetence, to je na základě 
hodnocení klíčových kompetencí zaměstnavateli zcela zřejmé. 

Uplatnění na trhu práce tak závisí na kombinaci klíčových a profesních kompetencí a na 
jejich poměru. Zaměstnavatelé obecně preferují spíše jejich vyváženost.  

Jednotlivé odlišnosti jsou v závislosti na sektoru, oboru činnosti dané firmy, ale i na 
velikosti firmy, ve které absolvent hledá uplatnění.  

 

Obr. 18 Preference klíčových a profesních kompetencí v jednotlivých sektorech [23] 

V případě zaměstnavatelů v rámci sekundárního sektoru je však situace poněkud odlišná, 
ve srovnání s terciárním a kvartérním sektorem preferují zaměstnavatelé v sekundárním sektoru 
profesní kompetence ve větší míře.  

V grafu z obrázku 19 jsou znázorněny preference zaměstnavatelů v sekundárním sektoru, 
kteří jsou zároveň rozčleněni na základě odvětvové struktury národního hospodářství podle CZ-
NACE. 

 

Obr. 19 Preference klíčových a profesních kompetencí v sekundárním sektoru [23] 
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Profesní kompetence vyžadují zejména zaměstnavatelé ve stavebnictví (sekce F) a také 
zaměstnavatelé, kteří zajišťují výrobu a zásobování energiemi (sekce D+E) – zaměstnavatelé v 
sekci D+E se překrývají se sekcí F. Ve zpracovatelském průmyslu je důraz kladen na profesní 
kompetence vzhledem k celkovému hodnocení za zaměstnavatele v sekundárním sektoru o něco 
slabší. 

Pokud přihlédneme k vývoji preferencí v čase, důraz na profesní kompetence se zvýšil 
především u zaměstnavatelů zajišťující rozvod energií a vody (sekce D+E), v případě 
zpracovatelského průmyslu a stavebnictví v preferenci profesních kompetencí nedošlo k výrazným 
změnám (viz Obr. 20).  

 

Obr. 20 Preference profesních a klíčových kompetencí v sekundárním sektoru – srovnání v letech 2004 – 2007 a 2013 
[23] 

Vyšší preference profesních kompetencí je ovlivněna především samotným charakterem 
pracovních činností, které leží spíše v praktické rovině, a také skutečností, že v sekundárním 
sektoru se více než v ostatních zdůrazňuje praxe a je zde vyšší podíl v zastoupení pracovníků s 
výučním listem.  

Inklinace zaměstnavatelů v sekundárním sektoru k profesním kompetencím vážícím se ke 
konkrétním činnostem a profesím v zásadě potvrzují již zmíněné.  

Tedy důraz na specializaci spíše než na širší profilaci a názor zaměstnavatelů, že by školy 
měly připravovat své absolventy k výkonu konkrétní pracovní pozice, která je na trhu práce 
nabízena.  

Takové předpoklady a očekávání se pak samozřejmě do značné míry odrážejí v negativním 
vnímání připravenosti absolventů, kteří vstupují na trh práce a hledají si zde pracovní uplatnění.  

Při hodnocení důležitosti klíčových kompetencí, kterých se absolventům nedostává, je 
také potřeba rozlišit znalosti a dovednosti, které zaměstnavatelé mohou vyžadovat u absolventů 
již v době nástupu do zaměstnání a které mohou získat nebo prohlubovat až praxí. [57] 

Opět se tedy dostáváme k poněkud mylnému nastavení vzdělání jako takového. Odborné 
vzdělávaní a vzdělávací systém musí vzít v úvahu oborová a sektorová specifika. Být více flexibilní 
vůči požadavkům trhu, mít na mysli i vývoj profesí a trhu práce a neomezovat se výhradně na 
počáteční vzdělávání. Nastavit vzdělávání v kontextu celoživotního učení, tak, jak vyžaduje vývoj 
zaměstnavatelských požadavků.  

Proto je důležité, aby se školy na tuto skutečnost zaměřily, aby byly vytvořeny 
komunikační sítě a informační zdroje, pro průběžnou informovanost o těchto požadavcích ze 
strany zaměstnavatelů, aby vzdělávací instituce měly dostatek informací, a tím, možnost svou 
přípravu zlepšit, klást na rozvoj požadovaných schopností větší důraz. 
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7 SOCIÁLNÍ PARTNERSTVÍ ŠKOL JAKO RÁMEC 
RESPEKTOVÁNÍ POŽADAVKŮ PRŮMYSLOVÉ 
PRAXE – ZAMĚSTNAVATELŮ 

Od škol se očekává, že by měly pracovat a rozvíjet svou činnost ve vztahu ke svému okolí, 
regionu, ve kterém působí, neměly by pracovat bez vazby na sociální partnery. Uplatňováním 
pouze svých hledisek a ekonomických kritérií, by vedlo ke vzdalování vzdělávání od hledisek a 
požadavků reálného světa.  

V roce 2005 se v České republice rozběhla školská kurikulární reforma, jejímž účelem bylo 
přinést zásadní změny v obsahu a cílech vzdělávání.  

V této oblasti je žádoucí navázat na účelnou spolupráci, která mezi odbornými školami a 
zaměstnavateli byla před rokem 1989. Snahou je vytvořit s podniky a dalšími sociálními partnery 
vazby, které pomohou naplňovat cíle vzdělávání. 

Došlo k mnohdy nežádoucímu opuštění koncepce centrálního určování obsahu odborného 
vzdělávání. 

Formální rámec školské reformy byl dán přechodem od jednotných učebních dokumentů 
k rámcovým vzdělávacím programům (dále jen RVP), na jejichž základě si pak školy začaly vytvářet 
vlastní školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP). 

Nová soustava oborů vzdělání a RVP byla zaváděna postupně v letech 2007-2010. Výuku 
podle vlastních ŠVP v 61 oborech vzdělání zahájily mnohé školy od 1. 9. 2008, pro které byly 
vydány RVP v roce 2007.  

Školy získaly větší autonomii i prostor k vytváření školních vzdělávacích programů, které 
se postupně vyprofilovaly, ale odtržením spolupráce s podniky, se začaly vzdalovat potřebám 
zaměstnavatelů i dalších sociálních partnerů.  

ŠVP přinesly i další problémy roztříštěnosti obsahu vzdělávání i v rámci jednoho 
vzdělávacího oboru, což následně přináší problémy ve spolupráci mezi školami. Komplikují také 
možnosti přestupu žáků mezi školami. V neposlední řadě, v době žádané projektové spolupráce, 
musí školy často sladit ŠVP, aby mohly spolupracovat na jednom projektu.  

V současné době se úroveň absolventů neztotožňuje s požadavky trhu práce, proto je již 
dlouhou dobu zdůrazňována potřeba těsnější spolupráce a vytvoření funkčních vazeb mezi 
školami a sociálním a pracovním prostředím.  

Východiskem pro rozhodování o vzdělávací strategii školy a koncepci jednotlivých ŠVP, by 
mělo být posouzení: 

 vlastních vzdělávacích podmínek a možností,  

 zájmu o školu ze strany budoucích žáků a jejich rodičů,  

 regionálního trhu práce, jeho struktury,  

 možností pro uplatnění absolventů školy i dalších aspektů. 

Sociální partnerství 

V rámci použité terminologie je potřebné vymezit pojem sociální partneři. 

V anglosaské literatuře se výzkumy zaměřují takřka výhradně na roli a zapojení rodičů a 
komunity (viz zdroj [14]). 
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Pojem sociální partnerství je velmi široký, v našem geografickém kontextu a obecně pro 
odborné vzdělávání, jsou za typické sociální partnery škol považováni zaměstnavatelé. 

Zaměstnavatelé jsou jednou složkou sociálního partnerství, avšak patří mezi 
nejvýznamnější sociální partnery.  

Sociální partnery lze chápat jako pojem obsahově širší, který se ve vzdělávání a v českém 
prostředí začal používat především v souvislosti s Národním programem rozvoje vzdělávání, 
rámcovými vzdělávacími programy a školními vzdělávacími programy. 

Co se rozumí pojmem partnerství, může jít například o společné zpracování analýz trhu 
práce nebo formulaci požadavků na odborné kompetence absolventů, zajišťování podmínek pro 
praktické vyučování žáků v reálném prostředí, podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných 
předmětů, kulturní vystoupení žáků, brigády atd. [41] 

Obecně lze rozlišit dva základní typy partnerství: 

 partnerství iniciované a rozvíjené v přímé souvislosti s výukovým procesem, např. pomoc 
při zpracování školních vzdělávacích programů, praxe, stáže, brigády atd., 

 ostatní formy partnerství, které s edukací přímo nesouvisí, ale přesto jsou pro školu velmi 
důležité (například poskytování informací o možných grantech, pronájem prostor, 
prosazování společných zájmů, odborné informace atd.). 

Pro sociální partnerství v rámci spolupráce se středními školami lze uvést následující 
kategorizaci sociálních partnerů:  

 zaměstnavatelé, 

 Hospodářská komora ČR a její regionální a oborové složky, 

 profesní asociace a sdružení, cechy, svazy, 

 pracoviště Úřadu práce ČR, 

 vysoké školy, 

 instituce veřejné správy – státní správy i samosprávy, 

 rodiče žáků. 

Existuje rozsáhlá shoda odborníků na tom, že vytvoření funkčních vazeb školy s okolním 
sociálním a pracovním prostředím je jedním z hlavních předpokladů pro dobře fungující odborné 
vzdělávání. Sociální partnerství je zde doporučeno vnímat „jako průběžně se přizpůsobující 
proces, na který nelze aplikovat nějaká jednotná a striktní pravidla“. Toto pojetí je i ve shodě se 
současnou zahraniční literaturou. [26] 

Doporučením je, nastavení funkčního interaktivního systému vazeb, který do značné míry 
závisí na charakteru oboru, na vnějších ekonomických podmínkách, zejména konkrétní regionální 
situaci a existenci významných páteřních zaměstnavatelů. 

Sociální partnerství škol  

 Cílem je vytvářet lokální koordinační modely, sítě poskytovatelů služeb. Zvýšit 
informovanost o obsahu vzdělávání a reagovat na potřeby zaměstnavatelů (kvalitativní, 
kvantitativní) ve vztahu k oborové nabídce středních škol a k profilu absolventů 
jednotlivých oborů. Dosáhnout stálé inovace a implementace nových poznatků z praxe do 
školních vzdělávacích programů, zvýšit dostupnost vzdělávacích informací a rozvoj 
klíčových kompetencí žáků škol v návaznosti na požadavky národní soustavy povolání a 
národní soustavy kvalifikací. 

 Hlavním úkolem je výběr dobrého sociálního partnera a vytváření pevných a 
dlouhodobých vazeb v rámci partnerství. 
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Sociální partnerství, spolupráce škol se zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery, 
vyžaduje systémové zprostředkování výměny zkušeností i shromažďování podnětů pro řídící 
orgány.  

7.1 VÝBĚR SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ - KRITÉRIA VÝBĚRU SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ  

Školy poměrně často nepřerušily vazbu s podniky, od nichž se delimitovaly po roce 1989. 
U firem, kde se měnili vlastníci, školy navazovaly na dosavadní tradiční spolupráci „školy a firmy 
v regionu“.  

Nejvýznamnější roli hrají dosavadní zkušenosti a osobní kontakty (viz Obr. 21) 
zaměstnanců nebo vedení školy s pracovníky firem. Hrozbou v této dobře fungující spolupráci 
může být generační obměna, kdy tito zaměstnanci budou postupně odcházet ze svých pozic a 
vazby, pokud nebudou vzdělávacím systémem podpořeny, mohou zanikat.  

Dále se školy při vyhledávání sociálních partnerů orientují především na firmy, které 
zaměstnávají jejich absolventy. Na základě tohoto hlediska oslovují sociální partnery častěji školy 
s technickým zaměřením, s nižší frekvencí pak školy, které vyučují obory služeb. To zřejmě souvisí 
s odlišným charakterem těchto oborů, například menší velikostí a větší rozptýleností potenciálních 
zaměstnavatelů v oboru služeb. 

Nezanedbatelným kritériem pro výběr sociálních partnerů je přístup firmy k žákům a 
společenská zodpovědnost firmy.  

Rozhodujícím kritériem pro výběr sociálního partnera je možnost využít technické 
zabezpečení firem a získání odborných poznatků v průběhu praxí žáků v podniku a výměna 
zkušeností mezi odborníky z praxe.  

 

Obr. 21 Kritéria výběru sociálních partnerů škol pro spolupráci na ŠVP [33] 

Faktory ovlivňující spolupráci: 

 Časový horizont, poměrně jasně odděluje krátkodobou a dlouhodobou perspektivu 
spolupráce. 

 Z krátkodobého pohledu vnímá většina firem odborné praxe/výcvik žáků jako málo 
přínosné pro firmu, (náročnost na vybavení, kapacita, personální náročnost, špatná 
aklimatizace žáků na prostředí, špatná morálka). 
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 Z dlouhodobého pohledu zaměstnavatelé hodnotí spolupráci většinou pozitivně, kdy 
firmy vidí v žácích na praxi/odborném výcviku potenciální pracovní sílu, kterou si 
v průběhu praxí mohou zformovat, lépe poznat osobní dispozice žáků a následně mohou 
vybírat své budoucí zaměstnance.  

 Konkrétní typ školy - Firmy vnímají pozitivně spolupráci se školami s oborovou nabídkou 
tříletých technických oborů středního vzdělání. Absolventi těchto oborů bývají pro firmy 
těžce dosažitelní na trhu práce.  

Problémy škol při výběru sociálních partnerů  

Hlavní příčiny obtíží při výběru a navazování kontaktů se sociálními partnery lze na základě 
analýzy a osobních kontaktů se zástupci škol shrnout do dvou kategorií, které mohou být 
vzájemně propojené (viz Obr. 22): 

 Nejčastěji byla uváděna neochota firem navázat spolupráci se školami (32 %). 

 Druhým nejčastěji uváděným problémem byla skutečnost, že v regionech převládají malé 
firmy, které mají nedostatečné kapacity pro spolupráci. Převaha malých firem 
v regionech komplikuje navazování spolupráce zejména školám vyučujícím obory služeb a 
specializované obory. Naopak v případě technických oborů nebyly větší problémy, velké 
firmy disponují personálem zajišťující kontakt se školami. 

 Nezanedbatelnou překážkou k navázání a udržení partnerství školy a podniku, firmy, je 
absence pracovní pozice na školách, která by tuto spolupráce zajišťovala, koordinovala a 
udržovala.  

Problémy jiného charakteru se vyskytly v podstatně v nižší míře, uváděny byly zejména: 

 dopady ekonomické krize, kdy školy upozorňovaly, že v této nepříznivé ekonomické 
situaci je nezájem firem ovlivněn aktuálním zaměřením na řešení vlastních problémů, 
např. nejistotu firem ohledně nedostatku práce pro vlastní zaměstnance, ztrátu zakázek, 
velký tlak na produktivitu zaměstnanců, finanční a časovou náročnost, která firmám 
neumožňuje uvolňovat pracovníky k závěrečným zkouškám a věnovat se žákům, 
studentům a podobně, 

 absence kvalifikovaných odborníků z praxe, kteří mají schopnost žáky vzdělávat i 
problematickou kvalitu a úroveň firem, která omezuje možnost realizovat v některých 
firmách praxe žáků, 

 k dalším překážkám patří ekonomicko-právní aspekty. Často je uváděnou překážkou 
absence motivačních pobídek pro sociální partnery pro jejich zapojení do přípravy a 
realizaci vzdělávání, 

 dále pak bezpečnostní hlediska a s tím související neochota firem k převzetí 
zodpovědnosti za žáky, 

  problémy na straně školy, ředitelé škol postrádají pracovníka – koordinátora spolupráce 
se zaměstnavateli, který by se mohl kontinuálně věnovat spolupráci se zaměstnavateli a 
dalšími sociálními partnery regionu. 
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Obr. 22 Problémy škol při navazování kontaktů a vyhledávání vhodných sociálních partnerů (v %) 

Spolupráce vzdělávacích institucí a firem 

Formy spolupráce: 

Spolupráce s firmami se uskutečňuje převážně na základě dobrých osobních kontaktů, má 
charakter individuální spolupráce škola x firma. Schází systémový přístup a legislativní opora.  

Školy a firmy volí různé formy spolupráce, v závislosti na oboru vzdělávání, předmětu 
činnosti firmy, její velikosti a jejich možnostech (viz Obr. 23). 

Spolupráce s firmami se uskutečňuje především v reálném pracovním prostředí, formou 
zajištění souvislé odborné přípravy, zejména odborné praxe a odborného výcviku.  

Další formou spolupráce jsou například odborné přednášky, zapojení odborníků z praxe do 
výuky, účast na závěrečných zkouškách a výstupním hodnocení výsledků vzdělávání, konzultace, 
podněty pro aktualizaci a oponentura k vytvářeným ŠVP. Některé firmy zapůjčují moderní 
techniku, zapojují školu do projektů a podnikových soutěží, spolupodílí se na dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků.  

Významným způsobem je zastoupena spolupráce s podniky při využívání grantových 
programů Krajských úřadů, spoluprací s Hospodářskou komorou a dalšími odbornými sdruženími. 
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Obr. 23 Přehled současných forem spolupráce 

Pro proces sociálního partnerství je potřebné udržovat a rozvíjet partnerskou spolupráci 
s příslušnými profesními svazy, asociacemi, cechy, sdruženími. Důležitá pro sociální partnerství 
školy je také spolupráce s krajskou hospodářskou komorou, pakty zaměstnanosti, regionálním 
úřadem práce.  

Tyto instituce disponují souborem informací, které jsou mimořádně důležité pro plánování 
vzdělávací nabídky školy a sledování vývojových trendů v jednotlivých oborech a odvětvích.  

Vytváření vazeb školy s jejím okolím a volbou forem spolupráce se sociálními partnery je 
třeba vnímat jako průběžný proces vzájemného přizpůsobování. Představy jednotlivých sociálních 
partnerů mohou být velmi rozdílné a zapracovat je do vzdělávacího programu je bez stálého 
dialogu obtížné.  

Pro rodiče bude důležité, aby forma a zaměření ŠVP byly v souladu s jejich představami o 
budoucím uplatnění dítěte. Mnohdy přeceňují schopnosti dítěte a nepřihlížejí k možnostem 
uplatnění.  

Zaměstnavatelé budou klást větší důraz na odbornost, výsledky vzdělávání a možnosti 
uplatnění absolventů v konkrétním pracovním prostředí. 

Proto je důležité hledat takový prostor a takové formy sociálního partnerství, které 
umožňují vzájemnou výměnu idejí a ovlivňování jednotlivých postojů s cílem promítnutí těchto 
požadavků do vzdělávacího programu školy.  

Co má být výsledkem sociálního partnerství? 

 Monitorování a analýza potřeb regionálního trhu práce a možnosti uplatnění absolventů. 
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 Formulace požadavků regionálních sociálních partnerů a regionálního trhu práce na 
kompetence absolventů daných oborů vzdělání. 

 Podpora realizace ŠVP regionálními partnery. 

7.2 PŘÍNOS SOCIÁLNÍHO PARTNERSTVÍ 

Zpracování analýzy trhu práce a jeho vlivu na síť škol a její oborovou nabídku by mělo 
být závazné pro všechny zřizovatele škol a měla by se odrážet ve vzdělávací strategii regionu, 
v oborové struktuře škol.  

Školy by měly na tuto situaci reagovat zpracováním vlastí koncepce, hledáním 
regionálního postavení a významu. Vytvářet systémové vazby a sociální partnerství se 
zaměstnavateli regionu. 

Tuto spolupráci zpracovat a přenést do činnosti školy tak, že se stane přirozenou součástí 
vlastního ŠVP, kde bude zajištěn společný postup spolupráce školy se sociálními partnery při 
realizaci daného ŠVP, ve kterém škola uvede, na které partnery se bude obracet a jakou podobu, 
formu bude mít předpokládaná spolupráce při realizaci ŠVP.  

Sociální partneři by měli větší vliv na vzdělávání, mohli by participovat na obsahové 
stránce a skladbě odborných předmětů, obohatit profil absolventa o požadavky ze sféry trhu 
práce, které by se promítly i do závěrečných zkoušek. 

Tuto spolupráci průběžně aktualizovat a pravidelně inovovat. 

Jde např. o spolupráci při zprostředkování moderních technologií, zajišťování učební a 
odborné praxe nebo odborného výcviku na reálných pracovištích, při závěrečných zkouškách nebo 
profilové části maturitní zkoušky.  

Tato kooperace by přinášela i potenciál absolventů připravených pro požadavky trhu 
práce, stala by se základem pro vytváření síťování škol jako personálních zdrojů pro konkrétního 
odběratele. Eliminovala by nežádoucí vývoj posledního období, kdy si velké podniky byly nuceny 
zakládat vlastní vzdělávací zařízení, nebo alespoň centra odborné přípravy. 

Zpracování tohoto plánu spolupráce vyžaduje vytvoření alespoň základní strategie 
sociálního partnerství na úrovni regionu i školy. Stanovit pravidla a vytvářet možnosti spolupráce, 
podpořit již existující partnerství.  

Institucionální vytváření koordinačních center v regionu za účelem propojení a spolupráce 
škol, vzdělávacích institucí se sociálními partnery v zastoupení firem, hospodářských komor, 
krajského úřadu, úřadů práce, poraden, kariérového poradenství, rodičů apod., by zajistilo 
doplnění chybějícího článku komunikace a koordinace. 

Situace v regionech v oblasti sociálního partnerství se velmi liší. Existují tedy různé formy a 
podoby spolupráce, které mohou vést k velmi rozdílným výsledkům. Pro navázání spolupráce je 
zapotřebí zjistit potřeby a specifika regionu. Vytvářet přehledy hlavních a aktivních sociálních 
partnerů v regionu, včetně kontaktů na klíčové kompetentní pověřené zástupce.  

Zjistit přístup a postoje ke spolupráci např. velkých podniků, organizací zaměstnavatelů, 
Hospodářské Komory, cechů, Vysokých škol, neziskových organizací a podpořit aktivity směřující k 
vytváření síťování - partnerství. Vytvořit k této problematice funkční vazby na odbory školství KÚ. 
Zajistit provázanost na dlouhodobé záměry kraje, regionální strategie a koncepční dokumenty 
ostatních partnerů.  

Počáteční aktivity umožňující navázání spolupráce:  

 vypracovat analýzu rozhodujících faktorů regionálního trhu práce ve školou nabízených 
nebo plánovaných oborech vzdělání,  
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 vytvořit přehled hlavních a aktivních sociálních partnerů v regionu, 

 vytvoření přehledu zájmových územních a odvětvových seskupení (klastrů) firem pro 
definování společných zájmů a potřeb,  

 ve spolupráci s regionálními partnery mapovat profesní (kvalifikační) strukturu 
zaměstnanců v jednotlivých odvětvích a tendenci jejího vývoje, 

 specifikovat potřeby zaměstnavatelů (kvalitativní, kvantitativní) ve vztahu k oborové 
nabídce středních škol a k profilu absolventů jednotlivých oborů, 

 zmapovat zájem sociálních partnerů o spolupráci a zapojení do přípravy v rámci 
odborného vzdělávání, využití pracovišť ve firmách k výukovým potřebám, 

 zmapovat oborovou vzdělávací nabídku, zjistit skutečnou kapacitu škol, následně 
přistoupit k efektivnímu využití kapacit, sdílení volných kapacit dle aktuálních potřeb a 
zájmů, 

 vytvořit přehled škol v regionu, jejich charakteristiku, vytvoření oborových seskupení škol 
pro definování oborové vzdělávací nabídky, 

 zmapovat regionální situaci již existující spolupráce škol a firem, včetně forem spolupráce, 

 podpora spolupráce škol a firem ze strany veřejné správy – Krajských úřadů, odborů 
školství. 

Souhrnným výsledek analýzy sociálního partnerství a trhu práce by bylo vytvoření 
Interaktivního oborového propojení - síťování škol a sociálních partnerů:  

 vytvářet síťování škol a firem na základě oborové příbuznosti a potřebnosti, 
odpovídajícím oborovým asociacím, rozvíjet dosavadní spolupráce a vytvářet nová 
partnerství - např. dle oboru: požadavky „strojařů“ x školy učící strojní obory, 

 vytvořit garanty jednotlivých partnerství za účelem: 
o  vytvoření vazby "FIRMA ŠKOLA“, popis způsobů a postupů konkrétní spolupráce 

školy se sociálními partnery, kde dojde i k provázání řízení lidských zdrojů ve 
firmách a školách,  

o spolupráce a pomoc při materiálním, technickém zabezpečení a vybavení 
odborných pracovišť na školách, 

o společné marketingové postupy při popularizaci technických oborů, společná 
publicita, 

 zpracování nové strategie, která bude vycházet z výsledků hodnocení stávající 
spolupráce.  

Přehled hlavních a aktivních sociálních partnerů v jednotlivých krajích 

Síťování škol a firem vyžaduje zmapovat regionální zaměstnavatele, a to jak velké, tak i ty 
malé, kteří se v regionech již do spolupráce zapojili a dále tuto síť rozšiřovat na základě využití 
systému kariérového poradenství, vytvářet interaktivní databáze na odpovídající úrovni. 

U velkých podniků je personální obsazení přizpůsobeno spolupráci se školami, hůře se jeví 
vytváření spolupracujících vazeb s malými a střeními podniky, které nemají postačující personální 
zázemí umožňující kontinuální spolupráci se školami.  

