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1 Úvod 

Rekvalifikace pomáhají ke zvýšení dynamiky trhu práce, neboť umoţňují 

nezaměstnaným získat kvalifikaci v oboru, který je právě poptáván, a pomáhají 

k začleňování vyloučených osob zpět do společnosti. 

Cílem této diplomové práce je konfrontovat očekávání a představy účastníků 

rekvalifikace s jejich následnými úspěchy i neúspěchy.  

Rekvalifikace představuje získání dovedností a znalostí v novém oboru 

a můţe nezaměstnaným pomoci získat práci. Je však otázkou, co od rekvalifikací 

očekávají její účastníci. Diplomová práce na téma Očekávání versus úspěšnost 

účastníků rekvalifikace v okrese Hodonín zkoumá, jaké jsou předpoklady uchazečů 

o zaměstnání v době, kdy rekvalifikaci absolvují, posléze jsou tato očekávání 

srovnávána s realitou. 

V  následujících kapitolách bude nejdříve popsána rekvalifikace jako nástroj 

aktivní politiky zaměstnanosti a forma celoţivotního učení. Poté bude představen trh 

práce v okrese Hodonín a také jeho rekvalifikační programy. Budeme se zabývat 

průběhem rekvalifikací, jejich financováním i jednotlivými projekty. 

Na teoretickou část navazuje celek praktický, který se věnuje očekávání 

a úspěšnosti rekvalifikačních kurzů.  

Očekávání byla zjištěna pomocí dotazníkového šetření u rekvalifikačního 

zařízení Marlin s.r.o. Zkoumala se tato kritéria: počet jiţ absolvovaných 

rekvalifikací, doba strávená v evidenci nezaměstnaných, pohlaví, věk a vzdělání. 

Pokud účastník věřil, ţe po rekvalifikaci najde práci, pak nás zajímalo, zda ji bude 

hledat ve svém původním či rekvalifikovaném oboru a v jakém časovém horizontu. 

Úspěšnost byla zhodnocena pomocí interních informací na Úřadě práce 

v Hodoníně. Reálné působení rekvalifikací na její účastníky jsme zkoumali pomocí 

časových řad od roku 2005 aţ do roku 2010. Jako časový horizont bylo určeno 

12 měsíců po absolvování rekvalifikace. Zajímali nás tedy uchazeči umístění 

do zaměstnání do 1 roku po rekvalifikaci podle délky evidence po rekvalifikaci, 

podle vzdělání, podle věku a podle pohlaví. 
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V kapitole Očekávání versus úspěšnost se nachází komparace zjištěných 

informací. Srovnání mezi předpoklady účastníků a realitou byly provedeny podle 

umístění do zaměstnání do 12 měsíců po rekvalifikaci dle délky evidence po kurzu, 

podle pohlaví, vzdělání a věku uchazečů. 

Na výzkum v předchozích kapitolách navazují návrhy a doporučení, které 

mohou být přínosem pro realizaci rekvalifikačních kurzů. Doporučení se týkají 

především matek na rodičovské dovolené, absolventů a osob bez kvalifikace.  
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2 Rekvalifikace jako nástroj aktivní politiky 

zaměstnanosti a forma celoţivotního učení 

2.1 Rekvalifikace jako součást celoţivotního učení 

Pojem celoţivotního učení v nás evokuje dojem nepřetrţitého procesu studia, 

ale ve skutečnosti jde o celoţivotní schopnost a připravenost člověka učit se. 

Proto je lépe hovořit o celoţivotním učení neţ vzdělávání, které povaţujeme 

za institucionální podobu. Získává tak na důleţitosti i neorganizovaná výuka 

tzn. samostatné učení, učení při práci atd. Schopnost nadále se učit je v současnosti 

povaţováno za hodnotnější faktor neţ doposud získané postavení vzděláváním. 

Celoţivotní vzdělávání probíhá formami prezenčními i distančními, 

kde prezenční můţe fungovat jak na pracovišti, tak ve vzdělávacím zařízení. 

Toto vzdělávání můţe být poskytováno státními, podnikovými, komunálními, 

církevními, ale i dalšími soukromými institucemi. Celoţivotního vzdělávání 

se účastní jak nezaměstnaní, tak zaměstnaní, popřípadě i osoby mimo aktivní 

produktivní pracovní věk. Financování celoţivotního učení pochází po celou délku 

ţivota jedince z různých zdrojů.  

Celoţivotní vzdělávání se člení na formální, neformální a informální.  

Formální vzdělávání v České republice představují především školské 

instituce. V této sekci na sebe vzdělání navazuje jako základní, střední 

a vysokoškolské. Podmínkou ukončení formálního vzdělání je vţdy vysvědčení, 

diplom apod.  

Aby si jedinec zvýšil svou prestiţ, rozšířil nabyté vědomosti, nebo zvýšil 

své uplatnění na trhu práce, můţe vyuţít neformální vzdělávání, které však nevede 

k získání uceleného stupně vzdělání. Za formy neformálních vzdělávání povaţujeme: 

rekvalifikace, jazykové kurzy, řidičské kurzy, počítačové kurzy apod. Výuku musí 

řídit lektor či učitel.  

Neorganizovaná výuka jedince je povaţována za informální, neprobíhá 

v instituci a ani s lektorem. Jedná se například o jazykové kurzy v televizi, nebo 

běţné získávání zkušeností. Člověk v tomto případě nemá moţnost ověřit si své 
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nabyté vědomosti. Pro ucelené celoţivotní vzdělávání je nutné, aby se jednotlivé 

výše uvedené formy prolínaly.
1
 

Podle tabulky 2.1 zobrazující systém celoţivotního učení je zřejmé, 

ţe rekvalifikace nepatří mezi zájmové či občanské typy vzdělávání, ale jsou součástí 

dalšího profesního vzdělávání. Rekvalifikační vzdělávání můţe existovat v různých 

variantách a i účely uţití jsou rozlišné. Specifické rekvalifikace jsou podmíněny 

příslibem zaměstnání, tedy účastník rekvalifikace má přislíbené místo v případě, 

ţe úspěšně absolvuje rekvalifikaci. Jsou to například tyto profese: holič a kadeřník, 

personalista, počítačový grafik apod. Pro nespecifické rekvalifikace není poţadován 

po účastníku příslib zaměstnavatele a získání nových dovedností zvýší jeho 

uplatnitelnost na trhu práce. Jsou určeny především pro neumístěné absolventy škol 

a zaměřují se zejména na počítačovou uţivatelskou gramotnost, management, 

marketing, účetnictví, bankovnictví, systém práce s lidmi a přípravu na soukromé 

podnikání v kombinaci s intenzivní jazykovou přípravou. Dále jsou to motivační 

kurzy, obnovovací rekvalifikace a doplňkové rekvalifikace, posledně jmenované jsou 

určeny pro doplnění nebo rozšíření získaného vzdělání pro konkrétní pracovní místo, 

nebo pro konkrétního zaměstnavatele. Do rekvalifikačního vzdělávání dále spadají 

praktické rekvalifikace a rekvalifikační stáţe.
2
 
3
 

Následující tabulka 2.1 zobrazuje zařazení rekvalifikací v systému 

celoţivotního učení.  

 

 

 

                                                 
1
 Národní vzdělávací fond. Memorandum o celoživotním učení. [online]. 2010, [cit. 2011-10-23]. 

Dostupný z WWW: <http://www.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm#2>. 

2
 Portál MŠMT. Informace o dalším vzdělávání. [online]. 2010, [cit. 2011-02-09]. Dostupný z WWW: 

<http://aplikace.msmt.cz/HTM/JSinformaceodalsimvzdelavani.htm>. 

3
 Portál MŠMT. Rekvalifikační programy. [online]. 2010, [cit. 2011-02-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy>. 
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Tabulka  2.1 Systém celoţivotního učení 

Celoţivotní učení 

    

Vzdělávání dětí a mládeţe Vzdělávání (učení) dospělých 

      

 

Vzdělávání dospělých 

ve školách 

Další vzdělávání 

  

Vzdělávání v základních, středních, 

vyšších odborných školách. 

Vzdělávání na vysokých školách 

(bakalářské, magisterské, doktorské 

studijní programy). 

Formy vzdělávání: prezenční 

(denní), večerní, dálkové, distanční, 

kombinované, externí. 

    

Občanské vzdělávání: Zájmové vzdělávání: 

Další profesní vzdělávání 

k rodičovství umělecké disciplíny 

k demokracii (občanství) odborné zájmové vzdělávání 

k evropanství vzdělávání zájmových sdruţení 

ke zdravému ţivotnímu stylu, 

apod. 

vzdělávání seniorů apod. 

  

          

    

Kvalifikační vzdělávání Rekvalifikační vzdělávání Normativní školení (kursy) 

zvyšování kvalifikace 

 

prohlubování kvalifikace 

specifická  (cílená) 

rekvalifikace 

odborná způsobilost pro 

provozování některých ţivností 

 

 

získávání kvalifikace 

 

nespecifická rekvalifikace zvláštní odborná způsobilost 

 

udrţování kvalifikace 

 

obnovování kvalifikace 

 

rozšiřování kvalifikace 

 

motivační kurzy 

 

obnovovací rekvalifikace 

 

doplňková (rozšiřovací) 

prohlubovací rekvalifikace 

odborná způsobilost 

specializovaných pracovníků 

na úseku bezpečnosti práce 

a technických zařízení 

zaškolení  (vzdělávání určené právní normou). 

zaučení praktická rekvalifikace  

Zdroj: Portál MŠMT. Informace o dalším vzdělávání.
4
 

                                                 
4
 Portál MŠMT. Informace o dalším vzdělávání. [online]. 2010, [cit. 2011-02-09]. Dostupný z WWW: 

<http://aplikace.msmt.cz/HTM/JSinformaceodalsimvzdelavani.htm>. 
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2.2 Rekvalifikace jako součást aktivní politiky zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) není pouhé rutinní plnění vyhlášek 

a zákonů, naopak jedná se o důleţitý činorodý tvůrčí přístup napomáhající 

k aktivizaci pruţnosti trhu práce. APZ realizuje opatření vedoucí k zabezpečení plné 

a produktivní zaměstnanosti. Zajišťuje, aby nezaměstnaní nehledali podporu pouze 

v hmotné podobě.  

APZ má za svůj opěrný systém instituce: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(MPSV) a jiná ministerstva, úřady práce a také vládu. V rámci působnosti úřadů 

práce se aktivní politika stará o odstraňování reálných handicapů pracovního trhu 

přímo u jednotlivců.
5
 

Právně je aktivní politika zaměstnanosti ustanovena Zákonem 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ZoZ). Je to základní právní norma, která 

je v souladu s právem Evropských společenství a upravuje zabezpečování státní 

politiky zaměstnanosti. Hlavním cílem je dosaţení plné zaměstnanosti a ochrana 

proti nezaměstnanosti. Dále jsou v rámci politiky zaměstnanosti vyuţívány: 

Vyhláška MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí Zákon č. 435/2004 Sb. 

o zaměstnanosti („prováděcí vyhláška“), Vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb., 

o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci 

zaměstnanců a Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření 

pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci 

investičních pobídek.  

APZ pouţívá pro zabezpečení svých cílů jednotlivé nástroje: investiční 

pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, příspěvky 

na zapracování, příspěvky při přechodu na nový podnikatelský program, poradenství, 

podpory zaměstnávání osob se zdravotním postiţením, cílené programy k řešení 

zaměstnanosti a rekvalifikace.
6
 

                                                 
5
 KLEVETA, J. Státní politika zaměstnanosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 48 s. 

ISBN 80-244-0147-9>. 

6
 Portál MPSV. Informace o možnosti poskytování finančních prostředků na jednotlivé nástroje 

aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2010. [online]. 2010, [cit. 2010-10-23]. Dostupný z WWW: 

<http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info/trhprace/apz>. 
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Evropská strategie zaměstnanosti určila hlavní směry politiky zaměstnanosti 

pro roky 2005 – 2008 a 2008 – 2010. Součástí druhého celku jsou jednotlivé cíle 

do konce roku 2010. Jedním z cílů bylo, aby se ve stanoveném čase zapojilo 

do aktivních opatření ve formě odborné přípravy, rekvalifikace nebo pracovní praxe, 

alespoň 25 % dlouhodobě nezaměstnaných. Cílem bylo tedy dosáhnout průměru 

tří nejvyspělejších členských států. 

 Evropský sociální fond je jedním ze tří strukturálních fondů EU a stal 

se hlavním finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. 

Jeho hlavním posláním je sniţování nezaměstnanosti, rozvíjení zaměstnanosti, 

podpoření sociálního začleňování osob a rovných příleţitostí se zaměřením na rozvoj 

trhu práce a lidských zdrojů. To znamená, ţe z Evropského sociálního fondu jsou 

financovány různé projekty, mezi něţ patří i rekvalifikace nezaměstnaných. 

Pro ČR jsou vypracovány tři programy, které umoţňují čerpání prostředků 

z Evropského sociálního fondu pro léta 2007 – 2013. Jsou to Operační 

program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační program Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost a Operační program Praha – Adaptabilita. 

 Národní reformní program zpřísnil podmínky pro poskytování podpory 

a podmínky registrace nezaměstnaných u úřadu práce. V rámci podpory 

zaměstnanosti jsou poskytovány finanční výpomoci zaměstnavatelům, kteří 

se rozhodli rekvalifikovat své zaměstnance. Tato výpomoc je omezena podmínkami, 

z nichţ jedna je výše nezaměstnanosti v daném okrese alespoň o 50 % vyšší, 

neţ je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR.
7
 

2.2.1 Rekvalifikace 

Pokud struktura poptávky neodpovídá struktuře nabídky pracovních sil, 

přicházejí na řadu rekvalifikace nezaměstnaných. Ty umoţňují uchazečům 

o zaměstnání vyplnit volná pracovní místa podle poţadavků zaměstnavatelů. 

Rekvalifikace jsou jedním ze základních instrumentů APZ. Počátky jejich 

uţívání můţeme pozorovat okolo roku 1990, kdy docházelo k ekonomické 

transformaci ekonomiky (z reţimu centrálně řízeného k trţně řízenému 

                                                 
7
 Portál MPSV. Politika zaměstnanosti. [online]. 2010, [cit. 2011-02-16]. Dostupný z WWW: 

<http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest>. 
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hospodářství). V této době byl pracovní trh ohroţen nezaměstnaností 

a nekorigovaným působením intervencí na trh práce. Postupným zvyšováním 

efektivity působení a tvorbou nových nástrojů došlo k sestavení principů české státní 

APZ. Za podstatu rekvalifikací povaţujeme především princip zrovnoprávnění šancí 

v soutěţi o pracovní místa a princip aktivizace nezaměstnaných.
8
 

Rekvalifikací se rozumí podle § 108 – 110 zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, získání nové, nebo prohloubení, zvýšení či rozšíření jiţ získané 

kvalifikace (včetně jejího udrţování či obnovování). Rekvalifikace se provádí buďto 

u uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání, nebo u jiţ zaměstnaných na ţádost 

zaměstnavatele. Jednotlivé formy a náklady rekvalifikací jsou uvedeny ve vyhlášce 

č. 119/2004 Sb.  

Uchazeči o zaměstnání jsou nezaměstnaní, kteří jsou registrovaní na úřadu 

práce v evidenci uchazečů o zaměstnání a zároveň si hledající práci. Naopak 

za zájemce o zaměstnání jsou povaţováni lidé, kteří nejsou vedeni v evidenci 

uchazečů o zaměstnání (např. zaměstnaní, ale hledající si jinou práci).  

Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání se podle § 109 ZoZ 

uskutečňuje na základě dohody mezi místně příslušným úřadem práce a uchazečem, 

či zájemcem, o zaměstnání. Rekvalifikace pro zaměstnané probíhá v případě zájmu 

jejich zaměstnavatele a můţe být zcela, nebo částečně hrazena úřadem práce. 

Za rekvalifikaci lze povaţovat také získání kvalifikace u osoby, která doposud 

ţádnou kvalifikaci nezískala. Přesto však řádné studium na škole není a nemůţe být 

povaţováno za rekvalifikaci a naopak rekvalifikačním kurzem nemůţe být dosaţeno 

řádného stupně vzdělání. 

Při určování obsahu nebo rozsahu rekvalifikace se vychází z dostupných 

informací o subjektu. Za podstatné jsou povaţovány: kvalifikace, zdravotní stav, 

získané schopnosti a zkušenosti fyzické osoby, která má být rekvalifikována. 
9
  

                                                 
8
 SIROVÁTKA, T., MAREŠ, P. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vyd. Masarykova 

univerzita Brno 2003. 272 s. ISBN 80-210-3048-8. 

