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Anotace 

Nezaměstnanost není jen ekonomickým problémem, ale i kulturním a sociálním 

problémem. Proto se společnost snaţí s nezaměstnaností bojovat a sniţovat její negativní 

dopady. Nezaměstnanost vzniká při nerovnováze na trhu práce. Pro lepší uplatnění na trhu 

práce má stále větší význam  výše dosaţeného vzdělání. Bakalářská práce je zaměřena na 

problematiku uchazečů o zaměstnání z hlediska jejich vzdělání, na analýzu vývoje 

vybraných skupin uchazečů, jejich problémy při hledání vhodného zaměstnání. Důleţitá 

úloha a pomoc úřadu práce problémovým skupinám při prvním vstupu nebo návratu na trh 

práce. 
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Summary 

Unemployment is not just an economic problem but also cultural and social problems. 

Therefore, the society tries to fight unemployment and reduce its negative impacts. 

Unemployment arise from an imbalance in the labor market. The level of educational 

attainment is  very important for to better position in the labour market. The bacholer thesis 

is focusing on problems of job seekers in terms of their education, the analysis 

development of selected groups of job seekers, their problems in finding suitable 

employment. Employment office has an important role – helps problem groups in the first 

entry or return to the labor market. 
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1 Úvod 

Nezaměstnanost nemá vliv jen na jedince, ale i na společnost. U jedince můţe 

vyvolávat netečnost, kriminální delikty, pití alkoholu a další patologické jevy. Pro 

společnost je ten, kdo je déle bez práce, líný.  

Velký význam v boji proti nezaměstnanosti má řešení problémů s nerovnováhou  na 

trhu práce na regionální úrovni. Regionální programy boje proti nezaměstnanosti jsou 

součástí národní politiky zaměstnanosti. Uchazeči o zaměstnání jsou evidování na úřadu 

práce, ten jim poskytuje kromě finanční podpory i poradenství a pomáhá při řešení jejich 

problémů. Úřady práce dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti zabezpečují zpracování 

statistik, rozborů , výhledů a sledování situace na trhu práce. Zprávy o situaci na trhu práce 

jsem vyuţila jako podklady pro svou bakalářskou práci.  

Kdyţ se řekne Mostecký region většina lidí si ho spojí s nezaměstnaností a těţbou 

hnědého uhlí. Vysoká míra nezaměstnanosti je dlouhodobým problémem našeho regionu, 

proto jsem si zvolila tuto problematiku jako téma své bakalářské práce. Důleţitá je také 

charakteristika Mosteckého regionu, od které se odvíjí i situace v něm.  

Cílem bakalářské práce je zjištění, jestli mají uchazeči o zaměstnání problémy 

s uplatněním na trhu práce, zda s tím souvisí  výše jejich vzdělání a jakou pomoc jim 

nabízí ÚP Most. Dále bych chtěla také vyjádřit, jaký je  podíl ţen na nezaměstnanosti a 

zjistit jaké je věkové sloţení uchazečů o zaměstnání. 
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2 Charakteristika vybrané oblasti 

2.1 Poloha 

Mostecký region leţí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve na 

severozápadě České republiky. Severozápadní hranice je i státní hranicí  se Spolkovou 

republikou Německo. Na západě sousedí s okresem Chomutov na východě s Teplicemi na 

jihu s okresem Louny.  Region můţeme rozčlenit na oblast horskou, pánevní a 

zemědělskou.  

2.2 Historie  

Nejvýznamnější surovinou Mostecka je hnědé uhlí. Podobu města Most a jeho okolí 

během let výrazně ovlivnila těţba hnědého uhlí. Ve třetihorách, zde za příznivých 

klimatických a přírodních podmínek vznikla uhelná sloj s mocností aţ 30m. [15] 

Dobývání hnědého uhlí začalo uţ v 15. století. Rozmach těţby nastal aţ ve druhé 

polovině 19. století, po otevření ţelezniční dráhy Most –Ústí nad Labem. Po roce 1948 se 

začaly na Mostecku budovat velkopodniky uhelné těţby povrchovým způsobem, 

energetické a chemické velkovýroby. Tím se vytvořila jednostranná odvětvová skladba. 

Řada odvětví tím pomalu zanikala - např. hračkářství, dřevovýroba, ocelářství, řemeslná 

výroba. „Mostecko se stalo synonymem  pro palivo-energetickou základnu“
1
 [15] 

Kvůli těţbě hnědého uhlí došlo k likvidaci mnoha obcí, celkem jich zaniklo 33, a to 

z důvodů povrchové těţby, důlní těţby a nebo pro potřeby zaloţení výsypek.  Likvidace 

postihla i staré město Most. Rozhodnutí o likvidaci vydala vláda Československé 

socialistické republiky v roce 1964. Tím byl zrušen ochranný pilíř, jímţ se uvolnilo 

odtěţení asi sta milionů tun zásob ze zastavěných území. Nové město Most vzniklo na 

volné ploše směrem na Ţatec. Do nového města byly stěhováni obyvatelé ze zaniklých 

obcí. [15] 

S rozvojem těţby hnědého uhlí došlo k rozvoji energetiky, chemického a textilního 

průmyslu. [15]    

                                                 

1
 Citace: Mostecko – regionální vlastivěda, str. 85 
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2.3 Demografická charakteristika 

Region Most svou rozlohou 467km
2
 a počtem 116 685 (k 31.12.2004) obyvatel patří 

k nejmenším a nejlidnatějším okresům republiky. Hustota osídlení okresu je 250 

obyvatel/km
2
, v porovnání s ČR je  téměř dvojnásobná. [10]  

Dalším znakem regionu Most je malý počet obcí, kterých je pouze 26, z nichţ má 

šest statut města . Ve městech Most a Litvínov ţije téměř 82% obyvatel celého okresu. [10] 

Je zde relativně vysoký počet obyvatel v produktivním věku 84 359 coţ je 72%. 