Jen některé malé firmy jsou organizovány v rámci oborových sdružení, cechů apod. Často 
malé firmy ani nevědí, které školy v regionu připravují jimi požadovanou profesi. Takovéto sociální 
partnery je možno do spolupráce zapojit formou párování regionální spolupráce za přispění 
regionálního komunikátora – kariérového poradce.  

K těmto regionálním zaměstnavatelům by bylo možno přiřadit školy, které svým 
oborovým zaměřením mohou připravovat personální zdroje především pro podniky regionu. 
Důležité je vytvořit funkční síť spolupráce, která by odrážela požadavky personálních strategií 
firem, trhu práce a byla by pro spolupracující subjekty oboustranně výhodná. 
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8 SPOLUPRÁCE VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ S TRHEM 
PRÁCE JAKO SYSTÉM VČASNÉ IDENTIFIKACE 
POTŘEB TRHU 

Pozornost a priorita je věnována vytváření informací o budoucích požadavcích na profese 
a kvalifikace a jejich předávání zainteresovaným subjektům. Vyhodnocení současného stavu 
slaďování nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce vychází z analýzy dostupnosti zdrojů dat a 
vazeb informací. Východiskem je maximální efektivnost využití již existujících informačních 
systémů.  

Vzhledem k tomu, že vzdělávací politika je předmětem koordinace v rámci celé EU, je 
pozornost věnována také koncepčním dokumentům přijímaným na úrovni EU. Prostředí pro 
slaďování nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce je ovlivňováno koncepčními a strategickými 
dokumenty přijímanými na evropské, národní a regionální úrovni.  

EU nemá společnou vzdělávací politiku, dochází pouze ke koordinaci jednotlivých 
národních politik, a proto z koncepčních dokumentů vyplývá vysoká míra obecnosti doporučení. Je 
zdůrazňována zejména potřeba osvojování nových dovedností, které umožní populaci reagovat na 
měnící se požadavky zaměstnavatelů, usnadní zapojení na mezinárodním trhu práce. 

Byly zkoumány též zahraniční zkušenosti ve vybraných zemích, jako inspirace pro návrhy 
informačního, institucionálního a finančního zabezpečení systémového prostředí pro slaďování 
nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce.  

8.1 VYUŽITELNOST EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ V RÁMCI SLAĎOVÁNÍ MOŽNOSTÍ 
NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE – INFORMAČNÍ 
ZÁKLADNA PROCESU 

Slaďování nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce je v ČR oblastí, které se začíná 
věnovat větší pozornost až v posledních letech, kdy se začaly projevovat hlubší nedostatky 
v připravenosti absolventů na povolání. Je žádoucí, aby přizpůsobení nabídky a obsahu vzdělávání 
bylo reakcí jednotlivých poskytovatelů vzdělávání na relevantní informace o kvalifikačních 
potřebách trhu práce.  

Problematika slaďování nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce nepatří do 
kompetence žádného ústředního orgánu státní správy. Zákon o zřízení ministerstev se oblastí 
slaďování nezabývá, nicméně z vymezených kompetencí lze odvodit, že v této oblasti by měla 
spolupracovat ministerstva MPO a další oborová ministerstva, MPSV, MŠMT.  

Oborová ministerstva by poskytovala informace o povoláních a stanovovala by kvalifikační 
požadavky povolání. Zabezpečovala by s dostatečným časovým předstihem dostupnost těchto 
požadavků. MPSV, by mělo zajišťovat informace o stávající situaci a vývoji trhu práce, MŠMT, by 
mělo iniciovat samotné přizpůsobování nabídky vzdělávání těmto potřebám. 

Na základě analýz provedených také v rámci disertační práce bylo zjištěno, že současný 
systém poskytovaných informací je živelný, diferencovaný, mnohdy extrémně modifikovaný, 
chaotický a nepřehledný. Je zcela nepropojený, a tím neposkytující závazné komplexní informace.  

Není žádoucí vytvářet množství nových informačních zdrojů, avšak prozkoumat současné 
dostupné informační zdroje a vytvořit provázané systémové prostředí, které bude komplexně 
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schopné poskytovat informace o predikcích potřeb trhu práce, vývoje povolání, kvalifikačních 
požadavcích, flexibilní vzdělávací nabídce. 

Legislativní normy v ČR nevěnují přímou pozornost problematice slaďování nabídky 
vzdělávání s potřebami trhu práce. Nicméně určitá stimulující opatření v některých zákonech 
obsažena jsou. Převahu mají ustanovení, která se týkají poptávky po vzdělávání v souladu se 
stávajícími potřebami trhu práce. Ustanovení týkající se samotné nabídky jsou velmi sporadická. 

Odpovídající reakce vzdělavatelů na příslušné informace a aktivní role při přizpůsobování 
nabídky obsahu vzdělávání formou pružné úpravy školních vzdělávacích programů, případně 
rámcových vzdělávacích programů, je v jejich bytostném zájmu. Pouze takovýmto jednáním se 
mohou udržet na příslušném segmentu trhu vzdělávání.  

Pozitivní vliv by mělo propojení určitých systémových informačních nástrojů, které by 
umožnily provázanost požadavků trhu práce s nabídkou vzdělávacích služeb. Propojení by snížilo 
lidské i finanční náklady spojené s přípravou a inovací nabídky vzdělávání, přispělo by k flexibilní 
oborové nabídce ve vztahu k optimálnímu využití kapacit sítě škol. 

8.2 ANALÝZA SYSTÉMU EFEKTIVNÍHO PROPOJENÍ INFORMACÍ O BUDOUCÍCH 
NÁROCÍCH NA PROFESE A KVALIFIKACE VE VZTAHU K VZDĚLÁVACÍ NABÍDCE 

Analýza je zaměřena na využití existujících systémů při hledání funkčního prvku a 
funkčních vazeb pro řešení nedostatků v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu 
práce. 

Disertační práce předpokládá návrh systému, který má poskytovat platformu pro tvorbu, 
předávání a šíření informačních produktů pro vymezené cílové skupiny uživatelů, kterými jsou:  

 zaměstnavatelé, zastoupeni sektorovými radami, 

 vzdělavatelé a poradenská centra, 

 ostatní sociální partneři. 

Proces návrhu systému vychází z několika kroků: 

 identifikovat systémové nástroje poskytující požadavky na povolání, 

 identifikovat systémové nástroje poskytující požadavky na kvalifikace, 

 identifikovat systémové nástroje schopné zpracovat tyto požadavky a reagovat adekvátní 
vzdělávací nabídkou v odpovídajícím čase. 

Systémové informační nástroje:  

 Národní soustava povolání, 

 Národní soustava kvalifikací, 

 Rámcově vzdělávací programy. 

Tab. 13 Analýza systémových informačních nástrojů 

KROK 1 KROK 2 KROK 3 

Národní soustava povolání Národní soustava kvalifikací  Rámcové vzdělávací programy 

NSP NSK RVP 

Analýza se zabývá možnostmi propojení následujících tří systémů NSP, NSK, RVP, které 
představují rozhodující prvky systémového prostředí pro slaďování nabídky vzdělávání 
s potřebami trhu práce (viz Tab. 13): 
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 prostředím pro slaďování poptávky povolání, kvalifikací, nabídky vzdělávání s potřebami 
trhu práce, 

 dostupnost dat a informací o současných a budoucích potřebách trhu práce, 

 na národohospodářské, sektorové a regionální úrovni, 

 informačními produkty pro cílové skupiny, 

 propojení informačních produktů a legislativní podpora jejich využívání, včetně zajištění 
uživatelské schopnosti jednotlivých subjektů. 

8.2.1 Národní soustavy povolání a kvalifikací jako nástroj zaměstnavatelů k ovlivňování 
rozvoje lidských zdrojů v ČR 

Podmínky ovlivňující vývoj požadavků na povolání  

Dynamický vývoj technologií se zásadním způsobem promítá do vývoje struktury povolání 
a fungování celého trhu práce. Tím se zvyšují a stále mění i nároky zaměstnavatelů.  

Dalším důležitým aspektem je požadavek zvýšení mobility a flexibility, přenositelnosti 
kompetencí, a to nejen na národním trhu práce, ale i v rámci zemí evropské unie.  

Již se nedá očekávat, že absolvent určitého oboru, který získal kvalifikaci žádanou trhem 
práce, nastoupil výkon práce určité profese, setrvá v dané profesi po celou dobu svého 
praktického profesního působení. Je již běžným jevem, že v průběhu kariéry změní člověk 
několikrát zaměstnání. Tyto změny je potřebné akceptovat, zapojit prvky umožňující pružnou 
reakce – prvky ECVET - a vytvořit systém pružné reakce na požadavky trhu.  

Proto v roce 2000 Evropská unie reagovala na tyto změny požadavkem sjednocení 
postupů a klasifikací povolání v celé EU. Cílem bylo, aby se Evropa stala znalostní ekonomikou 
„schopnou udržitelného ekonomického růstu s vyšším počtem lepších pracovních příležitostí a 
větší sociální kohezí“.  

Vznik národních soustav povolání a kvalifikací 

Na základě takto stanoveného cíle vznikla národní soustava povolání a následně národní 
soustava kvalifikací, které jsou součástí takzvaného Evropského rámce kvalifikací, který stanoví 
jednotná celoevropská pravidla a požadavky pro výkon jednotlivých profesí.  

Tyto databáze odrážejí situaci na trhu práce. U každé kategorie zaměstnání je uveden 
velmi rozsáhlý soubor příkladů reálných prací, které lze pod jednotlivými povoláními vykonávat. U 
každého zaměstnání je také zpracována statistika mezd s rozdělením podle jednotlivých krajů. Ke 
všem profesím je uveden podrobný popis požadavků na výkon profese, a to jak o profesionální 
požadavky, odborné kvalifikace a vzdělání, tak o osobnostní stránky potenciálního zaměstnance.  

Pro jednotlivé uživatele, ať už jde o zaměstnavatele, zaměstnance, vzdělávací instituce, je 
NSP a NSK zdroj, kde je možno nalézt všechna potřebná povolání a v návaznosti na ně i kvalifikace.  

Nemělo by existovat žádné povolání, které zaměstnavatelé potřebují a které není zapsáno 
v Národní soustavě povolání. Avšak ani v současné době nejsou tyto národní soustavy úplné a 
stále jsou dopracovávány a aktualizovány.  

Národní soustava povolání vychází z integrovaného systému typových pozic, jehož účelem 
bylo popisovat požadavky na uchazeče o jednotlivá zaměstnání. 

NSP a NSK odráží vývoj povolání a požadavky zaměstnavatelů, poskytují informace, které 
by mohly sloužit vzdělávacím institucím. Vytvořená databáze povolání, by měla sloužit pro 
subjekty trhu práce jako základní zdroj informací o požadavcích trhu práce na lidské zdroje a na 
jejich kvalifikace.  
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Na tomto základě by mohlo dojít k systémovému zapojení jednotlivých reprezentativních 
partnerů spolupráce. Mohlo by dojít k propojení systémů, ke spolupráci již v procesu vzniku 
povolání, při sběru a zpracování informací, při stanovení kvalifikačních požadavků.  

Jednotlivé soustavy propojit za účelem vzniku flexibilního funkčního systému, který by 
umožnil zmapovat aktuální situaci na trhu práce a včas přenést tyto informace k jednotlivým 
prvkům systému, pomoci efektivního nástroje – ECVETU – jednotky učení – který by přispěl 
k řešení problematiky přenosu požadavků trhu práce a zaměstnavatelů na změny obsahu 
vzdělávání vzhledem k tomu, že má vztah k oběma soustavám NSP, NSK i RVP a ŠVP. 

Ke zvolenému povolání, přiřadit kvalifikaci, které dané povolání požaduje. Vzdělávací 
instituce by mohly průběžně reagovat na potřeby kvalifikací úpravou ŠVP případně RVP změnou, 
rozšířením nebo naopak vypuštěním jednotek učení. Důležitou roli zde sehrává rychlost reakce na 
požadované změny, a ta je závislá na funkčnosti a stabilitě systému předávání informací. Jde o 
zajištění přímé vazby požadavků na výkon práce a úprava obsahu vzdělávání.  

Hlavním účelem tohoto propojení je: 

 využití již exitujících databází a nástrojů, 

 umožnit a nastavit pravidla spolupráce, 

 zajistit informovanost vzdělávacích institucí – škol o konkrétních požadavcích trhu práce, 

 zajistit pružnou reakci a přizpůsobení vzdělávací nabídky.  

Národní soustava povolání a sektorové rady 

Rozvoj a prosperita společnosti je tvořena nejenom moderní výrobní technologií a 
atraktivním výrobním programem, ale i vysoce kvalifikovanými pracovníky a odborníky všech 
profesí.  

Zásadním předpokladem pro rozvoj každého podniku je připravenost pracovníků, jejich 
vysoká vzdělanostní úroveň. Jednotlivá povolání se mění stejně rychle jako požadavky 
zaměstnavatelů, což následně vyžaduje rychlou reakci školských a vzdělávacích systémů tuto 
potřebu pokrýt.  

Tato situace vyžaduje posílení role zaměstnavatelů, posílení kariérového poradenství, kdy 
bude cílem zvýšit motivaci žáků studovat a v praxi uplatnit odborné dovednosti a zároveň zvýšit 
informovanost žáků a učitelů o požadavcích na výkon povolání, přiblížit pracovní prostředí a 
poskytnou možnost výkonu odborné přípravy na pracovišti firem, hledat cesty spolupráce škol a 
podniků za účelem zvýšení perspektivy uplatnění absolventů škol.  

Stává se běžným jevem, že v průběhu kariéry změní člověk několikrát zaměstnání, a proto 
je stále více zdůrazňována také potřeba dalšího profesního celoživotního vzdělávání.  

Pro sladění a promítnutí skutečných požadavků na výkon jednotlivých povolání na trhu 
práce do všech úrovní vzdělávání se zapojily mnohé podniky, svazy, klastry a technické školy do 
realizace veřejné zakázky „Národní soustava povolání“ a „Národní soustava kvalifikací“. 

Národní soustava povolání (NSP) je standardizovaným aktuálním popisem světa práce, 
vytvářeným zástupci zaměstnavatelů. Podstata NSP spočívá v tom, že profesní kvalifikace NSK jsou 
definovány jako způsobilosti vykonávat jednotky NSP (povolání, typové pozice). Podle těchto 
jednotek práce se tedy přímo vymezují profesní kvalifikace a vytvářejí jejich kvalifikační 
standardy. 

Národní soustava povolání (NSP) vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem 
dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Obsahuje především popis 
podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.  
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NSP poskytuje: 

 databáze povolání – základní zdroj informací o požadavcích trhu práce, 

 zajištění informovanosti vzdělavatelů o potřebách trhu práce na lidské zdroje, 

 umožňuje předávat vzdělavatelům přesné a ucelené údaje nutné pro popis skutečně 
uplatnitelných kvalifikací, jež tvoří základ NSK, 

 prosazování potřeb trhu práce do systému vzdělávání RVP, ŠVP, 

 posílení role zaměstnavatelů v procesu rozvoje lidských zdrojů, 

 masivní zapojení odborníků z řad sociálních a dalších partnerů do procesů sběru a 
zpracování informací o kvalifikačních potřebách trhu práce prostřednictvím Sektorových 
rad, 

 zvýšení mobility a flexibility na trhu práce v rámci ČR i celé EU, 

 umožňuje prokazování schopností nutných pro vykonávání konkrétní práce či povolání v 
zemích EU, 

 je v souladu s metodikou Evropského rámce kvalifikací – EQF. 

Základním zpracovatelem těchto informací jsou Sektorové rady.  

Sektorové rady (dále SR) jsou nezávislá a zaměstnavateli organizovaná sdružení 
odborníků. Jedná se o dobrovolná profesní sdružení, složená z reprezentantů významných 
zástupců zaměstnavatelů, profesních sdružení a významných odborníků na lidské zdroje v daném 
odvětví.  

Jejich cílem je vytvořit systém odrážející skutečné potřeby a požadavky zaměstnavatelů na 
své zaměstnance, jejich dovednosti a možnosti vzdělávání (viz Obr. 24). V oblasti rozvoje lidských 
zdrojů reprezentují zájmy daného odvětví ve vztahu ke státní správě, vzdělavatelům, občanům a 
dalším partnerům. Seznam současných sektorových rad v ČR je uveden v příloze 2.  

Sektorové rady pro NSP a NSK zajišťují tyto činnosti: 

 Jsou představiteli sektoru v oblasti tvorby a oponování dokumentů, které se mají stát 
součástí Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací prosazujícím změny 
uvnitř NSP a NSK v souladu s aktuální situací v sektoru. 

 Jsou iniciátory ovlivňování rozvoje lidských zdrojů v ČR prostřednictvím koordinovaných 
intervencí na trhu práce – uzavírání a realizace sektorových dohod. 

 Jsou organizátory diskuse s odborníky mimo sektor a platformou pro diskusi odborníků 
uvnitř sektoru v záležitostech, které se týkají činnosti SR, obsahu a tvorby NSP, obsahu a 
tvorby NSK a záležitostí rozvoje lidských zdrojů v sektoru obecně. 

 Jsou jedním ze zástupců sektoru při prosazování koncepčních, procedurálních a 
legislativních změn v zájmu sektoru a jeho rozvoje, implementaci společných opatření k 
dosažení vyrovnávání nabídky a poptávky na trhu práce. 

 Jsou partnerem autorizujících orgánů, MPSV, MŠMT a autorizovaných osob v záležitostech 
uplatňování zákona č. 179/2006 Sb. O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

 Jsou delegujícím subjektem při pověřování expertů pro výkon kontrolní činnosti procesu 
ověřování kvalifikací u autorizovaných osob. 

 Jsou iniciátorem při podněcování zájmu využívat NSP a NSK v podnikové praxi a zájmu 
odborníků stát se autorizovanou osobou při aplikaci zákona č.179/2006 Sb. v praxi. 
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Obr. 24 Systém přenosu požadavků zaměstnavatelů na výkon povolání 

Odborníci zapojeni do práce v sektorových radách disponují nejlepšími informacemi o 
vývoji daného odvětví, neboť monitorují trh práce a identifikují vývojové trendy, vyměňují si 
informace o potřebách sektoru v rozvoji lidských zdrojů, navrhují strukturu kvalifikací a vytvářejí 
hodnotící standardy jednotlivých kvalifikací. Sektorové rady uzavírají sektorové dohody.  

V rámci této činnosti je žádoucí větší snaha o užší spolupráci se vzdělávacími institucemi, 
průběžná výměna informací a požadavků na vzdělání a jeho obsah, aktivní zapojení a spolupráce 
na oborové nabídce regionálního odborného školství a snaha podpořit rozvoj těch odborných škol, 
jejichž absolventi jsou trhem práce požadováni. Sektorové rady prostřednictvím NSP stanovují 
trhem žádaná povolání, prostřednictvím NSK specifikují požadované kvalifikace a vzdělávací 
instituce by tyto požadavky mohly systematicky přebírat a zapracovávat do RVP.  

Je nezbytné, aby Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací byly 
dopracovány a propojeny s rámcově vzdělávacími programy a sítí škol, které tyto obory vzdělávání 
nabízejí a vyučují. V současné době jsou prostřednictvím webového portálu Vzdělávání a práce, 
propojeny pouze Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací. Nabízejí podporu a 
praktické informace o profesních kvalifikacích, vzdělávacích kurzech a volných místech. Mělo by 
dojít ke koordinaci jednotlivých aktivit a zajištění propojení všech dostupných prostředků a 
modelů za účelem vytvoření efektivního a dlouhodobě využívaného nástroje zajišťujícího vazbu 
zaměstnavatelů na vzdělávací sektor a rámcové a školní vzdělávací programy. V rámci uzavíraných 
sektorových dohod, by mělo dojít ke koordinaci jednotlivých aktivit a zajistit propojení na 
vzdělávací sektor a rámcové a školní vzdělávací programy.  

Nástrojem specifikace může být Sektorová dohoda, jako písemná politicko-společenská 
úmluva mezi zúčastněnými subjekty, která představuje právně nevymahatelný dokument, jehož 
podpisem jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských 
samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů v daném 
sektoru národního hospodářství a regionu. Vyjadřují svou vůli podílet se na realizaci konkrétních 
opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů. 

Jednoduše řečeno, cílem sektorové dohody ve vybraném odvětví je zajistit vyrovnaný stav 
na trhu práce. Jejich navrhovateli jsou sektorové rady, které po schválení těchto návrhů oslovují 
další aktéry a domlouvají s nimi obsah dohody i realizační kroky.  
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Realizace sektorových dohod proběhla v rámci projektu Národní soustava povolání II. Pro 
nápravu neuspokojivé situace na trhu práce v České republice je využíván realizovaný projekt s 
názvem „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v 
oblasti rozvoje lidských zdrojů“ za jehož realizaci zodpovídá Svaz průmyslu a dopravy ČR s 
Českomoravskou konfederací odborových svazů, v podobě Národní dohody, sektorových dohod a 
regionálních sektorových dohod. 

Národní soustava povolání (NSP) prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje 
požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce, které jsou sumarizovány v katalogu. 
Vzniká tak otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží situaci na trhu 
práce. Společně s Národní soustavou kvalifikací (NSK) poskytuje důležité informace o 
kvalifikačních požadavcích, které by se měly následně promítnout do všech úrovní vzdělávání.  

Národní soustava povolání umožňuje: 

 efektivní rozvoj lidských zdrojů v České republice, 

 systémový přístup ke komunikaci v oblasti lidských zdrojů, 

 aktivní ovlivňování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou prostřednictvím 
širšího zapojení všech klíčových aktérů, 

 efektivní a flexibilní systém mapování potřeb trhu práce, 

 využití při mezinárodním srovnávání. 

Tvorba a aktualizace NSP je zajišťovaná v rámci veřejné zakázky Rozvoj Národní soustavy 
povolání a sektorových rad jako nástroje zaměstnavatelů k ovlivňování rozvoje lidských zdrojů 
v ČR. Stává se základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé Evropské 
unie. 

Národní soustava povolání plní úlohu veřejně dostupného registru povolání vyskytujících 
se na území České republiky. 

Na tvorbě a aktualizaci NSP, spolupracují MŠMT ČR, oborová ministerstva, MPSV ČR se 
správními úřady a územními samosprávnými celky a bere v úvahu návrhy osob působících na trhu 
práce. Tvorbu a aktualizaci NSP zabezpečuje podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím sektorových rad, od roku 2007, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

Národní soustava povolání obsahuje v návaznosti zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 
Sb. základní vymezení: 

 název a číselné označení povolání vyjádřené kódem, 

 stručný popis povolání, 

 pracovní činnosti v povolání, 

 předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné a zdravotní, 

 další údaje související s povoláním. 

Mohla by být účinným nástrojem při vyhledávání volných pracovních míst pro uchazeče o 
zaměstnání, a to nejen pro volná místa nabízená prostřednictvím úřadu práce, ale pro celou škálu 
poskytovatelů nabídek pracovních míst. Pokud by se podařilo NSP, RVP systémově propojit, mohly 
by být i nástrojem při rozhodování o budoucí profesi a oboru přípravy na budoucí povolání v celé 
škále poskytovatelů vzdělání.  

NSP by mohla prostřednictvím NSK v propojení na RVP a ŠVP sloužit jako účinný nástroj 
přenosu požadavků trhu práce do vzdělávacích obsahů. Schází funkční informační systém o 
vzdělávacích institucích, který by poskytoval informace o školách a jejich kapacitách, vyučujících 
příslušné obory vzdělávání.  

http://www.narodni-kvalifikace.cz/
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Požadavky zaměstnavatelů na odbornou přípravu by mohly být za použití vhodného 
nástroje - ECVET, předávány vzdělávacím institucím, které poskytují školní přípravu a zabezpečují 
požadované obory vzdělávání. Tyto obory jsou vymezeny Klasifikací kmenových oborů vzdělávání 
(KKOV) a jim odpovídajícím Rámcovým vzdělávacím programům (RVP). Vzdělávací instituce by 
mohly zapracovat požadavky do RVP, případně Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Tento 
postup by bylo možno systematizovat. 

NSP poskytuje: 

 detailní informace o jednotkách práce (činnosti, požadované znalosti, dovednosti a 
způsobilosti související s výkonem těchto činností), 

 údaje pro tvorbu podnikových katalogů a nástrojů řízení lidských zdrojů, 

 údaje o požadovaných profesích a cestách k jejich získání (pro potřeby vzdělávání, 
rekvalifikace, uplatnění na trhu práce), 

 primární zdroj informací a východisko pro tvorbu Národní soustavy kvalifikací. 

V katalogu národní soustavy povolání je uvedeno: 

 počet jednotek práce celkem je 2922, 

 počet povolání v NSP je 1169, 

 počet typových pozic v NSP je 1750. 

Základní jednotkou NSP je povolání.  

Povolání je dle § 5 písmena f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, standardizovaný 
souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon 
předpokládá určitou odbornou a další způsobilost.  

Je nástrojem pro komunikaci o pracovních činnostech mezi subjekty trhu práce - 
zaměstnavateli, zaměstnanci, orgány státní správy a samosprávy, vzdělávacími institucemi, 
občany na jehož základě jsou stanoveny odborné, zdravotní, a další předpoklady pro výkon 
povolání nebo pro výkon určitého okruhu prací v jeho rámci.  

Povolání se v NSP charakterizuje:  

 názvem povolání - vystihující jeho místo na trhu práce, zpravidla tradičně užívaným 
většinou zaměstnavatelů a dalších osob,  

 číselným označením povolání - vymezující místo povolání v rámci soustavy,  

 charakteristikou povolání - jednoznačně vymezující obsah povolání, definice předmětu 
práce a pracovního procesu (činnosti), příp. dalšími znaky povolání,  

 pracovními činnostmi - doplňují charakteristiku povolání,  

 požadavky na výkon povolání  kvalifikační – stupeň a obor vzdělání,  

 odborné - certifikáty, praxe, kompetence,  

 zdravotní – smyslové předpoklady, zdravotní omezení,  

 další údaje související s povoláním – např. ISCO-CZ, průměrné mzdy, pracovní podmínky.  