9
 Portál MPSV. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. [online]. 2010, [cit. 2010-10-23]. Dostupný 

z WWW: < http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/z_435_2004>. 
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Pro rekvalifikační kurzy jsou pouţívány různé formy vzdělávání, které 

je moţné i vzájemně kombinovat: 

 ve vzdělávacích programech dalšího profesního vzdělávání, 

 ve speciálních programech k získání konkrétní pracovní dovednosti, 

 ve vzdělávacích aktivitách v rámci mezinárodních programů, 

 ve školních vzdělávacích programech pro střední vzdělávání v rámci 

soustavy oboru vzdělávání, 

 ve vzdělávacích programech určených uchazečům o zaměstnání, jimţ 

se věnuje zvýšená pozornost při zprostředkování zaměstnání, 

 v jiných vzdělávacích aktivitách, směřujících k získání nové kvalifikace 

nebo k rozšíření stávající.
10

 

2.2.2 Rekvalifikace uchazečů či zájemců o zaměstnání 

S uchazečem sepisuje úřad práce, příslušný podle místa bydliště uchazeče nebo 

zájemce o zaměstnání, dohodu obsahující název a náplň rekvalifikace, místo, dobu 

a způsob jejího konání, a formu kontroly získaných znalostí. Dohoda můţe být 

rozšířena o podmínku, ţe uchazeč o zaměstnání, který zanechá rekvalifikace 

bez váţných důvodů, nebo odmítne po jejím absolvování nastoupit do zaměstnání 

odpovídající nově získané kvalifikaci, bude nucen zaplatit náklady spojené 

s rekvalifikací aţ do výše 50 %. Váţnými důvody jsou například: péče o dítě do 3 let 

či dlouhodobě zdravotně postiţené dítě, péče o částečně či úplně bezmocnou blízkou 

osobu apod.
11

 

Pokud se uchazeči o zaměstnání podaří v době rekvalifikace najít zaměstnání, 

můţe bez postihu rekvalifikaci ukončit a nastoupit do nového zaměstnání. V době 

rekvalifikačního kurzu je jeho účastník vedený na úřadě práce jako uchazeč 

                                                 
10

 Portál veřejné správy ČR. Zákon 519/2004 Sb. o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání. [online]. 

2010, [cit. 2010-10-23]. Dostupný z WWW: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=519/2004

&PC_8411_ps=10#1082 >. 

11
 KLEVETA, J. Státní politika zaměstnanosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 48 s. 

ISBN 80-244-0147-9>. 
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o zaměstnání a také je příjemcem podpory při rekvalifikaci. Za účastníka 

rekvalifikace hradí náklady rekvalifikace příslušný úřad práce a je zmocněn 

mu poskytnout také úhradu nákladů s rekvalifikací bezprostředně související.  

Formy rekvalifikace, jejich náklady a náklady s nimi spojené, které hradí úřad 

práce, stanoví Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT) prováděcím 

právním předpisem.
12

 

Účastníci rekvalifikačních kurzů nejsou povaţováni za studenty jako takové, 

proto nemají ţádné studentské výhody, jako jsou daňové úlevy, studentské průkazy 

nebo slevy na dopravu. Rekvalifikace není povaţována za stupeň vzdělání, 

ani za nultý ročník studia vysoké školy a také se nejedná o přípravný kurz 

pro následné studium na vysoké škole. Po úspěšném absolvování rekvalifikačního 

programu je vydáváno „Osvědčení o rekvalifikaci“ nebo „Osvědčení o účasti 

v akreditovaném vzdělávacím programu“, zde záleţí na druhu absolvovaného kurzu. 

Vydávané osvědčení má na území ČR neomezenou platnost. Osvědčení vydané 

v České republice bývá v mnoha případech uznáváno i na území sousedních států. 

Problémem zůstává, ţe záleţí pouze na zaměstnavateli, jestli osvědčení uzná, 

či nikoli.
13

 

2.2.3 Rekvalifikace zaměstnanců 

Rekvalifikace zaměstnanců probíhá v pracovní době, proto můţe mnohým 

z nich způsobovat překáţky v práci. Za dobu, kterou věnuje zaměstnanec na přání 

zaměstnavatele rekvalifikaci, náleţí zaměstnanci náhrada mzdy ve výši jeho 

průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu probíhá rekvalifikace pouze 

ve výjimečných případech, a to pouze pokud je to nezbytné vzhledem ke způsobu 

jejího zabezpečení. 

 

                                                 
12

 Portál MPSV. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. [online]. 2010, [cit. 2010-10-23]. Dostupný 

z WWW: < http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/z_435_2004>. 

13
 Portál MŠMT. Rekvalifikační programy. [online]. 2010, [cit. 2011-02-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy>. 
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Rekvalifikace zaměstnanců se podle § 110 ZoZ provádí u zaměstnanců 

po sepsání dohody s úřadem práce z důvodu zvýšení jejich uplatnění. Dohoda 

se sepisuje mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, avšak také mezi 

zaměstnavatelem a úřadem práce, nebo rekvalifikačním zařízením. 

Dohoda mezi zaměstnavatelem a úřadem práce, nebo rekvalifikačním 

zařízením, musí obsahovat mimo identifikačních údajů především: pracovní činnost, 

na kterou jsou zaměstnanci rekvalifikováni, kvalifikační předpoklady zaměstnanců, 

rozsah teoretické a praktické přípravy, místo a způsob provedení rekvalifikace, výši 

nákladů a formu jejich uhrazení. Součástí dohody musí být závazek o vrácení 

poskytnutých finančních prostředků na náklady rekvalifikace a náklady 

s rekvalifikací související, v případě nedodrţení sjednaných podmínek a ujednání 

o vypovězení dohody. 

Mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se dohoda uzavírá písemnou formou. 

Obsahuje identifikační údaje všech zúčastněných, pracovní činnost, na kterou má být 

zaměstnanec rekvalifikován, rozsah teoretické a praktické přípravy, dobu zahájení 

a ukončení rekvalifikace a způsob ověření získaných znalostí a dovedností.  

O rekvalifikaci zaměstnanců, probíhající pro získání, zvýšení nebo rozšíření 

kvalifikace, můţe úřad práce uzavřít dohodu se zaměstnavatelem. V tomto případě 

můţe úřad práce zaměstnavateli (nebo rekvalifikačnímu zařízení, které rekvalifikaci 

zajišťuje) uhradit náklady na rekvalifikaci a náklady s ní spojené. Pokud rekvalifikaci 

zajišťuje rekvalifikační zařízení, uzavírá se dohoda mezi zaměstnavatelem 

a rekvalifikačním zařízením, popřípadě mezi rekvalifikačním zařízením a úřadem 

práce. 

MŠMT stanoví prováděcí právní předpis, obsahující formy rekvalifikace 

zaměstnanců, druhy nákladů rekvalifikace a náklady s ní spojené. 
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2.2.4 Akreditační zařízení 

Rekvalifikaci můţe provádět pouze zařízení s akreditovaným rekvalifikačním 

programem, popřípadě se vzdělávacím zařízením, škola v rámci oboru vzdělání, 

který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízeních, nebo vysoká škola 

s akreditovaným studijním programem. 
14

 Akreditaci nepotřebuje pro svou činnost 

pořádání rekvalifikačních kurzů škola, která realizuje rekvalifikace na stejný obor 

nebo část, kterou vyučuje. 
15

 Tyto instituce lze nazývat souhrnně „rekvalifikační 

zařízení“. 

 MŠMT uděluje jednotlivým rekvalifikačním zařízením akreditace na základě 

písemné ţádosti. Ta musí obsahovat vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, formy 

a metody výuky a způsoby ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci. 

Akreditace se uděluje na dobu 3 let ode dne jejího udělení.  

 Akreditaci můţe MŠMT odejmout, pokud není dodrţen akreditovaný 

vzdělávací program nebo není zajištěna odpovídající úroveň vzdělávání. 

Rekvalifikační zařízení smí samo poţádat o odebrání akreditace. Úřad práce můţe 

rekvalifikačnímu zařízení, které provádí rekvalifikace pro uchazeče a zájemce 

o zaměstnání, hradit náklady spojené s rekvalifikací.  

 Po získání akreditace dochází k sepsání dohody mezi úřadem práce 

a rekvalifikačním zařízením. Dohoda o rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání, nebo 

zájemce o zaměstnání, musí být uzavřena v písemné podobě a musí obsahovat: 

identifikační údaje obou účastníků, pracovní činnost, na kterou budou 

rekvalifikováni uchazeči a zájemci o zaměstnání, základní kvalifikační předpoklady, 

rozsah teoretické a praktické přípravy, místo a způsob provedení rekvalifikace, dobu 

zahájení a ukončení a způsob ověření získaných znalostí a dovedností.  

Dále jsou součástí dohody náklady rekvalifikace, doba a způsob jejich úhrady 

a pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při rekvalifikaci. Součástí 

                                                 
14

 Portál MPSV. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. [online]. 2010, [cit. 2010-10-23]. Dostupný 

z WWW: < http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/z_435_2004>. 

15
 Portál MŠMT. Rekvalifikační programy. [online]. 2010, [cit. 2011-02-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy>. 
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je také závazek rekvalifikačního zařízení vrátit poskytnuté finanční prostředky, 

nebo jejich část, v případě nedodrţení sjednaných podmínek. 

 MŠMT stanoví prováděcím právním předpisem náleţitosti ţádosti 

o akreditaci a organizaci rekvalifikace, způsob ukončení kurzu a náleţitosti 

osvědčení o rekvalifikaci. 

2.2.5 Podpora při rekvalifikaci 

Uchazeč o zaměstnání, který absolvuje rekvalifikaci zabezpečovanou úřadem 

práce, má nárok na finanční podporu při rekvalifikaci podle § 40 ZoZ . Tato osoba 

nesmí v době přiznání rekvalifikačního kurzu být poţivatelem starobního důchodu. 

Finanční podpora při rekvalifikaci je vyplácena po celou dobu rekvalifikace. 

Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného čistého měsíčního 

výdělku, kterého dosáhl nezaměstnaný ve svém posledním zaměstnání, nebo 60 % 

vyměřovacího základu. Pokud uchazeč vykonával samostatnou výdělečnou činnost, 

stanoví se výše podpory při rekvalifikaci podle posledního vyměřovacího základu 

pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Není-li moţné stanovit uchazeči o zaměstnání pomocí předchozích výměrů výši 

podpory při rekvalifikaci, stanoví se výše podpory jako 0,14násobek průměrné mzdy 

v národním hospodářství roku kdy uchazeč nastoupil na rekvalifikaci pro první 

aţ čtvrté čtvrtletí.
 16

 
17

 Pro takového uchazeče je stanovená podpora při rekvalifikaci 

za rok 2010 celkem 3 266 Kč. Nejvyšší moţná částka vyplacená jako podpora 

při rekvalifikaci je (v případě ţe rekvalifikace proběhla v roce 2010) 14 883 Kč.
18

 

 

 

 

                                                 
16

 Portál MPSV. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. [online]. 2010, [cit. 2010-10-23]. Dostupný 

z WWW: < http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/z_435_2004>. 

17
 Portál MŠMT. Rekvalifikace. [online]. 2010, [cit. 2011-02-09]. Dostupný z WWW: 

<http://portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info/rekvalifikace#jaka>. 

18
 České noviny. Maximální podpora v nezaměstnanosti pro rok 2011 se zvyšuje. [online]. 2010, [cit. 

2011-02-10]. Dostupný z WWW: <http://www.ceskenoviny.cz/paragrafy/zpravy/maximalni-podpora-

v-nezamestnanosti-pro-rok-2011-se-zvysuje/578873>. 
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2.2.6 Cíle, účinky a přínosy rekvalifikací 

Rekvalifikační kurzy jsou určeny především pro uchazeče o zaměstnání, tedy 

osoby vedené na úřadech práce, popř. zájemce o zaměstnání. Cílem rekvalifikace 

je nejen získání znalostí a dovedností pro snazší uplatnění na trhu práce, ale také 

psychická a sociální pomoc. MŠMT nedoporučuje provádět rekvalifikační kurzy 

distančním způsobem, protoţe tak dochází k společenské izolovanosti.
19

 Pomocí 

rekvalifikace se snaţí zajistit společenský kontakt uchazečů o zaměstnání 

a eliminovat sociální exkluzi. Sociální exkluze je pojem, který Sirovátka definuje 

jako procesy ve společnosti způsobující izolaci některých skupin či jednotlivců 

od mechanismů produkce a distribuce společenských zdrojů. 

 Značným problémem je nejednoznačnost účinků rekvalifikací. Pokud se jedná 

o specifické rekvalifikační kurzy (s příslibem zaměstnavatele), pak je evidentní 

zvýšení zaměstnanosti a uspokojení jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Avšak 

u nespecifických rekvalifikačních kurzů (především u všeobecných) můţe docházet 

k mrhání časem i penězi, přes veškerou snahu úřadu práce a rekvalifikačního 

zařízení. Uveďme například všeobecný kurz počítačové gramotnosti, uchazeč 

o zaměstnání se naučí základní uţivatelské znalosti při práci s počítačem, ale pro 

potencionálního zaměstnavatele, který počítačovou zdatnost poţaduje, 

je to nedostatečné, ne-li ještě odrazující. Zaměstnavatel, poţadující počítačovou 

gramotnost totiţ očekává, ţe uchazeč je v této oblasti zdatný a není pro něj nutné 

prodělávat rekvalifikaci. Naopak cílené rekvalifikace, nebo alespoň rekvalifikace 

nabízející získání ucelené znalosti pro vykonávání dané činnosti, mohou 

být přínosné. V oblasti zaměstnanosti je tedy počítačový kurz pro tuto skupinu 

zbytečný. Znalost práce na počítači však můţe nezaměstnaného zařadit do kolektivu 

a zároveň mu pomoci naučit se hledat práci přes internet a vyuţívat psaných podob 

ţivotopisů. Reálný efekt rekvalifikace je však sporný. 

 Dalším úskalím se stává tzv. „uzamykací efekt“. Účastník rekvalifikace 

během průběhu kurzu sníţí frekvenci hledání zaměstnání, popřípadě přestane hledat 

práci úplně. Mnohdy dochází u zájemců o zaměstnání k „uzamknutí“ ještě před 

počátkem kurzu, zpravidla z důvodu velkého zájmu o nové poznatky. 

                                                 
19

 Portál MŠMT. Rekvalifikační programy. [online]. 2010, [cit. 2011-02-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy>. 



23 

 

 Faktorem úspěchu (či naopak neúspěchu) je kvalita výuky a také čas. Kvalita 

je kontrolována a potenciální úspěšnost účastníků se v pozdější praxi od kvality 

výuky lineárně odvíjí. Délka výuky v kurzu je naopak vnímána různě. Zatímco 

někteří z rekvalifikovaných pociťují za nedostatečnou krátkodobou rekvalifikaci, 

pro jiné můţe být i krátká doba přínosná a prodlouţení kurzu by povaţovali 

za bezvýznamné. 
20

 

 Rekvalifikace pomáhají k zvýšení dynamiky trhu práce, neboť umoţňují 

nezaměstnaným získat kvalifikaci v oboru, který je právě poptáván, a pomáhají 

k začleňování vyloučených osob do společnosti. 

2.2.7 Ukončení rekvalifikace 

Po absolvování kurzu přichází na řadu kontrola získaných vědomostí 

jednotlivých účastníků. Způsob zakončení je uveden v předem sepsané dohodě.  

Rekvalifikace je ukončena: 

 závěrečným pohovorem, 

 závěrečným testem, 

 závěrečnou zkouškou, 

 obhajobou závěrečné práce. 

Ukončení můţe proběhnout různými způsoby. Zkouška z teoretické části 

můţe proběhnout ústně či písemně a následně být doplněna o část praktickou, nebo 

se jedná o dílčí zkoušky z jednotlivých předmětů. Dříve uvedené typy ukončení 

rekvalifikace se tedy mohou prolínat, nebo můţe být pouţit pouze jeden z nich. 

Úspěšní absolventi získají od rekvalifikačního zařízení osvědčení 

o rekvalifikaci nebo osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.  

 

 

 

                                                 
20

 SIROVÁTKA, T., MAREŠ, P. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vyd. Masarykova 

univerzita Brno 2003. 272 s. ISBN 80-210-3048-8. 



24 

 

Typy rekvalifikačních osvědčení:   

 osvědčení s celostátní platností, 

 osvědčení s mezinárodní platností, 

 odborný průkaz, 

 průkaz strojníka, 

 řidičský průkaz, 

 svářečský průkaz, 

 státní zkouška, 

 vysvědčení, 

 výuční list. 
21

 

Pokud účastník kurzu nesplní poţadavky na úspěšné zakončení rekvalifikace, 

má nárok na opravný termín, který mu uloţí MPSV. V případě dobrovolného 

nesplnění poţadavků, nebo ignorace docházky, je mu uloţena k náhradě část 

nákladů.  

2.2.8 Náklady na rekvalifikaci a náklady s rekvalifikací spojené 

Při vybírání vhodné rekvalifikace pro uchazeče musí úřad práce brát v potaz 

náklady a s nimi spojenou návratnost této investice. Náklady na rekvalifikace 

a náklady s rekvalifikací spojené jsou financovány z prostředků určených na aktivní 

politiku zaměstnanosti, a ty jsou značně omezené. Za návratnost investice 

u rekvalifikačních kurzů lze označit následnou úspěšnost nezaměstnaného na trhu 

práce. 

Celkové náklady za rekvalifikaci hradí v současnosti v ČR místně příslušný 

úřad práce a můţe hradit i příspěvky na úhradu prokázaných nutných nákladů 

s rekvalifikací spojených.
22
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Za náklady na rekvalifikaci se povaţují například: 

 náklady přímo vynaloţené na rekvalifikaci (materiál, mzdy a odměny 

zaměstnanců apod.), 

 reţijní náklady vynaloţené při provádění rekvalifikace, 

 náklady dílčích částí rekvalifikace zabezpečené jinými 

rekvalifikačními i vzdělávacími zařízeními, 

 přiměřený zisk (max. 15 % vynaloţených nákladů), 

 DPH, v případě, ţe předešlé náklady daň obsahují a rekvalifikační 

zařízení není plátcem DPH, 

 potřebná výbava účastníků rekvalifikace (učebnice apod. do výše 

max. 2000 Kč/osobu), 

 osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční 

prostředky a ochranné nápoje poskytnuté účastníkům rekvalifikace, 

 pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníků rekvalifikace 

sjednané na dobu účasti na rekvalifikaci. 

Za náklady na rekvalifikaci nelze vţdy pokládat všechny uvedené náklady, 

protoţe jejich existence je závislá na nositeli rekvalifikace (je-li jím uchazeč 

o zaměstnání, zájemce o zaměstnání nebo zaměstnaný) a také na typu kurzu. 

Za náklady spojené s rekvalifikací se povaţují náklady uchazeče 

o zaměstnání, který byl úřadem práce vyslán na rekvalifikaci: 

 prokázané jízdní výdaje na cestu hromadnými dopravními prostředky 

z místa bydliště do místa konání rekvalifikace a zpět (pokud 

se rekvalifikace uskutečňuje mimo obec bydliště), 
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 prokázané výdaje za ubytování po dobu rekvalifikace, která se koná 

mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání (max. do výše 

1000 Kč/den), 

 stravné ve dnech účasti na rekvalifikaci, která se koná mimo obec 

bydliště uchazeče, 

 pojistné pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání v rámci 

rekvalifikačního programu.
23

 

Náklady rekvalifikace i náklady s rekvalifikací spojené ve velké většině 

případů platí příslušný úřad práce. Účastník, který však bez váţných důvodů zanechá 

rekvalifikace, nebo odmítne po jejím absolvování nastoupit do vhodného zaměstnání 

odpovídajícího nově získané kvalifikaci, uhradí úřadu práce část nákladů 

rekvalifikace.
24

 

MŠMT poskytuje dotace úřadům práce na jednotlivé rekvalifikační kurzy. 

Minimální hodinové dotace jsou členěny zvláště pro účastníky se středoškolským 

a zvláště pro účastníky se základním vzděláním. Minimální hodinové dotace pro 

jednotlivé kurzy jsou od 20 Kč/hod do 627 Kč/hod. Pro jednotlivé rekvalifikační 

kurzy jsou vymezeny předpoklady nejen podle stupně vzdělání, ale také mnoho 

dalších omezení.
25
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3 Charakteristika trhu práce a rekvalifikačních 

programů v okrese Hodonín 

3.1 Deskripce trhu práce v okrese  

3.1.1 Charakteristika trhu práce v okrese znázorněná pomocí časových řad 

od roku 2005  

Míra nezaměstnanosti je v okrese Hodonín jedna z vůbec nejvyšších v České 

republice. Přestoţe z grafu 3.1 můţeme vidět nejdříve tendenci klesání míry 

nezaměstnanosti, v roce 2009 postihla ekonomická krize i okres Hodonín, 

a následoval její prudký vzrůst.  

Graf 3.1 Vývoj míry nezaměstnanosti 
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Zdroj: Portál MPSV. Vývoj nezaměstnanosti od července 2004. Zpracované vlastní úpravou.
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Okres Hodonín byl v minulosti především zemědělsky zaměřeným regionem, 

byly zde cukrovary, pěstovala se cukrová řepa a jiná zelenina, vzkvétalo zde 

ovocnářství, vinařství a podobně. Téměř v kaţdé obci bylo Jednotné zemědělské 

druţstvo, které zaměstnávalo většinu místních. Obyvatelé jsou zde stále ještě 
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především agrárně orientováni, avšak se vstupem do EU se omezilo akceptovatelné 

mnoţství výroby zemědělských plodin a sníţila se produkce ţivočišné výroby. 

Obyvatelé okresu Hodonín jsou averzní vůči migraci za prací a zároveň je jejich 

změna kvalifikace velice náročná. Spolu se zrušením velkého mnoţství podniků 

v posledních letech se historická orientace na zemědělství dá povaţovat za stěţejní 

důvod proč je okres Hodonín jedním s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. 

 Následující graf 3.2 znázorňuje vývoj počtu pracovních míst v okrese 

Hodonín. Nejvíce pracovních míst bylo v evidenci mezi lety 2006 aţ 2007. Od roku 

2008 došlo k prudkému poklesu počtu volných pracovních míst. 

Graf   3.2 Vývoj počtu volných pracovních míst 

Vývoj počtu volných míst v závislosti na počtu 
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 Zdroj: Portál MPSV. Vývoj nezaměstnanosti od července 2004. Zpracované vlastní úpravou.
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Více neţ 1000 volných míst bylo evidováno na Úřadu práce v Hodoníně 

v letech 2006 a 2007. Později kleslo jejich mnoţství aţ na 197 na začátku roku 2010.  

Během posledních měsíců zkoumání bylo volných pracovních míst asi okolo 300.  
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Graf číslo 3.3 je znázorněním počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo, 

a současně mírou nezaměstnanosti. V grafu je moţné porovnat vývoj od roku 2005 

do současnosti (1. měsíc roku 2011).  

Počet uchazečů na jedno pracovní místo pozvolna rostl od příchodu krize 

na jiţní Moravu. Absolutně největší počet uchazečů na jedno pracovní místo byl 

na počátku roku 2010 a i přes klesající tendenci v následujícím roce jsou viditelné 

další vysoké výkyvy na konci sledovaného období.  

Graf  3.3 Míra nezaměstnanosti a počet uchazečů na jedno pracovní místo 

Míra nezaměstnanosti a počet uchazečů na jedno 

pracovní místo

0%

5%

10%

15%

20%

I-
0

5

IV
-0

5

V
II

-0
5

X
-0

5

I-
0

6

IV
-0

6

V
II

-0
6

X
-0

6

I-
0

7

IV
-0

7

V
II

-0
7

X
-0

7

I-
0

8

IV
-0

8

V
II

-0
8

X
-0

8

I-
0

9

IV
-0

9

V
II

-0
9

X
-0

9

I-
1

0

IV
-1

0

V
II

-1
0

X
-1

0

I-
1

1

0

20

40

60

80

počet uchazečů na jedno pracovní místo míra nezaměstnanosti
 

Zdroj: Portál MPSV. Vývoj nezaměstnanosti od července 2004. Zpracované vlastní úpravou.
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Míra nezaměstnanosti kopíruje vývoj počtu uchazečů na jedno volné pracovní 

místo. Nejméně volných pracovních míst na uchazeče bylo 7, a to v roce 2007. 

Naopak nejnáročnější hledání zaměstnání bylo pro uchazeče na konci roku 2009, 

kdy na jedno volné místo připadalo 64 nezaměstnaných hledajících práci. 

V posledních měsících zkoumaného období se o jedno zaměstnání podle průměru 

mohlo ucházet zhruba okolo 35 uchazečů. 
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Následující graf 3.4 popisuje rozdělení uchazečů o zaměstnání v okrese 

Hodonín podle pohlaví. Data jsou vyuţita ve čtvrtletních periodách od roku 2005 

aţ do prvního měsíce roku 2011. 

Graf  3.4 Genderové rozdělení uchazečů o zaměstnání 
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 Zdroj: Portál MPSV. Vývoj nezaměstnanosti od července 2004. Zpracované vlastní úpravou.
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Zatímco do roku 2008 se dá genderové rozdělení uchazečů o zaměstnání 

povaţovat za téměř vyrovnané (rozdíly jsou ve stovkách osob), později se projevuje 

velký růst uchazečů o zaměstnání muţského pohlaví. Čím blíţe přítomnosti, tím více 

se rozevírá onen rozdíl mezi počty muţů a ţen. Během první poloviny roku 2010 

bylo více uchazečů muţů, a to o více neţ 2000, přičemţ ţen bylo v té době asi 5700. 

Druhá polovina roku 2010 uţ byla v tomto směru klidnější, přesto muţi stále 

dominovali. Poslední dvě zkoumaná období jsou opět značně genderově rozdílná, 

uchazečů o zaměstnání muţského pohlaví bylo na počátku roku 2011 necelých 8000, 

zatímco ţen asi 5700. 
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Vývoj počtu absolventů a osob se zdravotním postiţením (OZP) mezi 

nezaměstnanými je uveden v grafu 3.5. Za osoby se zdravotním postiţením 

povaţujeme osoby se změněnou pracovní schopností a osoby zdravotně těţce 

postiţené.  

Absolvent je osoba po ukončení studia, nebo odborné přípravy, přičemţ jeho 

doba odborné praxe nedosáhla 2 let. Pokud tedy student ukončí studia a pak se stane 

uchazečem o zaměstnání registovaným na úřadě práce, přesto, ţe nemá praxi, 

zůstává absolventem, a to na dobu 2 let. 

Graf   3.5 Vývoj počtu nezaměstnaných absolventů a OZP 
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Zdroj: Portál MPSV. Vývoj nezaměstnanosti od července 2004. Zpracované vlastní úpravou.
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Osob se změněnou pracovní schopností je podstatně více neţ absolventů. 

Je to samozřejmě dané časovou omezeností titulu absolvent, zatímco počty OZP 

se nijak značně nemění. Počty uchazečů o práci jako OZP se ve sledovaném období 

pohybovaly okolo 2000 osob. Jejich pokles byl nepatrný v letech 2008 aţ do počátku 

roku 2010. Napříč tomu počty absolventů hledajících zaměstnání značně kolísaly. 

V grafu lze vidět obloukovitou trajektorii vývoje mezi roky, ta vychází z efektu 

                                                 
30

 Portál MPSV. Vývoj nezaměstnanosti od července 2004. [online]. 2010, [cit. 2011-02-16]. 

Dostupný z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_od_072004>. 

 



32 

 

ukončení studia. Poklesy jsou vţdy patrné na konci šestého a sedmého měsíce, tedy 

konec školního roku. Na počátku roku 2005 bylo uchazečů o zaměstnání 

povaţovaných za absolventy necelých 1300, svého minima dosáhli evidovaní 

absolventi v polovině roku 2008. Na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání 

se absolventi podíleli 4 – 11 %, zatímco OZP měly podíl 14 – 24 %. 

Podíly osob po rekvalifikaci na počtu nezaměstnaných jsou shrnuty 

do následující tabulky 3.6. Zajímá nás jak se v posledních letech vyvíjel podíl 

účastníků rekvalifikace na počtu nezaměstnaných. Data jsou čerpána od roku 2005 

aţ do roku 2010. 

Tabulka  3.6 Podíl osob po rekvalifikaci na počtu nezaměstnaných 

 Rekvalifikace Nezaměstnaní Podíl 

2005 881 12 680 7% 

2006 1502 10 834 14% 

2007 1295 8 908 15% 

2008 1326 8 819 15% 

2009 1283 12 681 10% 

2010 2314 13 398 17% 

Zdroj: Portál MPSV. Statistiky o rekvalifikacích. Zpracované vlastní úpravou.
31

 
32

 

  

Od roku 2005 se počet nezaměstnaných evidovaných na Úřadu práce 

Hodonín sniţoval z hodnoty 12 680 aţ na 8 819 v roce 2008. Do roku 2007 se také 

dařilo zvyšovat podíl rekvalifikovaných uchazečů o zaměstnání na nezaměstnaných. 

Tento podíl vzrostl ze 7 % aţ na 15 % v roce 2007. Na konci roku 2008 se dostavila 

celosvětová ekonomická krize, která zvýšila počty nezaměstnaných v okrese, avšak 

počty rekvalifikací se nepodařilo do dalšího roku navýšit.  
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Poslední dva sledované roky jsou rozdílné především v počtu rekvalifikací 

v daných letech celkem. Zatímco v roce 2009 bylo nezaměstnaných v okrese 

Hodonín 12 681 a v dalším roce jejich počet vzrostl o necelý tisíc, celková suma 

rekvalifikací se téměř zdvojnásobila. V roce 2009 se rekvalifikovalo 10 % 

nezaměstnaných a o rok později jiţ 17 %. Důvodem jsou fatální dopady celosvětové 

ekonomické krize, které postihly i okres Hodonín od roku 2009. Počty rekvalifikací 

jsou v tomto roce ovlivněny i změnami v systémech, kdy se téměř celé první pololetí 

nerekvalifikovalo. 

3.1.2 Ohrožené skupiny v okrese 

Jednotlivé sociální skupiny mají odlišné schopnosti a moţnosti pruţně 

reagovat na změny vyplývající z poţadavků  trhu práce. Skupiny, které mají 

problémy s pracovním uplatněním, můţeme nazývat rizikové nebo ohroţené.
33

 

Za rizikové, nebo také všeobecně za ohroţené skupiny na trhu práce 

označujeme: 

 osoby se zdravotním postiţením, 

 mladiství uchazeči o zaměstnání, 

 absolventi škol, 

 nekvalifikovaní uchazeči, 

 uchazeči pečující o děti do 15 let věku, 

 vyšší věkové kategorie, 

 ţeny, 

 Romové, 

 uchazeči společensky nepřizpůsobení, měnící zaměstnání, se špatnou 

morálkou, 
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 osoby bydlící v okrajových částech okresu s omezenou dopravní 

obsluţností. 

Nejčastěji se vyskytují kumulace rizik jako: vyšší věk spolu s nevyhovujícím 

zdravotním stavem, nebo nedostatečnou kvalifikací, popřípadě nízká kvalifikace 

spolu s vyšším věkem a zdravotním omezením. 

Podle expertů mají být prioritně zařazováni do pracovního procesu mladiství 

uchazeči o zaměstnání a absolventi. V počátku pracovního ţivota je nutné nastavit 

pracovní návyky, jejich absence vyvolává ekonomické, hospodářské, ale také 

kriminální a sociální dopady. 

Rizikovost skupin je odvislá od daného regionu. V okrese Hodonín 

se jednotlivé skupiny vyskytují, avšak mnoţství jejich členů není vţdy evidováno 

(respektive není moţné evidovat, viz špatná morálka). Pro příklad velikosti 

některých skupin si dále uvedeme rok 2010, kdy na konci roku bylo celkově 

13 398 nezaměstnaných.   

Z celkového počtu 13 398 nezaměstnaných bylo osob se zdravotním 

postiţením 2 024. Tato skupina je charakteristická nezvyklou délkou 

nezaměstnanosti, ta bývá aţ dvakrát vyšší neţ u ostatních rizikových skupin. 

OZP jsou zejména starší osoby, které po krátké době na hledání zaměstnání rezignují 

a věnují se jiným osobním aktivitám. Je také obvyklé, ţe osoby se zdravotním 

postiţením jsou téměř nezaměstnatelné, protoţe jsou na ně uvalena různá omezení. 

Problém jejich umístění klesá spolu se zvyšujícím se stupněm jejich vzdělání.  

Uchazečů o zaměstnání pečujících o dítě do 15 let věku bylo zaznamenáno 

545. Tyto osoby poţadují po potenciálním zaměstnavateli zvláštní úpravu jejich 

pracovní doby a pracovního reţimu. Tato místa jsou však velmi omezená 

a ani zaměstnavatelé nechtějí zaměstnat osoby, u kterých se předpokládá častá 

absence. 

Při zkoumání věku nezaměstnaného se za rizikové skupiny povaţují mladiství 

a vyšší věkové kategorie. Mladiství jsou nejmladší skupina uchazečů o zaměstnání 

bez kvalifikace a pracovních návyků. Všeobecně lze konstatovat, ţe mladiství jsou 

do 18 let věku, coţ však selektuje pouze osoby s nejvýše dosaţeným vzděláním jako 
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je středoškolské bez maturity. V této skupině bylo evidováno v roce 2010 v okrese 

Hodonín 46 nezaměstnaných. Pokud bychom však do této skupiny zahrnuli 

i nezaměstnané o rok starší (tedy mohli dosáhnout středoškolského vzdělání), jejich 

mnoţství by se mnohonásobně zvýšilo (519). Druhá riziková věková skupiny jsou 

uchazeči o zaměstnání vyššího věku. Do této skupiny můţeme řadit osoby starší 

50 let. V roce 2010 bylo osob starších 50 let evidovaných na Úřadě práce Hodonín 

celkem 3 429. Z celkového počtu 13 398 nezaměstnaných se jedná o velmi početnou 

skupinu. Nejvíce nezaměstnaných starších 50 let bylo ve věku 50 aţ 54 let. 
34

 
35

 

Absolventi jsou uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce, u kterých 

doba od úspěšného ukončení jejich studia nepřekročila 2 roky. 
36

 Úřady práce evidují 

absolventy v pololetních statistikách. K 30. 9. 2010 bylo v okrese Hodonín 990 

absolventů evidovaných jako nezaměstnaní. 
37

 Problémem absolventů je jejich rychlá 

ztráta pracovních návyků a sníţená motivace pracovat, dále u nich vzrůstá apatie 

a při nedostatečné aktivitě při hledání zaměstnání také dochází ke ztrátě sebedůvěry. 

S délkou nezaměstnanosti se na dynamicky měnícím trhu práce sniţuje uplatnitelnost 

absolventů z důvodu ztráty jejich znalostí získaných při studiu. Mohou také působit 

v tzv. „šedé“ ekonomice a stávají se nebezpečným vzorem pro své vrstevníky. 