Příklady povolání: Strojírenský technik, Obráběč kovů, Zemědělský technik, Architekt, 
Prodavačka. 

Některé pracovní činnosti povolání je vhodné seskupovat do menších celků. Seskupení 
pracovních činností, které lze v rámci obvyklé dělby práce vykonávat samostatně s určitou 
odbornou způsobilostí, skupina pracovních činností pod určitým povoláním se nazývá typová 
pozice (TP) (příklad viz Tab. 14).  
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Typová pozice může být základem pro stanovení specifických odborných, zdravotních, 
příp. jiných předpokladů pro její výkon. Typové pozice mohou být široké i velmi úzké, mohou se 
překrývat, jedna TP může být částí jiné TP.  

Příklady skupin pracovních činností – typových pozic: Strojírenský technik konstruktér, 
Brusič, Frézař, Soustružník, Zootechnik, Interiérový architekt, Podlahář, Floristka. 

Tab. 14 Příklad povolání a typové pozice 

POVOLÁNÍ Obráběč kovů 

TYPOVÁ POZICE Frézař, Soustružník, Brusič kovů, Operátor CNC strojů,  

Pro úplnost rozlišujeme průřezovou typovou pozici, jsou částí nebo nadstavbou více 
povolání často v různých odborných směrech, napříč trhem práce. Znamená seskupení průřezově 
se vyskytujících pracovních činností uplatnitelných v různých oblastech samostatně nebo 
v návaznosti s dalšími povoláními či typovými pozicemi. Vymezení průřezových činností napomáhá 
uživateli NSP při hledání dalších možností uplatnění na trhu práce (příklad viz Tab. 15). 

Příklady průřezově se vyskytujících skupin pracovních činností – průřezových typových 
pozic: Projektový manažer, Odborný asistent, Servisní pracovník u zákazníka, Analytik. 

Tab. 15 Příklad povolání a typové pozice a průřezové typové pozice 

POVOLÁNÍ Poradce managementu 

TYPOVÁ POZICE 
poradce systému managementu kvality, poradce systému 
managementu životního prostředí 

PRŮŘEZOVÁ TYPOVÁ POZICE Manažer projektu 

Souhrnně jsou povolání a typové pozice (průřezové typové pozice) nazývány jednotkami 
práce. Povolání a skupiny pracovních činností jsou do struktury NSP zařazovány dle kvalifikační 
úrovně a odborného směru. Kvalifikační úroveň (KÚ) odráží náročnost požadavků kladených na 
vykonavatele povolání. Rozlišujeme osm kvalifikačních úrovní dle náročnosti požadavků na 
povolání.  

Třídění jednotek práce dle kvalifikační úrovně umožňuje jejich horizontální členění a 
vytvoření využitelného přehledu pozic existujících na trhu práce kompatibilního s klasifikacemi 
světa vzdělávání (NSK, EQF a RVP) (viz Tab. 16). 

Tab. 16 Kvalifikační úrovně v NSP a vazby na NSK, EQF a stupně vzdělání 

VAZBY KVALIFIKAČNÍCH ÚROVNÍ V NÁRODNÍ SOUSTAVĚ POVOLÁNÍ NA NSK, EQF, RVP - STUPNĚ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

ÚROVEŇ V 
NSP 

ÚROVEŇ V 
EQF 

ÚROVEŇ V 
NSK 

STUPNĚ VZDĚLÁVÁNÍ 

1 1 1 základní vzdělání 

2 2 2 střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem 

3 3 3 střední vzdělání s výučním listem 

4 4 4 střední vzdělání s maturitní zkouškou 

5 5 5 
odborné specializace, pomaturitní vzdělávání, vzdělávací 
programy vedoucí k profesním kvalifikacím dle zákona č. 
179/2006 Sb. nejedná se o stupeň vzdělávání 

6 6 6 vyšší odborné vzdělávání, bakalářský studijní program 

7 7 7 magisterský studijní program 

8 8 8 doktorský studijní program 
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Přehled údajů popisu povolání, včetně garantů za zpracování a garantů za vykonání 
požadavků jsou uvedeny v příloze 3. 

Postup popisu povolání 

Při vymezování povolání a jeho popisu postupujeme dle určitých pravidel. Je nutné, 
abychom přesně stanovily veškeré požadované parametry pro určení povolání (viz Obr. 25). 

Název povolání/typové pozice - uvádí se v praxi nejpoužívanější označení 
povolání/typové pozice. 

Alternativní název typové pozice - uvádí se další běžně používané názvy typové pozice – 
slangové, cizojazyčné. 

Charakteristika povolání/typové pozice - charakterizuje se popisem předmětu 
vykonávané práce nebo pracovního prostředku a pracovní činností, která se s předmětem práce 
děje. 

Pracovní činnosti povolání/typové pozice - uvádí se základní činnosti, které blíže 
charakterizují náplň povolání/typové pozice dle běžné dělby práce. 

Příklady prací povolání/typové pozice – uvádí se klíčové druhy prací, které jsou seřazeny 
podle stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací. Příklady prací konkrétně charakterizují 
činnosti, které jsou klíčové při oceňování pracovní pozice – určení její složitosti a výše odměny, 
která za výkon náleží. NSP rozlišuje zařazení prací typických pro podnikatelskou sféru, kdy používá 
12 stupňový tarifní systém a prací pro rozpočtovou a státní sféru, používá 16 stupňový systém 
hodnocení dle Katalogu prací ve veřejných službách a správě.  

 

Obr. 25 Znázornění vazby typových pozic v povolání (zdroj NSP) 

Pracovní podmínky povolání/typové pozice – u předdefinovaných pracovních podmínek 
se uvádí druh a stupeň zátěže, což znamená míru zdravotního rizika. 

Stupňům zátěže:  

 Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) – faktor se při výkonu práce nevyskytuje, zátěž 
je minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.  
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 Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) – ze zdravotního hlediska je míra zátěže 
faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný 
pro zdravého člověka.  

 Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) – úroveň zátěže překračuje stanovené 
limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních 
technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví. 

 Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)- úroveň zátěže vysoce překračuje 
stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor 
preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví. 

Kvalifikační požadavky povolání/typové pozice - kvalifikační požadavky jsou požadavky, 
které pro výkon práce vyžadují zaměstnavatelé nebo je stanovuje právní předpis. Kvalifikační 
předpoklady zahrnují kvalifikační úroveň, základní odbornou přípravu (obor, směr, zaměření), 
stupeň vzdělání, příp. požadavky stanovené právním předpisem (certifikát, zákonem předepsaná 
praxe). U povolání se uvádí název odpovídající úplné profesní kvalifikaci v NSK. 

Certifikáty – dle číselníku certifikátů 

 Certifikáty povinné – certifikáty vyžadované ze zákona pro výkon dané pozice.  

 Certifikáty doporučené – certifikáty doporučované pro výkon pozice zaměstnavateli. 

Školní vzdělání  

 Obory poskytující nejvhodnější školní přípravu – stupeň a obor vzdělání, který představuje 
nejvhodnější (optimální) vzdělanostní základ. Pokud neexistuje optimální vzdělání, 
zůstane údaj nevyplněný.  

 Další obory poskytující vhodnou školní přípravu - obory vzdělání (resp. skupiny oborů 
vzdělání, příp. celé stupně vzdělání), s nimiž je možné vykonávat příslušnou jednotku 
práce (často po absolvování dalšího doplňkového vzdělání). Lze uvádět více oborů, stupeň 
vzdělání nemusí korespondovat s kvalifikační úrovní.  

Při zadávání oborů vzdělávání se používá Klasifikace kmenových oborů vzdělání - 
předmětem Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) jsou kmenové obory vzdělání, které 
vymezují jednotlivé oblasti či dílčí úseky vzdělání na základě jejich obsahové podobnosti. Kmenové 
obory vzdělání představují kategorie shrnující studijní a učební obory vzdělání. Účelem KKOV je 
možnost uspořádávání, začleňování a třídění studijních a učebních oborů vzdělání. 

Kompetence povolání/typové pozice  

Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 
umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. 

K tomu, aby bylo možno kompetence vyhodnocovat, musí být sledovatelné, měřitelné – 
hodnotitelné, trénovatelné – přístupné změně a rozvoji. V této oblasti je potřebné zaměřit 
pozornost na spolupráci sektorových rad a vzdělávacích institucí a vytvořit funkční systém dalšího 
vzdělávání. V rámci propojení systému NSP a NSK na RVP a ŠVP propojit systém informačních toků 
se vzdělávací soustavou, za účelem flexibilní reakce vzdělavatelů.  

NSP je založena na kompetenčním modelu, který umožňuje strukturovaně popsat a 
zařadit soubor požadovaných kompetencí pro výkon jednotek práce.  

Struktura kompetenčního modelu: 

jednotlivé kompetence jsou klasifikovány a jsou pro ně stanoveny úrovně, kterých mohou 
dosahovat. Klasifikace má hierarchickou strukturu. Existuje centrální databáze kompetencí, jako 
nástroj předávání informací o změnách v systému NSP a NSK, umožňuje vzájemné propojení NSP a 
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NSK, při změně NSP jsou informováni tvůrci NSK a naopak. Obě soustavy využívají kompetence při 
definování kvalifikačních požadavků. 

Rozlišujeme tuto strukturu kompetenčního modelu: 

 odborné znalosti a dovednosti – oborové, jsou souborem odborných požadavků 
potřebných pro výkon práce. Souvisí přímo s konkrétní specializací – profesí nebo 
oborem, ve kterém se práce vykonává, jsou měřitelné, obvykle testem nebo odbornou 
praktickou zkouškou. Rozlišuje se, zda jsou pro výkon povolání nutné či výhodné.  

 odborné znalosti – označují teoretické vědomosti požadované pro výkon určité pracovní 
činnosti nebo souboru pracovních činností 

 odborné dovednosti – označují praktické dovednosti požadované pro výkon určité 
pracovní činnosti, jedná se o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi. 

 obecné dovednosti – průřezové, jsou souborem obecných požadavků potřebných pro 
výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a 
jsou uplatnitelné napříč obory, např. práce na PC. Seznam obecných dovedností je uveden 
v příloze 4. 

 měkké kompetence - soft skills, jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon 
práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. 
Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné, např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení 
lidí). Seznam měkkých kompetencí je uveden v příloze 4. 

Úrovně a klasifikace kompetencí je vyjádřena číselnou hodnotou, která udává, v jakém 
rozsahu a hloubce je konkrétní kompetence vyžadována pro výkon dané jednotky práce. 

Ze strany světa práce – podniků a firem, je nutno průběžně poskytovat aktuální informace 
o vývoji povolání a kvalifikačních požadavků na ně kladených, aby byla zajištěna funkčnost 
systému.  

Při vzniku, změně či zániku povolání umožňuje NSP vytvoření, doplnění nových 
kompetencí nebo výmaz zaniklých kompetencí, včetně jejích klasifikace. V této oblasti by mělo 
dojít v rámci kvalifikačního týmu k rozdělení na oblastí odborného vzdělávání v rámci trvalé 
přípravy na povolání a oblast dalšího vzdělávání.  

Na základě prostudování NSP z pohledu vazby na budoucí model navržený v kapitole 9 – 
tzv. Kooperační model spolupráce vzdělávacích institucí se světem práce jako systém včasné 
identifikace potřeb, je zpracován popis povolání, typových pozic a průřezových pozic u povolání 
Obráběč kovů/Frézař, který je uveden v příloze 5. 

8.2.2 Národní soustava kvalifikací  

Zaměstnavatelé jsou podle zákoníku práce povinni zabezpečovat odborný rozvoj svých 
zaměstnanců, který představuje pro podniky určitý náklad. Ekonomicky jsou tedy zainteresovány 
na tom, aby poptávaly vzdělávání v souladu se svými potřebami. I v případě, že podnik umožňuje 
svému zaměstnanci zvyšování kvalifikace, je opět v ekonomickém zájmu podniku, aby se jednalo o 
takové zvýšení kvalifikace, které podnik potřebuje a využije. Jejich požadavky jsou sumarizovány a 
aktualizovány v národní soustavě kvalifikací. 

Národní soustava kvalifikací 

Vývoj evropských principů a nástrojů ovlivňujících odborné vzdělávání a kvalifikace, např. 
EQF, ECVET a EUROPASS je v ČR soustavně a dlouhodobě sledován a analyzován. Důraz na kvalitu, 
zahrnutí relevantních partnerů do odborného vzdělávání, přístup kladoucí důraz na výsledky 
učení, jsou základními principy evropské politiky ve vzdělávání, se staly i součástí politiky v České 
republice. Byly učiněny strategicko-operační kroky směřující k vytvoření a rozvoji soustavy 
kvalifikací v České republice. 
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Národní soustava kvalifikací  

zveřejňuje informace o profesních kvalifikacích, které jsou schválené a uplatnitelné na 
pracovním trhu v ČR. Národní soustava kvalifikací by vždy měla přímo navazovat na aktuální 
výstupy Národní soustavy povolání. Podává informace v oblasti kvalifikačních požadavků na 
vzdělání, ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v ČR.  

Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na 
výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Tvoří spojující systémový rámec 
pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s 
kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech. 

Národní soustavou kvalifikací (NSK) rozumíme veřejně přístupný registr všech úplných 
profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České 
republiky. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na 
způsob jejich získání. Popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí 
pracovní činnosti.  

Národní soustava povolání (NSP) je standardizovaným aktuálním popisem světa práce 
vytvářeném zástupci zaměstnavatelů. Podstata vlivu NSP spočívá v tom, že profesní kvalifikace 
NSK jsou definovány jako způsobilosti vykonávat jednotky NSP (povolání, typové pozice), popisuje, 
co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti.  

Cílem NSK je vytváří systémové prostředí, které podporuje: 

 srovnatelnost výsledků učení dosažených různými cestami, umožňující uznávání 
skutečných znalostí a dovedností nezávisle na způsobu jejich získání, 

 srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v rámci EU,  

 přenos požadavků trhu práce do vzdělávání,  

 veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích.  

NSK v kontextu legislativy 

Základními právními dokumenty, které v České republice formují právní prostředí pro 
proces uznávání kvalifikací, jsou:  

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).  

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách - vysokoškolský zákon).  

 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání).  

NSK má silné věcné, legislativní a smluvní vazby na domácí i mezinárodní aktivity:  

 na Strategii celoživotního učení v ČR, 

 na živnostenský zákon, 

 na sektorové rady, 

 na Evropský rámec kvalifikací (EQF), 

 na Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání (ECVET), 

 na aktivity OECD. 
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NSK vznikla v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání, definuje kvalifikace ve vztahu k povoláním. Ta jsou součástí Národní soustavy 
povolání (NSP), jejíž tvorbu, aktualizaci a obsah ustanovuje zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti. 

Hlavním cílem zákona č. 179/2006 Sb., je umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány 
jejich skutečné znalosti, dovednosti a kompetence bez ohledu na to, jak je získali, ve škole, v 
kurzu, v praxi, samostudiem aj. Není zde podstatná vzdělávací cesta, ale osvojení požadovaných 
kompetencí.  

Zákon ustanovuje Národní soustavu kvalifikací a definuje, co je jejím obsahem, jak a kým 
jsou kvalifikace popisovány a schvalovány, podle jakých pravidel probíhá ověřování a uznávání 
kvalifikací. Také stanovuje způsoby, jak lze prostřednictvím těchto kvalifikací dospět ke stupni 
vzdělání ve smyslu školského zákona. Zákon byl upraven novelou č. 53/2012 Sb. 

Zákon stanovuje univerzální systém hodnocení vzdělání dosaženého mimo vzdělávací 
soustavu a zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověření vědomostí a dovedností 
jedince. Umožňuje získat osvědčení o uznání tzv. dílčí kvalifikace, tedy takových dovedností 
nabytých neformálním vzděláváním nebo informálním učením, které vedou k uplatnění jedince na 
trhu práce. V souvislosti s platností uvedeného zákona bylo rovněž zahájeno praktické využívání 
mechanismů Národní soustavy kvalifikací. 

Při tvorbě NSK se vychází z kvalifikačních požadavků. Každá kvalifikace je definována 
jednotlivými kvalifikačními požadavky, tyto požadavky se nazývají způsobilosti, resp. kompetence 
– jde o pojmy vyjadřující totéž.  

Rada Evropy pohlíží na kompetence jako na obecnou schopnost založenou na znalostech, 
zkušenostech, hodnotách a dispozicích, již jedinec rozvinul během své činné účasti na vzdělávání. 

Tyto kompetence jsou dvojího typu: 

 Odborné kompetence (způsobilosti) – určují, co by pracovník měl umět po odborné 
stránce (např. diagnostikování poruch automobilu, měření elektrických veličin, vedení 
podvojného účetnictví aj.). Každá odborná kompetence je přiřazena k určité kvalifikační 
úrovni. Důvodem je, že náročnost jednotlivých kompetencí vytváří náročnost kvalifikace 
jako celku a má-li být kvalifikace zařazena do určité kvalifikační úrovně, je třeba do 
kvalifikačních úrovní zařadit i jednotlivé kompetence. 

 Obecné kompetence (způsobilosti) vymezují, co by pracovník měl zvládat nad svoji 
odbornost, jinými slovy, jde o způsobilost zvládat určité komplexy činností bez ohledu na 
jejich odborné zaměření (např. týmová práce, rozhodování, analyzování problémů, řízení 
lidí aj.).  

Obecné kompetence pro různé oblasti uplatnění nejsou vyžadovány ve stejné úrovni 
náročnosti. Byly zvoleny tři úrovně: elementární, pokročilá, špičková – vrcholová. 

Zákon č. 179/2006 Sb., byl upraven novelou č. 53/2012 Sb.  

Zákon rozlišuje dva druhy kvalifikací: 

A. Úplnou profesní kvalifikaci (ÚPK) v § 2 písm. c) zákona č. 179/2006 Sb. definuje jako 
„odbornou způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém 
povolání“ (např. cukrář, kadeřník, instalatér, ekonom, strojírenský technik aj.). Případně více 
povolání s perspektivou, že se bude jednat o povolání obsažená v NSP.  

Úplnou profesní kvalifikaci je možné získat třemi způsoby: 

 Přípravou v rámci počátečního vzdělávání, tj. úspěšným absolvováním oboru vzdělání 
(SŠ, VOŠ), resp. studijního programu (VŠ). 
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 Získáním profesních kvalifikací, které jsou podmnožinou příslušné úplné profesní 
kvalifikace, a poté složením zkoušky předepsané školským zákonem pro tuto úplnou 
profesní kvalifikaci (nový způsob ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb.). Po předložení 
osvědčení o těchto profesních kvalifikacích bude zájemci umožněno vykonat předepsanou 
zkoušku (např. závěrečnou zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem), aniž by musel 
absolvovat školní vzdělávání. 

 Získáním profesní kvalifikace nebo profesních kvalifikací umožňujících výkon určitého 
povolání v kombinaci se získáním stupně vzdělání v některém oboru vzdělání (nový 
způsob ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb.). Jde např. o případy, kdy občan má určitý 
stupeň vzdělání a získá profesní kvalifikace vedoucí k některé úplné profesní kvalifikaci 
tohoto stupně (např. vyučený obráběč kovů získá dílčí kvalifikace vedoucí k úplné 
kvalifikaci zedník), patří sem také úplné profesní kvalifikace, pro které nepřipravuje žádný 
obor vzdělání ani žádný studijní program. 

B. Profesní kvalifikaci (PK) v § 2 písm. d) zákona č. 179/2006 Sb. definuje jako „odbornou 
způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních 
činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném 
v kvalifikačním standardu“. Znamená to, že tyto soubory činností jsou většinou užší než povolání a 
podstatné pro ně je, že ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. montáž nábytku, 
montáž výtahů, výroba čalouněných sedadel, sportovní masáž, vazba a aranžování květin, příprava 
studené kuchyně, výroba zmrzliny aj.). Jsou to určité úzké „jednotky práce“, může jít i o jednu 
činnost, která však je uplatnitelná na trhu práce. 

V současné době probíhá uznávání řady odborných způsobilostí podle různých 
legislativních předpisů či norem (např. svářečské zkoušky, obsluha jeřábů, obsluha nízkotlakých 
kotlů aj.). Přináší transparentnost do nepřehledného množství různých osvědčení a certifikátů, 
které jsou v současnosti udělovány absolventům kurzů dalšího vzdělávání, a umožňuje 
srovnatelnost těchto osvědčení. 

Zatímco soustava úplných profesních kvalifikací má již svůj předobraz v soustavě oborů 
vzdělání a studijních programů, soustava profesních kvalifikací je zcela nový produkt. Bylo by 
přínosné i v oblasti profesních kvalifikací úzce spolupracovat se středními školami a soustavou 
oborů vzdělávání. Přizpůsobit vzdělávací nabídku a možnosti středních škol těmto novým 
produktům a využít volné kapacity škol. Soustava profesních kvalifikací by se mohla úžeji propojit 
se soustavou úplných profesních kvalifikací, s níž by vytvářela jeden systém. 

Profesní kvalifikaci je možné získat úspěšným složením zkoušky podle kvalifikačního a 
hodnoticího standardu příslušné profesní kvalifikace. Vymezování kvalifikací a tvorba jejich 
kvalifikačních a hodnoticích standardů probíhá za metodické podpory NÚV v sektorových radách. 
Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační a hodnoticí standard. 

Kvalifikační standardy pro úplné profesní kvalifikace a profesní kvalifikace mají společné 
jádro v odborných kompetencích (způsobilostech) vycházejících z pracovních činností 
vykonávaných v příslušných povoláních, resp. užších „jednotkách práce“. 

Z hlediska legislativního nemají standardy pro úplné profesní kvalifikace a profesní 
kvalifikace stejnou pozici:  

 Kvalifikační standard úplné profesní kvalifikace je obsahovým východiskem pro tvorbu 
kurikula oborů vzdělání (rámcových vzdělávacích programů), resp. úpravy vzdělávacích 
cílů; dále je východiskem pro určování vztahu jednotlivých profesních kvalifikací k 
příslušné úplné profesní kvalifikaci.  

 Kvalifikační standard profesní kvalifikace je zákonem stanovenou normou pro profesní 
kvalifikace. 
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Základními stavebními prvky Národní soustavy kvalifikací jsou standardy. V nich se 
jednotně, předem stanoveným a strukturovaným postupem popisují požadavky na kvalifikace - 
kvalifikační standardy a hodnoticí standardy - kritéria a činnosti, jimiž se u zájemců ověřuje 
stupeň zvládnutí těchto požadavků.  

Dne 1. 8. 2007 nabyl v plném rozsahu účinnosti zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání). Klíčovým nástrojem jeho naplnění v praxi je Národní soustava kvalifikací (dále 
jen „NSK“), která je tvořena v rámci individuálního projektu národního NSK2. Vlastní databáze 
Národní soustavy kvalifikací je v procesu tvorby a je naplňována úplnými profesními kvalifikacemi 
a profesními kvalifikacemi a jejich kvalifikačními a hodnotícími standardy primárně do úrovně 
ISCED 3C, resp. úrovně 4 EQF. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je na základě § 7 odst. 1 a § 8 odst. 2 zákona 
č. 179/2006 Sb. pověřeno schvalovat kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací: 

Kvalifikační standardy  

Kvalifikační standard profesní kvalifikace je v § 2 písm. f) zákona č. 179/2006 Sb. 
definován jako „strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon určité 
pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo 
více povoláních“. 

Dle § 7 odst. 1 zákona č. 179/2006 Sb. schvaluje kvalifikační standardy MŠMT v dohodě 
s autorizujícím orgánem (MPO, MD, MZe a MK). V souladu s tímto ustanovením jsou kvalifikační 
standardy tvořených profesních kvalifikací zaslány vždy odpovídajícím ministerstvům, (MPO, MD, 
MZe a MK) s žádostí o vyjádření stanoviska k vytvořené profesní kvalifikaci, případně celé sadě 
nových kvalifikací. Stanoviska všech autorizujících orgánů jsou vždy přílohou ke schválení 
předkládaných materiálů.  

Dle § 7 odst. 2 zákona č. 179/2006 Sb. jsou kvalifikační standardy připravovány ve 
spolupráci s MPSV. Toto ustanovení je naplněno tvorbou standardů na základě podkladů a 
požadavků Národní soustavy povolání. 

Hodnotící standardy  

Hodnotící standard profesní kvalifikace je v § 2 písm. g) zákona č. 179/2006 Sb. definován 
jako „soubor kritérií, organizačních a metodických postupů a materiálních a technických 
předpokladů stanovených pro ověřování dosažení odborné způsobilosti vykonávat řádně určitou 
pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo 
více povoláních“. 

Jak vznikají standardy? 

Sektorové rady sdružují nejreprezentativnější zástupce zaměstnavatelů v jednotlivých 
odvětvích (resp. profesních oblastech) a ti se na základě každoročních rozborů situace na trhu 
práce rozhodují, pro které segmenty trhu práce je žádoucí vytvářet standardy profesních 
kvalifikací. 

Poté se pod patronací jednotlivých sektorových rad ustaví pro každou profesní kvalifikaci 
pracovní skupina expertů, která vytvoří návrhy jejího kvalifikačního a hodnoticího standardu. 
Návrhy standardů projednává, případně upravuje sektorová rada. NÚV zajišťuje jejich metodickou 
správnost a předkládá je k dalším schvalovacím procesům, na nichž se podílí autorizující orgán, 
MPSV a MŠMT, s nimiž poté řeší jejich připomínky. 