Statistiky však zveřejňují, ţe délka nezaměstnanosti je u absolventů v porovnání 

s ostatními rizikovými skupinami nejkratší. 
38

 

Nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání mají nízkou kvalifikaci spojenou 

s nedostatečnými zkušenostmi. Spolu se zvyšujícím se věkem dochází k zmenšování 

této skupiny v důsledku získávání zkušeností. Tuto skupinu je náročné vyčíslit, avšak 

je moţné alespoň uvést hodnoty osob bez vzdělání, jejichţ mnoţství 
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se na nekvalifikovaných uchazečích významně podílí. Bez jakéhokoliv vzdělání 

se v okrese Hodonín ucházely o zaměstnání 3 osoby, s nedokončeným základním 

vzděláním to bylo 8 osob. Se základním vzděláním se v okrese na konci roku 2010 

nacházelo 2 714 uchazečů o zaměstnání. Celkově je ze strany zaměstnavatelů pohled 

na osoby s nízkým vzděláním předsudkem o nízké kvalitě a motivaci. Je zde 

nezřídka sledována neschopnost samostatně řešit osobní problémy a nereálné 

poţadavky na mzdu. 
39

 
40

 

Ţeny jsou všeobecně znevýhodněné na trhu práce, protoţe míra jejich 

nezaměstnanosti je dlouhodobě vyšší neţ u muţů. Toto riziko nezaměstnanosti 

je ještě více podpořeno v případě, ţe se jedná o ţeny s nízkou nebo neperspektivní 

kvalifikací, spojenou s rodičovskými povinnostmi.
41

 Česká republika je spolu 

s postkomunistickými zeměmi specifická výrazně negativním vlivem počtu dětí 

a věkem nejmladšího dítěte na zaměstnanost matek. Důvodem je častá absence 

v zaměstnání a dlouhodobé přerušování pracovních kariér ţen, především 

těch s malými dětmi.
42

 Vývoj počtu muţů a ţen jako uchazečů o zaměstnání 

je popsán jiţ dříve v genderovém rozdělení uchazečů o zaměstnání. V okrese 

Hodonín však dominuje vyšší míra nezaměstnanosti u muţů neţ u ţen. 

Specifickou pozici má na českém trhu práce skupina romské národnosti. 

Jedná se o etnickou, kulturní a ekonomickou minoritu, jejímiţ problémovými 

oblastmi jsou niţší adaptabilita a jiné sociální prostředí. Důvody rizikovosti 

této skupiny jsou obtíţně překonatelná jazyková bariéra, nízká vzdělanost 

a kvalifikační úroveň, návyk na příjem sociálních dávek a horší zdravotní stav. 

Romská pracovní síla byla ze svých tradičních pracovních míst vytlačena levnější, 

kvalifikovanější a pracovitější pracovní silou ze zahraničí (např. Ukrajinci 

ve stavebnictví). I přes rostoucí elitní romskou komunitu, která je kvalifikovaná 
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a se stabilním zaměstnáním, zároveň roste romská komunita se zvykem 

na odkázanost na pomoc státu a nelegální činnosti.
43

 

3.1.3 Úřad práce 

Úřad práce v Hodoníně sídlí na adrese Lipová alej 3846/8, 695 01, 

Hodonín 1 a patří k němu také 2 dislokovaná pracoviště v Kyjově a ve Veselí nad 

Moravou. Byl zřízen 7. 11. 1990 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

na základě zákonného opatření České národní rady č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadů 

práce. Úřad práce v Hodoníně je organizační sloţkou státu podle zákona 219/2000 

Sb. a nejedná se o právnickou osobu. Její jednání se ztotoţňuje s jednáním státu.  

Úřad práce Hodonín je správní úřad, který zabezpečuje státní politiku 

zaměstnanosti, dávky státní sociální podpory a jiné úkoly vyplývající ze zvláštních 

právních předpisů. Vedoucí osobou této organizační sloţky byl ke dni 1. 1. 2011 

RNDr. Vladimír Šťáva, ředitel Úřadu práce Hodonín. Ke dni 1. 9. 2010 měl úřad 

142 zaměstnanců, kteří jsou povinni se řídit Etickým kodexem zaměstnanců veřejné 

správy.
44

 

Úřad práce je povinen provozovat činnosti týkající se trhu práce na daném 

území. Mezi tyto činnosti patří: 

 zprostředkovatelská činnost, 

 činnost v oblasti poradenství a rekvalifikací, 

 činnost v oblasti trhu práce, 

 činnost v oblasti kontrolní a právní, 

 činnost v ekonomické oblasti, 

 činnost v oblasti informatiky. 
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Zprostředkovatelská činnost představuje informační a konzultační sluţby pro 

uchazeče a zájemce o zaměstnání a pro veřejnost, dále evidenci uchazečů a zájemců 

o zaměstnání, vyhledávání nových pracovních míst a posuzování nároku na hmotné 

zabezpečení. Kromě toho se odbor zprostředkovatelské činnosti zabývá 

informováním uchazečů a zájemců o zaměstnání o moţnostech rekvalifikace 

a zahájení soukromého podnikání, vytváří specializovaná pracoviště pro práci 

s uchazeči stejné či podobné profese apod. 

Činnost v oblasti poradenství a rekvalifikací zajišťuje mimo jiné informační 

a poradenská střediska. Cílem tohoto odboru je zajistit poskytování bezplatných 

odborných sluţeb občanům. Pracovně profesní poradenství je zaměřeno 

na poskytování informačně-poradenských sluţeb (moţnosti úřadu práce, nabídka 

zaměstnání, nabídka rekvalifikací apod.), odborně poradenských sluţeb (podnikání, 

rekvalifikace, práce v zahraničí apod.) a speciálních poradenských sluţeb 

(poradenství v oblasti volby povolání apod.). 

V oblasti trhu práce se úřad práce snaţí vytvořit ucelený systém, schopný 

analyzovat trh práce jak na národní, tak na regionální úrovni.  

Kontrolní a právní činnost je zabezpečena vnitřní kontrolou právních předpisů 

zaměřených na zaměstnanost, pracovně právních předpisů a mzdových předpisů. 

V ekonomické oblasti se úřad práce zabývá hospodařením se státními 

prostředky podle pravidel platných pro rozpočtové organizace. 

Včasná nabídka volných míst, jejich evidence a zároveň evidence uchazečů 

a zájemců o zaměstnání je zajištěna informačním útvarem úřadu práce. Informační 

systém poskytuje informace o volných místech veřejně přístupný všem občanům.
45
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3.1.4 Projekty ESF, v nichž Úřad práce Hodonín vystupuje jako partner 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) slouţí k zvýšení 

zaměstnanosti ČR na léta 2007 – 2013. Je základním dokumentem pro realizaci 

podpory z Evropského sociálního fondu (ESF) a orientuje se na sníţení 

nezaměstnanosti pomocí APZ, profesního vzdělávání, začleňováním sociálně 

vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšováním kvality veřejné správy a také 

pomocí mezinárodní spolupráce.  

OP LZZ je realizován prostřednictvím individuálních projektů národního 

a individuálního charakteru (NIP, RIP), přes ně jsou přidělovány finanční prostředky 

úřadům práce. 
46

 

Národní individuální projekt je realizován Operačním programem Lidské 

zdroje a zaměstnanost, je financován Evropským sociálním fondem a národním 

rozpočtem. NIP jsou zaloţeny na přímém přidělení finančních prostředků na realizaci 

daného projektu nebo k jeho doplnění. 
47

 

Národní individuální projekty (NIP): 

 Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zaměstnatelnost, 

 společensky účelná pracovní místa, 

 veřejně prospěšné práce. 

Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zaměstnatelnost začaly jako 

NIP fungovat od 1. 5. 2008, program se ale začal realizovat aţ v roce 2009, bude 

ukončen 31. 8. 2011. Financování tohoto programu pocházelo z 85 % z Evropského 

sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu. Projekt byl zaměřen na dva 

významné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (poradenskou činnost 

a rekvalifikace). Záměrem bylo pomoci uchazečům a zájemcům o zaměstnání 

k snazšímu uplatnění na trhu práce a sníţit tak dobu evidence uchazečů na úřadech 
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práce, zvýšit pracovní mobilitu a odstranit bariéry pro aktivizaci a motivaci uchazečů 

a zájemců o zaměstnání.
48

 

Regionální individuální projekty (RIP) realizuje Úřad práce Hodonín 

na základě výzvy MPSV ČR. Tyto projekty jsou zaměřeny na komplexní řešení 

situace určitých skupin uchazečů o zaměstnání na trhu práce v okrese. Jsou tedy 

cílově zaměřeny na skupiny jednotlivců s obdobnými problémy a vyuţívají také více 

nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti. 
49

 

Úřad práce v Hodoníně se aktivně podílí na zefektivnění realizace projektů 

Evropského sociálního fondu pomocí RIP: 

Aktivní padesátka  

 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, 

 je určen nejenom pro nezaměstnané starší 50 let, ale také 

pro zaměstnavatele uvaţující o změně sortimentu, rozšíření výroby 

nebo podnikání. 

Šance pro Vás 

 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, 

 je zaměřen na nezaměstnané, kteří si chtějí zvýšit svoji pracovní 

kvalifikaci. 

Zpět na trh práce v Jihomoravském kraji 

 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, 
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 nabízí šanci nezaměstnaným se základním vzděláním a je také určen 

pro zaměstnavatele se zájmem o rozšíření výroby či podnikání, nebo 

o změnu sortimentu. 

Vzdělání – praxe – zaměstnání 

 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, 

 je určen pro uchazeče o zaměstnání s ukončeným úplným středním 

vzděláním s maturitou (nebo i vyšším) mladší 25 let, případně 30 let 

věku s vysokoškolským vzděláním s maximální délkou praxe 

12 měsíců a vracející se na trh práce. Dále je projekt určen 

pro uchazeče bez omezení věku, vracející se na trh práce po mateřské 

a rodičovské dovolené s praxí do 12 měsíců, popřípadě vracející 

se na trh práce po více neţ 3 letech. Do projektu bude zařazeno 

minimálně 180 osob, z nichţ bude pro 130 účastníků zajištěná 

odborná pracovní praxe v institucích veřejné správy a pro 30 z nich 

zajištěno i pracovní místo. 

Návrat rodičů na trh práce v Jihomoravském kraji 

 Je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, 

 cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání pečující o děti 

do 15 let a osoby na rodičovské dovolené, projekt absolvuje min. 

400 klientů, z toho min. 280 osob z řad uchazečů a max. 120 z řad 

zájemců o zaměstnání. 

Most ke vzdělání 

 Je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, 



42 

 

 je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání s minimálně úplným 

středním nebo úplným středním odborným vzděláním. 
50

 

Praxí k perspektivní kariéře 

 Je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, 

 nově otevřený program je určen uchazečům o zaměstnání do 22 let 

věku s ukončeným středním vzděláním, jejichţ pracovní praxe je kratší 

neţ 12 měsíců, dále je určen pro osoby mladší 24 let s vyšším 

odborným vzděláním nebo vysokoškolským vzděláním nejvýše 

bakalářského stupně, jejichţ pracovní praxe je kratší 12 měsíců. 

3.2 Profil rekvalifikací v okrese Hodonín 

3.2.1 Průběh rekvalifikačního kurzu uchazečů a zájemců o zaměstnání 

Rekvalifikaci nabídne pracovník úřadu práce nezaměstnanému pouze 

v případě, ţe je těţké najít pro tuto osobu zaměstnání odpovídající jeho oboru 

či vzdělání. Uchazeč musí splňovat podmínky pro vstup do rekvalifikace, 

a to například zdravotní stav, minimální dosaţené vzdělání apod. Avšak existují také 

další omezení, jako je studium v podobném oboru (ekonomické zaměření uchazeče 

a rekvalifikace účetnictví) apod. Pro efektivní výběr kurzu jsou s uchazečem 

konzultovány nejenom poţadavky trhu práce, ale také poţadavky samotného 

uchazeče. Kaţdý kurz je časově omezen. Rekvalifikace probíhají v různých délkách 

od přibliţně 3 týdnů aţ po několik měsíců. V okrese Hodonín se nejvíce vyuţívají 

rekvalifikace zaměřené na sociální sluţby, počítačovou gramotnost a také se často 

provádějí svářecí kurzy. Kaţdý kurz je sloţen z praktické a teoretické části učiva. 

Rekvalifikace probíhají v etapách, které jsou mnoţstevně redukovány. Počet kurzů 

není u jedné osoby omezen, to znamená, ţe nezaměstnaný můţe absolvovat 

neomezené mnoţství rekvalifikací. Odmítnutí rekvalifikace, nebo její nedokončení 

bez závaţných důvodů je sankcionováno úhradou nákladů. Rekvalifikace probíhají 

pouze u akreditovaných vzdělávacích středisek, které vyhrají výběrové řízení pro 
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vzdělávání v daném oboru. Nabídka rekvalifikací je směřována na obory, které jsou 

v daném okrese poţadované. Financování rekvalifikací pochází z veřejných výdajů, 

kdy MPSV shromaţďuje finanční prostředky určené pro APZ a dále je rozděluje 

mezi jednotlivé úřady práce.  

3.2.2 Počty rekvalifikací od roku 2005 

Od roku 2005 došlo k mnoha změnám jak v průběhu, tak v počtu 

rekvalifikací. Následující tabulka 3.7 eviduje počty rekvalifikací dále členěné podle 

projektů, ve kterých proběhly. 

Tabulka   3.7 Rekvalifikace od roku 2005 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rekvalifikace celkem  
úspěšně ukončené 

881 1502 1295 1326 1283 2314 

a) v rámci projektů ESF       -     128 531 777 184 146 

b) v rámci projektů OP LZZ     712 2118 

Zdroj: Portál MPSV. Statistiky o rekvalifikacích. Zpracované vlastní úpravou
51

 

 

Projekty Evropského sociálního fondu jsou vyuţívány od roku 2006, tehdy 

z celkového počtu 1502 rekvalifikací bylo 128 v rámci projektu ESF. Nejvíce 

rekvalifikačních kurzů proběhlo v rámci ESF v roce 2008, a to celých 777. Operační 

program Lidské zdroje a zaměstnanost je základním dokumentem pro realizaci 

podpory z Evropského sociálního fondu, začal fungovat v okrese Hodonín od roku 

2009. Tento program je plánován na roky 2007 aţ 2013. Podle tabulky můţeme 

vidět, jak se mnoţství osob rekvalifikovaných v rámci tohoto programu v posledních 

letech zvyšuje. Rok 2010 byl významný v počtu rekvalifikovaných uchazečů 

o zaměstnání, avšak podstatou této strategie bylo zvýšit šance o zaměstnání 

u uchazečů, kteří ztratili práci v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí. 
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3.2.3 Přehled rekvalifikací v okrese Hodonín 

V okrese Hodonín byla uzavřena výběrová řízení přibliţně v polovině roku 

2010. Tuto soutěţ vyhrálo 10 akreditačních zařízení a následně se otevřelo 

42 rekvalifikačních kurzů pro uchazeče o zaměstnání. Kurzy pro nezaměstnané 

s místem bydliště v okrese Hodonín probíhají v Hodoníně, Kyjově, Veselí 

nad Moravou a ve Starém městě u Uherského Hradiště.  

Náklady spojené s rekvalifikací jsou propláceny účastníkům, pouze pokud 

absolvují rekvalifikaci v rámci některého z projektů, pak jsou jim náklady spojené 

s dojíţděním po doloţení přepravních dokladů (např. jízdenka) proplaceny 

asi 3 měsíce po absolvování kurzu. Ve dnech, kdy probíhá výuka těchto účastníků, 

je jim zajištěna také strava.  

V současnosti všechny kurzy probíhají bez nutnosti předloţit písemný příslib 

zaměstnavatele o budoucím zaměstnání. Do roku 2010 byl písemný příslib 

poţadován pro rozšíření řidičského průkazu, pro profesní průkazy, svářečské 

průkazy, také pro technickoadministrativní pracovníky, pro rekvalifikační kurz 

na tvorbu webových stránek a pro obsluhu zemních strojů a zařízení. Jak jiţ bylo 

dříve uvedeno, rekvalifikace není poskytnuta kaţdému, kdo o ni má zájem, uchazeči 

se selektují. Uchazeči s písemným příslibem jsou upřednostňováni.  

Z uvedených rekvalifikací v příloze číslo 1, jsou v okrese Hodonín nejčastěji 

vyuţívány rekvalifikace týkající se počítačové gramotnosti: základy obsluhy 

osobního počítače, obsluha osobního počítače dle sylabu ECDL a správce počítačové 

sítě. Dále jsou uchazeči nejvíce vyhledávány rekvalifikace zajišťující svářečské 

kurzy a řidičské průkazy. V minulosti se hojně vyuţívaly rekvalifikace s názvem 

sociální pracovník, avšak nedařilo se tyto rekvalifikované osoby umístit na trhu 

práce, proto byl tento kurz zrušen.  

Jednotlivé rekvalifikační kurzy jsou vybírány podle profesí, kterých 

je na daném trhu nedostatek. Uchazeč můţe spojit dohromady i několik 

rekvalifikačních kurzů, aby získal potřebnou kvalifikaci, například pro zaloţení 

podnikání. Příkladem můţe být spojení kurzů: kuchařské a cukrářské práce nebo také 

krejčovské práce a obor střihačka. V těchto případech musí účastník také absolvovat 

kurz Základy podnikání, aby mohl následně zaloţit ţivnost. 
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4 Úspěšnost rekvalifikací a analýza očekávání 

jejich účastníků v okrese Hodonín 

4.1 Úspěšnost rekvalifikací v letech 2005 aţ 2010 

Následující část diplomové práce se bude zabývat úspěšností rekvalifikací 

v okrese Hodonín. Data jsou čerpána z Úřadu práce v Hodoníně a jsou doplněna 

o statistiky z MPSV. Je stanoven časový horizont 1 roku po rekvalifikaci, aby byla 

zřejmá pravděpodobnost vlivu předchozí rekvalifikace. Vyčleňují se tak osoby 

dlouhodobě nezaměstnané, které nalezly zaměstnání později, a u nichţ 

je pravděpodobnost nalezení zaměstnání díky předešlé rekvalifikaci niţší. 

4.1.1 Uchazeči umístění do zaměstnání do 12 měsíců po rekvalifikaci podle 

délky evidence po rekvalifikaci 

Tabulka č. 4.1, evidující uchazeče o zaměstnání, kteří po absolvování 

rekvalifikace našli zaměstnání, zobrazuje úspěšnost rekvalifikací.  

Tabulka  4.1 Uchazeči umístění do zaměstnání do 12 měsíců po rekvalifikaci 

podle délky evidence po rekvalifikaci 

Délka evidence  

po rekvalifikaci 

Uchazeči umístění do zaměstnání do 12 měsíců 

po rekvalifikaci 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0- 3 měsíců 
63% 55% 52% 53% 61% 53% 

3-6 měsíců 
25% 22% 23% 25% 19% 27% 

6-9 měsíců 
11% 13% 14% 14% 9% 14% 

9-12 měsíců 
1% 9% 11% 8% 11% 6% 

CELKEM  
umístěných do zaměstnání  

do 12 měsíců 

439 729 688 665 406 1054 

CELKEM 

absolventů rekvalifikace 
881 1502 1295 1326 1283 2314 

Zdroj: Sběr dat na Úřadu práce Hodonín, zpracované vlastní úpravou 
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Jednotlivá čísla v tabulce 4.1 představují podíly uchazečů, kterým se podařilo 

najít práci. Dále jsou členěny podle časového hlediska, tedy za jak dlouho 

zaměstnání přijali. V jednotlivých letech je součet podílů roven 100 %, to znamená, 

ţe eviduje celkový počet osob, kterým se zaměstnání v této době podařilo najít 

po absolvované rekvalifikaci. Poslední řádek tabulky eviduje počty celkových 

absolventů rekvalifikací.  

Je moţné porovnat stav celkového počtu absolventů rekvalifikace 

a umístěných do zaměstnání do 1 roku po rekvalifikaci. Na výsledcích je patrné 

projevení se ekonomické krize, která dopadla na okres Hodonín v roce 2009.  

Do tohoto roku se podařilo do 12 měsíců po rekvalifikaci najít práci vţdy 

přibliţně polovině absolventů. V roce 2009 získala práci pouze třetina 

nezaměstnaných po rekvalifikaci. V tomto roce také proběhly změny v realizaci 

výběrových řízení, proto se v první polovině roku téměř vůbec nerekvalifikovalo. 

Následující rok 2010 absolvovalo rekvalifikaci téměř dvakrát tolik osob jako v roce 

předešlém, tím se také podařilo více osobám nalézt zaměstnání. 

Šetření na Úřadu práce v Hodoníně prokázalo, ţe nezaměstnaní 

po rekvalifikaci nalézají práci nejčastěji velmi brzy po jejím absolvování. V průměru 

více neţ 50 % osob (z osob, které získaly zaměstnání do 1 roku po rekvalifikaci) 

po rekvalifikaci získá zaměstnání jiţ do 3 měsíců. Většina osob si najde zaměstnání 

do půl roku po dokončení rekvalifikace. Předešlá tabulka zaznamenává, 

jak v průběhu posledních let pomohla rekvalifikace najít práci nezaměstnaným. 

Bohuţel není moţné dokázat, zda původcem nalezení byla rekvalifikace. Podstatné 

také je, zda zaměstnání, které přijali, bylo v rekvalifikovaném oboru nebo v jejich 

původním. Je však jisté, ţe v nalezení zaměstnání má právě rekvalifikace svůj 

významný podíl. 

Z celkového počtu umístěných v roce 2005 nalezlo během prvních 3 měsíců 

po rekvalifikaci 63 % účastníků, v následujících letech se tento podíl sníţil 

aţ o 10 %. Výjimkou je pouze rok 2009, kdy do 3 měsíců (tedy těsně 

po rekvalifikaci) nalezlo aţ 61 % umístěných účastníků zaměstnání. 
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S prodluţující se dobou od proběhnuté rekvalifikace se sniţuje podíl osob, 

kterým se podařilo najít zaměstnání. V době 3 aţ 6 měsíců po rekvalifikaci se podíl 

osob sníţil, přesto se tato hodnota pohybovala nad 20 %. Výjimkou je opět rok 2009, 

avšak i v tomto případě mnoho osob nalezlo zaměstnání do 3 měsíců 

po rekvalifikaci. 

Jak ukazuje tabulka 4.1, v období od 6 do 9 měsíců po rekvalifikaci nalezlo 

zaměstnání 9 % aţ 14 % umístěných uchazečů. Další hranici od 9 do 12 měsíců 

nezaměstnanosti se podařilo prolomit asi 1 % aţ 11 % osob. 

Podle tabulky 4.1 je tedy zřejmé, jak rekvalifikace pomáhá v nalezení 

zaměstnání uchazečům. Většině z nich se podaří nalézt práci velmi brzy po jejím 

absolvování. Více neţ 50 % umístěných nalezne práci do 3 měsíců po rekvalifikaci a 

dalších asi 20 % do 6 měsíců po rekvalifikaci.  

4.1.2 Uchazeči umístění do zaměstnání po rekvalifikaci podle vzdělání  

Tabulka 4.2 znázorňující uchazeče po rekvalifikaci umístěných do zaměstnání 

podle vzdělání je členěna do pěti základních skupin podle dosaţeného stupně 

vzdělání. Pro jednodušší pochopení jsou data uvedena v procentech z celkového 

počtu umístěných uchazečů v dané kategorii vzdělání. 

Tabulka 4.2 Uchazeči po rekvalifikaci umístění do 12 měsíců do zaměstnání 

podle vzdělání 

Vzdělání 
Uchazeči umístění do zaměstnání do 12 měsíců po rekvalifikaci 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Základní 
38% 44% 47% 45% 23% 31% 

Střední odborné 
53% 50% 54% 53% 34% 50% 

Středoškolské 
48% 46% 54% 50% 32% 45% 

Vyšší odborné 
50% 93% 63% 71% 36% 38% 

Vysokoškolské 
54% 59% 45% 43% 27% 46% 

CELKEM 
50% 49% 53% 50% 32% 46% 

Zdroj: Sběr dat na Úřadu práce Hodonín, zpracované vlastní úpravou 
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Celkové zhodnocení podílu úspěšnosti rekvalifikací bylo jiţ komentováno u 

tabulky 4.1, avšak zde můţeme vidět dříve zmíněný propad v procentuálním 

vyjádření. Tato skutečnost nás bude dále zajímat ve spojitosti se vzděláním, a to zda 

sníţení počtu přijatých uchazečů o práci po rekvalifikaci ovlivnilo více či méně 

vzdělané osoby. 

V rámci nalezení zaměstnání po rekvalifikaci podle věku neexistuje jednotný 

a zřejmý trend. Zájem o osoby podle vzdělání se v čase mění především u osob 

s vyšším odborným vzděláním. 

Jak ukazuje tabulka 4.2, asi 45 % absolventů se základním vzděláním do roku 

2009 nalezli práci do 12 měsíců. V roce 2009 následoval velký pokles aţ na 23 %. 

To znamená, ţe se úspěšnost umísťování uchazečů o zaměstnání po rekvalifikaci 

u osob se základním vzděláním sníţila asi o polovinu. 

Absolventi s vyučením (středním odborným) vzděláním získávali do roku 

2009 práci do jednoho roku po rekvalifikaci ve více neţ 50 %. Pokles však nebyl 

tolik podstatný jako u osob se základním vzděláním, byl asi o 20 %. Rok 2010 

se opět vrátil k původnímu trendu. Podobným vývojem prošli uchazeči 

po rekvalifikaci se středoškolským vzděláním. 

Výjimkou v trendovém vývoji, který je zřejmý u ostatních skupin vzdělání, 

je vyšší odborné vzdělání. Úspěšnost umísťování uchazečů o zaměstnání s vyšším 

odborným vzděláním je kolísavá. Nejextrémnější jsou výsledky v letech 2006 

a 2009. Zatímco v roce 2006 se podařilo umístit aţ 93 % (14 z 15) uchazečů 

o zaměstnání po rekvalifikaci, jen o pár let později to bylo pouze 36 % (4 z 11).  

Pokles úspěšnosti rekvalifikací u osob s vysokoškolským vzděláním, 

byl podobný vývoji u osob se základním vzděláním. Tedy působením celosvětové 

krize došlo k poklesu umísťování uchazečů po rekvalifikacích z asi 50 % na 27 %.  

V celkovém pohledu se nejvíce umísťovaly osoby se středním odborným 

a středoškolským vzděláním a ani pokles úspěšnosti rekvalifikací, způsobený 

vysokým nárůstem nezaměstnanosti, nebyl tak významný jako například u osob 

se základním, či vysokoškolským vzděláním.  
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4.1.3 Uchazeči po rekvalifikaci umístění do zaměstnání podle věku 

Věk je významnou proměnnou, která ovlivňuje úspěšnost umístění uchazeče 

o zaměstnání na pracovní místo, proto je nutné uvést jej i v souvislosti se zkoumáním 

rekvalifikací. 

Následující tabulka 4.3 sumarizuje úspěšnost osob po rekvalifikaci podle 

věku. Jednotlivé věkové skupiny jsou členěny do 6 skupin. 

Tabulka 4.3 Uchazeči po rekvalifikaci umístění do 12 měsíců do zaměstnání 

podle věku 

Věk 
Uchazeči umístění do zaměstnání do 12 měsíců po rekvalifikaci 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

do 19 
65% 62% 87% 65% 33% 50% 

19-29 
51% 51% 65% 61% 34% 50% 

30-39 
46% 48% 51% 48% 35% 46% 

40-49 
53% 48% 47% 55% 35% 49% 

50-59 
42% 48% 35% 33% 19% 33% 

60 a více 
0% 0% 0% 0% 0% 11% 

Zdroj: Sběr dat na Úřadu práce Hodonín, zpracované vlastní úpravou 

  

Nejefektnější výsledky mají rekvalifikace pro osoby do 19 let věku do roku 

2009. Je to způsobeno tím, ţe v tomto věku jsou uchazeči o zaměstnání těsně 

po studiu. Rekvalifikační kurz tedy aktivně zabraňuje bývalým studentům zvyknout 

si na nezaměstnanost. Rekvalifikační kurzy čerstvým absolventům slibují alespoň 

malý příjem, jelikoţ po škole nemají tyto osoby nárok na ţádný příspěvek 

v nezaměstnanosti, v případě, ţe bydlí spolu s osobou, která je příjmová (např. 

rodič). Po absolvování kurzu budou opět bez příjmu, a to je popudí k vyšší snaze 

o nalezení zaměstnání. Pro příklad v roce 2007 byla úspěšnost nalezení zaměstnání 

u této skupiny téměř 90 %. V roce 2009 se vlivem krize úspěšnost projevila 33 %.  
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Podobný vliv mají rekvalifikace i na další věkovou skupinu od 19 do 29 let. 

I zde je velký podíl osob absolventů. V této skupině pomáhají rekvalifikace lidem, 

kteří sice mají vzdělání, ale jejich obor není ţádaným, nebo vzdělání nemají a snaţí 

se získat alespoň nějaké zaměření. 

 Do roku 2009 se úspěšnost rekvalifikací sniţovala s věkem uchazeče. Proto 

bylo nejefektnější poskytnout rekvalifikaci uchazečům mladším. Pro osoby starší 

30 let jsou rekvalifikace určeny především v případě, ţe přišly o zaměstnání a nedaří 

se jim v jejich původním oboru práci najít.  

 Rokem 2009 se rozdíly začaly stírat. Pokud bereme v úvahu osoby mladší 

50 let, pak v roce 2009 byla jejich úspěšnost v nalezení zaměstnání do 1 roku 

po rekvalifikaci asi 35 % u všech zkoumaných skupin. O rok později se u všech 

těchto skupin zvýšila úspěšnost asi o 15 %.  

 Nejméně se daří najít práci osobám starším 50 let, které absolvovaly 

rekvalifikaci. Věk je zde faktorem, který významně ovlivňuje úspěšnost. Zatímco 

v letech 2005 a 2006 se úspěch dal ve věkové skupině od 50 do 59 let měřit 

aţ k téměř 50 %, v následujících letech tento podíl rapidně poklesl. V roce 2010 byla 

úspěšnost rekvalifikace osob v tomto věku okolo 33 %. Skupina starších 60 let byla 

v jednotlivých letech rekvalifikována v mnoţství od 0 do 9 osob v roce 2010, 

coţ vysvětluje procentní skok v posledním roce. Přestoţe však v některých letech 

bylo rekvalifikováno okolo 4 osob tohoto věku, nepodařilo se je umístit na trh práce.  

 Do celosvětové ekonomické krize platilo, ţe nejúspěšnější absolventi jsou 

na trhu práce osoby mladší 30 let. Rok 2009 byl zlomový a rozdíly se podstatně 

vyrovnaly. V roce 2010 se přibliţně 50 % osob mladších 50 let podařilo najít 

zaměstnání během prvního roku po rekvalifikaci. Pro starší osoby uţ nebyl 

rekvalifikační kurz tolik efektivní. 
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4.1.4 Uchazeči po rekvalifikaci umístění do zaměstnání podle pohlaví 

Tabulka 4.4 sumarizuje počty uchazečů o zaměstnání, kteří absolvovali 

rekvalifikaci podle pohlaví. Dále jsou v ní uvedeny genderově členěné počty 

umístěných osob do zaměstnání. 

Tabulka 4.4 Uchazeči po rekvalifikaci umístění do zaměstnání podle pohlaví 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rekvalifikace celkem 881 1502 1295 1326 1283 2314 

Muţi 430 684 570 444 504 1035 

Muţi umístění do zaměstnání 59% 55% 62% 92% 37% 56% 

Ţeny 451 818 725 882 779 1279 

Ţeny umístěné do zaměstnání 41% 43% 46% 45% 28% 41% 

Zdroj: Portál MPSV. Statistiky o rekvalifikacích. Zpracované vlastní úpravou
52

 

 

Ve všech sledovaných letech byl podíl účasti ţen na rekvalifikacích vyšší 

neţ u muţů. Například v roce 2008 byl rozdíl téměř dvojnásobný. V tomto roce 

téměř všichni muţi po rekvalifikaci získali práci (407 ze 444), avšak u ţen tomu 

tak nebylo. V tomto roce získalo práci pouze 393 z 882 ţen, coţ je necelých 45 %. 

V ostatních letech bylo genderové rozdělení účasti na rekvalifikacích srovnatelné. 

Pokud budeme porovnávat úspěšnost uchazečů po rekvalifikaci na trhu práce 

v genderovém rozdělení, zjistíme, ţe úspěšnost je vyšší u muţů ve všech 

sledovaných obdobích. Zatímco u ţen se (kromě roku 2009) pohybuje úspěšnost 

nalezení zaměstnání po rekvalifikaci nad hodnotou 40 %, u muţů byla tato hodnota 

okolo 60 %.  

 

 

                                                 
52

 Portál MPSV. Statistiky o rekvalifikacích. [online]. 2010, [cit. 2011-02-26]. Dostupný z WWW: 

<http://portal.mpsv.cz/sz/stat/rek>. 
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4.2 Očekávání účastníků rekvalifikací v roce 2010 

V rámci této diplomové práce byl zpracován dotazník, díky němuţ 

se podařilo získat velké mnoţství informací. O vyplnění dotazníků byla poţádána 

patrně největší firma v okrese Hodonín, která zprostředkovává rekvalifikace. 

Toto centrum celoţivotního vzdělání Marlin s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti 

a pobočkou v Hodoníně nabízí rekvalifikační kurzy jako: základy podnikání, 

obchodní zástupce, podvojné účetnictví, ale i obsluha vysokozdviţných vozíků, 

číšnické práce, daňová evidence, technickoadministrativní pracovník, nebo například 

tvorba webových stránek. Manaţerka regionálního centra pro celoţivotní vzdělávání 

v Hodoníně Mgr. Věra Křápková zajistila kvalitní vyplnění dotazníků. Během roku 

projde pod vedením paní magistry a jejích kolegů několik set nových 

rekvalifikovaných, mezi nimiţ se našlo bezmála sto dobrovolníků, kteří ochotně 

vyplnili dotazník pouţitý pro tuto diplomovou práci. 