Standardy profesních kvalifikací jsou po projednání v pracovních výborech a po schválení 
ministrem MŠMT ČR, uveřejněny v IS NSK [22] na www.narodnikvalifikace.cz.  

http://www.narodnikvalifikace.cz/
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Následují procesy autorizace, tedy udělování oprávnění subjektům, které budou podle 
hodnoticích standardů pro příslušné profesní kvalifikace realizovat zkoušky. Proces vzniku 
standardu počínaje jeho návrhem a konče jeho schválením MŠMT je časově náročný a trvá 12–20 
měsíců. Práce na Národní soustavě kvalifikací pokračují až do současné doby. Do definování 
kvalifikačních požadavků jsou v široké míře zapojeni zaměstnavatelé. Prostřednictvím svého 
členství v sektorových radách, mohou upravovat a aktualizovat kvalifikační a hodnoticí standardy 
v NSK.  

8.2.3 Rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy 

Charakteristika a funkce rámcových vzdělávacích programů 

Národní program vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha, a zákon č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zavedl do 
vzdělávací soustavy nový systém vzdělávacích programů. 

Kurikulární dokumenty jsou nyní tvořeny na dvou úrovních: 

 státní - v podobě rámcových vzdělávacích programů (RVP), 

 školní - v podobě školních vzdělávacích programů (ŠVP). 

RVP pro střední odborné vzdělávání jsou: 

 závazným dokumentem pro všechny školy poskytující střední odborné vzdělávání, které 
jsou povinny jej respektovat a rozpracovat do svých školních vzdělávacích programů, 

 státem vydané pedagogické dokumenty, které vymezují závazné požadavky na vzdělávání 
v jednotlivých stupních a oborech vzdělání, tzn. zejména výsledky vzdělávání, kterých má 
žák v závěru studia dosáhnout, 

 veřejně přístupným otevřeným dokumentem pro pedagogickou i nepedagogickou 
veřejnost, který bude po určitém období platnosti nebo podle potřeby inovován. 

Podle kategorií oborů vzdělání pro každý obor vzdělání vznikl samostatný RVP. Jedná se o 
obory sekundárního odborného vzdělávání dle kategorií uvedených v tabulce17.  

Tab. 17 Obory sekundárního odborného vzdělávání 

KÓD DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

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

E 
Nižší střední odborné vzdělání - nižší střední odborné vzdělání (vzdělávací 
programy učilišť, odborných učilišť) 

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

L 

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

M 

Úplně střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) - úplné střední 
odborné vzdělání dosažené absolvováním vzdělávacích programů ukončených 
maturitou, s výjimkou programů uvedených v bodě L, pomaturitní studium 
kvalifikační  

Rámcové vzdělávací programy pro odborné školy byly připravovány v několika vlnách, jak 
je uvedeno v tabulce 18. 
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Tab. 18 Přehled rámcových vzdělávacích programů 

VLNA OBDOBÍ REALIZACE POČET RVP ŠKOLY PODLE NICH UČÍ OD 

1. vlna červen 2007 62 RVP 1. ZÁŘÍ 2009 

2. vlna květen 2008 82 RVP 1. ZÁŘÍ 2010 

3. vlna květen 2009 82 RVP 1. ZÁŘÍ 2011 

4. vlna duben 2010 49 RVP 1. ZÁŘÍ 2012 

5. vlna červenec 2012 4 RVP 1. ZÁŘÍ 2014 

6. vlna listopad 2012 1 RVP 1. ZÁŘÍ 2015 

Rámcové vzdělávací programy (RVP) středního odborného vzdělávání byly připravovány 
centrálně v Národním ústavu odborného vzdělávání (dále jen NÚOV).  

Na jejich tvorbě se podílely jako spoluautoři, konzultanti či posuzovatelé (v rámci 
veřejného připomínkového řízení a schvalovacího řízení MŠMT) jak školy, tak další sociální 
partneři, především ze zaměstnavatelské sféry. Nedošlo k naplnění očekávání a absolventi 
středních odborných škol nesplňují očekávání zaměstnavatelů.  

Zároveň byla provedena ve spolupráci se sociálními partnery revize původní soustavy 
oborů vzdělání. Došlo k redukci počtu asi 800 oborů na 275 šířeji koncipovaných oborů (následně 
došlo i další redukci oborů), ke kterým byly vytvořeny RVP.  

Sociální partneři se podíleli především na vymezování odborného profilu RVP, odborných 
kompetencí absolventů jednotlivých oborů vzdělání, obsahu vzdělávání a požadavků na jeho 
výsledky vzdělávání. Vyjadřovali se i k dalším požadavkům stanoveným RVP na odborné 
vzdělávání žáků SOŠ a SOU. Tyto požadavky měly většinou velmi obecný charakter, což umožnilo 
odklon od požadavků zaměstnavatelů.  

RVP jsou koncipovány převážně tak, že neumožňují zaměřit odborné vzdělávání přímo na 
obor, to znamená na jedno povolání, ale naopak na celou skupinu příbuzných povolání. To 
způsobuje rozpor v požadavcích zaměstnavatelů, kteří většinou upřednostňují odborné znalosti 
dané profese a požadavky kladené na širší uplatnitelnost vzhledem k proměnám trhu práce, které 
vyžadují obecnější rámec. V rámci tvorby RVP a následně ŠVP je nutno hledat kompromis.  

Charakteristika a funkce školních vzdělávacích programů 

Školní vzdělávací programy (ŠVP) jsou učebními dokumenty konkrétní školy. Pro každý 
obor vzdělání, který škola nabízí, musí být zpracován samostatný ŠVP. ŠVP musí být v souladu 
s příslušným RVP, avšak škola jej může koncipovat tak, aby odpovídal jejím vzdělávacím záměrům 
a podmínkám. Na zpracování ŠVP má škola dva roky od doby vydání příslušného RVP. 

Součástí tvorby ŠVP, respektive východiskem pro rozhodování o vzdělávací strategii školy 
a koncepci jednotlivých ŠVP, by mělo být posouzení a možností nebo zájmu o školu ze strany 
budoucích žáků a jejich rodičů, jako významného sociálního partnera školy.  

ŠVP a oborová nabídka školy by měla vycházet z vlastních vzdělávacích podmínek, 
zohlednit zejména regionální trh práce, jeho strukturu, možnosti uplatnění absolventů i dalších 
aspektů, např. širšího nebo užšího zaměření oboru vzdělání a kompetencí absolventů a požadavků 
kladených na kvalifikaci absolventů. 

Zapojení středních škol do procesu tvorby NSK 

Vzdělávací instituce by měly mít snadno dostupné informace nejen o současné poptávce 
po vzdělávacích službách, ale i o budoucích trendech, na které je třeba se připravit. Jednotlivé 
realizační kroky by měly mít pevně stanovenou organizační strukturu, včetně vymezení 
zodpovědnosti. Pak budou mít všechny subjekty poskytující vzdělávání šanci, aby svou nabídku 
přizpůsobily potřebám trhu práce. 
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Domnívám se, že již v této fázi je prostor pro širší zapojení středních škol dle oborů 
vzdělávání. Jednotlivé střední školy by mohly vytvářet sdružení škol odpovídající profesním 
oblastem, dle oborů vzdělávání a jejich specializace. Volení zástupci těchto školských sdružení by 
se na základě zapojení do práce sektorových rad podíleli na rozborech situace na trhu práce, byli 
by přítomni a tím informováni o potřebě a vzniku nových profesních kvalifikací, pro které 
segmenty trhu práce se vytvářely a mohli by tyto informace neprodleně přenášet v rámci své 
oborové specializace vzdělávacím institucím daného oborového zaměření, které by mohly tyto 
požadavky zapracovávat do svých ŠVP, případně reagovat tvorbou vzdělávacích programů, 
rozšiřující základní vzdělávací nabídku a přibližující se požadavkům praxe. Nabízet různé formy 
dalšího vzdělávání, např. realizací rekvalifikací v programu celoživotního vzdělávání. 

Mohly by vytvářet vzdělávací programy, které by byly akreditovány a na základě těchto 
akreditovaných vzdělávacích programů vytvářet nabídku, která vychází a reaguje na potřeby 
zaměstnavatelů. Střední školy by tím rozšířily i žádoucí doplňkovou vzdělávací nabídkou, která by 
zefektivnila financování středních škol v době poklesu populační křivky.  

Tento postup by také zjednodušil i proces autorizací. Jednotlivé střední školy by mohly 
žádat o statut „autorizované osoby“. Každý subjekt, který chce být autorizovanou osobou pro 
určitou profesní kvalifikaci, může o autorizaci požádat tzv. autorizující orgán, což je organizace 
státní správy (některé ministerstvo), jež je dle přílohy k zákonu č. 179/2006 Sb. podle odvětví 
uvedená pro příslušnou profesní kvalifikaci v NSK. 

Požadavky, které jsou kladeny na odbornou způsobilost autorizované osoby a požadavky 
na materiálně-technické zázemí autorizované osoby, střední školy většinou splňují.  

Zapojení středních škol by přispělo i k profesionalitě a objektivitě posuzování při 
probíhajících zkouškách pro získání osvědčení k výkonu profesní kvalifikace.  

Střední školy disponují odborným personálním zajištěním aprobovaných pedagogů, 
znalých k čemu je třeba přihlížet při stanovování výsledného hodnocení při ověřování odborné 
způsobilosti vykonávat pracovní činnosti v určitém povolání – např. jak vytvářet zadání, včetně 
podkladů, norem, potřebné materiálně-technické zabezpečení, znají požadavky na složení 
zkušební komise, vědí, k čemu je třeba zejména přihlížet při stanovení výsledného hodnocení. 

Česká republika přiřadila k Evropskému rámci kvalifikací pro celoživotní učení svůj 
vzdělávací a kvalifikační systém. Existující systém klasifikace kvalifikací získávaných v počátečním 
vzdělávání (Klasifikace kmenových oborů vzdělání, dále KKOV) a úrovně kvalifikací vedených v 
registru Národní soustava kvalifikací jsou přiřazeny k úrovním Evropského rámce kvalifikací (EQF). 
Umožňují, propojení s požadavky na kvalifikace v rámci mezinárodního trhu práce.  

K úrovním EQF jsou v ČR přiřazovány úrovně kvalifikací získávaných:  

 v systému počátečního primárního a sekundárního vzdělávání,  

 v systému terciárního vzdělávání,  

 v systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle zákona č. 179/2006 Sb.  

Potřeba srovnatelnosti, transparentnosti, aktualizovatelnosti a možnosti další 
konkretizace a rozšiřování kompetencí vyžaduje, že NSK musí být skutečnou soustavou, 
propojenou se vzdělávají soustavou a systémem tvorby RVP, ŠVP a akreditovaných vzdělávacích 
programů, nikoliv jen bází jednotlivých údajů. Jak kurikula pro počáteční vzdělávání, tak 
deskriptory úrovní a standardy kvalifikací v NSK jsou založeny na zásadě a cíli výsledků učení. 

K propojení EQF, NSP a NSK, RVP a ŠVP - Vzdělávací nabídka a síť škol by měla 
z požadovaných kvalifikací uvedených v NSK vycházet a být na nich plně závislá. Systém může 
fungovat jedině tehdy, bude-li mít k dispozici propojené aktualizované informační soustavy.  
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V NSK je prozatím uvedeno 688 celostátně platných registrovaných kvalifikací. Národní 
soustava kvalifikací zatím obsahuje především kvalifikace řemeslné a kvalifikace z oblasti služeb. 
Pro fungování celého systému je potřebné dlouhodobě monitorovat a vyhodnocovat situaci na 
trhu práce a ve spolupráci firem, úřadu práce a poskytovatelů vzdělávání, vč. autorizovaných osob 
sumarizovat a zpracovat potřeby v jednotlivých oborech.  

Spoluprací těchto partnerů by mělo dojít k propojení systému, zlepšení jeho fungování. 

Tab. 19 Možnosti propojení NSP, NSK, RVP, ŠVP a přínosy pro jednotlivé uživatele 

PROPOJENÍ NSP, NSK,RVP,ŠVP 

 
NSP NSK RVP ŠVP 

GARANT POŽADAVKU ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKU ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKU ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKU ZPRACOVÁNÍ 

 
zaměstna-

vatelé 
sektorové 

rady 
zaměstna-

vatelé 
sektorové 

rady 
sektorové 

rady 
MŠMT ČR 

zaměstna-
vatelé, SR, 

SŠ, 
vzdělávací 
instituce 

Uživatelé: 
občané, 

rodiče, žáci 

Orientace v nabídce 
povolání 

Zjištění kvalifikačních 
požadavků 

Zjištění oboru 
vzdělávání 

Zjištění obsahu oboru 
vzdělávání a studijních 

požadavků, včetně 
nabídky vzdělávacích 

zařízení 

Přínos pro 
uživatele 

Uživatelé prostřednictvím propojeného systému získají garantovanou informaci o 
nabídce povolání, o kvalifikaci požadované pro výkon povolání, možnosti 
uplatnění, společně s nabídkou oborů vzdělání odpovídající danému povolání, 
včetně vzdělávacích institucí, které danou kvalifikaci připravují. 

Uživatelé: 
zaměstna-

vatelé 
 

Přínos pro 
uživatele 

Systém, který má potenciál zajistit zaměstnavatelům personální zdroje žádané 
kvalifikace, dle předem vyspecifikovaných požadavků obsahu, odpovídajícím 
nárokům výkonu praxe. 

Uživatelé: 
školy a 

vzdělávací 
instituce 

Přínos pro 
uživatele 

Přímá vazba na požadavky trhu práce, včetně aktualizace obsahu kvalifikací. 
Oborová nabídka flexibilní požadavkům povolání a kvalifikací. Síť a kapacita škol 
odpovídající potřebám trhu práce na státní i regionální úrovni. 

Rychlý vývoj technologií, změny v dělbě práce, vývoj nových druhů zboží i služeb, 
globalizace a s ní související přesuny jednotlivých výrob i celých odvětví mezi státy, to vše 
způsobuje, že dříve získané znalosti je třeba neustále rozvíjet a doplňovat. Teprve tak se vytváří a 
udržuje skutečná kvalifikace člověka potřebná pro uplatnění na trhu práce a postup po kariérové 
dráze.  

Z výše uvedeného vyplývají důležité zásady:  

 Východiskem pro NSK jsou potřeby trhu práce. Ty jsou formulované a aktualizované 
prostřednictvím Národní soustavy povolání.  

 NSK, resp. standardy kvalifikací, jsou zdrojem pro vzdělávání a kritériem pro uznávání 
kvalifikací. Jsou zdrojem pro tvorbu rámcových vzdělávacích programů středních škol i 
vzdělávacích programů dalších vzdělavatelů.  

 RVP, ŠVP – vzdělávací programy vycházejí a reagují na požadavky těchto národních 
soustav.  

Nutné je zohlednit přímou vazbu NSP, NSK na RVP a ŠVP a navrhnou model umožňující 
spolupráci a propojení jednotlivých účastníků a uživatelů systému v těchto oblastech:  

 vazba kvalifikačních a vzdělávacích úrovní, 

 vazba povolání, kvalifikace a obsah vzdělávání, 
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 vazba typových pozic, menších jednotek práce a kvalifikace na obsah vzdělávání a 
jednotek učení, 

 sjednocení pojmů používaných v NSP, NSK a RVP, ŠVP s přihlédnutím k požadovaným 
kompetencím, 

 způsob předávání, zpracování a schvalování požadavků zaměstnavatelů na změny 
v obsahu a struktuře oborů vzdělávání ve vazbě na požadavky NSP a NSK, 

 vymezení pojmů a používání jednotné metodiky, 

 vymezení rámcových pravidel spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacího systému při 
uspokojování požadavků ve vztahu NSP, NSK a RVP, ŠVP, 

 potřeba spolupráce při projednávání legislativních úprav podporujících a umožňujících 
požadované změny, 

 iniciace změny zákonných norem - jednoznačně vymezit vztahy mezi NSP, NSK, RVP a ŠVP 
z hlediska zaměstnanosti, trhu práce, vzdělávací soustavy.  

Tyto vztahy lze znázornit následujícím způsobem zobrazeným na obrázku 26. 

 

Obr. 26 Schéma mechanizmu celoživotního vzdělávání s využitím nástrojů NSP a NSK [36] 

Jak již bylo řečeno, pro konkurenceschopnost ekonomiky jsou nejdůležitější lidské zdroje. 
Významným faktorem přitom je, aby na trh práce vstupovali lidé s kvalifikacemi, které odpovídají 
požadavkům zaměstnavatelů, aby byli pro firmy co nejlépe uplatnitelní. 
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9 NÁVRH KOOPERAČNÍHO MODELU SPOLUPRÁCE 
VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SE SVĚTEM PRÁCE JAKO 
SYSTÉM VČASNÉ IDENTIFIKACE POTŘEB 

Uplatnění absolventů na trhu práce je jedním z hlavních kvalitativních ukazatelů a cílem 
vzdělávací soustavy. Střední a vyšší odborné vzdělávání, je vedle své funkce přípravy na 
pokračování ve vzdělávání na vysoké škole, posuzováno především s ohledem na soulad 
s potřebami trhu práce, zjednodušeně řečeno, zda dochází k absorpci absolventů trhem práce a 
zda počty absolventů v jednotlivých oborech odpovídají potřebám trhu práce.  

Požadavky trhu práce, resp. poptávka potenciálních zaměstnavatelů musí být 
východiskem pro cíle vzdělávací politiky. Oblasti trhu práce a vzdělávání by neměly být od sebe 
odtrženy. Systém odborného vzdělání by měl být provázán s průmyslovou podnikatelskou sférou a 
trhem práce. Nepropojenost je příčinou vysoké nezaměstnanosti absolventů a omezuje rozvoj 
české ekonomiky.  

9.1 ZMĚNY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PO ROCE 1989 – PŘÍČINY SOUČASNÉHO 
STAVU 

Systém odborného vzdělávání a přípravy mládeže na budoucí povolání ovlivnily jeho 
změny po roce 1989.  

Do roku 1989 byla příprava technických profesí realizována většinou v učilištích a 
středních odborných školách, které v převážné míře patřily podnikům a byly jejich součástí. 
Teoretická příprava byla členěna na všeobecnou a odbornou část. Teoretická část probíhala na 
školách a byla realizována učiteli, kteří byli zaměstnanci krajských úřadů, odborů školství.   

Odborný výcvik i odborná praxe se realizoval přímo v provozech podniků, v reálném 
pracovním prostředí. Odbornou pedagogickou stránku praktické části přípravy žáků zajišťovali 
mistři odborného výcviku, kteří byli zaměstnanci podniku. Na jejich kvalifikaci byly kladeny 
požadavky vyučení v oboru, maturita a doplňkové pedagogické vzdělání, vysoká odbornost a 
zkušenost. Podniky hradily mzdy mistrů OV/PV a také odměny žáků, kteří prováděli produktivní 
práci v rámci odborného výcviku. 

Tím bylo zajištěno propojení vzdělávání a praxe, i přenos vývoje techniky a technologií do 
obsahu vzdělávání.  

 Učiliště byla propojena s personálním řízením podniku a požadavky na oborovou 
strukturu a počty přijímaných žáků byly stanoveny z predikovaných potřeb podniku. Na základě 
toho byla realizována příprava žáků v oborech a počtech, které podnik vyžadoval a jejichž 
absolventy v rámci podniku uplatnil.   

Řízení určitého oborového zaměření spadalo do řízení daného resortu a bylo spravováno 
příslušným oborovým ministerstvem. 

Po roce 1989 došlo k následujícím změnám systému: decentralizaci řízení národního 
hospodářství, změně vlastnických forem a následně k změně a decentralizaci v řízení vzdělávání. 
Jednotlivá vzdělávací zařízení byla od podniků delimitována.  Řízením středního školství bylo 
pověřeno MŠMT ČR. Odborné školy, až na malé výjimky, přestaly být řízeny oborovými 
ministerstvy. Při realizaci reformy veřejné správy došlo v roce 2001 k převedení zřizovatelské 
působnosti středních škol z centrálních orgánů veřejné správy na kraje jako vyšší územní 
samosprávné celky. Tyto změny se projevily i v systému financování regionálního školství, které 
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přešlo na normativní systém financování tzv. „na žáka“, kdy jednotkou úhrady je žák školy. 
Normativní systém způsobil značné problémy. Hlavní důraz je kladen na ekonomickou stránku, 
přičemž důsledkem je pokles kvality vzdělávání na středních odborných školách.    

Do roku 2007 bylo vzdělávání realizováno na základě učebních osnov, které specifikovaly 
požadavky a tvořily jednotný vzdělávací základ v rámci příslušného oboru pro celou ČR. Velkou 
změnou byl zásah do tvorby obsahu kurikula. Přechod od jednotných učebních osnov k rámcově 
vzdělávacím programům naráží na disproporce: nejednotnost v průřezových tématech ŠVP, 
volnost časového rozvržení, ve kterých ročnících se průřezová témata a jejich tematické okruhy 
realizují. Liší se i hodinová dotace pro realizaci jednotlivých průřezových témat na jednotlivých 
školách.  

Různá vzdělávací východiska a vzdělávací strategie, byly častou překážkou při spolupráci 
škol oborově totožných při společné realizaci projektů. Pokud školy chtěly společně realizovat 
projekty, byla nutná revize a sladění ŠVP mezi školami. Problémy také činí učebnice. Je velká 
roztříštěnost jejich nabídky. Přesto označení, že jsou sestaveny podle RVP, neodpovídají potřebám 
pedagogické praxe.  

Tento systém neodpovídá požadavkům na jednotné měřitelné výstupy jednotlivých 
stupňů vzdělání. Konstrukce vzdělávacích programů vede zákonitě ke zvýšené potřebě 
monitorování celého systému a jeho revizi. Sledovat, zachytit a transformovat do norem, osnov a 
jiných dokumentů, vývoj potřeb a požadavků sociálních partnerů ve vazbě na potřeby 
průmyslových podniků, firem, zaměstnavatelů regionu i národního hospodářství.  

Na základě demografického vývoje, který se projevuje poklesem počtu nastupujících žáků, 
proběhla tzv. optimalizace sítě škol. Optimalizace proběhla bez stanovení objektivních, 
transparentních optimalizačních kritérií. Proces úpravy sítě škol nezohlednil vzdělávací systém 
jako celek. Z tohoto přístupu pramenily problémy, kdy docházelo k optimalizaci sítě škol jednoho 
zřizovatele, většinou škol zřizovaných kraji, a na druhé straně vzniku nových soukromých škol. 
Nebylo dosaženo cíle snížení přebytku volných kapacit.   

9.2 PROBLEMATICKÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOSTI - ANALÝZA 
SOUČASNÉHO STAVU 

Z analýz projektů zaměřených na spolupráci středních odborných škol a firem, a z výše 
uvedeného vývoje systému odborného vzdělávání, vyplývají primární okruhy systémových 
narušení.  

9.2.1  Predikce potřeb trhu práce 

V současné době vazby mezi středním odborným školstvím a zaměstnavateli nejsou 
funkčně propojeny. Současný systém spolupráce představuje nekoordinovanou síť nepřehledných 
vazeb jednotlivých subjektů, které podléhají mnoha objektivním i subjektivním faktorům 
(ekonomickým, sociálním, regionálním, politickým). 

Na základě delimitace odborných škol od podniků došlo k narušení jejich přímé vazby na 
personální požadavky podniků. Ztráta kontinuálních informací o požadavcích zaměstnavatelů na 
strukturu a počet budoucích lidských zdrojů je hlavní příčinou scházejících predikcí potřeb trhu 
práce na všech úrovních.  

V ČR nejsou prováděny výchozí projekce makroekonomických veličin. Neexistuje žádná 
závazná oficiální souhrnná projekce potřeby počtu pracovních míst podle jednotlivých sektorů 
ekonomiky, která by se odrážela v oborové vzdělávací nabídce. Dochází pouze k ad hoc srovnání 
podílu pracovníků jednotlivých sektorů hospodářství na celkové zaměstnanosti a podílu 
absolventů škol pro odpovídající skupiny oborů vzdělání. Následuje pouze konstatování nesouladu 
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mezi tvorbou personálních zdrojů a jejich potřebou. Jednotlivé postupy, které jsou doposud 
realizovány, se uplatňují dílčími projekty, na mnoha úrovních a resortních zaměřeních, které 
nejsou vzájemně propojeny. Neumožní společné sdílení výstupů a neposkytnou ucelený systém 
prognózování potřeby kvalifikací pro ČR.  

V současné době je vztah mezi vzdělávacími institucemi a podnikovou sférou značně 
rozvolněn. Existuje i neochota ze strany podniků tyto personální informace poskytovat. Absence 
takovýchto informací má za následek neuplatnitelnost absolventů na trhu práce a následně velké 
finanční náklady na rekvalifikace, přičemž jejich absolventi mnohdy nedosahují požadované 
odborné úrovně. 

9.2.2 Soulad obsahu vzdělávání s potřebami vědecko-technického a ekonomického rozvoje  

Další problematickou oblastí způsobenou narušením funkční vazby mezi středními 
odbornými školami a zaměstnavatelskou sférou je přerušení přenosu požadavků na obsah 
kurikula vycházejícího z vývoje techniky a technologií.  