Dotazník je součástí přílohy č. 2 Cílem tohoto dotazníku je zjistit jaká jsou 

očekávání lidí od rekvalifikací. Zajímalo nás, jestli účastníci věří, ţe se jim podaří 

najít zaměstnání, zda ve svém či rekvalifikačním oboru, a také za jak dlouhou dobu, 

v závislosti na věku, pohlaví, vzdělání a délce nezaměstnanosti. Dotazník vyplnilo 

96 účastníků rekvalifikace z firmy Marlin s.r.o., coţ lze povaţovat za adekvátní 

vzorek vzhledem k mnoţství rekvalifikovaných v roce.  

4.2.1 Vliv počtu dříve absolvovaných rekvalifikací na očekávání účastníků 

První zkoumanou částí ve sledovaném vzorku osob je očekávání nalezení 

budoucího zaměstnání díky rekvalifikaci v závislosti na počtu absolvovaných 

rekvalifikací. Ze skupiny 96 lidí očekávalo asi 71 % úspěšné nalezení práce díky 

právě probíhající rekvalifikaci. U ostatních 28 účastníků můţe být důvodem 

nedůvěry špatná zkušenost z minula, kdy se jim například po jiţ předešlé 

absolvované rekvalifikaci nepodařilo najít práci, nebo nevěří v pruţný trh práce 

v okrese Hodonín.  

Dle tabulky č. 4.5 můţeme vyjádřit, zda dochází ke změnám důvěry 

k rekvalifikacím s rostoucím počtem jiţ absolvovaných rekvalifikačních kurzů. 

U osob, které zaţívaly právě svoji první rekvalifikaci, se kladná očekávání vyplnila 

na 67 %. Ze sledovaného vzorku 96 lidí absolvovalo kurz poprvé 55 osob. Druhá 



53 

 

rekvalifikace byla překvapivě absolvována s mnohem vyšší důvěrou, a to se 79 %. 

I tato skupina byla hojně zastoupena. Ve sledovaném vzorku druhou rekvalifikaci 

právě absolvovalo 29 osob. Důvodem můţe být absolvování dvou na sobě závislých 

rekvalifikací (např. rekvalifikace týkající se svařování). Ţe se podaří najít zaměstnání 

lidem, kteří jiţ dříve dvě rekvalifikace absolvovali, věřilo 75 % z nich. Poslední 

skupina s počtem členů (3 lidé) měla za sebou jiţ 3 předešlé rekvalifikace a právě se 

účastnila čtvrté, přesto 67 % z nich stále ještě věřilo, ţe jim právě tato rekvalifikace 

pomůţe zaměstnání najít. Jediná osoba z daného vzorku, která absolvovala jiţ 4 

předešlé rekvalifikace, uţ nevěřila v budoucnost v nalezení zaměstnání díky další 

rekvalifikaci.  

Tabulka 4.5 Očekávání v nalezení budoucího zaměstnání díky rekvalifikaci 

v závislosti na počtu absolvovaných rekvalifikací 

Očekávání 
Počty absolvovaných rekvalifikací 

1 2 3 4 5 

ANO  

pomůţe rekvalifikace 

67% 79% 75% 67% 0% 

NE  

nepomůţe rekvalifikace 

33% 21% 25% 33% 100% 

CELKEM tázaných 55 29 8 3 1 

Zdroj: Sběr dat pomocí dotazníků ve firmě Marlin s.r.o., zpracované vlastní úpravou 

 

V celkovém pohledu je zřejmé, ţe osoby absolvující rekvalifikační kurz věří, 

ţe se jim díky němu podaří najít zaměstnání. Překvapivě se důvěra neztrácí 

ani s dalšími absolvovanými rekvalifikacemi. Celkově lze tedy říci, ţe asi 71 % 

sledovaných účastníků věří, ţe jim rekvalifikace pomůţe najít zaměstnání. 

Jeden z nejvyšších podílů nedůvěry v rekvalifikace byl u skupiny, jeţ byla v kurzu 

poprvé. Proto se lze domnívat, ţe lidé absolvující kurz poprvé si nejsou jistí, 

co mohou od rekvalifikace očekávat. Mohou to být absolventi, kterým se ještě 

nepodařilo najít zaměstnání, nebo také osoby, které jiţ zaměstnané byly a staly 

se nezaměstnanými poprvé. Jejich nedůvěra v aktivní politiku zaměstnanosti můţe 

být proto zaloţena na nedostatečných zkušenostech.   
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4.2.2 Působení faktoru věku na očekávání účastníků 

 Pomocí dotazníkového šetření se podařilo zjistit věk účastníků rekvalifikace. 

Dotazovaní vyplnili svůj věk v rozhraní vţdy 10 let. Zastoupeny byly takto 4 skupiny 

ve věku 19 aţ 59 let. Nejvíce zastoupenou skupinou byla kategorie 19 aţ 29 let. 

Sem spadalo 44 účastníků z celkových 96. S přibývajícím věkem se jejich počet 

sniţoval.  

 Předmětem zkoumání po sběru informací od dotazovaných na otázku jejich 

věku se stává závislost věku na očekávání. Zajímá nás, jestli s přibývajícím věkem 

účastníků klesá jejich důvěra v nalezení práce díky rekvalifikaci. 

Data pro toto zkoumání jsou uvedena v tabulce 4.6. 

Tabulka 4.6 Očekávání v nalezení budoucího zaměstnání díky rekvalifikaci 

v závislosti na věku 

Očekávání 
Věk účastníků rekvalifikace 

0-19 19-29 30-39 40-49 50-59 60 a více 

ANO  

pomůţe rekvalifikace 

0 75% 91% 76% 83% 0 

NE  

nepomůţe rekvalifikace 

0 25% 9% 24% 17% 0 

CELKEM tázaných 0 44 23 17 12 0 

Zdroj: Sběr dat pomocí dotazníků ve firmě Marlin s.r.o., zpracované vlastní úpravou 

  

Podle tabulky 4.6, se v první skupině ze sledovaného vzorku ve věku 

do 19 let se nenacházeli ţádní absolventi kurzu, avšak jiţ druhá skupina byla hojně 

zastoupena. Ve věku od 19 do 29 let věřilo v nalezení zaměstnání díky rekvalifikaci 

75 % ze 44. Následující třída ve věku od 29 do 30 let má nejvyšší důvěru 

v rekvalifikace, a to aţ 91 %. Další dvě zastoupené skupiny věří v asi 80 %, 

ţe nalezenou zaměstnání po rekvalifikaci. Můţeme si tedy ověřit, ţe původní 

předpoklad sniţování důvěry v rekvalifikační kurzy s rostoucím věkem se nepotvrdil. 

Nejvyšší důvěra se vyskytovala ve věku od 29 do 39 let. Naopak nejvyšší nedůvěra 

v nalezení práce díky kurzu byla u osob mladších 29 let.  
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4.2.3 Očekávání účastníků podle pohlaví 

Při zkoumání důvěry v úspěšnost rekvalifikačních kurzů lze dále porovnat, 

zda mají větší důvěru ţeny nebo muţi. Předpokladem byla skutečnost, ţe ţeny patří 

do ohroţené skupiny na trhu práce, a proto budou jejich obavy větší. 

Podle tabulky 4.7 byla skupina ţen zastoupena hojněji ve sledovaném vzorku. 

Celkem 70 % zkoumaných osob byly ţeny.  

Tabulka 4.7 Očekávání účastníků rekvalifikace v závislosti na pohlaví 

Očekávání 
Pohlaví účastníků rekvalifikace 

Muţi Ţeny 

ANO  

pomůţe rekvalifikace 

76% 81% 

NE  

nepomůţe rekvalifikace 

24% 19% 

CELKEM tázaných 29 67 

Zdroj: Sběr dat pomocí dotazníků ve firmě Marlin s.r.o., zpracované vlastní úpravou 

 

Důvěra v nalezení zaměstnání prezentovaná podle pohlaví byla podílově 

podobná. Z muţů 76 % z celkového počtu 26 věřilo, ţe jim rekvalifikace pomůţe. 

U ţen se tato hodnota pohybovala okolo 81 % z 67 ţen. Předpoklad, ţe ţeny mohou 

mít vyšší nedůvěru k rekvalifikacím v důsledku jejich vyšší ohroţenosti na trhu 

práce, se tedy nepotvrdil. Naopak muţi rekvalifikačním kurzům důvěřovali méně 

neţ ţeny.  

4.2.4 Efekt délky nezaměstnanosti na očekávání  

Předpokladem při porovnání závislosti očekávání na délce nezaměstnanosti 

osoby je, ţe při delší nezaměstnanosti se stávají očekávání účastníků 

rekvalifikace více pesimističtější neţ na počátku. Účastníci rekvalifikace v dotazníku 

uváděli délku své nezaměstnanosti v rozmezí do 3 měsíců, 3 – 6 měsíců, 6 – 9 

měsíců, 9 – 12 měsíců a poslední kategorie byla délka nezaměstnanosti uchazeče 

delší neţ 1 rok. Pomocí matice se dle jednotlivých respondentů určily počty 

uchazečů dle jejich očekávání v závislosti na délce nezaměstnanosti. 
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 Jiţ dříve bylo uvedeno, ţe uchazeči ve většině případů věří, 

ţe jim rekvalifikace pomůţe v nalezení zaměstnání. Podle tabulky 4.8, ve skupině 

nezaměstnaných méně neţ 3 měsíce věřilo 8 z 11 účastníků, ţe se jim práce díky 

rekvalifikaci podaří najít. Další kategorie v délce nezaměstnanosti 6 aţ 12 měsíců 

mají také velkou důvěru v rekvalifikační kurzy. V úspěšnost rekvalifikace věřilo 

v těchto skupinách asi 86 %. V dalších kategoriích nezaměstnanosti se důvěra začíná 

sniţovat. V úspěšnost rekvalifikace nevěřila necelá třetina uchazečů vedených jako 

nezaměstnaní déle neţ 1 rok. 

Tabulka 4.8 Očekávání v závislosti na délce nezaměstnanosti 

Očekávání 

Délka nezaměstnanosti účastníků rekvalifikace 

0 - 3 

měsíce 

3-6 

měsíců 

6-9 

měsíců 

9-12 

měsíců 

12 měsíců a 

více 

ANO 

pomůţe 

rekvalifikace 

73% 87% 85% 79% 75% 

NE  

nepomůţe 

rekvalifikace 

27% 13% 15% 21% 25% 

CELKEM 

tázaných 

11 23 20 14 28 

Zdroj: Sběr dat pomocí dotazníků ve firmě Marlin s.r.o., zpracované vlastní úpravou 

  

Podle tabulky 4.8 největší nedůvěra v úspěšnost rekvalifikací byla zjištěna 

u nezaměstnaných méně neţ 3 měsíce a u nezaměstnaných nad 1 rok. U krátkodobě 

nezaměstnaných se projevuje skepse pravděpodobně v důsledku neznalosti trhu 

práce, nemají zkušenost s pruţností trhu práce. Naopak u nezaměstnaných 

dlouhodobě se projevují sklony k depresím a zvyšuje se nedůvěra v pomoc 

pracovního úřadu. V opačném případě se dlouhodobě nezaměstnaní ani zaměstnání 

najít nesnaţí a rekvalifikaci absolvují pouze na ţádost úřadu práce. 
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4.2.5 Vliv faktoru vzdělání na očekávání účastníků rekvalifikace  

Pomocí dotazníku bylo dále zkoumáno, jak se mění očekávání v závislosti 

na vzdělání. Kategorií nejvyššího dosaţeného vzdělání bylo 5, počínaje základní 

školou aţ po vysokoškolské vzdělání. Původní hypotéza je, ţe s niţším vzděláním 

uchazeči o zaměstnání více věří, ţe jim rekvalifikace pomůţe nové zaměstnání najít. 

Tuto hypotézu se pokusíme potvrdit v tabulce 4.9. 

Tabulka 4.9 Očekávání v závislosti na dosaţeném vzdělání 

Očekávání 
Nejvyšší dosaţené vzdělání účastníků rekvalifikace 

ZŠ SO SŠ VO VŠ 

ANO  

pomůţe rekvalifikace 

100% 76% 86% 80% 58% 

NE  

nepomůţe rekvalifikace 

0% 24% 14% 20% 42% 

CELKEM tázaných 1 21 57 5 12 

Zdroj: Sběr dat pomocí dotazníků ve firmě Marlin s.r.o., zpracované vlastní úpravou 

 

Uchazeč o zaměstnání absolvující rekvalifikaci pouze se základním 

vzděláním byl jenom jeden, přestoţe věří, ţe se mu pomocí rekvalifikace podaří najít 

zaměstnání, je tato kategorie z důvodu nedostatku vypovídajících členů 

nereprezentativní. Největší důvěra k rekvalifikačním kurzům se vyskytuje 

u účastníků se středoškolským vzděláním, dále u zkoumaných osob s vyšším 

odborným vzděláním a se středoškolským vzděláním. Vysoká nedůvěra se vyskytuje 

u vysokoškolsky vzdělaných. V úspěšnost rekvalifikací věřilo pouze 58 % účastníků 

rekvalifikace s vysokou školou. V tabulce č. 4.9 si můţeme předešlou hypotézu 

ověřit. 
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4.2.6 Závislost vzdělání na očekávání zaměstnání v  rekvalifikovaném nebo 

původním oboru 

Pomocí dotazníku je dále zjišťováno, jestli závisí vzdělání na očekávání 

v nalezení zaměstnání a zda má vzdělání vliv na očekávání ve svém původním 

či rekvalifikovaném oboru. Domněnkou při tomto zkoumání bylo, ţe s vyšším 

dosaţeným vzděláním, lidé více důvěřují svému původnímu oboru, protoţe jiţ 

v minulosti do něj vloţili značné úsilí. Existuje tak předpoklad niţší důvěry u více 

vzdělaných ke krátkodobému vzdělávacímu procesu. Dotazovaní účastníci 

rekvalifikace v této otázce mohli uvádět obě varianty, protoţe v praxi můţe dojít 

k propojení původního oboru s rekvalifikovaným. V těchto případech je nutné 

procentní hodnocení úspěšnosti pouţitelné pro porovnání vyjádřit průměrem 

nadhodnocujících podílů. Tabulka č. 4.10 uvádí nejenom celkový počet odpovědí, 

ale také celkový počet dotázaných. 

Tabulka 4.10 Očekávání dle původního či rekvalifikovaného oboru v závislosti 

na dosaţeném vzdělání 

Očekávání 

Nejvyšší dosaţené vzdělání účastníků 

rekvalifikace 

ZŠ SO SŠ VO VŠ 

Najde zaměstnání v původním 

oboru 
0% 19% 43% 50% 43% 

Najde zaměstnání 

v rekvalifikovaném oboru 
100% 88% 65% 50% 57% 

CELKEM odpovědí 1 17 53 4 7 

ANO pomůţe rekvalifikace 

 Celkem dotázaných 
1 16 49 4 7 

Zdroj: Sběr dat pomocí dotazníků ve firmě Marlin s.r.o., zpracované vlastní úpravou 

 

Z celkového počtu uchazečů důvěřujících v rekvalifikační kurzy se pozitivní 

očekávání projevilo nejvíce u uchazečů s vyučením, tedy se středním odborným 

vzděláním. Asi 84,5 % z nich předpokládalo, ţe najdou zaměstnání ve svém 

rekvalifikovaném oboru. V této skupině se vyskytuje dříve uvedená odchylka, 

kdy 1 osoba z 16 odpověděla, ţe věří, ţe najde zaměstnání jak v rekvalifikovaném, 
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tak ve svém původním oboru. Další skupinou s vysokým podílem důvěry 

k rekvalifikacím byli uchazeči s maturitou, zde uvedli obě varianty 4 osoby. 

Dotazovaní se středoškolským vzděláním věřili v nalezení zaměstnání díky 

rekvalifikaci v 61 % případů. Více pesimistická očekávání měli lidé s vyšším 

odborným a vysokoškolským vzděláním, v průměru okolo 53 % jich věřilo ve vliv 

rekvalifikace na jejich budoucí zaměstnání. Lze tedy říci, ţe hypotéza o sniţující 

se důvěře k rekvalifikačním kurzům s vyšším vzděláním byla správná.  

4.2.7 Počty absolvovaných rekvalifikací podle stupně vzdělání 

Další zkoumanou sloţkou byl počet rekvalifikací v závislosti na vzdělání. 

Předpokladem tohoto zkoumání bylo, ţe vyšší vzdělání pomáhá k jednoduššímu 

nalezení zaměstnání, a proto se sniţuje počet rekvalifikací v závislosti na vzdělání. 

Tabulka 4.11 Počty absolvovaných rekvalifikací v závislosti na dosaţeném 

vzdělání 

Počty absolvovaných 

rekvalifikací 

Nejvyšší dosaţené vzdělání účastníků 

rekvalifikace 

ZŠ SO SŠ VO VŠ 

1 100% 48% 58% 60% 67% 

2 0% 43% 28% 20% 25% 

3 0% 10% 7% 20% 8% 

4 0% 0% 5% 0% 0% 

5 0% 0% 2% 0% 0% 

CELKEM 1 21 57 5 12 

Zdroj: Sběr dat pomocí dotazníků ve firmě Marlin s.r.o., zpracované vlastní úpravou 

 

Podle tabulky č. 4.11 je zřejmé, ţe se původní hypotéza potvrdila. Nejvíce 

druhých, třetích a čtvrtých rekvalifikací prodělali účastníci se středním odborným 

vzděláním. Z této skupiny jich 48 % absolvovalo svou první a 43 % svou druhou 

rekvalifikaci. Vysoký podíl v rekvalifikacích měli také středoškolsky vzdělaní 

účastníci, z nich 58 % bylo v době zkoumání na své první rekvalifikaci a necelých 
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30 % právě absolvovalo druhou. Tato vzdělanostní skupina měla velký podíl 

i v absolvování vyššího počtu rekvalifikačním kurzů. 7 % bylo na své jiţ třetí a 5 % 

na své čtvrté rekvalifikaci. Dokonce jeden středoškolsky vzdělaný účastník právě 

absolvoval svou jiţ pátou rekvalifikaci. U účastníků s vyšším vzděláním se podíly ve 

vyšším počtu rekvalifikací podstatně sníţily. U vyššího odborného vzdělání se pouze 

jediná rekvalifikace vyskytovala u 60 % a u vysokoškolského dokonce v 67 %. 