Bez kooperačních vazeb a propojení systémů není v silách vzdělávacího systému zachytit a 
s dostatečným časovým předstihem zapracovat do RVP nebo ŠVP požadavky plynoucí ze změn 
způsobených rychlým vývojem techniky a technologií, který se projevuje ve vývoji profilů povolání. 
Mění se jednotky práce, dochází ke změnám profesních kvalifikací a požadavků na odborné 
kompetence. Systém postrádá rychlý a flexibilní nástroj přenosu požadavků, umožňující jejich 
zapracování do obsahu kurikula v dostatečném časovém předstihu. 

Jednotlivé pracovní pozice a z nich plynoucí kooperační vazby, které zajišťovaly realizaci 
výkonu odborného výcviku, odborné praxe v reálném pracovním prostředí na základě výše 
zmíněného narušení a změny financování postupně zanikly. Spolupráci mezi školou a podnikem 
nemá v současném personálním obsazení středních odborných škol kdo realizovat. Školy limituje 
současný normativní způsob financování pracovníků.  

Došlo k odtržení odborného vzdělávání od reálného prostředí výkonu práce. „Svět 
vzdělávání“ se začal na základě neadekvátních zásahů do systému od „světa zaměstnavatelů“ 
vzdalovat. Nastal samostatný oddělený vývoj obou světů, které si začaly pro fungování hledat 
vlastní nástroje.  

 Na nezbytnost svých personálních potřeb zaměstnavatelská sféra reagovala projekty: 
Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK). Tyto soustavy 
obsahují výčet povolání a jim odpovídajících profesních kvalifikací. Systémem dalšího 
vzdělávání si zajišťuje Požadované profesní kvalifikace. 

 Na straně školství existují RVP, které se rozpracovávají do ŠVP. RVP ani ŠVP neodrážejí a 
tudíž nezaručují, na základě současného systému tvorby, požadavky uváděné v NSP a NSK. 

Ačkoli tyto dva systémy spolu úzce souvisí a měly by být využívány jako jeden celek, není 
tomu tak. Systému chybí koordinační vazby pro přímé propojení.  

Funkční změnu by mohlo přinést propojení NSP, NSK, RVP, ŠVP. Postupně by bylo možno 
dopracovat a sjednotit závazné postupy a sdílet společnou metodiku při dopracování a aktualizaci 
jednotlivých soustav.  

To umožní vytvořit vazby NSP, NSK, RVP a ŠVP, jejichž propojení zajistí podmínky pro 
slaďování požadavků na odborné kvalifikace s obsahovou stránkou odborného kurikula. 

9.3 METODIKA MODELOVÁNÍ KOOPERAČNÍCH VAZEB 

Na základě zjištění uskutečněných během analýz projektů zaměřených na spolupráci 
středních odborných škol a firem, vyplynula doporučení, která navrhují úpravy systému, 
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systémových vazeb, využití složek a rozšíření jejich kompetencí. Mnohé jsou již v současném 
systému funkční. Je však třeba podpořit vznik pracovních pozic a orgánů, které v systému schází a 
tím zamezit a odstranit nežádoucí zprostředkující subjekty, duplicity, informační nepřehlednost a 
institucionální roztříštěnosti.  

Propojení by mělo umožnit přímou spolupráci mezi sférou vzdělávání a sociálními 
partnery na jednotlivých úrovních. Pro funkční spolupráci je nutno vytipovat partnery dané 
úrovně a vytvořit podmínky.  

Cílem disertační práce, jak již bylo uvedeno v jejím úvodu, je návrh dynamického modelu 
síťových kooperačních vazeb průmyslového managementu, vzdělávací soustavy a orgánů veřejné 
a státní správy, který přispěje k slaďování nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce, zajistí 
dostupnost komplexních zdrojů dat a informací o současných a očekávaných potřebách trhu práce 
a vytvoří systém kontinuálního předávání těchto informací. 

Model je výsledkem: 

 analýz vycházejících ze 160 vytipovaných projektů z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VK) z oblasti podpory 1.1 – zvyšování kvality ve vzdělávání se 
zaměřením na spolupráci odborných škol a zaměstnavatelů, jejichž seznam je uveden 
v příloze 6. 

 analytických kapitol 4, 5, 6, 7, 8, jejichž informační zdroje byly čerpány z projektů IPn 
POSPOLU, Rozvoj a implementace NSK, UNIV 3, IPn VIP Kariéra, UNIV 2, KURIKULUM S, 
PILOT S, účelové a grafické uspořádání informací je autorské, 

 kontaktních konzultačních setkání se zprostředkujícími subjekty projektového řízení ve 
všech krajích, 

 individuálních návštěv jednotlivých řešitelů projektů a seznámení se s konkrétními 
výstupy těchto projektů. 

Základní logika modelu: 

 Účelem modelu je podpořit kooperační vazby systému úpravou legislativy a změnou 
koncepce řízení a financování odborného školství.  

 Pro funkční spolupráci je nutno vytipovat partnery dané úrovně a vytvořit podmínky. 
Součástí je návrh vzniku pracovních pozic a orgánů, které v systému schází, a ty následně 
institucionalizovat.  

 Model podporuje vytváření podmínek pro průběžnou konfrontaci s praxí, za účelem 
dosažení flexibilní reakce vzdělávacího systému na vývoj požadavků trhu práce a 
ekonomiky.  

Aplikací modelu by mělo být dosaženo omezení „bujení“ množství nepřehledných 
obsahově prázdných informací, již tak přebujelých informačních zdrojů bez koncepčních vazeb. 
Tvorbě účelových informací „pro nikoho“, bez uživatele. 

Daná problematika byla sledována z pohledu odborníků z řad ředitelů škol, zřizovatelů, 
zaměstnavatelů a široké odborné veřejnosti, vychází z polostrukturovaných rozhovorů, aniž by 
byla jejich výpověď omezena jakýmkoliv výběrem. [53] 

Model byl zpracován na základě analýz, konzultací, pozorování, komparace, 
experimentování a je vyústěním mezi teorií - mírou možného, hypotézou, a realitou.  

Tvorba modelu dodržovala postupné fáze zobrazené na obrázku 27. 
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Obr. 27 Fáze tvorby modelu 

Analytická část práce se snaží o potvrzení či vyvrácení hypotézy. Ani potvrzení hypotézy 
však nepředstavuje jednoznačně pravdivou tvář reality, nýbrž jen obraz o ní, který vyžaduje další 
ověřování.  

9.4 KOOPERAČNÍ MODEL 

Systémovým přístupem, metodou modelování, je navržena soustava na sebe navazujících 
funkčních dílčích vazeb mezi subjekty na jednotlivých úrovních za účelem realizace spolupráce 
s maximálním využitím existujících prvků systému. 

Ukazuje se, že modelování systému spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů 
ve vazbě na potřeby trhu práce je nutno diferencovat na různé úrovně. Modelováním byly 
vytvořeny tři základní systémové úrovně. Rozlišení jednotlivých úrovní umožňuje sledovat, 
zachytit a transformovat do norem, vzdělávacích programů a jiných dokumentů, vývoj potřeb a 
požadavků sociálních partnerů ve vazbě na potřeby národního hospodářství. Kategorizace úrovní 
je následovná: 

 I. úroveň  - základní spolupráce na úrovni školy a podniku, 

 II. úroveň - regionální úroveň – kraj, 

 III. úroveň   - národní úroveň. 

Jednotlivé úrovně spolu úzce souvisí, přičemž každá má zároveň výrazně odlišná specifika. 
Jejich prostupnost a funkční vazby umožní identifikaci dlouhodobých i aktuálních požadavků 
zaměstnavatelů napříč oborovým spektrem. Následná opatření vedou k vyřešení požadavků, 
případně přijetí relevantních opatření na jednotlivých úrovních za účelem optimální vzdělávací 
nabídky odrážející požadavky praxe. Je potřeba zamezit pouhému evidování problémů. Je nutné 
nastavit systém, který je bude řešit. 

Model navrhuje časové rozložení požadavků na jednotlivých úrovních. V oblasti 
počátečního odborného vzdělávání jsou relevantní střednědobé a dlouhodobé prognózy 
profesních a kvalifikačních potřeb, vycházející z podrobných profilů profesních skupin a obsahující 
hodnocení vzdělanostní a odvětvové struktury. K tomuto účelu by měly být vytvořeny úrovně a 
jím odpovídající mechanismy flexibilní reakce na krátkodobé a dlouhodobé požadavky firem. V 
oblasti dalšího vzdělávání jsou potřebné hlavně krátkodobé výhledy a pružná reakce vzdělávací 
instituce požadavek realizovat. 

 Na úrovni I. by byly řešeny operativně krátkodobé požadavky v rámci přímé spolupráce 
mezi podniky a odbornými školami. Přímá spolupráce mezi podniky a odbornými školami 
umožní vytvoření efektivní sítě kooperačních vazeb, zabezpečí prostřednictvím smluvních 
forem spolupráce mezi odbornými školami a podniky pružnou reakci vzdělávacího 
systému na pokrytí individuálních požadavků zaměstnavatelů, což by se odrazilo v reálně 
nastavené oborové nabídce a počtu přijímaných žáků.  

 Na úrovni II. by byly řešeny jak krátkodobé tak i dlouhodobé požadavky. Na této úrovni 
by docházelo k provázanosti se zaměstnavateli, zřizovateli, úřadem práce, základními 
školami, rodiči, žáky a ostatními aktéry, s přesahem do úrovní I. a III. Na regionální úrovni 
schází orgán, který by disponoval výbornou orientací ve vzdělávací nabídce regionu, 
sumarizoval požadavky regionálních podniků i malých zaměstnavatelů, kteří nemají 
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navázanou přímou spolupráci s konkrétní školou nebo postrádají orientaci ve vzdělávacím 
trhu. Na této úrovni by docházelo k propojení zájemců o spolupráci ze strany podniků, 
středních i malých firem, i jednotlivých živnostníků, s příslušnou odbornou školou, kteří 
doposud nemají vytvořenou přímou vazbu na odbornou školu a nevědí jak postupovat a 
jak tuto spolupráci navázat. Na této úrovni by byla poskytnuta pomoc v hledání 
adekvátního partnera pro spolupráci. Na základě metodické podpory zprostředkována 
vazba mezi subjekty. Tato organizační platforma by měla přesah mezi I. a III. úrovní. Na 
této úrovni by docházelo k zajištění vazby s krajským koordinačním subjektem na úrovni 
III., byly by poskytovány ucelené přehledy vývoje situace v regionu.  

 Na úrovni III. by byly řešeny dlouhodobé potřeby a strategické vize. Na této úrovni by 
mělo dojít k vytvoření mezirezortního krajského koordinujícího orgánu (dále jen krajský 
zmocněnec), který by na základě sjednocené metodiky, postupů, pravidel a jednacího 
řádu disponoval regionálními predikcemi vývoje potřeb jednotlivých odvětví, odhady 
trendů vývoje kvalifikačních požadavků profesí v ČR. Zajišťoval tak reakci a provázanost 
operativního a bilančního zhodnocení potřeb a disponibilních zdrojů. Na základě podkladů 
z úrovně II. a námětů expertů na obsahové změny v RVP, by mohlo dojít k reálnému 
nastavení oborové vzdělávací nabídky, sítě škol.  

K nastavení regulačních nástrojů pro optimalizaci, regulaci sítě škol napříč všemi 
zřizovateli (státní, soukromé a jiné) a potřebné změně legislativy a financování. 

9.4.1 Kooperační model – Výchozí stav 

V reálném ekonomickém prostředí každý podnik/firma je v přímém kontaktu se svými 
odběrateli. Na stejném principu by měla být založena spolupráce odborných škol a 
zaměstnavatelů jakožto primárních „odběratelů“ absolventů škol. V současné době lze svět 
vzdělávání a svět zaměstnavatelů spatřovat jako dva téměř izolované světy, systémově 
nepropojené (viz Obr. 28). Bez zásahu systémových změn by mohlo, s určitou nadsázkou, 
v budoucnu zaznít konstatování, že primárním odběratelem absolventů škol je úřad práce, který 
následně bude hledat cesty k oborové nápravě, formou mnohdy neefektivní rekvalifikace. 

Řízení odborného vzdělávání spadá primárně do působnosti MŠMT ČR, které je 
zodpovědné za tvorbu RVP, financování a vytváření strategických dokumentů, jakými jsou hlavně 
dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávací soustavy, které vypracovává jednou za čtyři roky. 
Každoročně se pak zpracovávají zprávy o jejich naplňování. Na regionální úrovni mají tuto 
povinnost v přenesené působnosti krajské úřady. Tento dokument by měl být klíčovým 
podkladem pro tvorbu kurikula na všech úrovních. Na krajské úrovni by měl být klíčovým 
podkladem pro optimalizaci struktury škol v závislosti na potřebách trhu práce. 

Dlouhodobé záměry ovšem dle analýz a dosavadních zkušeností z regionů neplní 
očekávanou úlohu při přizpůsobování nabídky oborů požadavkům regionálního trhu práce, 
aktuálnímu demografickému vývoji, ani při optimalizaci sítě škol. Pro zlepšení fungování systému 
je v modelu navrženo posílit na všech úrovních koordinační řízení.  

Velcí zaměstnavatelé již hledají cesty k tvorbě a získávání personálních zdrojů z řad 
absolventů středních odborných škol. Hledají cesty a formy k zapojení se do spolupráce na 
přípravě mladé generace na budoucí povolání. Složitější situace je v oblasti malých a středních 
firem, které se neorientují v  regionální síti škol a její oborové nabídce. Nevědí jak postupovat, jak 
a s kterou školou začít spolupracovat, kdy a s jakým časovým předstihem uplatňovat požadavky na 
budoucí absolventy. 

Průvodními závažnými problémy jsou demografický vývoj a nesystémová optimalizace 
škol zřízených kraji, kdy schází legislativní nástroje pro regulaci napříč zřizovateli. Bez objektivních 
transparentních optimalizačních nástrojů a kritérií nebude docíleno ekonomicky efektivní 
struktury oborové nabídky vzdělávacího systému.  
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Obr 28. Schematické znázornění současného stavu izolovaných systémů: vzdělávacího a zaměstnavatelů. 

Vycházíme-li ze současné situace, je zřejmé, že výše popsaný systém není dostatečně 
účinný a neodpovídá vývoji ekonomiky národního hospodářství, jak na úrovni státní správy, 
regionální úrovni, tak na úrovni přímé spolupráce odborných škol se zaměstnavateli.  

9.4.2 Kooperační model - Základní modelová situace 

Na základě analytických postupů byly pro tvorbu modelu definovány jednotlivé systémové 
úrovně a jim odpovídající vazby. V koncepci kooperačního modelu se počítá s tím, že spolupráce 
škol a firem musí být koordinována na celostátní úrovni, regionální i úrovni vzdělávacích institucí. 

Základní model, ze kterého bylo vycházeno, je na obrázku 29, kde jsou schematicky 
znázorněny scházející kooperační vazby a do systému začleněn scházející koordinační subjekt. 

 
Obr. 29 Základní model kooperačních vazeb 
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Schází orgán v resortu školství, který by disponoval informacemi z průzkumu trhu. Chybí 
subjekt kooperace, který by soustředil a sumarizoval požadavky trhu práce na odhadnutelný vývoj 
jednotlivých odvětví, na očekávané trendy vývoje kvalifikačních požadavků profesí v České 
republice a zajistil tak provázanost operativního a bilančního zhodnocení disponibilních zdrojů a 
poskytoval informace a podklady pro zpracování námětů expertů na změny ve vzdělávání. 
Kontinuita, zkvalitňování těchto procedur a vytváření systémových vazeb posílí především kvalitu 
a relevanci obsahu vzdělávání, nastaví akceptovatelné standardy vzdělávacích programů. 

9.4.3 Kooperační model - Úroveň I. – kooperace školy a zaměstnavatele 

Na úrovni školy spolupráce se sociálními partnery pokrývá široké spektrum odborných 
činností v závislosti na typu spolupráce, které vyžadují systematickou kontinuální práci. 
V současné době spolupráce školy a podniku vychází a navazuje na historické vazby. Je založena 
na osobních vazbách a aktivitě jednotlivců. Zaměstnavatelé i školy mají snahu o spolupráci, avšak 
zaměstnavatelé i školy, postrádají pracovníka, pracovní pozici, pro kontinuální komunikaci a 
koordinaci zajišťující jednotlivé aktivity spolupráce. 

První úroveň (viz Obr. 30) vymezuje vazby spolupráce mezi školou a podnikem, zajišťující 
strukturní oborovou relevanci a kvalitu vzdělávání. V této úrovní dochází k smluvnímu zajištění a 
vymezení obsahu a forem spolupráce, předání početních a profesních požadavků zaměstnavatelů 
na přípravu žáků v dané škole.  

Tato přímá vazba mezi podnikem a konkrétní školou přispěje k reálně nastavené oborové 
a početní vzdělávací nabídce jednotlivých středních škol, vycházejících ze skutečných požadavků 
zaměstnavatelů, a tím přispěje k zajištění personálních zdrojů pro spolupracující zaměstnavatelský 
subjekt.  

Dle oborového zaměření školy vznikají různé formy spolupráce, které se zaměřují 
především na společný postup při popularizaci technických oborů a vytvořením metodiky postupu 
náborových aktivit. Součástí těchto aktivit je i informovanost o podmínkách studia a možnostech 
uplatnění absolventů daných oborů u konkrétního zaměstnavatele.     

Cílem spolupráce je provázanost odborného vzdělávání s reálným výkonem práce. Na 
základě smluvních podmínek zajistit výkon odborného výcviku, praxe přímo v reálném pracovním 
prostředí, a tím přispět k vytvoření kooperační vazby umožňující průběžnou reakci na požadované 
kvalitativní změny obsahu vzdělávání, které se na základě spolupráce projeví ve změně obsahu 
školního vzdělávacího programu. Tím bude umožněno zaměstnavatelům prostřednictvím ŠVP 
přímo ovlivňovat kvalitativní úroveň kompetencí a profesní profil absolventa tak, aby odpovídaly 
vývoji kvalifikací a potřebám zaměstnavatelů.  
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Obr. 30 Kooperační model na úrovni školy a zaměstnavatele 

Spolupráce mezi školou a podnikem při odborném vzdělávání je ze strany škol do jisté 
míry i v současné době povinná. Ze strany zaměstnavatelů je dobrovolná. Smlouvu mezi školou a 
firmou je možno uzavřít na základě vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání 
v konzervatoři na základě § 12 – náležitosti smlouvy mezi školou a firmou. Avšak k současně 
nastaveným podmínkám se spolupráce realizuje velmi obtížně.    

Vytvořený model funkčně propojuje sféru vzdělávání se sférou zaměstnavatelskou. 
Schéma na obrázku 30 znázorňuje tři stupně spolupráce, vztahy a z nich vyplývající vazby, mezi 
konkrétní školou a podnikem. 

První stupeň popisuje spolupráci školy a podniku, zajišťující strukturní oborovou relevanci 
a kvalitu vzdělávání. Zde dochází k předání početních a profesních požadavků zaměstnavatelů na 
přípravu žáků v dané škole. Tato přímá spolupráce přispěje k reálně nastavené oborové a početní 
vzdělávací nabídce středních škol, vycházejících ze skutečných požadavků zaměstnavatelů, a tím 
zajistí personální zdroje pro spolupracující zaměstnavatelský subjekt. 

Druhý stupeň spolupráce se zaměřuje na společný postup při popularizaci technických 
oborů a vytvoření společného postupu náborových aktivit. Součástí těchto aktivit je i 
informovanost o podmínkách studia a o možnosti uplatnění absolventů daných oborů u 
konkrétního zaměstnavatele.     

Model respektuje, že za vzdělávání nese zodpovědnost škola, a proto proces přijímacího 
řízení je plně v kompetenci školy.  

Třetí stupeň zajišťuje provázanost odborného vzdělávání s reálným výkonem praxe. Na 
základě smluvních podmínek zajišťuje výkon odborného výcviku, praxe přímo v reálném 
pracovním prostředí. Zde dochází ke spolupráci pedagogických pracovníků s odborníky z praxe, 
která zachytí vývoj techniky a technologií v oboru a požadované kompetence. Zvýšení kvalitativní 
úrovně kompetencí absolventů tak, aby odpovídaly potřebám zaměstnavatelů, napomůže 
vzájemná spolupráce, která se odráží v obsahové stránce vzdělávacích programů. V neposlední 
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řadě i v kooperaci při přípravě a společné realizaci závěrečných zkoušek a účastí odborníků z praxe 
na těchto zkouškách. Takto vykonaná závěrečná zkouška garantuje zaměstnavatelům jimi 
požadované kompetence a absolventům poskytuje možnost získání zaměstnání v podniku, v němž 
probíhal odborný výcvik nebo odborná praxe. Faktory, které ovlivní a usnadní přechod absolventů 
do praxe, jsou právě získané pracovní návyky, dovednosti a kompetence požadované firmou, 
orientace ve firemním prostředí, znalost firemních procesů a kultury.  

Zamezilo by se nevyváženosti v oborové nabídce, nežádoucím duplicitám, nepřehlednosti 
v poskytovaných informacích.  

Zkvalitňování těchto procedur a vytváření systémových vazeb znamená dbát především na 
kvalitu a relevanci obsahu vzdělávání, stanovit standardy kontinuálních ověřitelných výstupů.  

Efekty 

 spolupráce - síťování škola a zaměstnavatel, přispěje k optimální oborové nabídce a 
odpovídající síti škol na základě kontinuální smluvní formy spolupráce školy a firmy,  

 zapracování požadavků zaměstnavatelů na kompetence do školních vzdělávacích 
programů,  

 umožní propojit školní vzdělávací programy a rámcové vzdělávací programy 
s odpovídajícími profesními kvalifikacemi národní soustavy kvalifikací  

 usnadní žákům počátečního odborného vzdělávání přípravu na profesní kvalifikace NSK již 
v rámci vzdělávacího procesu ve školách, 

 podpoří postupnou standardizaci obsahu vzdělávání vycházejících z požadavků NSK. 

Spolupráce škol a zaměstnavatelů následně přináší další pozitivní efekty vzniklé úsporou 
nákladů vynaložených na nábor pracovníků, menší procento fluktuace spojené se znalostí místních 
podmínek, snížení rizika chybného obsazení, zkrácení doby zapracování, snížení nákladů na 
doplňkové odborné vzdělávání zaměstnanců, podniky se stávají nezávislými na trhu s pracovní 
silou. Kvalitní pracovní síla je také silným lokalizačním faktorem investic. 

Při realizaci spolupráce mezi školou a podnikem schází na školách odborná pracovní 
pozice, která bude komunikovat, organizovat, plánovat a realizovat spolupráci se: 

 zaměstnavateli, 

 oblastním kariérním poradcem (IVPS), (viz kapitola 9.4.4) 

 kariérním poradcem na ZŠ, 

 dalšími sociálními partnery (rodiče, žáci). 

Propojení systémů bude vyžadovat rozšíření personálního obsazení středních odborných 
škol.  

Model kooperace navrhuje zavedení systémové pracovní pozice „PRACOVNÍK PRO 
KONTAKT SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY“, tato pracovní pozice by mohla mít pouze rámcově 
vymezenou pracovní náplň, kterou by si školy mohly přizpůsobit dle aktuálních potřeb a forem 
spolupráce se sociálními partnery. 

V tabulce 20 jsou shrnuty kvalifikační požadavky a kompetence pracovníka pro kontakt se 
sociálními partnery.  

Tab. 20 Pracovník pro kontakt se sociálními partnery – školní úroveň - SŠ 

PRACOVNÍK PRO KONTAKT SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY – ŠKOLNÍ ÚROVEŇ – SŠ 

ZNALOSTI: ROZSAH PŮSOBNOSTI: 

 Oborové znalosti  

 Kapacita školy 

 Oborová vzdělávací nabídka 

 Analýza zaměstnavatelů v regionu 

 Vytváření kontaktů – síťování se zaměstnavateli 

 Vytváření smluvního základu spolupráce 
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 Podmínky přijetí ke vzdělávání 

 Personální orientace  

 Regionální firemní složení 

 Síť základních škol 

 Legislativní orientace 
 

 Podniky (vazba pro spolupráci, forma, kapacity, smlouvy) 

 Komunikace s kariérním poradcem na regionální úrovni 

 Výchovní a kariérní poradci ZŠ – spádovost 

 Spolupráce s VŠ odpovídajícího oborového zaměření 

 ÚP (IVPS) – průběžná informovanost – říjen, duben sledovat 
úspěšnost uplatnění absolventů 

 získávat a sdělovat oborové požadavky 

 komunikovat s rodiči a žáky 

 rozpoznat a hodnotit věcné vztahy v různých kontextech 

Tato pracovní pozice by zaměstnavatelům a ředitelům škol umožňovala doplnit 
dlouhodobě postrádanou personální pozici, která by relevantně své pracovní náplni, umožňovala 
vytvářet spolupráci s podniky a tuto spolupráci rozvíjela. Návrh nové kvalifikace pro ověřování dle 
zákona č. 179/2006 Sb. – „Rodný list“ pozice Pracovník pro kontakt se sociálními partnery (viz 
Příloha 7).    

Byla by vytvořena pevná základna umožňující orientaci v dané problematice, vycházející 
z potřeb školy a sociálních partnerů, znající místní provozní reálné podmínky a možnosti školy a 
orientující se na regionálním trhu práce.  