Druhá absolvovaná rekvalifikace byla u obou nejvyšších vzdělání více neţ 20 %. 

Stejné procento se objevuje u uchazečů s vyšším odborným vzděláním ve třetím 

vzdělávacím kurzu, u vysokoškolsky vzdělaných se jiţ tato hodnota významně 

sníţila aţ na 8 %. 

4.2.8 Počty absolvovaných rekvalifikací v závislosti na délce 

nezaměstnanosti 

V další části zabývající se počty absolvovaných rekvalifikací v závislosti 

na délce nezaměstnanosti vzniká předpoklad, ţe se zvyšující se délkou 

nezaměstnanosti zvyšuje i počet absolvovaných rekvalifikací. 

Tabulka 4.12 Počty absolvovaných rekvalifikací v závislosti na délce 

nezaměstnanosti 

Počty absolvovaných 

rekvalifikací 

Délka nezaměstnanosti účastníků rekvalifikace 

0-3 

měsíce 

3-6 

měsíců 

6-9 

měsíců 

9-12 

měsíců 

12 měsíců 

a více 

1 73% 61% 70% 57% 39% 

2 9% 39% 20% 21% 43% 

3 18% 0% 5% 14% 11% 

4 0% 0% 5% 0% 7% 

5 0% 0% 0% 7% 0% 

CELKEM 11 23 20 14 28 

Zdroj: Sběr dat pomocí dotazníků ve firmě Marlin s.r.o., zpracované vlastní úpravou 
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Tabulka č. 4.12 zobrazuje, jak se vyvíjí počty rekvalifikací v závislosti 

na délce zaměstnanosti osob. Zde je zřejmé, ţe kromě dlouhodobě nezaměstnaných 

většina absolvovala svou první rekvalifikaci. K zajímavému poznatku docházíme 

u nezaměstnaných nejkratší dobu, kde 2 osoby nezaměstnané méně neţ 3 měsíce, 

absolvují jiţ svou třetí rekvalifikaci, při celkovém počtu 11 osob v této skupině 

je to 18 %. S vyšší délkou doby nezaměstnanosti se začínají hojněji objevovat 

hodnoty ve vyšším počtu absolvovaných rekvalifikací.  

4.2.9 Vliv délky nezaměstnanosti na důvěru k rekvalifikacím 

Z pozitivně myslících účastníků rekvalifikace jsou vyčleněny skupiny 

dle délky jejich nezaměstnanosti a porovnány s ideou, v jakém časovém horizontu 

očekávaní nalezení zaměstnání. Původní hypotézou bylo, ţe s rostoucí délkou 

nezaměstnanosti se zvyšuje časová hranice v nalezení práce. 

Tabulka 4.13 Očekávání nalezení zaměstnání díky rekvalifikaci ovlivněná 

délkou nezaměstnanosti v časovém horizontu 

Délka 

nezaměstnanosti 

účastníků 

rekvalifikace 

Předpoklad nalezení zaměstnání po absolvování 

rekvalifikace v čase 

0-3 

měsíce 

3-6 

měsíců 

6-9 

měsíců 

9-12 

měsíců 

12 měsíců 

a více 

0- 3 měsíců 63% 25% 0% 13% 0% 

3-6 měsíců 45% 45% 10% 0% 0% 

6-9 měsíců 76% 12% 0% 12% 0% 

9-12 měsíců 36% 27% 9% 18% 9% 

12 měsíců a více 38% 38% 14% 10% 0% 

CELKEM 39 24 6 7 1 

Zdroj: Sběr dat pomocí dotazníků ve firmě Marlin s.r.o., zpracované vlastní úpravou 
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Původní očekávání se potvrdila. V případě krátkodobě nezaměstnaných byl 

větší podíl očekávání v nalezení zaměstnání v mnohem kratší době neţ 

u nezaměstnaných delší dobu. Podle tabulky č. 4.13 aţ 63 % nezaměstnaných méně 

neţ 3 měsíce věřilo, ţe nalezne zaměstnání také do 3 měsíců. Vysoký podíl 

v kategorii nalezení zaměstnání do 3 měsíců se objevoval také u nezaměstnaných 

do 9 měsíců, a to 76 %. Při delší době nezaměstnanosti se podíl v nalezení 

zaměstnání v kratší době značně sniţoval.  

4.3 Očekávání versus úspěšnost  

Komparace úspěšnosti účastníků rekvalifikace a očekávání je provedena 

zkoumáním v roce 2010. V následujícím textu budou porovnávány hodnoty získané 

pomocí dotazníků a informace poskytnuté Úřadem práce Hodonín. Časovou hranicí 

tohoto výzkumu je 1 rok po rekvalifikaci. Toto období je z teoretického hlediska 

moţné povaţovat za dobu, kdy na nalezení zaměstnání můţe mít rekvalifikace ještě 

podstatný vliv. S odstupem času po rekvalifikaci se mohou sniţovat schopnosti 

získané v kurzu a jeho absolvování jiţ není tolik významné jako na počátku. 

4.3.1 Uchazeči po rekvalifikaci umístění do zaměstnání podle doby nalezení 

zaměstnání do 12 měsíců po rekvalifikaci v porovnání s očekáváním 

Celkem bylo v roce 2010 rekvalifikováno 2314 uchazečů o zaměstnání. 

Z nich se v prvním roce po rekvalifikaci podařilo najít práci 1054 lidem. 

Tedy úspěšnost rekvalifikace byla v roce 2010 asi okolo 46 %. 

Očekávání sledovaných subjektů v době rekvalifikace byla optimistická. 

71 % osob věřilo, ţe jim tento kurz pomůţe najít zaměstnání. Pokud porovnáme 

realitu s očekáváním, je rozdíl markantní.  

Osoby absolvující rekvalifikační kurz ve velké většině věří v efektivitu kurzu. 

Více neţ polovina z nich zároveň věří, ţe se jim zaměstnání podaří najít jiţ v prvních 

měsících po absolvování kurzu. Realita je však taková, ţe z celkového počtu 

absolventů rekvalifikace se podařilo v roce 2010 najít zaměstnání do 3 měsíců 

po kurzu asi čtvrtině z celkových uchazečů (tzn. polovině osob, které v prvním roce 

po rekvalifikaci nalezly zaměstnání).  
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Srovnávání očekávání a reality v dalších měsících po úspěšném ukončení 

kurzu vychází s podobným výsledkem jako předešlá komparace. Hodnota očekávání 

vyjádřená podílem se v dalších měsících sniţuje podobně jako realita, avšak opět 

se zde projevil velký optimismus účastníků. Reálný podíl úspěšných absolventů 

rekvalifikace na trhu práce je o polovinu menší neţ očekávání. Úspěšnost 

rekvalifikací tedy není tak efektivní, jak účastníci očekávají. 

4.3.2 Uchazeči po rekvalifikaci umístění do zaměstnání podle vzdělání 

v porovnání s očekáváním 

Vzdělání je v tomto zkoumání další z významných indicií pro porovnání 

očekávání nalezení zaměstnání díky rekvalifikaci. Následující tabulka 4.14 srovnává, 

kolik procent uchazečů o zaměstnání po rekvalifikaci v roce 2010 získalo práci, 

s jejich očekáváním.  

Tabulka 4.14 Uchazeči po rekvalifikaci umístění do zaměstnání podle vzdělání 

v porovnání s očekáváním 

Zdroj: Sběr dat pomocí dotazníků ve firmě Marlin s.r.o. a sběr dat na Úřadu práce Hodonín, 

zpracované vlastní úpravou 

 

Evidentní jsou opět optimistická očekávání, která s vyšším dosaţeným 

vzděláním, kromě osob se středním odborným vzděláním, pomalu klesají. Osob 

se základním vzděláním bylo ve zkoumaném vzorku nedostatek pro porovnání, proto 

není vhodné tuto hodnotu brát v úvahu.  

 

Vzdělání Realita Očekávání 

Základní 31% 100% 

Střední odborné 50% 76% 

Středoškolské 45% 86% 

Vyšší odborné 38% 80% 

Vysokoškolské 46% 58% 
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Nejvíce očekávaly úspěch osoby se středoškolským vzděláním. I přes značné 

rozdíly mezi jednotlivými očekáváními u vzdělanostních skupin je nutné povaţovat 

očekávání za více neţ optimistická. Většina z nich také věřila, ţe najde zaměstnání 

právě v rekvalifikovaném oboru. 

Realita úspěšnosti rekvalifikací byla nejvyšší u osob se středním odborným 

vzděláním (tedy u osob s výučním listem) a u vysokoškolsky vzdělaných. 

Zde získala zaměstnání asi polovina absolventů. O něco méně byla úspěšnost 

hodnocena u středoškoláků. Nejméně účastníků získalo práci po rekvalifikaci 

se základním a vyšším odborným vzděláním. 

Komparace ukazuje nesoulady mezi očekáváními uchazečů o zaměstnání, 

kteří absolvují rekvalifikaci a skutečností na trhu práce v okrese Hodonín.  

4.3.3 Uchazeči po rekvalifikaci umístění do zaměstnání podle věku 

v porovnání s očekáváním 

Další setkání očekávání účastníků rekvalifikace s realitou je podmíněno 

věkem. Uchazeči byli rozděleni do skupin podle věku a jejich očekávání byla pomocí 

dotazníků získávána v roce 2010. Zároveň také jejich úspěšnost byla zkoumána 

v témţe roce. Následující tabulka 4.15 vychází z očekávání účastníků 

rekvalifikačního kurzu a z výsledků zkoumání Úřadu práce Hodonín. 

Tabulka 4.15 Uchazeči po rekvalifikaci umístění do zaměstnání podle věku 

v porovnání s očekáváním 

Věk Realita Očekávání 

do 19 50% - 

19-29 50% 75% 

30-39 46% 91% 

40-49 49% 76% 

50-59 33% 83% 

60 a více 11% - 

Zdroj: Sběr dat pomocí dotazníků ve firmě Marlin s.r.o. a sběr dat na Úřadu práce Hodonín, 

zpracované vlastní úpravou 
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V rámci věkových skupin není moţné porovnávat očekávání a úspěch u osob 

do 19 let věku a starší osoby 60 let, protoţe nebyly součástí zkoumaného vzorku 

účastníků rekvalifikace.  

Očekávání byla nejoptimističtější u osob mezi 30 a 39 rokem věku, 

ale ani ostatní sledované věkové skupiny neprojevovaly k rekvalifikacím nedůvěru. 

V komparaci s reálnou úspěšností osob po rekvalifikaci na trhu práce se však jejich 

předpoklady nesplnily. Osoby ve věku od 19 do 49 let nalézaly zaměstnání 

po absolvované rekvalifikaci do 1 roku asi v 50 % případů. 83 % dotazovaných osob 

ve věku od 50 do 59 let věřilo, ţe naleznou práci. Realita byla však pouhých 33 %. 

4.3.4 Uchazeči po rekvalifikaci umístění do zaměstnání podle pohlaví 

v porovnání s očekáváním 

Tabulka 4.16 je procentním zobrazením úspěšnosti rekvalifikací členěných 

podle pohlaví a očekáváním uchazečů po absolvování rekvalifikace. 

Tabulka 4.16 Uchazeči po rekvalifikaci umístění do zaměstnání podle pohlaví 

v porovnání s očekáváním 

 Realita Očekávání 

Muţi 56% 76% 

Ţeny 41% 81% 

Zdroj: Sběr dat pomocí dotazníků ve firmě Marlin s.r.o. a sběr dat na Úřadu práce Hodonín, 

zpracované vlastní úpravou 

 

Podle tabulky 4.16 je zřejmé, ţe ţeny více neţ muţi věří v nalezení 

zaměstnání díky rekvalifikaci, ale reálně je opak pravdou. Z ţen získá práci po 

absolvování kurzu asi 41 %, avšak věří v to 81 %. U muţů je jejich důvěra 

v rekvalifikace niţší (76 %), ale práci naleznou snáze neţ ţeny. Do 12 měsíců po 

rekvalifikaci bylo zaměstnáno 56 % muţů. 
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5 Návrhy a doporučení 

Účastníci jsou pro nástup do rekvalifikačního kurzu motivování především 

potřebou najít si zaměstnání. Výjimky se však objevují v případech, 

kdy je nezaměstnaný povinen rekvalifikační kurz podstoupit, přestoţe o něj nemá 

zájem. Tato donucovací forma je podmíněna vyloučením z evidence 

nezaměstnaných. Tudíţ osobě, která rekvalifikaci odmítne bez váţných důvodů, není 

dále vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Toto preventivní opatření bylo zavedeno 

na začátku roku 2009 pro osoby vedené jako nezaměstnané v evidenci uchazečů 

o zaměstnání déle neţ 5 měsíců. Sníţí se tak mnoţství neuplatnitelných uchazečů, 

protoţe s rozšiřováním jejich moţností uplatnění se zvýší i pravděpodobnost, 

ţe si zaměstnání najdou.  

V době rekvalifikace je uchazeči o zaměstnání vyplácena podpora 

při rekvalifikaci i v případě, ţe do té doby ţádnou podporu nepobíral. 

Jsou to především absolventi po studiích ţijící s osobou, která je příjemcem mzdy, 

proto jim nenáleţí podpora v nezaměstnanosti. Po dokončení školy ve většině 

případů děti stále ţijí s rodiči, avšak není podmínkou, ţe je jejich rodiče ţiví. Často 

se tedy snaţí o jakýkoliv příjem, aby se mohly osamostatnit. Můţe se poté stávat, 

ţe se nezaměstnaní účastní rekvalifikací bez snahy tohoto vzdělání dále vyuţít. 

Absolventům bez podpory v nezaměstnanosti by měly být poskytovány alespoň 

minimální podpory v nezaměstnanosti i v případě, ţe zatím nedosáhli praxe, 

popřípadně by měly být rekvalifikace vybírány s ohledem na jejich dosavadní 

vzdělání. Měly by jim být poskytovány především kurzy zabývající se rozšiřováním 

znalostí v jejich původním oboru pro rozšíření jiţ získaných znalostí. Toto 

v současnosti není moţné. Rekvalifikace nejsou poskytovány v příbuzném oboru 

jiţ získaného vzdělání. Další moţností jsou motivační kurzy, které by nezaměstnané 

podpořily v intenzivnějším hledání zaměstnání a zvýšily by jejich uplatnitelnost 

na trhu práce. V rámci těchto kurzů by se nezaměstnaný absolvent naučil napsat 

ţivotopis, dostal by rady jak se chovat na přijímacím pohovoru, jak a kde hledat 

práci apod. Tyto kurzy by neměly být časově příliš náročné. Častým důvodem, proč 

absolventi nemohou najít zaměstnání ve svém oboru je nedostatek praxe. Utíkají 

se poté k absolvování v budoucnu nevyuţitých rekvalifikačních kurzů. Tento 

problém by vyřešily stáţe. Absolventi by rádi absolvovali krátkodobou stáţ, díky 
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které by získali alespoň nějakou praxi a zároveň pobírali v tuto dobu alespoň 

minimální mzdu, popřípadě příspěvek v nezaměstnanosti. Pomocí tohoto nástroje 

by se osamostatnili a sníţila by se jejich nezaměstnanost, tudíţ by nebylo nutné 

vyuţívat rekvalifikací jako prostředku k získání příjmu. Aby se zabránilo vyuţívání 

rekvalifikací jako zdroj příjmu, bylo by vhodné, aby absolvent měl nárok 

na rekvalifikaci aţ po určité době nezaměstnanosti (například 6 – 12 měsíců). 

V současné době v okrese Hodonín probíhá projekt Vzdělání – praxe – zaměstnání, 

který pomáhá nezaměstnaným s minimálně středoškolským vzděláním a maximálně 

12 měsíci praxe. Tento projekt je určen i pro osoby po rodičovské dovolené. Další 

regionální individuální projekt řešící nedostatek praxe u absolventů je projekt Praxí 

k perspektivní kariéře. Zde získají absolventi praxi na 12 měsíců a v tuto dobu budou 

příjemci mzdy. Problémem můţe být, ţe nebudou mít zájem si nadále hledat 

zaměstnání po dobu průběhu praxe. 

Starší osoby, které se stanou nezaměstnanými, je nutné podporovat 

ve vzdělávání především proto, aby se nestaly separovanými od ostatních vrstev 

pracujícího obyvatelstva. Přestoţe pravděpodobnost, ţe si zaměstnání opět najdou 

je mnohem niţší neţ například u absolventů, pokud se u nich bude podporovat 

motivace a budou se nadále scházet s nezaměstnanými podobného věku, existuje 

pro ně stále šance. V okrese Hodonín pro osoby starší 50 let je realizován projekt 

Aktivní padesátka. Je určen nejenom pro nezaměstnané starší 50 let, ale také 

pro zaměstnavatele uvaţující o změně sortimentu, rozšíření výroby nebo podnikání. 