Na základě ověřování s řediteli škol a statutárními zástupci lze doporučit zřízení této 
pracovní pozice v rozsahu závislém na počtu žáků a oborovém složení školy. Pracovník pro kontakt 
se sociálními partnery by byl zaměstnancem školy. Doporučuji možnost, aby takovýto úvazek 
mohl být dle provozní potřeby školy rozdělen i mezi více osob (pedagogické i nepedagogické 
zaměstnance školy), podle potřeby školy, náplně a prováděných činností. Příkladem může být 
víceoborová SŠ, kde kontakt se sociálními partnery provádí několik osob podle zaměření. 
Ředitelům umožnit tyto zaměstnance systémově začlenit do organizačního řádu školy a finančně 
v rámci mzdového tarifu ohodnotit. Financování by bylo řešeno navýšením rozpočtu školy 
zřizovatelem v závislosti na počtu oborů vzdělání, které škola vyučuje, počtu smluvních pracovišť, 
ve kterých škola zajišťuje odborný výcvik nebo praktické vyučování, celkovém počtu umístěných 
žáků v reálném pracovním prostředí firem – žákohodin. 

Závěrem je nezbytné dodat, že školy jsou personálně podhodnocené. Navrhovaná 
pracovní pozice by tak měla částečně umožnit, vylepšit, zjednodušit, případně vyřešit středním 
odborným školám otázku spolupráce se sociálními partnery. Přičemž je však nutno respektovat 
systém, který již na školách byl vybudovány a funguje. Zavedení výše uvedené profesní kvalifikace 
by do budoucna mělo podpořit konkrétní pracovníky, kteří již tuto činnost vykonávají, v rámci 
jiných pracovních pozic nebo nad rámec svých pracovních povinností. Prioritně by tato pracovní 
pozice měla být obsazena z řad zkušených pracovníků dané školy, kteří disponují potřebnými 
zkušenostmi a znalostmi. V případě doplnění kvalifikace by se vycházelo z požadavků kladených na 
tuto pozici v rámci NSK. 

Klíčovým pro stanovení obsahu pracovníka pro kontakt se sociálními partnery byla idea, 
aby tato pozice byla přínosem pro žáky, školu i sociální partnery – zaměstnavatele.   

Důsledkem vytvořené sítě kooperačních vazeb by bylo rozšíření možných forem spolupráce 
(společný nábor žáků, exkurze, sponzorství, výkon OV/PV v reálném pracovním prostředí, zapojení 
odborníků z praxe do vzdělávacího procesu, společné vytváření zadání závěrečných zkoušek, účast 
odborníků z praxe u závěrečných zkoušek) vedoucí k spoluvytváření a úpravě ŠVP, reflektující 
reálné pracovní prostředí a požadavky.  

9.4.4 Kooperační model - Úroveň II. – kooperace na regionální úrovni: 

Krajská úroveň, vymezuje spolupráci na regionální úrovni (viz Obr. 31), vytvoření 
funkčních vazeb zajišťujících reálnou oborovou nabídku škol v regionu pro zachování stability a 
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kontinuity sítě škol a školského systému, uspokojení potřeb relevantních partnerů a vzdělávacích 
potřeb uchazečů.  

Kooperační systémové vazby této úrovně by zajišťovaly změnu přístupu k stanovování 
každoroční vzdělávací nabídky středních odborných škol regionu. Bylo by dosaženo objektivního 
nastavení pravidel pro reálnou regionální školní vzdělávací nabídku napříč všemi zřizovateli. 
Vzdělávací nabídka škol v regionu by nebyla stanovována v převážné míře na základě zřizovatelem 
doporučeného počtu tříd, jež může daná škola v daném oboru otevřít a provozních a personálních 
podmínek škol, mnohdy s cílem udržitelnosti zaměstnání pedagogických pracovníků škol a 
zachování existence škol.  

Na úrovni kraje by měla být regulovaná nabídka škol prostřednictvím reálně nastavených 
oborových a kapacitních limitů škol ve školském rejstříku, vycházejících z predikovaných potřeb 
trhu práce. (pozn. Kapacita střední školy – je dána výčtem oborů vzdělání, které škola může 
vyučovat, nejvyšším povoleným počtem žáků v jednotlivých oborech a nejvyšším celkovým 
povoleným počtem žáků, zapsaných v rejstříku škol dle § 149 odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon).  

Tím by se vyřešil problém, kdy roli zřizovatele vykonává kraj v samostatné působnosti a 
jedná se o rozhodnutí samosprávy, které náleží politické reprezentaci, zatímco vedení rejstříku 
škol a přerozdělování normativu spadá do tzv. přenesené působnosti kraje, do níž orgány 
samosprávy nezasahují a nad níž vykonává dohled MŠMT ČR.  

Na regionální úrovni chybí nezávislý orgán, který by zajišťoval permanentní monitorování 
vývoje kvalifikačních potřeb, přenos informací o pracovním trhu, jak z hlediska oborového složení, 
tak z hlediska kvantitativních potřeb, včetně možnosti uplatnění různých kvalifikačních skupin na 
trhu práce.  

Vzhledem k spektru cílových skupin je potřebné vytvoření platformy odpovědných 
partnerů a jim příslušných kooperačních vazeb na jednotlivých úrovních, zajišťující „Systém 
včasné identifikace a predikce kvalifikačních potřeb trhu práce“.  

V současné době na regionální úrovni působí Informační a poradenská střediska (IPS) u 
úřadu práce (ÚP), avšak jejich kompetence jsou velmi omezené a nezajistí celou škálu žádaných 
činností umožňujících propojení jednotlivých sociálních partnerů v plném rozsahu.  

Pro stanovení požadavků na jednotlivé kvalifikace, které jsou sumarizovány v NSK, se staly 
důležitým orgánem Sektorové rady. Jedná se o odbornou platformu, zajišťující zpracování 
požadavků zaměstnavatelů příslušného sektoru NH na profesní kvalifikace.  Za účelem přenosu 
požadavků zaměstnavatelů do obsahu vzdělávacích programů by bylo zapotřebí tuto platformu 
rozšířit o účast a systematické zapojení vzdělavatelů. Tím docílit spolupráci již při přípravě 
požadavků na profesní kvalifikace a ty flexibilně zapracovat do vzdělávacích programů RVP a ŠVP.  

V tomto ohledu by měl být na krajské úrovni vytvořen krajský koordinační subjekt – orgán, 
který by koordinoval činnost regionální platformy sociálních partnerů.  
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Obr. 31 Kooperační model na regionální úrovni  

Spolupráce na regionální úrovni se nemusí vyvíjet napříč celým profesním a vzdělávacím 
spektrem najednou, ale postupně. Je potřebná spolupráce podnikových kooperačních partnerů, 
kteří se chtějí zapojit do vzdělávacího procesu a účastnit se na vývoji profesí. Existující formy 
spolupráce a účast při tvorbě ŠVP, mohou sloužit jako základ, na který vývoj spolupráce podniků a 
středních odborných škol může průběžně navázat a implementovat své požadavky na obsah a 
formy vzdělávacího procesu dle vývoje techniky a technologií i do RVP. 

Postup by umožnil: 

 Stanovit obsah ŠVP odborně-specificky a podnikově-relevantně, odpovídající popisu 
profesí, tzn., aby byla umožněna profesní identita. 

 Zajistit, aby obsah ŠVP, odpovídal popisu profesí. Podmínkou je zachování jeho širší 
vymezení, zajišťující všeobecné a přenositelné znalosti a dovednosti, pro možnost 
uplatnění i mimo připravující podnik.      

 Zohlednit vývoj struktury dalšího vzdělávání umožňující v průběhu profesní kariéry 
udržení a zvyšování odborné kvalifikace. 

 Vývoj vzdělávacích plánů a popisu profesí realizovat na základě principu konsenzu se 
zapojením podniků a vzdělávacích institucí.  

 Propojení obsahu ŠVP a vývoje profesí s trhem práce a jeho kvalifikačními potřebami.  

Pro podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů není vytvořen systém, nejsou stanovena 
pravidla, metodika, hodnotící kritéria a standardy spolupráce. Na regionální úrovni je nejednotný 
přístup krajských úřadů, neexistují žádné systémové přehledy faktické spolupráce škol a firem, 
není oficiálně zjištěn a sumarizován zájem firem o zapojení do spolupráce a zřizování provozních 
vzdělávacích pracovišť. 

Zajištění a posílení systémových vazeb spolupráce na regionální úrovni by podpořilo 
zavedení „Informačně vzdělávacích a poradenských středisek“ (IVPS) na úrovni „okresů“, 
poskytující komplexní poradenské a zprostředkovatelské služby. Zajišťující přímou metodickou, 
informační a organizační pomoc školám i firmám při realizaci spolupráce a žákům a rodičům 
poradenství při volbě, změně nebo doplnění vzdělání.  
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Pro zavedení tohoto systémového prvku lze doporučit využít již existující síť informačních 
a poradenských středisek (IPS) u úřadu práce s rozšířením a úpravou jejich kompetencí, které jsou 
popsány níže.  

Poradenská oblast poskytuje: 

 informace o oborové nabídce SŠ, spolupráce se SŠ, 

 informace o uplatnitelnosti na trhu práce, 

 kariérní poradenství – změna oboru, zahájení pokračování ve studiu, nasměrování kariéry 
apod., 

 informace o získání dílčích a úplných kvalifikací, další vzdělávání, 

 přípravné a vzdělávací kurzy, informační semináře. 

Poradenská oblast zprostředkovává: 

 kontakt s krajským koordinačním subjektem, 

 kontakt s koordinátorem pro kontakt se sociálními partnery na SŠ, 

 kontakt s regionálními zaměstnavateli, 

 nabídku volných pracovních míst a poptávku po nich, 

 konzultace s odborníky. 

V IVPS by měla být zavedena systémová odborná pozice v oblasti školství – „KARIÉRNÍ 
PORADCE NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI“. Neboť propojení vazeb vyžaduje vytvoření stabilní 
institucionalizové sítě přenosu informací.  

Tabulka 2 uvádí požadavky na pozici Kariérní poradce na regionální úrovni.  

Tab. 2 Kariérní poradce na oblastní regionální úrovni 

KARIÉRNÍ PORADCE NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

ZNALOSTI – SVĚT PRÁCE: ZNALOSTI – SVĚT VZDĚLÁVÁNÍ: 

 Rozložení firem v regionu 

 Požadovaná povolání a kvalifikace 

 Zájem firem o spolupráci se vzdělávacími 
institucemi 

 Regionální strategií 

 Trh práce 

 Uplatnitelnost 

 Legislativní orientace 
 

 Regionální síťování škol a firem (školy, zřizovatel) 

 Oborová nabídka 

 Další vzdělávací nabídky 

 Další poskytované služby 

 Mapování zájmu podniků o spolupráci se SŠ 

 Mapování zájmu žáků o oborové zaměření 
včetně kariérního poradenství 

 Spolupráce s Krajským koordinačním subjektem 

 HK, SR (znalost a výměna požadavků, podklady 
pro reg. strategie) 

 Legislativní orientace 

Systémová odborná pozice v oblasti školství - Kariérní poradce na regionální úrovni – by 
zajištoval a disponoval informacemi o spádové síti škol, její oborové struktuře a početní nabídce u 
škol všech zřizovatelů (obec, kraj, církev, soukromý subjekt). Dále by zajistil sběr oborových 
požadavků od sociálních partnerů a zprostředkoval kontakt pro přímou spolupráci se SŠ. Přispíval 
by k optimalizaci oborové nabídky škol v regionu spoluprací s regionálními subjekty a ÚP, prováděl 
komparaci potřeb regionálního trhu práce s oborovou nabídkou škol a tuto komparaci v oborové 
nabídce průběžně zohledňoval.  

Výsledky tohoto zpracování by mohly sloužit jako podklady a doporučení pro „KRAJSKÝ 
KOORDINAČNÍ SUBJEKT“, který by dané informace využíval pro dotační a rozvojové programy 
regionu, krajské akční plány, strategická rozhodování na úrovni kraje, ale také pro spolupráci na 
národní úrovni s národním koordinačním orgánem.  
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Pojetí „Krajského koordinačního subjektu“ by mělo vycházet z komplexního chápání 
odpovědnosti za řešení otázek zaměstnanosti, vzdělávání, sociální oblasti. Na úrovní II. propojit 
krajský koordinační subjekt s oblastním IVPS, se zástupci zřizovatelů a státních institucí 
jednotlivých resortů, se zástupci v hospodářských komorách, sektorových radách a paktech 
zaměstnanosti. V tomto pojetí je vhodné vytvořit na úrovni krajů koordinační orgán, který by 
koordinoval oblast vzdělávání a zaměstnanosti ve vazbě na rozvoj lidských zdrojů komplexně, řešil 
odborné vzdělávání ve vztahu k zaměstnanosti a přenášel tyto podněty do dlouhodobých záměrů 
rozvoje vzdělávání v příslušném regionu (viz Obr. 32).  

 
Obr. 32 Kooperační model krajský koordinační subjekt na regionální úrovni 

Na regionální úrovni pracují v současnosti Rady pro rozvoj lidských zdrojů, Krajské rady 
hospodářské a sociální dohody, avšak není v jejich silách zajistit a podpořit veškeré vazby 
vyžadující spolupráci sociálních partnerů. Není nezbytné vytvářet nový orgán, jednou z možností 
je rozšíření jejich působnosti o kompetence spojené s koordinací odborného vzdělávání.  

Je možno využít dobré zkušenosti v krajích a ponechat na jejich rozhodnutí, který již 
funkční orgán bude pověřen koordinací a vytvářením konsenzu o prioritách, konkrétních 
požadavcích mezi mnoha nezávislými subjekty působícími v daném regionu.  

Důsledkem soustředění vzdělávací nabídky s požadavky regionálních zaměstnavatelů na 
jednom místě je zvýšení povědomí o požadavcích regionálního trhu práce a odpovídající 
vzdělávací nabídce s dopadem na oborovou a kapacitní regulaci, případně optimalizaci sítě škol.  

9.4.5 Kooperační model - Úroveň III. – kooperace na národní úrovni:  

Třetí úroveň, vymezuje spolupráci na národní úrovni. Pro fungování a ve snaze zavedení 
kooperačního modelu vzdělávání, je potřebné mít jasné a transparentní struktury s pevně 
vymezenými kompetencemi na všech úrovních s vědomím, že propojení vzdělávacího systému 
s hospodářskou sférou má pro efektivní fungování odborného vzdělávání velký význam. Za tímto 
účelem je vhodné ustanovit „KOORDINAČNÍ ORGÁN NA NÁRODNÍ ÚROVNI“. 

Zřízení koordinačního orgánu na národní úrovni by zmírnilo roztříštěnost informačních 
zdrojů. Nutnou podmínkou je stanovení kompetencí, sjednocení metodiky a postupů za účelem 
systematizace a institucionálního zakotvení v systému.  
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Postup popisují následující kroky:  

 Metodologii projekcí trhu práce členit podle odvětví a jim odpovídajících profesí 
v propojení na příslušné obory vzdělávání.  

 Na základě počtu zaměstnaných v dílčích sektorech ekonomiky odvodit vývoj požadavků.  

 Následně přiřadit požadavky na vývoj vzdělanostní struktury v rozdělení podle skupin a 
oborů vzdělání.   

Koordinační orgán na národní úrovni bude podporovat vzájemnou spolupráci organizací a 
institucí podílejících se na realizaci odborného vzdělávání, dále také přispívat k uzavírání sociálních 
a sektorových dohod, přenášet a zajišťovat zpětnovazebné informace o vývoji, vzdělávacích 
prioritách a možnostech jednotlivých regionů. Třetí úroveň propojuje národní koordinační subjekt 
s koordinačním orgánem na krajské úrovni, viz znázornění vazeb na Obr. 33. Společně stanoví 
postup jak zabezpečit realizaci požadavků odvětví uváděných v NSK na změnu obsahu vzdělávání 
v rámci RVP a zabezpečit personální zdroje pro odvětví vycházející z požadavků NSP.  

Úkoly koordinačního orgánu na národní úrovni by měly být:  

 sledovat a vyhodnocovat technologické, ekonomické, investiční trendy v návaznosti na 
vývoj oborové nabídky pro optimální využití kapacit škol, 

 spolupráce s hlavními subjekty v daném oboru, 

 udržovat trvalý dialog se zainteresovanými partnery na národní a regionální úrovni,  

 projednávat priority státní vzdělávací politiky, koordinovat úkoly a stanovit harmonogram 
jednotlivých aktivit v oblasti odborného vzdělávání vedoucí k naplnění cílů, 

 projednat a prosazovat legislativní, daňová, finanční a organizační opatření podporující 
zvyšování kvality odborného vzdělávání respektující vývoj profesních a kvalifikačních 
potřeb jednotlivých sektorů hospodářství. 

Propojování obsahu odborného vzdělávání s požadavky zaměstnavatelů by mělo být na 
této úrovni realizováno formou:  

 RVP by měly být stručnější, srozumitelnější a dávat jasné kvalitativní i kvantitativní 
mantinely, (uvádět standard OV/OP, minimální závazné doby odborné praxe, odborného 
výcviku v reálném pracovním prostředí). Ukotvit v RVP plán spolupráce školy se sociálními 
partnery. 

 RVP by měly tvořit společný základ pro široce koncipované obory vycházející z Národní 
soustavy povolání. Příslušný Školní vzdělávací program by se skládal, vycházel z tohoto 
RVP a „flexibilní dynamické složky“, která by byla tvořena příslušnými profesními 
kvalifikacemi uváděnými v Národní soustavy kvalifikací, která na základě svého principu 
fungování rychleji reaguje na požadavky zaměstnavatelů. Je nutno vytvořit formální 
předpoklady pro oboustrannou prostupnost mezi systémy, tak aby do budoucna vytvářely 
společný základ pro obsahové stanovení odborného kurikula.  

 Nastavit společný systém cyklických revizí NSP, NSK a RVP, který umožní pravidelně 
aktualizovat rámcové vzdělávací programy, tak aby byly v souladu s požadavky 
zaměstnavatelů a nejnovějšími vědeckými poznatky.   

Sladění strategií a koordinaci politiky v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, kvalifikace a 
rozvoje podnikání by měl zajišťovat mezirezortní koordinující orgán. V programovém prohlášení 
vlády ČR se uvádí, že jednou z resortních priorit je zřízení „Národní rady pro vzdělávání“, jako 
platformy pro odbornou diskusi, formulování klíčových směrů rozvoje vzdělávací soustavy a řešení 
aktuálních otázek ve školství. Rada by měla být odborným poradním orgánem ministra školství, 
který by s radou konzultoval koncepční změny a materiály ve školství. 
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Pro tento účel lze využít již existující orgány, které by mohly být na národní úrovni 
pověřeny touto otázkou.  

Národní rada pro kvalifikace, která je zřízena na základě § 24 zákona č. 179/2006 Sb., o 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání příkazem ministryně č. 10 ze dne 19. 2. 2007. 
Úlohou Národní rady pro kvalifikace je především projednávání materiálů týkajících se přípravy 
Národní soustavy kvalifikací, jejího uplatnění v praxi a posuzování problematiky z oblasti kvalifikací 
a dalšího vzdělávání. Rozšíření její působnosti i o počáteční odborné vzdělávání by tedy významně 
přispělo k propojení obou segmentů soustavy.  

Personální obsazení osmnáctičlenné Rady reflektuje požadavek zákona č. 179/2006 Sb. o 
zastoupení osobností reprezentujících jak svět vzdělávání, tak svět práce. Jedná se o orgán 
s neresortním významem, jehož členy jsou zástupci pěti ministerstev, zaměstnavatelů, odborného 
a dalšího vzdělávání.  

Další možností je využití Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů při Radě hospodářské 
a sociální dohody, jehož členy by byly na tripartitní úrovni jak zástupci vlády, zaměstnavatelů tak i 
odborů. 

Tento nadresortní orgán by pomohl lépe sdružit roztříštěné přístupy na rozvoj 
středoškolského odborného vzdělávání. Tento orgán by měl přímou vazbu na krajský koordinační 
subjekt a další orgány na úrovni kraje např. „Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů“, na zástupce 
Sektorových rad ve vazbě na potřeby trhu práce.  

Obě varianty jsou součástí připravované koncepční změny, navrhované v rámci projektu 
POSPOLU, jehož jsem byla členem týmu a spoluautor.  

Je potřebné, aby jednotlivá kompetentní ministerstva byla připravena vytvořit a odevzdat 
tomuto grémiu pravomoci, přijmout a zrealizovat jimi požadované a doporučované koncepce a 
jednat na principu konsensu.  

Princip konsenzu by umožnil:   

 Projednat priority státní vzdělávací politiky v oblasti odborného vzdělávání. 

 Projednat a prosazovat legislativní, daňová, finanční a organizační opatření zajišťující 
realizaci odborného vzdělávání. 

 Stanovit národní jednotné a závazné standardy profesí odborného vzdělávání, včetně 
vymezení mezinárodní uznatelnosti. 

 Propojit a začlenit vzdělávací profese do existujících národních klasifikací. 

Pokud nebudou realizována zákonná opatření, stále půjde pouze o proklamace požadavků 
trhu práce, které nebudou mít nástroje implementace.   
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Obr. 33 Schéma vazeb koordinačního orgánu na národní úrovni. 

Proto z pohledu systémové transformace je velmi důležité umožnit napojení na existující 
institucionální rámec a funkční soustavy NKP, NSK, RVP a ŠVP. K tomu je potřeba zajistit funkční 
prvky, ty využít na vybudování vazeb odborného vzdělávání na národní, krajské i lokální úrovni. 
Nové specifické profesní a institucionální požadavky dobudovat, za účelem vzniku flexibilního 
systému. 

Důsledkem mezirezortní (systémové a systematické) kooperace by bylo propojení NSP, 
NSK, jejíž požadavky by se odrážely v RVP, ŠVP a reálně nastavené kapacitě sítě škol a její oborové 
nabídce.  

9.5 KOOPERAČNÍ MODEL - KOOPERAČNÍ MODEL SYSTÉMU VČASNÉ 
IDENTIFIKACE POTŘEB 

Shrnutí - Návrh funkčního kooperačního modelu - systému:  

Při charakterizování a analýze jednotlivých prvků kooperačního modelu a jeho 
implementačních postupů bylo zdůrazňováno, že uvedené prvky je nutno propojit neboť spolu 
vzájemně souvisejí.  

Vzhledem ke složitosti systému a oborové náročnosti vazeb je někdy obtížné, nebo i 
nemožné v celé šíři pojmout ovlivňující prvky a vazby, ty začlenit do jednoho funkčního systému. 
Proto byly vybrány rozhodující působící faktory a jim odpovídající systémy. Byla jim přidělena 
hierarchie ve složitosti existujících i nových vazeb.  

Tuto komplexní situaci znázorňuje syntetizující systematizující model (viz Obr. 34), který 
představuje propojený systém tři zmíněných úrovní, sjednocující koncepci kurikula vyjádřenou 
v rámcově vzdělávacích programech a požadavky zaměstnavatelů a potřeby trhu práce uváděné 
v NSP a NSK.  
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Obr. 34 Kooperační model systému včasné identifikace potřeb 

Zkvalitňování těchto procedur a vytváření systémových vazeb znamená dbát především na 
kvalitu a relevanci příslušných vztahů, které zajistí standardy kontinuálních ověřitelných výstupů. 
Na tyto instituce by byla postupně přenesena pravomoc i zodpovědnost a mohly by být 
konstituovány.  

Zamezilo by se duplicitám poskytovaných informací, omezila by se přemíra informačních 
zdrojů, které působí nepřehledně. Systémový přístup by se uplatnil i při tvorbě strategií na 
různých úrovních.  

Na základě principu konsenzu a kontinuální spolupráce vzdělávacích institucí se zástupci 
průmyslových podniků, firem a zaměstnavatelů, je nutné zajistit, při společné zodpovědnosti 
státu, zaměstnavatelů a odborů reálnou vzdělávací profesní nabídku.  

Systém a model spolupráce se vždy vytváří v určitých podmínkách. Odráží vývoj 
společnosti a ekonomiky, sociální základnu, obměňuje se především se změnou ekonomické a 
společenské situace. Vytvoření podmínek pro zavedení kooperativního modelu, je nezbytné 
vnímat jako odbornou, společenskou a politickou záležitost.  

Cílem kooperativního modelu je začlenění profesních kvalifikací NSK do systému 
počátečního vzdělávání tak, aby zaměstnavatelé mohli jejich prostřednictvím ovlivňovat profesní 
profil absolventů.  Revidovat RVP pro obory odborného vzdělávání tak, aby absolventi těchto 
oborů mohli plynule přejít do praxe. Přičemž je zřejmé, že situaci by se měl přizpůsobit vzdělávací 
systém.  

Pokud vzdělávací oborová nabídka nereflektuje a nevychází z ekonomické reality a 
požadavků zaměstnavatelů, pokud jednotlivé soustavy a programy NSP, NSK, RVP, ŠVP nejsou 
propojeny, bude obtížné vytvářet a přizpůsobovat obsah vzdělávání potřebám trhu práce. Je 
nezpochybnitelné, že zaměstnavatelé žádají absolventy, kteří budou kreativní, tvůrčí osobnosti 
s širokospektrálním rozhledem. Osobnosti adaptabilní, rychle se orientující a uplatnitelné na trhu 
práce.   
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Nicméně nutnost vymezit základní tendence a zprostředkovat nezbytné vazby, poznatky, 
dovednosti, postoje a vůbec celkové potřebné kompetence stále sílí a vyvolávají potřebu hledat a 
vytvářet nové koncepce a modely koordinace, spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů.  

Syntetizující kooperační model je komplexním zobrazením složitých vztahů, vazeb, 
souvislostí a spojitostí, které se v systému projevují a které ve svém souhrnu představují možné 
východisko pro stanovení požadavků na optimální sít škol, oborovou kapacitu a obsah vzdělávání. 
Je nutné sledovat, aby kooperativní model odborného vzdělávání nezredukoval přípravu 
absolventů na budoucí povolání pouze na „tréninkový systém manuálních dovedností“, ale aby 
realizoval široký výchovný a kvalifikační vzdělávací proces a umožnil připravovat vysoce 
kvalifikovanou pracovní sílu.  
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10 ZÁVĚR 

Disertační práce vychází a navazuje na dlouholetou osobní zkušenost z personálního řízení 
střední odborné školy. Zaměřuje se na důležitost a efekty sociálních partnerství škol a 
průmyslových podniků jako rámce respektování požadavků průmyslové praxe. Považuje reflexi 
personálního řízení průmyslové sféry ve vzdělávacím systému, zejména technického regionálního 
školství, za základní funkční prvek efektivního nastavení vzdělávací soustavy, sítě škol a jejich 
oborové struktury.  

Práce vychází z teoretických předpokladů řízení lidských zdrojů. Všechny teoretické 
poznatky a stanoviska jsou uvažována a respektována v praktické části disertační práce a v návrhu, 
který obsahuje. 

Úvodem byla provedena analýza vývoje struktury zaměstnanosti. Byly konstatovány 
systémové nedostatky při predikci potřeb trhu práce v návaznosti na požadavky průmyslového 
managementu na absolventy odborného školství ve vazbě na vzdělávací soustavu ČR.  

Analýza profesní struktury a uplatnění absolventů středních odborných škol se zaměřením 
na technické obory, se orientovala na příčiny problémů nezaměstnanosti absolventů škol. Byl 
zachycen vývoj požadavků zaměstnavatelů na kompetence pracovníků, poptávky po profesích či 
oborech vzdělání se zaměřením na průmyslovou sféru, s upozorněním na systémové 
nesrovnalosti. 

Na základě zhodnocení odborného vzdělávání v ČR, bylo provedeno srovnání trendů 
odborného vzdělávání v České republice s vybranými evropskými zeměmi. Byla provedena 
komparace prvků tzv. duálního systému odborného vzdělávání v evropském kontextu. Na základě 
výsledků analýzy současného stavu odborného vzdělávání, vycházeje z tradičních forem 
spolupráce odborných škol se zaměstnavateli a platné legislativy, nebyly shledány předpoklady 
pro zavedení duálního systému vzdělávání v plném rozsahu.  

Pozornost a priorita byla dále věnována získávání informací o budoucích požadavcích na 
profese a kvalifikace a jejich předávání zainteresovaným subjektům. Za tímto účelem byla při 
hledání funkčních prvků a funkčních vazeb, pro řešení nedostatků v oblasti sladění vzdělávací 
nabídky s potřebami trhu práce, provedena analýza existujících systémových nástrojů Národní 
soustavy povolání, Národní soustavy kvalifikací a vyhodnocovány jejich možnosti propojení 
s kutikulárními dokumenty, Rámcově vzdělávacími programy a Školními vzdělávacími programy. 
Záměrem bylo maximální efektivní využití již existujících informačních systémů. 

Na základě zjištěných skutečností a při využití uvedených prvků a metodických postupů byl 
vytvořen model pro systémovou a systematickou podporu vzájemné informovanosti mezi 
průmyslovou podnikatelskou sférou a vzdělávacím systémem za účelem zajištění kontinuálního 
zpětnovazebného vztahu průmyslové podnikatelské sféry a systému regionálního školství, který by 
umožnil vytvořit racionální strukturu, racionální systém řízení a financování regionálního školství - 
„Kooperační model spolupráce vzdělávacích institucí se světem práce jako systém včasné 
identifikace potřeb“.  

Kooperační model na všech úrovních umožní efektivní propojení informací o budoucích 
nárocích na profese a kvalifikace ve vztahu k vzdělávací nabídce. Přispěje k zdokonalení oborové 
struktury a kompetenční kvality absolventů středního odborného školství na základě návrhu 
dynamického systému vazeb zainteresovaných sociálních partnerů, především zaměstnavatelů a 
odborného regionálního školství, se zaměřením na oblast personálních zdrojů pro průmyslovou 
sféru národního hospodářství.  Orientuje se na problematiku uplatnitelnosti absolventů středních 
škol na trhu práce vzhledem k vývoji požadavků na odbornost a kompetence, jako ukazatele 
strukturní relevance a kvality vzdělávací soustavy.  
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Disertační práce, obsahující návrh kooperačního modelu, vychází ze dvou hypotéz.  

Hypotéza č. 1 

Při detailním prozkoumání a zaměření se na ucelený ukazatel kvalifikačních požadavků 
pracovních míst a skutečnou kvalifikací uchazečů o zaměstnání, jsou identifikovatelné rozdíly a 
trendy ve vývoji skupin profesí což povede k odůvodněným pružným změnám požadavků na 
obsah odporného vzdělávání. 

Hypotéza č. 2 

Za předpokladu realizace modelu na jednotlivých úrovních řízení (podnik-region-stát) lze 
očekávat sblížení obsahu Rámcových vzdělávacích programů a Školních vzdělávacích programů 
s požadavky zaměstnavatelů, kladenými na jednotlivé profese, uváděné v Národní soustavě 
povolání a Národní soustavě kvalifikací.  

Tyto hypotézy byly potvrzeny. Navrhovaný model může přispět k včasné identifikaci 
potřeb ve vývoji skupin profesí, jejichž požadavky pomáhá identifikovat Národní soustava povolání 
a Národní soustava kvalifikací. Na základě aplikace modelu se tyto mohou v dostatečném časovém 
předstihu odrazit v Rámcově vzdělávacích programech a Školních vzdělávacích programech. 

Zjištění představená v práci a navržený dynamický model síťových kooperačních vazeb 
průmyslového managementu, vzdělávací soustavy a orgánů veřejné a státní správy mohou přispět 
k systémovému propojení odborného vzdělávání s požadavky zaměstnavatelů, průmyslových 
podniků a institucí na trhu práce, zajistit dostupnost kvalifikované pracovní síly (odbornost, 
kompetence) v reálném čase.  

Uplatnění navrženého kooperačního modelu může omezit neefektivnost vynakládaných 
prostředků na školství a podpořit školy trvale zajišťující absolventy v požadované oborové 
struktuře a vysoké kvalitě. Práce by mohla přispět k zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol 
v oboru jejich vzdělání, a tím minimalizovat nezbytnost rekvalifikací bezprostředně po absolvování 
školy.  

Kooperační model v této rovině modelování plní explanační funkci propojení a 
systematizace vazeb. Model vyjadřuje důležitost vazeb a souvislostí vedoucí k změně koncepce 
spolupráce za předpokladu využití existujících prvků systému.  

V tomto pojetí může ovšem být model také zdrojem a východiskem k novým postupům a 
koncepčním změnám, naučit se průběžně své záměry konfrontovat s praxí. Umožnit a usměrnit 
další vývoj spolupráce, za účelem včasného přizpůsobení oborové nabídky středních odborných 
škol vycházející z identifikace a predikce potřeb trhu práce. 

 Důsledky ekonomické krize navíc ukazují, že je potřeba přizpůsobovat vzdělávací systém 
tak, aby produkoval absolventy široce uplatnitelné na trhu práce, flexibilní, samostatné, vybavené 
co nejširším okruhem přenositelných kompetencí, a schopných a ochotných se dále vzdělávat, což 
vyžaduje spolupráci zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí, změnu systému a struktury středního 
odborného školství za použití kurikulárních a legislativních nástrojů včetně reformy financování. 

Neuspokojivý stav středního odborného školství vyžaduje sjednotit politiku související s 
oborovou a vzdělávací kapacitou škol. Nastavit reálné konkurenční prostředí mezi školami. 
Zamezit situacím, kdy na jedné straně v době celkové převyšující kapacity škol nad počtem 
potenciálních uchazečů, dochází k tzv. optimalizaci „státních“ středních škol bez předem 
stanovených optimalizačních kritérií, na druhé straně vznikají nové soukromé školy.  Zde je nutná 
aktivní role státu při úpravě legislativního rámce vzdělávacího systému. To umožní reálný rozvoj 
systému odborného vzdělávání, včetně provázanosti se  systémem dalšího vzdělávání a otevře 
vzdělávací příležitosti všem skupinám populace ve vazbě na uplatnění se na trhu práce a potřeby 
hospodářství.  
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Vzdělání ovlivňuje a hraje podstatnou roli při ekonomickém růstu či stagnaci státu, 
regionu, podniku, firmy. Vede k vyšší konkurenceschopnosti ekonomiky, projevuje se růstem 
produktivity práce, snižováním nezaměstnanosti a schopností jednotlivce uplatnit se na trhu 
práce. 
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11 CONCLUSION 

The doctoral thesis is based and built on long personal experience from human resources 
management of a secondary vocational school. It focuses on the importance and effects of social 
partnership between schools and industrial enterprises as a frame for industrial practice 
consideration. It sees the reflection of industrial sector human resource management in the 
education system, especially in technical regional education, as basic functional element of 
efficient education system, school network and their sector structure setup.  

The thesis is based on theoretical assumptions of human resource management. All 
theoretical grounds and notions are taken into account and followed in the practical part of the 
doctoral thesis as well as in the proposal it suggests. 

It begins by the analysis of employment structure development. Systemic deficiencies 
were described when predicting the needs of labor market in connection with the requirements 
of industrial management for vocational education graduates within the Czech education system. 

The analysis of occupation structure and employment of graduates of secondary 
vocational schools with the emphasis on technical disciplines focused on the reasons for school 
graduate unemployment. The development of worker competence requirements by employers 
was described as well as demand for occupations or education branches aimed at industrial sector 
while drawing attention to systemic discrepancies. 

Vocational education in the CR was analyzed and based on that the comparison of Czech 
vocational education trends with selected European countries was made. Comparison of elements 
of so called dual system of vocational education was made in European context. Based on the 
results of current state analysis of vocational education, taking into consideration traditional 
forms of cooperation between vocational schools and employers as well as applicable legislation, 
it was ascertained that there were not conditions for introducing dual education system in its full 
extent. 

Attention was paid also to collecting information on future requirements for occupations 
and qualifications and its providing to concerned entities. For this purpose - when looking for 
functional elements and relations for addressing deficiencies in matching education supply with 
labor market needs - an analysis of existing systemic tools of the National Occupations System 
and the National Qualifications System was carried out and the possibility of their interconnection 
with curricular documents, the Framework Educational Programs and the School Educational 
Programs was assessed. The objective was to use the existing information systems as efficiently as 
possible. 

On the basis of ascertained facts and using mentioned elements and methodology 
procedures a model for systemic and systematic support of mutual awareness between industrial 
business sector and education system was created, in order to secure continuous feedback 
relationship of industrial business sector and regional education system that would enable to 
create rational structure, rational management system and funding of regional education - 
"Model of cooperation between education institutions and labor world as a system of early 
needs identification". 

The cooperation model at all levels will enable efficient interconnection of information on 
future requirements for occupations and qualifications in relation to education supply. It will 
contribute to improving field structure and competence quality of secondary vocational education 
graduates based on the design of the dynamic system of links between interested social partners, 
especially employers and vocational regional schools, focusing on human resources for the 
industrial sector of national economy. It aims at the issue of secondary school graduate 
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employability on labor market taking into consideration the development of requirements for 
expertise and competency as well as indicators of education system structural relevance and 
quality. 

The doctoral thesis that includes draft cooperation model is based on two hypotheses: 

Hypothesis No 1 

At detailed examination and focus on the comprehensive indicator of qualification 
requirements for jobs and actual qualification of job applicants there are identifiable differences 
and trends in the development of occupation groups which will lead to justifiable flexible changes 
in the requirements for the content of vocational education. 

Hypothesis No 2 

Assuming the implementation of individual model levels it can be expected that the 
content of the Framework Education Programs and the School Education Programs will get 
closer to employer requirements imposed on individual occupations specified in the National 
Occupations System and the National Qualifications System. 

These hypotheses were confirmed. Proposed model can contribute to early identification 
of needs in the development of occupation groups the requirements of which can be identified by 
the National Occupations System and the National Qualifications System. Through model 
application they can get reflected in advance in the Framework Education Programs and the 
School Education Programs. 

The findings presented in the thesis and proposed dynamic model of network cooperation 
links of industrial management, education system and the bodies of public and state 
administration can contribute to the systemic interconnection of vocational education with the 
requirements of employers, industrial businesses and labor market institutions and secure 
availability of qualified workforce (expertise, competency) in real time. 

Application of proposed cooperation model can reduce low efficiency of funds spent on 
education and support the schools that continuously generate graduate with required branch 
structure and high quality. The thesis could help increase school graduate employability in their 
education fields and thus minimize the need for retraining right after school graduation. 

In this modeling level the cooperation model fulfils the explanation functionality of link 
interconnection and systematization. The model shows the importance of links and relations 
leading to the change of cooperation concept provided the existing system elements are used. 

In this concept, this model can also be a source and starting point to new procedures and 
conceptual changes and can teach to confront intentions with practice. It can enable and direct 
further development of the cooperation in order to early adapt study field supply of secondary 
vocational schools based on the identification and prediction of labor market needs. 

In addition, the consequences of the economic crisis show that education system needs to 
be adapted so as to produce the graduates who are widely employable on labor market, flexible, 
self-dependent, equipped with as large transferable competencies as possible and able and willing 
to further learn which requires the cooperation of employers and educational institutions and the 
change of secondary vocational education system and structure using curricular and legislation 
tools, including funding reform. 

Unsatisfactory state of secondary vocational education requires unifying the policy 
related to the branch and education school capacity. Also to create real competition among 
schools. To prevent situations whereby on one hand, at the period of overall excessive school 
capacity over the number of potential applicants, so called optimization of “state-run” secondary 
schools is happening without pre-defined optimization criteria, on the other hand new private 
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schools are being established. Here the active role of government is necessary when preparing 
education system legislation framework. That will enable real development of vocational 
education system, including interconnection with the system of further education, and will open 
educational opportunities for all population groups in relation to employability on labor market 
and economy needs. 

Education matters and plays a significant role at economic growth or stagnation of the 
country, region, enterprise or company. It leads to higher economy competitiveness, reflects in 
the growth of labor productivity, reducing unemployment, and individual ability to get a job on 
labor market. 
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 HK - Hospodářská komora, 

 IPS - Informační a poradenská střediska, 

 ISA Systém - Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, 

 ISCED - International Standard Classification of Education, 

 IVPS - Informačně vzdělávací a poradenská střediska, 

 JVU - Jednotka výsledků učení, 

 MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

 MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

 MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

 NO POV - Nová opatření na podporu odborného vzdělávání,  

 NSK - Národní soustava kvalifikací, 

 NSP - Národní soustava povolání, 

 NÚV - Národní ústav pro vzdělávání, 

 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development, 

 OV - Odborný výcvik, 

 OVP - Odborné vzdělávání a příprava,  

 POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi, 

 PV - Praktické vyučování, 

 RCDV - Regionální centrum dalšího vzdělávání, 

 RgŠ - Regionální školství, 

 RVP - Rámcový vzdělávací program, 

 SD - Sektorová dohoda, 

 SR - Sektorová rada, 

 SOŠ - Střední odborná škola, 

 SOU - Střední odborné učiliště, 

 SŠ - Střední škola, 

 ŠVP - Školní vzdělávací program, 

 TP - Typová pozice, 

 UNESCO - Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, 

 ÚP - Úřad práce, 

 VIP Kariéra - projekt podporující Vzdělávání – Informace – Poradenství, 

 VOŠ - Vyšší odborná škola, 

 VŠ - Vysoká škola, 

 ZŠ - Základní škola, 
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 Příloha 1 Rámcové podmínky duálního vzdělávání ve vybraných zemí Evropy 

ZEMĚ NĚMECKO RAKOUSKO ŠVÝCARSKO 

Určování vhodnosti 
vzdělávacích podniků 

Příslušná hospodářská 
komora  

Úřední rozhodnutí o 
učňovském pracovišti 
vydává hospodářská 
komora s příslušným 
odborným sdružením, 
cechem.  

Povolení ke vzdělávání z 
odboru "Učňovské 
vzdělávání" příslušného 
kantonu. 

Právní základ: podnik x 
žák 

Smlouva o učňovském 
vzdělávání 

Učňovská smlouva Učňovská smlouva 

Podíl vzdělávání v 
učňovských školách na 
celkovém vzdělávání 

20 % - 40% - jeden až dva 
dny v týdnu nebo 
v blocích 

přibližně 20%, jeden až 
dva dny v týdnu nebo v 
bocích 

20 % - 40% - jeden až dva 
dny v týdnu ve 
výjimečných případech v 
blocích 

Financování odborné 
části vzdělávání v 
podnicích  

Čisté náklady podniků 
tvoří přibližně 84% 
celkových nákladů na 
vzdělávání, v případě 
potřeby dochází k 
jednotlivým podporám z 
veřejných prostředků  

Podniky přibližně ze 75% 
z nákladů na vzdělávání, 
+ podpora z veřejných 
prostředků  

Podíl soukromých výdajů 
na základní učňovské 
vzdělávání je přibližně 
43%, + fondy pro 
odborné vzdělávání 
vztahující se k 
jednotlivým odvětvím  

Ukončení vzdělávání 

Průběžná zkouška nebo 
1. část závěrečné zkoušky 
v polovině vzdělávání, na 
konci vzdělávání 
závěrečná tovaryšská 
zkouška 

Závěrečná učňovská 
zkouška na konci 
vzdělávání, rozdělená na 
teoretickou a praktickou 
zkoušku 

Závěrečná zkouška na 
konci vzdělávání s 
praktickou a teoretickou 
částí, připojení známek z 
praxe z průběhu 
vzdělávání, škola + praxe 

Příklady zkoušek 

Písemné úlohy 
orientován na praxi v 
podnicích, práce v praxe, 
odborné rozhovory 

Písemné úlohy 
orientován na praxi v 
podnicích, práce v praxe, 
odborné rozhovory 

Práce v praxi s odborným 
rozhovorem, písemná 
zkouška z odborných 
vědomostí 

Započítání školních 
výkonů 

Žádné započtení, 
oddělené vysvědčení pro 
učňovskou školu a 
zkoušku odborné 
kvalifikace  

Vynechání teoretické 
zkoušky při úspěšném 
ukončení závěrečné 
učňovské zkoušky  

Školská zkouška je částí 
závěrečné zkoušky, 
známky z praxe jsou 
započítané do celkového 
hodnocení   

Kompetence na zkoušení Řemeslné komory 
Úřady pro záležitosti 
učňů na hospodářských 
komorách 

Kantony, u některých 
profesí a v některých 
regionech asociace 
podniků  
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 Příloha 2 Seznam současných sektorových rad v ČR 

  

 Sektorová rada pro zemědělství 

 Sektorová rada pro strojírenství 

 Sektorová rada pro energetiku 

 Sektorová rada pro elektrotechniku 

 Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch 

 Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce 

 Sektorová rada pro ostatní služby 

 Sektorová rada pro administrativu a management 

 Sektorová rada pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby 

 Sektorová rada pro informační technologie a telekomunikace 

 Sektorová rada pro vyhrazená zařízení 

 Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl 

 Sektorová rada pro řemesla a umělecká řemesla 

 Sektorová rada pro obchod a marketing 

 Sektorová rada pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí 

 Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství 

 Sektorová rada pro těžbu a úpravu surovin 

 Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl 

 Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů 

 Sektorová rada pro chemii 

 Sektorová rada pro hutnictví, slévárenství a kovárenství 

 Sektorová rada pro stavebnictví 

 Sektorová rada pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby 

 Sektorová rada pro polygrafii, média a informační služby 

 Sektorová rada pro osobní služby 
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 Příloha 3 Přehled údajů popisu povolání 

POPIS POVOLÁNÍ, TYPOVÝCH POZIC A PRŮŘEZOVÝCH TYPOVÝCH POZIC 

POPIS POŽADAVEK GARANT ZA ZPRACOVÁNÍ A VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ 

Název jednotky práce Zaměstnavatelé Sektorová rada 

Alternativní název Zaměstnavatelé Sektorová rada 

Kvalifikační úroveň Zaměstnavatelé Sektorová rada 

Odborný směr Zaměstnavatelé Sektorová rada 

Odborný podsměr Zaměstnavatelé Sektorová rada 

Nadřízené/související 
povolání 

Zaměstnavatelé Sektorová rada 

Příbuzné/podřízené/souvisejí
cí typové pozice 

Zaměstnavatelé Sektorová rada 

Související/průřezové/typové 
pozice 

Zaměstnavatelé Sektorová rada 

Charakteristika Zaměstnavatelé Sektorová rada 

Pracovní činnosti Zaměstnavatelé Sektorová rada 

Příklady prací Zaměstnavatelé Sektorová rada 

Pracovní podmínky Zaměstnavatelé Sektorová rada 

Kvalifikační požadavky 

Školní vzdělávání 

Sektorová rada garant požadavku 

Vzdělávací instituce - SŠ, VŠ garant realizace 

Kvalifikační tým garant realizace 

Zákonem předepsaná 
praxe 

Sektorová rada garant požadavku 

Kvalifikační tým garant požadavku 

Certifikáty 

Sektorová rada garant požadavku 

Vzdělávací instituce - SŠ, VŠ garant realizace 

Kvalifikační tým garant realizace 

Kompetence 

Měkké kompetence 

Sektorová rada garant požadavku 

Vzdělávací instituce - SŠ, VŠ garant realizace 

Kvalifikační tým garant realizace 

Obecné dovednosti 

Sektorová rada garant požadavku 

Vzdělávací instituce - SŠ, VŠ garant realizace 

Kvalifikační tým garant realizace 

Odborné znalosti a 
dovednosti 

Kvalifikační tým garant realizace 

Vzdělávací instituce - SŠ, VŠ garant realizace 

Kvalifikační tým garant realizace 
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Příloha 4 Seznam obecných dovedností a měkkých kompetencí 

SEZNAM OBECNÝCH DOVEDNOSTÍ 

KÓD NÁZEV 

1 Počítačová způsobilost 

2 Způsobilost k řízení osobního automobilu 

3 Numerická způsobilost 

4 Ekonomické povědomí 

5 Právní povědomí 

6 Jazyková způsobilost v češtině 

7 Jazyková způsobilost v angličtině 

8 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 

 

SEZNAM MĚKKÝCH KOMPETENCÍ 

KÓD NÁZEV 

1 Efektivní komunikace 

2 Kooperace (spolupráce) 

3 Kreativita 

4 Flexibilita 

5 Uspokojování zákaznických potřeb 

6 Výkonnost 

7 Samostatnost 

8 Řešení problému 

9 Plánování a organizaci práce 

10 Celoživotnímu učení 

11 Aktivnímu přístupu 

12 Zvládání zátěže 

13 Objevování a orientace v informacích 

14 Vedení lidí (leadership) 

15 Ovlivňování ostatních 
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Příloha 5 Popis povolání, typových pozic a průřezových pozic u povolání Obráběč kovů/Frézař 

POPIS POVOLÁNÍ, TYPOVÝCH POZIC A PRŮŘEZOVÝCH TYPOVÝCH POZIC 

POPIS   

Název povolání/typová 
pozice 

Obráběč kovů/Frézař 

Alternativní název Obsluha fréz 

Kvalifikační úroveň 3/Stření vzdělání s VL 

Odborný směr Strojírenství 

Odborný podsměr OK/Výroba nástrojů 

Nadřízené/související 
povolání 

Obráběč kovů 

Příbuzné/podřízené/ 
související typové 

pozice 
Brusič kovů, Soustružník kovů, Operátor NC strojů, Vrtař. 

Související/průřezové/ 
typové pozice 

Pomocník kovoobráběč 

Charakteristika 
Frézař seřizuje a obsluhuje konvenční i číslicově řízené obráběcí stroje, provádí 
práce nutné při frézování, hoblování, obrážení, protahování nebo protlačování 
součástí. 

Pracovní činnosti 

Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce. Čtení údajů různých 
měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během 
výrobního provozu. Určení parametrů polotovaru a sestavení nástrojů a materiálů 
pro pracovní proces. Seřízení funkcí stroje na požadované tolerance, upnutí a 
vyrovnání obrobků a nástrojů. Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a 
nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací. Kontrola nástrojů a 
nastavení a seřízení stroje pomocí příslušných obsluhovacích prvků. Obsluha strojů 
při procesu obrábění kovu a výrobě předmětů dle stanovených postupů a daných 
tolerancí. 

Příklady prací 

Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v 
přesnosti IT 6 s výkresovým požadavkem dodržování 
úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, 
kolmostí, úhlů apod.). 

Tarifní stupeň 6 

Broušení na hoblovacích strojích přídavným brousicím 
zařízením včetně rybinových ploch v rovinnosti 0,1/1000 
mm. 