Důleţité je, ţe se zde mohou setkat nejenom uchazeči o zaměstnání, ale také jejich 

následní potencionální zaměstnavatelé. Kdyţ člověk ztratí zaměstnání 

v předdůchodovém věku, jeho očekávání jsou z pohledu další práce pesimistická. 

Většinou se snaţí odejít předčasně do starobního důchodu, popřípadě (pokud 

je to moţné) vyuţívá nemocenskou, díky které si můţe prodlouţit období přijímání 

podpory v nezaměstnanosti. V poslední době se často stává, ţe starší osoby v případě 

nutnosti sníţení nákladů firmy, dostávají výpověď jako první. Jejich vysoké náklady 

na mzdy jsou odůvodněny sniţováním stavů. Tyto osoby jsou předem odsouzeny 

k výše uvedeným cestám. Aktivní padesátka by mohla napomoci znovuzavedení 

nezaměstnaných na trh práce. V tomto věku se neočekává od nezaměstnaných, 

ţe by začali podnikat (přestoţe existují i výjimky). Nový začátek v naprosto jiném 
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oboru je pro ně téměř nemyslitelný, především pro ty, kteří v dosavadním zaměstnání 

pracovali dlouhodobě. Je nutné tyto osoby motivovat a podporovat, ukázat jim jejich 

potřebnost a přesvědčit je o jejich uţitečnosti na trhu práce. Společenská podpora 

působící ve skupině osob podobného věku a se stejným cílem můţe být tím pravým 

pohonem. Při setkání se zaměstnavateli uvaţujícími nad změnou sortimentu se navíc 

mohou nezaměstnaní opět cítit uţiteční. 

Rekvalifikace jsou jedinou moţností jak dosáhnout vyšší zaměstnanosti 

u osob bez kvalifikace. Přestoţe nekvalifikovaní mohou získat práci, jedná 

se většinou o zaměstnání s minimální odpovědností, avšak ani těchto míst není 

dostatek. Pokud budou nekvalifikovaní absolvovat rekvalifikace v obecných 

nespecifických oborech, zůstanou s největší pravděpodobností nadále nezaměstnaní. 

Cílem jsou tedy specifické rekvalifikace, jako například: barman, číšnické práce, 

kuchař, cukrář, řezník – uzenář apod. Kurzy týkající se počítačových dovedností, 

ač se zdají být u této skupiny naprosto bezpředmětné, mohou začlenit tyto lidi na trh 

práce. Počítačové kurzy je naučí, jak pracovat s internetem a pokud budou mít 

přístup k počítači i doma, mohou si lépe hledat práci. Nekvalifikovaní se pomocí 

rekvalifikačních kurzů zaměřených na jednoduchou specifickou práci mohou stát 

úspěšnými na trhu práce. Neméně důleţitou podmínkou při výběru rekvalifikace 

musí být v tomto případě vzdělání. Především u nekvalifikovaných uchazečů je třeba 

provést bilanční diagnostiku, kdy odborný psycholog poradí osobě jak dále 

pokračovat, pomůţe vybrat tu správnou rekvalifikaci přesně pro danou osobu 

a motivuje ji dále. Bilanční diagnostika by měla být prováděna nejlépe 

jiţ na základních školách, aby děti dříve neţ si podají přihlášku na střední školu, 

věděly, co chtějí v budoucnu dělat. Mohl by tímto způsobem být odbourán problém 

nejistých nezaměstnaných, kteří jsou ochotni absolvovat rekvalifikaci, 

ale ve skutečnosti je jím jedno jakou. V okrese Hodonín se zaměřuje projekt Šance 

pro Vás na nezaměstnané, kteří si chtějí zvýšit svoji pracovní kvalifikaci. Dále je pro 

tuto skupinu určen i projekt Zpět na trh práce v Jihomoravském kraji, který nabízí 

šanci nezaměstnaným se základním vzděláním a je určen i pro zaměstnavatele 

se zájmem o rozšíření výroby či podnikání, nebo o změnu sortimentu. 
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Rodiče na rodičovské dovolené nejsou jiţ tak ţádanými zaměstnanci, jako 

byli před jejich odchodem z pracovního trhu. V době trvání rodičovské dovolené, 

tedy asi 3 aţ 4 roky, ztratí velkou část svých těţce nabytých vědomostí, zkušeností a 

především neregistrují změny, které v té době proběhly. Bohuţel v době trvání 

příjmu příspěvku v mateřství nelze absolvovat ţádnou rekvalifikaci, přičemţ v této 

době by právě rekvalifikace nejvíce pomohla osobám po nástupu zpět na trh práce. 

Pro osoby po rodičovské dovolené funguje v okrese Hodonín projekt Návrat 

rodičů na trh práce v Jihomoravském kraji. Cílovou skupinou jsou uchazeči 

a zájemci o zaměstnání pečující o děti do 15 let a osoby na rodičovské dovolené. 

Převáţně ţeny po rodičovské dovolené jsou nejohroţenější skupinou na trhu práce. 

V době trvání rodičovské dovolené si měl právo jejich předchozí zaměstnavatel najít 

náhradu na dané místo. Nový zaměstnanec je jiţ zaškolený a získal praxi, proto 

o původní zaměstnankyni nejeví zaměstnavatel znovu zájem. Přestoţe jsou 

zaměstnavatelé povinni ţenám po rodičovské umoţnit návrat na jejich původní 

místo, snaţí se tomu vyhnout. Rodičovská dovolená je pro nezaměstnané hledající 

si práci nepříznivým faktorem. Přichází tak o část svého specializovaného lidského 

kapitálu (znalosti specifické pro konkrétní zaměstnání). Po rodičovské je pozdě 

se snaţit dohnat co rodič v době rodičovské dovolené pozbyl. Rekvalifikace 

jim můţe později pomoci, ale není jiţ tak efektivní, jako kdyby proběhla v době 

průběhu dovolené. Řešení se naskýtá v rekvalifikacích, na které by si rodiče 

na rodičovské dovolené částečně přispívali, ale zároveň by nepřišli o nárok 

na pobírání příspěvku v mateřství. Vznikl by tak prostor pro preventivní opatření 

na trhu práce. Důleţitý je ale i neustálý kontakt s předchozím zaměstnavatelem. 

Je dobré zůstat nadále v kolektivu. Pokud by například maminka na rodičovské 

dovolené zůstávala v kontaktu se zaměstnavatelem tak, ţe by kupříkladu po roce 

trvání dovolené chodila jednou aţ dvakrát týdně na praxi ke svému původnímu 

zaměstnavateli, avšak pouze na několik hodin. Pokud je její práce náročná 

na obnovování znalostí, pak by jí tato praxe pomohla. V posledním roce trvání 

rodičovské by jí měla být poskytnuta rekvalifikace související s její původní prací. 

Tato opatření by zajistila ţeně na rodičovské dovolené, ţe její vědomosti nezastarají 

a navíc bude stále v kontaktu s původním kolektivem. Znovupřijetí na její původní 

místo by pak nemělo být problematické. 
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Uchazeč o rekvalifikaci by měl mít nárok na osobní výběr rekvalifikačního 

zřízení, kde chce rekvalifikaci absolvovat. Pro některé nezaměstnané je náročné 

dojíţdět do více vzdálených měst, omezená doprava z jejich bydliště můţe 

být překáţkou. Dříve si nezaměstnaní mohli vybrat z rekvalifikačních zařízení 

nabízejících jejich poţadovanou rekvalifikaci. Nyní je pro jednotlivé rekvalifikace 

vyhlašováno výběrové řízení, uchazeč je tedy povinen dojíţdět za rekvalifikací 

například do Brna, přestoţe mohl v minulosti absolvovat tuto rekvalifikaci v Kyjově 

nebo Hodoníně. 

V poslední době se do popředí se dostávají dílčí rekvalifikace. Po absolvování 

rekvalifikace má účastník vzdělání v daném oboru, např. kuchař. Avšak toto 

vzdělávání probíhalo pouze několik měsíců a není moţné jej srovnávat s výučním 

listem. Pro větší specializaci by se rekvalifikace na kuchaře rozčlenily například: 

kuchař studené kuchyně, kuchař teplé kuchyně, kuchař minutkové kuchyně apod. 

Účastník by tak mohl získat více ucelené vzdělání v specifických činnostech a jeho 

uplatnitelnost by byla snazší. 

Přestoţe zákony přesně určují kompetence jednotlivých institucí zajišťujících 

rekvalifikace, stále vzniká prostor pro nedokonalou informovanost nezaměstnaných. 

Nezaměstnaní se zájmem o rekvalifikaci po pohovoru se zaměstnancem Úřadu práce 

v Hodoníně, získá nejnutnější informace k rekvalifikacím. Z časových důvodů není 

moţné s kaţdým nezaměstnaným probírat veškeré rekvalifikační kurzy, které 

v té době probíhají, dokonce není moţné ani vybraný kurz probrat do nejmenších 

detailů. I přes nutnost časté inovace materiálů, by bylo dobré vytvořit informační 

letáky pro jednotlivé rekvalifikace, obsahující také postup nezaměstnaného 

při ţádosti o kurz. Mnoţství informací získaných za velmi krátkou dobu můţe být 

pro nezaměstnaného matoucí. Informační letáky by nezaměstnanému pomohly 

v sumarizaci informací a Úřadu práce v Hodoníně by usnadnily práci.  
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6 Závěr  

Rekvalifikační kurzy mohou být nástrojem, který pomůţe rizikovým 

skupinám nezaměstnaných dostat se na trh práce. Naopak se ale rekvalifikační kurz 

můţe stát pouze prostředkem k získání příjmu. Názory na vyuţitelnost rekvalifikací 

se různí. Na straně jedné lidé věří, ţe jim kurz pomůţe najít zaměstnání, jiní 

rekvalifikaci absolvují bez dalších záměrů ji efektivně vyuţít. 

Očekávání získaná pomocí dotazníkového šetření lze povaţovat za více neţ 

pozitivní. Lidé věří, ţe jim rekvalifikace pomůţe najít zaměstnání, a to v brzké době 

po jejím dokončení. Je zřejmé, ţe informovanost osob je v této oblasti malá. 

Účastníci absolvují rekvalifikaci a jsou si téměř jistí, ţe hned po jejím úspěšném 

ukončení se jim podaří najít zaměstnání. Ne všem se však tato očekávání splní. 

Přestoţe více neţ 70 % osob absolvující rekvalifikaci věří, ţe se jim podaří najít 

zaměstnání do 1 roku po rekvalifikaci, realita je jiná. Úspěšnost rekvalifikací byla 

v roce 2010 asi 46 %. Účastníci ve velké většině věří, ţe se jim podaří najít 

zaměstnání jiţ v prvních měsících po absolvování rekvalifikace. Reálný podíl 

úspěšných absolventů rekvalifikace na trhu práce je asi o polovinu menší 

neţ očekávání.  

Vzdělání je významným faktorem nejenom pro vstup na trh práce, ale také 

ovlivňuje výběr rekvalifikace. Ze sledovaného vzorku osob v roce 2010 byly 

nejoptimističtější osoby se středoškolským vzděláním. I přes značné rozdíly mezi 

jednotlivými očekáváními u vzdělanostních skupin byla očekávání nadprůměrná. 

Většina účastníků věřila, ţe najde zaměstnání právě v rekvalifikovaném oboru.  

Úspěšnost rekvalifikací byla nejvyšší u osob se středním odborným 

vzděláním (tedy u osob s výučním listem). Vysoká úspěšnost na trhu práce po 

absolvování rekvalifikace čekala také vysokoškolsky vzdělané, zde získala 

zaměstnání asi polovina absolventů. Nejméně účastníků získalo práci po 

rekvalifikaci se základním a vyšším odborným vzděláním. 
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Další zkoumání, tentokrát podle věkových kategorií přineslo zjištění, 

ţe nejoptimističtěji smýšlejí účastníci rekvalifikace ve věku od 30 do 39 let. Realita 

však ukázala, ţe účastníci aţ do 49 let nalezli zaměstnání do 1 roku po kurzu 

asi v 50 % případů. Dotazované osoby starší 50 let věřily dokonce v 83 %, ţe se jim 

podaří najít práci, úspěšnost však byla pouhých 33 %. 

Ţeny věří více, neţ muţi, ţe naleznou zaměstnání díky rekvalifikaci, ale opak 

je pravdou. Z ţen získá práci po absolvování kurzu asi 41 %, avšak věří v to 81 %. 

U muţů je jejich důvěra v rekvalifikace niţší, ale práci naleznou snáze neţ ţeny. 

Cílem diplomové práce bylo konfrontovat očekávání a představy účastníků 

rekvalifikace s jejich následnými úspěchy i neúspěchy. Celková komparace 

očekávání a úspěšnosti účastníků rekvalifikací tedy zobrazuje optimistická smýšlení 

nezaměstnaných. Na druhé straně však stojí neschopnost uspokojení jejich 

předpokladů. Nezaměstnaní nejsou o stavu na trhu práce dostatečně informovaní 

a vkládají veškerou svou důvěru v rekvalifikace. Mnohdy následuje zklamání a poté 

absolvování dalších rekvalifikací. Výsledky jsou však odvislé především od dalších 

faktorů, jako je rizikovost dané skupiny, délka nezaměstnanosti, praxe, apod.  

Úřad práce v Hodoníně se snaţí o větší úspěšnost nezaměstnaných nabízením 

a realizací rekvalifikací v oborech, které jsou v daném okrese poţadovány. Přestoţe 

je okres Hodonín specifický dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti, je podle 

zkoumání zřejmé, ţe rekvalifikace pomáhají míru nezaměstnanosti sniţovat.  
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Seznam zkratek 

apod. – a podobně 

APZ – aktivní politika zaměstnanosti 

atd. – a tak dále 

č. – číslo  

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

ESF – Evropský sociální fond 

EU – Evropská unie 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

NIP – Národní individuální projekt 

OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OZP – osoba zdravotně postiţená 

RIP – Regionální individuální projekt 

Sb. – sbírky  

SO – střední odborná škola 

SŠ – střední škola 

tzv. – takzvané  

viz – videlicet (lze vidět) 

VO – vyšší odborná škola 

VŠ – vysoká škola 

ZoZ – Zákon o zaměstnanosti 

ZŠ – základní škola 
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Příloha č. 1 

Přehled aktuálních rekvalifikačních kurzů v okrese Hodonín 

 

Zdroj: Portál MPSV. Přehled aktuálních rekvalifikačních kurzů v okrese Hodonín. Dostupný 

z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/ho_info/rekvalifikace/prehled_rekvalifikaci.pdf >. 
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Příloha č. 2 

Dotazník 

Váţený respondente, touto formou Vás ţádám o zodpovědné vyplnění tohoto 

dotazníku. Dotazník je anonymní a bude pouţit jen pro účely diplomové práce. Téma 

dotazování je Výzkum účastníků rekvalifikace v okrese Hodonín. Odpovědi prosím 

označte zakříţkováním. Děkuji za Vaši ochotu, čas a spolupráci. Přeji příjemný den.  

1. KOLIK JSTE JIŢ ABSOLVOVAL/A REKVALIFIKACÍ? (VČETNĚ TÉ, 

KTEROU PRÁVĚ ABSOLVUJETE) 

 …………………….. 

2. JAK DLOUHO JSTE V EVIDENCI NEZAMĚSTNANÝCH? 

□ do 3 měsíců 

□ 3 měsíce aţ 6 měsíců 

□ 6 měsíců aţ 9 měsíců 

□ 9 měsíců aţ 12 měsíců 

□ nad 12 měsíců 

3. MYSLÍTE SI, ŢE VÁM REKVALIFIKACE POMŮŢE K NALEZENÍ 

ZAMĚSTNÁNÍ? 

□ ANO  

□ NE 

POKUD JSTE V OTÁZCE ČÍSLO 3 ODPOVĚDĚLI NE, POKRAČUJTE 

OTÁZKOU ČÍSLO 6. 

4. VĚŘÍTE, ŢE NAJDETE ZAMĚSTNÁNÍ:  

□ do 3 měsíců po rekvalifikaci 

□ od 3 měsíců do 6 měsíců po rekvalifikaci 

□ od 6 měsíců do 9 měsíců po rekvalifikaci 

□ od 9 měsíců do 12 měsíců po rekvalifikaci 

□ více jak za 12 měsíců po rekvalifikaci 
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5. VĚŘÍTE, ŢE NAJDETE ZAMĚSTNÁNÍ: 

□ VE SVÉM PŮVODNÍM OBORU  

□ V OBORU, VE KTERÉM SE REKVALIFIKUJETE 

6. POHLAVÍ  

□ MUŢ    

□ ŢENA  

7. VĚK 

□ do 19 

□ 19-29 

□ 30-39 

□ 40-49 

□ 50-59 

□ 60 a více 

8. NEJVYŠŠÍ DOSAŢENÉ VZDĚLÁNÍ 

□ Základní 

□ Střední odborné 

□ Středoškolské 

□ Vyšší odborné 

□ Vysokoškolské 

 