Tarifní stupeň 5 

Frézování M, W nebo G závitů na závitových frézkách. Tarifní stupeň 4 

Elektrojiskrové zhotovení průchozího otvoru Tarifní stupeň 3 

Pracovní podmínky 

  
Stupeň zátěže 

1     

Zátěž teplem x     

Zátěž chladem x x   

Zátěž hlukem       

Zátěž vibracemi x     

Zátěž prachem x     

Zátěž chemickými látkami x     

Zátěž invazivními alergeny x     

Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x     

Zátěž ionizujícím zářením x     

Kvalifikační požadavky 

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: KKOV – 
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, 
obráběčské práce,(2356H), RVP – Obráběč kovů (23-56-
H/01) 

Střední školy 

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: 
KKOV – Střední vzdělání s výučním listem v oboru 
nástrojař, nástrojařské práce (2352H), RVP – Nástrojař 

Střední školy 
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(23-52-H/01) 

Zákonem předepsaná praxe Délka praxe: 5   

Kvalifikaci pro tuto pozici lze prokázat potvrzením o 
získání národního certifikátu profesní kvalifikace: Frézař 

Akreditovaná pracov a SŠ 

Certifikáty vyžadované pro výkon práce: vyhláška 50… 
Certifikáty doporučené pro výkon práce: neuveden 

Akreditovaná pracov a SŠ 

Kompetence 

Odborné dovednosti: Frézař nutné výhodné úroveň 

Orientace v normách a v technických podkladech pro 
provádění obráběcích operací2 

x 
  

3 

Určování výchozích technologických základen polotovarů x   3 

Volba postupu práce a technologických podmínek 
frézování, nástrojů, pomůcek a materiálů 

x 
  

3 

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických 
tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 

x 
  

3 

Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování 
jejich polohy na různých druzích frézek 

x 
  

3 

Seřizování, ošetřování a údržba různých druhů frézek x   3 

Obsluha různých druhů konvenčních frézek x   3 

Obsluha CNC frézek   x 3 

Odborné znalosti - Frézař nutné výhodné úroveň 

technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě x   3 

obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a 
investiční celky 

x 
  

3 

kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. 
tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 

x 
  

3 

strojní součásti a polotovary a jejich parametry 
(rozměry, jakost povrchu  

x 
  

3 

nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství x   3 

technologie frézování x   3 

Obecné dovednosti - Frézař úroveň 

Počítačová způsobilost 2 2 

Způsobilost k řízení osobního automobilu 3 

Měkké kompetence - Frézař úroveň 

Efektivní komunikace 2 

Kooperace (spolupráce) 3 

Kreativita 3 

Flexibilita 3 

Výkonnost 3 

Samostatnost 3 

Řešení problémů 3 

Plánování a organizování práce 3 

Celoživotní učení 2 

Aktivní přístup 3 

Zvládání zátěže 3 

Objevování a orientace v informacích 2 

 

  



  128 

 Příloha 6 Přehled projektů zaměřených na spolupráci institucí počátečního vzdělávání na 
regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění 
inovativních forem spolupráce (OP VK Prioritní osa 1) 

VYSOČINA 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

CZ.1.07/1.1.01/02.0029 Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy v kraji Vysočina 

CZ.1.07/1.1.01/02.0033 Spolupráce s partnery - základ kvalitní odborné výuky 

CZ.1.07/1.1.01/02.0043 Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad 
Sázavou 

CZ.1.07/1.1.01/03.0037 Zvýšení odborného vzdělávání se zaměřením na hiporehabilitaci 

CZ.1.07/1.1.36/02.0064 Kreativní management na SUPŠ Jihlava-Helenín 

CZ.1.07/1.1.36/03.0002 Dobré řemeslo je naše šance 

CZ.1.07/1.1.36/03.0004 Učíme se pro život aktivně a interaktivně 

CZ.1.07/1.1.36/03.0031 Inovace výuky cizích jazyků a kontakt s praxí na SZŠ Havlíčkův Brod a SŠ 
zdravotnické, zemědělské a veterinární v Třebíči 

JIHOMORAVSKÝ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

CZ.1.07/1.1.02/02.0021 Interaktivní výuka napříč všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty na 
Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově 

CZ.1.07/1.1.02/02.0027 Implementace ŠVP Hotelové školy Brno 

CZ.1.07/1.1.02/02.0052 Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku - jak správně zvolit další 
vzdělávací cestu? 

CZ.1.07/1.1.02/02.0056 Implementace a inovace ŠVP obchodních oborů 

CZ.1.07/1.1.02/02.0078 Špicová hokna 

CZ.1.07/1.1.02/02.0087 Vzdělávání stavbařů nově 

CZ.1.07/1.1.02/02.0164 Posilování technických kompetencí žáků základních škol v Jihomoravském kraji 

CZ.1.07/1.1.02/02.0167 Nové metody a formy podpory výuky cizích jazyků na SOŠ 

CZ.1.07/1.1.02/03.0015 Rozvoj kariérového poradenství na středních školách Jihomoravského kraje 

CZ.1.07/1.1.02/03.0032 Inovace odborné praxe 

CZ.1.07/1.1.02/03.0050 Média ve škole 

CZ.1.07/1.1.16/01.0011 Interaktivní výzkum přírody 

CZ.1.07/1.1.16/01.0018 Náš kraj - náš domov 

CZ.1.07/1.1.16/01.0030 Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech 

CZ.1.07/1.1.16/01.0043 Inovace výuky autooborů v rámci rozvoje elektropohonů a dalších alternativních 
pohonů vozidel 

CZ.1.07/1.1.16/01.0045 Přírodní a technické vědy jinak 

CZ.1.07/1.1.16/01.0056 Ukaž mi směr a já najdu cestu pro své povolání 

CZ.1.07/1.1.16/01.0062 Schola artificii - Inovace výuky pracovních činností zavedením moderních forem 
praktických tvořivých činností s ohledem na popularizaci tradičních regionálních 
oborů a charakter trhu práce v regionu 

CZ.1.07/1.1.16/01.0071 Učíme se pro praxi  -  Zkvalitnění výuky odborných předmětů formou žákovských 
projektů 

CZ.1.07/1.1.16/01.0082 Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku pro zvýšení 
konkurenceschopnosti žáků ISŠP 

CZ.1.07/1.1.16/02.0030 Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol 

CZ.1.07/1.1.16/02.0054 Svět kolem nás 

CZ.1.07/1.1.16/02.0065 Kvalitní konstrukce pro suché stavby 

CZ.1.07/1.1.16/02.0103 Komunitní centrum mládeže při ZŠ Pozořice 

PARDUBICKÝ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

CZ.1.07/1.1.03/02.0033 Kdo nic nedělá, nic nepokazí. 
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CZ.1.07/1.1.03/02.0043 Modernizace výuky technických oborů a její těsnější provázání s praxí 

CZ.1.07/1.1.03/02.0081 Modernizace vzdělávacích podmínek odborného vzdělávání ve strojírenských 
oborech Nástrojař a Mechanik seřizovač 

CZ.1.07/1.1.03/03.0005 Rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím realizace projektových dnů 

CZ.1.07/1.1.03/03.0006 Moderně nejen v přírodních vědách 

CZ.1.07/1.1.03/03.0009 RUKAVICE - aneb ruka nejen na psaní 

CZ.1.07/1.1.03/03.0010 Škola pro život 

CZ.1.07/1.1.03/03.0019 Zvyšování motivace žáků ke studiu ve strojírenských oborech, zlepšování 
podmínek výuky na SOU Svitavy 

CZ.1.07/1.1.03/03.0024 Život nejen ve tmě 

CZ.1.07/1.1.03/03.0026 Zabezpečení nového akreditovaného učebního oboru Vodař 

CZ.1.07/1.1.03/03.0028 Inovace výuky odborných a přírodovědných předmětů na SŠZS Chrudim 

CZ.1.07/1.1.03/03.0037 Modernizace výuky na Střední průmyslové škole potravinářské Pardubice 

CZ.1.07/1.1.03/03.0040 Umět a znát víc - kvalitněji do života. 

CZ.1.07/1.1.28/02.0007 O krok napřed 

CZ.1.07/1.1.28/02.0044 Chodím do práce v Pardubickém kraji 

KRÁLOVÉHRADECKÝ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

CZ.1.07/1.1.05/02.0005 Motivace žáků základních škol pro přípravu na budoucí povolání 

CZ.1.07/1.1.05/02.0007 ICT a nové technologie ve výuce 

CZ.1.07/1.1.05/02.0032 10 lekcí techniky 

CZ.1.07/1.1.05/02.0042 Inovace výuky a tvorba multimediálních modulů prezentujících technické obory 
a široké spektrum zájmů a potřeb učitelů a jejich žáků. 

CZ.1.07/1.1.05/02.0052 Zvyšování kvality ve vzdělávání zaváděním nových metod výuky strojírenských 
oborů s intenzivním využitím IT 

CZ.1.07/1.1.05/02.0057 Zlepšování podmínek pro širší využití ICT a multimediálních nástrojů při výuce na 
SŠTŘ Nový Bydžov 

CZ.1.07/1.1.05/03.0015 Moderní škola - výuka dle ŠVP s podporou ICT 

CZ.1.07/1.1.05/03.0016 Dnes fiktivně, zítra reálně 

CZ.1.07/1.1.05/03.0042 Zvyšování kompetencí žáků zdravotnických oborů zařazením mezipředmětového 
celku Vykazování a vyúčtování zdravotní péče 

CZ.1.07/1.1.05/03.0064 Inovace a podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na ZŠ 
Bernartice 

CZ.1.07/1.1.20/02.0005 Jeden kruh: tělo - mysl - duch 

CZ.1.07/1.1.20/02.0014 Odborná výuka návrhářství - moderně, atraktivně, efektivně 

CZ.1.07/1.1.20/02.0022 Envirotech na Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov 

CZ.1.07/1.1.20/02.0076 Aplikovaná elektrotechnika 

CZ.1.07/1.1.20/02.0093 Zkvalitnění podmínek pro výuku Aplikované chemie na SŠIS Dvůr Králové nad 
Labem 

STŘEDOČESKÝ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

CZ.1.07/1.1.06/03.0025 Aby řemeslo žilo dál 

CZ.1.07/1.1.06/03.0083 Hrajeme si s řemesly 

CZ.1.07/1.1.06/03.0106 Kvalitním vzděláváním k úspěšným absolventům 

CZ.1.07/1.1.06/03.0117 Rozvoj tvořivosti 

CZ.1.07/1.1.32/01.0002 Poznejte řemesla, poznejte praxi 

CZ.1.07/1.1.32/01.0004 Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol - inovativní 
formy spolupráce s využitím moderních technologií 

CZ.1.07/1.1.32/01.0005 Partnerská spolupráce školy se zaměstnavateli v regionu 

CZ.1.07/1.1.32/01.0009 Řemeslo řemeslem zůstane 

CZ.1.07/1.1.32/01.0013 Moduly - cesta k racionálnější výuce 

CZ.1.07/1.1.32/01.0016 Svářečská škola 

CZ.1.07/1.1.32/01.0017 Stáže pracovníků a žáků ve specializovaných podnicích 
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CZ.1.07/1.1.32/01.0020 Inovace v odborném vzdělávání 

CZ.1.07/1.1.32/01.0022 Inovace výuky stavebních oborů na SPŠS v Mělníku 

CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů 

CZ.1.07/1.1.32/01.0031 Už rostou! 

CZ.1.07/1.1.32/01.0034 Člověk a jeho svět 

CZ.1.07/1.1.32/01.0038 Už vím, čím budu? Aneb co se v mládí naučíš... 

CZ.1.07/1.1.32/01.0042 Řemeslo má zlaté dno 

CZ.1.07/1.1.32/01.0044 Inovace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v ZŠ a MŠ Mšec 

KARLOVARSKÝ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

CZ.1.07/1.1.11/05.0007 Inovace výuky keramických oborů na SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary 

CZ.1.07/1.1.18/01.0011 Řemeslo má zlaté dno 

CZ.1.07/1.1.18/01.0016 Podpora a rozvoj řemeslných dovedností žáků základních škol 

CZ.1.07/1.1.18/02.0015 Technologické a poradenské centrum ve školní praxi 

PLZEŇSKÝ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

CZ.1.07/1.1.12/02.0018 Podpora výuky technických oborů na SPŠD, Plzeň 

CZ.1.07/1.1.12/02.0059 Praxe žáků - cesta za škol k zaměstnavatelům Plzeňského regionu 

CZ.1.07/1.1.12/03.0004 Zvýšení znalostí žáků a učitelů při vykazování zdravotní péče 

CZ.1.07/1.1.30/02.0003 MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE - ÚSPĚŠNÁ CESTA ŽÁKŮ DO PRAXE 

CZ.1.07/1.1.30/02.0013 Praxe hrou - fiktivní firma servisního typu provozovaná žáky SPŠD Plzeň-Křimice 

ÚSTECKÝ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

CZ.1.07/1.1.13/03.0019 Učíme se jinak 

CZ.1.07/1.1.13/03.0026 Podpora počátečního vzdělávání zdravotnických oborů, jejich propagace ve 
vzdělávacím centru pro komunitní práci a rozvoj klíčových kompetencí žáků 
včetně spolupráce s aktéry na trhu práce s ohledem na prohloubení 
environmentálního vzdělávání. 

CZ.1.07/1.1.13/04.0013 Za Ústecký kraj zelenější 

CZ.1.07/1.1.13/04.0025 Samostatný absolvent = úspěšný uchazeč o práci 

CZ.1.07/1.1.13/04.0029 Šikovné ruce - cesta k úspěchu 

CZ.1.07/1.1.13/04.0030 Šikovné ruce mají budoucnost 

CZ.1.07/1.1.34/01.0008 Krušnohorská hračka 

CZ.1.07/1.1.34/01.0017 Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku 

CZ.1.07/1.1.34/01.0018 Přírodní vědy s chutí a zajímavě 

CZ.1.07/1.1.34/01.0027 Naši truhláři = tradice i budoucnost 

MORAVSKOSLEZSKÝ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

CZ.1.07/1.1.07/02.0097 Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku 

CZ.1.07/1.1.07/02.0140 TECHNO 2012 - start technické kariéry 

CZ.1.07/1.1.07/02.0160 Zvýšení kvality vzdělávání žáků středních technických škol zavedením výuky 
technické angličtiny a němčiny pro oblast strojírenství a stavebnictví v 
Moravskoslezském kraji 

CZ.1.07/1.1.24/01.0008 Otevřená škola aneb příklady táhnou 

CZ.1.07/1.1.24/01.0017 Zvyšování kvality výuky ve stavebních oborech 

CZ.1.07/1.1.24/01.0023 Interaktivní laboratoř chemie 

CZ.1.07/1.1.24/01.0049 Design laboratoř 

CZ.1.07/1.1.24/01.0056 Podpora moderní výuky v oblasti obrábění na CNC strojích 

CZ.1.07/1.1.24/01.0064 INTERNETOVÁ ŠKOLA II. 

CZ.1.07/1.1.24/01.0069 Interaktivně k přírodním vědám 

CZ.1.07/1.1.24/01.0072 Technické vzdělání - Brána k úspěchu 
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CZ.1.07/1.1.24/01.0085 Tvoje budoucnost - tvoje volba 

CZ.1.07/1.1.24/01.0101 Popularizace technických oborů a řemesel prostřednictvím interaktivní výuky 
žáků 

CZ.1.07/1.1.24/01.0110 Stavebnictví 21 

CZ.1.07/1.1.24/01.0134 Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na SOŠ a SOU v Kopřivnici 

CZ.1.07/1.1.24/01.0148 Shakespeare ponořený do kapaliny aneb hydraulika hrou 

CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Junior univerzita - vzdělávání mladých záchranářů 

CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Za poznáním technických oborů a řemesel 

CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Inovace výuky pro udržitelný rozvoj a navázání spolupráce s aktéry na trhu práce 
pro lepší uplatnitelnost žáků ZŠ Palkovice 

CZ.1.07/1.1.24/02.0083 Výuka živě 

CZ.1.07/1.1.24/02.0103 ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO 

CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi 

OLOMOUCKÝ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

CZ.1.07/1.1.26/01.0021 Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce 

CZ.1.07/1.1.26/01.0042 Škola na konci světa, přesto v souladu s přírodou 

CZ.1.07/1.1.26/01.0049 Technika má zelenou 

CZ.1.07/1.1.26/01.0055 Nebojíme se technického vzdělávání 

ZLÍNSKÝ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

CZ.1.07/1.1.08/02.0099 Centrum pro výuku a prezentaci hi-technologií 

CZ.1.07/1.1.08/03.0023 Zavedení nových praxí žáků SPŠ polytechnické-COP Zlín v plastikářských a 
gumárenských firmách 

CZ.1.07/1.1.08/03.0045 Sbližování teorie s praxí 

CZ.1.07/1.1.38/01.0004 Inovace a modernizace strojírenských oborů pro potřeby praxe a trhu práce 

CZ.1.07/1.1.38/01.0006 Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž 

CZ.1.07/1.1.38/01.0013 Zavedení nových metod a informačních technologií do výuky praktických cvičení 
z biologie na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí 

CZ.1.07/1.1.38/01.0015 Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých 
řemesel a oborů gastro 

CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad 

CZ.1.07/1.1.38/02.0032 Technologie budoucnosti do výuky 

LIBERECKÝ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

CZ.1.07/1.1.09/02.0006 Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím inovací ŠVP a kurikula 

CZ.1.07/1.1.09/03.0022 Klíčové kompetence na středních odborných školách Libereckého kraje 

CZ.1.07/1.1.22/02.0017 ZŠ Hrádek n. N. - technické, přírodovědné obory a řemesla 

CZ.1.07/1.1.22/02.0035 Absolvent s praxí 

CZ.1.07/1.1.22/02.0055 Vstup na trh práce pravou nohou 

JIHOČESKÝ 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU 

CZ.1.07/1.1.10/02.0028 Zvýšení kvality vzdělávání na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni 

CZ.1.07/1.1.10/02.0031 Inovace vzdělávacích procesů v ZŠ prof. J. Brože 

CZ.1.07/1.1.10/03.0009 Impuls pro kariéru 

CZ.1.07/1.1.10/03.0055 Zvýšení kvality výuky paliativní hospicové péče na středních školách 

CZ.1.07/1.1.10/03.0079 Příprava žáků na špičkové provozy v praxi 

CZ.1.07/1.1.14/01.0003 Zvyšování kvality výuky na Střední rybářské škole Vodňany a zvyšování motivace 
žáků základních škol ke vzdělávání v technických a přírodovědných oborech 

CZ.1.07/1.1.14/01.0007 Paliativní péče a péče o pacienty s demencí na středních školách 

CZ.1.07/1.1.14/01.0018 Inovace výuky technických oborů SPŠSE Č. Budějovice 
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CZ.1.07/1.1.14/01.0023 Zkvalitnění a rozšíření výuky v IT oborech na SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou 

CZ.1.07/1.1.14/01.0026 Zkvalitnění výuky lesnictví - budoucnost lesních ekosystémů 

CZ.1.07/1.1.14/01.0028 Zvyšování motivace k technickému vzdělávání 

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky, odborné praxe, spolupráce se zaměstnavateli a spolupráce se 
základními školami s využitím moderních a efektivních metod 

CZ.1.07/1.1.14/01.0039 Budoucnost nás baví 

CZ.1.07/1.1.14/01.0042 Jdeme s dobou - moderně a tvořivě 

CZ.1.07/1.1.14/02.0026 Modernizace a rozšíření výuky na ZŠ Volary 

CZ.1.07/1.1.14/02.0035 Rozvoj environmentálních a technických kompetencí žáků základních škol 
Jihočeského kraje 

CZ.1.07/1.1.14/02.0037 Soubor inovativních metod popularizujících odborné vzdělávání 
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Příloha 7 Návrh nové kvalifikace pro ověřování dle zákona č. 179/2006 Sb. 

NÁZEV KVALIFIKACE: PRACOVNÍK PRO KONTAKT SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

Pozice v Národní soustavě povolání (NSP), ke které se váže navrhovaná kvalifikace nebo činnosti, které 
kvalifikace umožňuje vykonávat (pokud není odpovídající pozice v NSP): 

Název pozice v NSP: 
Pozice není dosud stanovena v NSP,  
Částečně váže ke kvalifikacím: 
kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu 
kariérový poradce pro zaměstnanost 
kvalifikační úroveň NSK, EOF 5       
Činnosti („popis pracovního místa“):       

 navazovat kontakty, zjišťovat požadavky firem a vyhledávat možné formy spolupráce 
s cílem nastavení dlouhodobé aktivní spolupráce mezi školou a zaměstnavateli, 

 domlouvat, vyhodnocovat, plánovat, nastavovat a sjednat nejvýhodnější smluvní 
podmínky a smluvní formy pro určitou skupinu oborů vzdělání – (rámcové smlouvy, dílčí 
smlouvy, mandátní smlouvy) a formu spolupráce (vztahy, kompetence, způsob 
financování, personální zajištění odborného vzdělávání OV/PV a praktické výuky, 
personální zabezpečení - instruktoři, počty žáků, BOZP atd., 

 plánovat, koordinovat a udržovat, kontrolovat, vyhodnocovat a navrhovat opatření pro 
spolupráci školy se zaměstnavatelem, 

 reflektovat nové požadavky vycházející ze smluvní spolupráce a projektovat je do nových 
forem kooperace, 

 zajišťovat sběr informací z dané oblasti, jejich přenos a zpětnou vazbu včetně, 

 podporovat ostatní kolegy ve škole ve znalostech v problematice spolupráce školy 
s firemním sektorem, organizovat stáže učitelů ve firmách, 

 vytvářet podmínky pro pravidelné setkávání odborníků - učitelé odborných předmětů 
daného oborového zaměření, učitelé praktického vyučování, odborného výcviku, 
odborníci z praxe, instruktoři ve stanovených intervalech dle potřeby smluvních partnerů, 

 znát možnosti školy a garantovat provozně-personální zajištění spolupráce, 

 vyznat se v regionu, v situaci na trhu práce a orientovat se ve firemní sféře, 

 zajišťovat oboustrannou publicitu, 

 vytvářet interaktivní vazby – mapa spolupráce, 

 komunikovat a spolupracovat s vedením školy a zástupci smluvních partnerů, 

 poskytovat praktická doporučení ke zvyšování kvality vzdělávání ve firmách, 

 znát základní školské dokumenty a obsah kurikulárních dokumentů daných oborů 
vzdělání,  

 znát školskou legislativu zahrnující realizaci praktického vyučování. 

ARGUMENTY PODPORUJÍCÍ ZAŘAZENÍ KVALIFIKACE DO PRIORITNĚ VYTVÁŘENÉ SKUPINY 
Z DŮVODU JEJÍHO VÝZNAMU A VYUŽITELNOSTI: 

1. Předložte, prosím, argumenty, na jejichž základě lze říci, že o tuto kvalifikaci bude zájem ze strany 
zájemců o získání certifikátu a že po této kvalifikaci bude poptávka na trhu práce a bude zde dobře 
uplatnitelná - např. předpokládaný rozsah náboru pracovníků s touto kvalifikací do vaší společnosti, 
předpokládaný počet pracovníků vaší společnosti zvyšujících touto cestou svou kvalifikaci apod. Znáte 
jiné společnosti, které budou uznávat tuto kvalifikaci a využívat ji při své personální práci, např. při 
výběru nových zaměstnanců a rozvoji kompetencí stávajících zaměstnanců? 
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Vyjádření navrhovatele: 

Navrhovaná profesní kvalifikace umožní vyvíjet kvalifikovaně činnost, směřující k zajištění 
spolupráce školy se zaměstnavateli. Bez úzké vazby na zaměstnavatele v regionálním kontextu, dochází 
k tomu, že školy nepřipravují žáky tak, aby jejich dosahované kompetence odpovídaly představám 
zaměstnavatelů. Požadavek na hlubší propojenost zejména praktického vyučování s reálnou praxí, lze 
uskutečnit pouze tehdy, když bude věnována dostatečná pozornost i personálnímu zajišťování této 
spolupráce. Pozice koordinátora nespadá do oblasti pedagogických pracovníků. Proto je nutné zajistit její 
standard prostřednictvím profesní kvalifikace. Jen tak, bude zajištěno, že potřebné kroky pro spolupráci 
budou prováděny jednotně v rámci systému. 

Pracovník pro kontakt se sociálními partnery odpovídá za organizační zabezpečení výuky žáků 
v reálném pracovním prostředí (odborný výcvik, odborná praxe), nábory žáků ve spolupráci s firmami, ale i 
další aktivity sjednané spolupráce. Sjednává podmínky pro realizaci závěrečných zkoušek a praktické 
maturitní zkoušky nebo maturitní práce na provozním pracovišti, nastavení okruhů a forem spolupráce v 
rámci daného ŠVP (jako dodatků k ŠVP) pro daný školní rok. Vzhledem k hlubšímu zapojení do provozních 
činností, zabezpečuje kontinuitu přenosu požadavků z praxe. Plní roli ústředního bodu dané spolupráce.  

Návrh vznikl v rámci koncepční studie k novému modelu odborného vzdělávání Pospolu a byl 
projednáván na řadě míst s odbornou veřejností. Cílem projektu Pospolu je prohlubovat propojení škol do 
reálného pracovního prostředí a naopak umožnit vstup odborníků z praxe do škol.  

Znáte pro tuto kvalifikaci možnou Autorizovanou osobu (AOs) – provádějící ověřování dle hodnotícího 
standardu, například jedna silná AOs, případně více menších AOs?  
 
Poznámka:  Uveďte, pokud možno, konkrétní návrh. 

Vyjádření navrhovatele:  

Možnou AOs jsou různé instituce zabývající se odborným vzděláváním a celoživotním vzděláváním. 
Domníváme se, že bude dostatečný počet autorizovaných osob. 

Znáte pro tuto kvalifikaci možné vzdělavatele, kteří budou mít zájem a budou schopni vzdělávat pro tuto 
kvalifikaci i zajistit její propagaci?  
Posuzujte: 
Zájem vzdělávat 
Schopnost vzdělávat 
Schopnost propagace 

Vyjádření navrhovatele:  

Vzdělávací centra pro učitele např. NIDV, centra dalšího vzdělávání u SŠ, agentury na krajské úrovni 
i další instituce poskytující celoživotní vzdělávání. Předpoklad zařazení těchto kurzů je vysoký. Pokud bude 
požadavek koncipován jako povinný, bude dostatečný zájem ze strany škol i zájemců. 

Navrhovatel: 

 
 
 
…………………………………………………………………                                         …………………………………………………………………                           
           Jméno a příjmení, organizace                                                                                     Podpis 

 

 

 