V roce 2009 byl podíl obyvatel v přeproduktivním věku (věková skupina 0 – 14 let)  15% a 

podíl občanů v poproduktivním věku (věková skupiny nad 65 let) 13%. [10] 

Co se týká vzdělanostní struktury obyvatel nejčetnější vzdělanostní skupinou 

obyvatel jsou vyučení lidé (39,3 %). Z celkového počtu obyvatelstva tvoří skoro 70 % 

obyvatelstva vyučení lidé, středoškoláci a vysokoškoláci.[5] 

2.4 Trh práce 

Práce je výrobním faktorem, jehoţ nositelem je člověk. Z tohoto důvodu ovlivňuje 

práci řada neekonomických faktorů. To působí na situaci na trhu práce, zejména na vývoj 

nabídky. Nabídka práce se vytváří z rozhodování člověka, zda pracovat nebo ne. Člověk se 

rozhoduje mezi volným časem a ostatními statky, které by si mohl koupit za mzdu. 

Poptávka je určena mnoţstvím práce, které firmy najímají. Trh práce spěje k rovnováze a 

udrţuje se v ní stejným způsobem jako trh zboţí. Při nerovnováze na trhu dochází ke 

dvěma situacím k přebytku(coţ znamená nezaměstnanost) nebo nedostatku. [17] [18] 

Pro Mostecký region je typická koncentrace těţkých, kapitálově náročných odvětví – 

především  uhelného, chemického, zpracovatelského průmyslu, energetiky a teplárenství. 

Ve srovnání s výrobními odvětvími zaměřenými na konečnou spotřebu nebo sluţby, tato 

odvětví pomalu reagují na hospodářské změny. S rozvojem uhelného průmyslu a chemické 

výroby v minulých desetiletích byla spojena tvorba dostatečného počtu  pracovních míst. 

Zejména pro dělnické profese. To vše vedlo k tomu, ţe v okrese byl dostatek pracovních 

příleţitostí. Tato skutečnost způsobila migraci pracovních sil z jiných okresů republiky. 

Ale v 90. letech se situace v oblasti zaměstnanosti změnila. Postupná restrukturalizace 

uhelného průmyslu a navazujících sluţeb způsobuje, ţe na trhu práce nastává přebytek 

pracovních sil. Trh práce je charakterizován přetrvávající nepříznivou ekonomickou 
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strukturou a menší aktivitou podnikatelských subjektů. [1] [2] [3] [10]  

Nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím v regionu je těţební průmysl, který 

zastupuje skupina Czech Coal (do roku 2008 Mostecká uhelná společnost, a.s.). Jedná se o 

nejvýznamnějšího zaměstnavatele v okrese. Skupina Czech Coal je tvořena servisní 

společností Czech Coal, a.s. a těţebními společnostmi: Litvínovská uhelná, a.s., Vršanská 

uhelná, a.s.. Od roku 1997 dochází k sniţování objem vytěţeného hnědého uhlí (rok 1997 

vytěţeno 22 515 tis. tun hnědého uhlí, rok 2009 vytěţeno 14 091 tis. tun). Budoucnost 

těţby je ovlivněna územními těţebními limity, platnými na základě usnesení vlády č. 

444/1991. I přesto ţe skupina Czech Coal stále usiluje o jejich prolomení, má připravený 

harmonogram na omezení a dočasné zastavení těţby na dole ČSA do roku 2021. Coţ bude 

mít negativní dopad na zaměstnanost v regionu. Uţ dnes je patrné, ţe v tomto odvětví 

došlo k velkému poklesu pracovních míst. Vyplývá to z monitoringu prováděného úřadem 

práce. V roce 2001 bylo v odvětví těţby nerostů 5786 pracovních míst a do roku 2009 kles 

počet míst na 3491.  [2] [10] [16] 

Dalším důleţitým odvětvím je chemický průmysl, soustředěný mezi městy Most a 

Litvínov v areálu chemických závodů. Zde sídlí i druhý nejvýznamnější zaměstnavatel 

Unipetrol RPA, s.r.o.. Je to největší petrochemický podnik v ČR. Dalším významným 

odvětvím z hlediska vlivu na zaměstnanost je zpracovatelský průmysl. Zastoupený 

společností Česká rafinérská, a.s.. [10]  

2.5 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je společenským problémem. Váţí se s ní další problémy: 

nezaměstnaní jsou stresovaní, trpí pocitem zbytečnosti, ztrácejí kvalifikaci, jsou závislí na 

dávkách od státu. Coţ zvyšuje výdaje státního rozpočtu. [17] 

Existuje mnoho teorií zdůvodňující existenci nezaměstnanosti. Např. keynesiánská 

teorie jejíţ podstatou je to, ţe firmy potřebují příliš málo práce, protoţe jedinci potřebují 

příliš málo zboţí. Další byl klasický pohled, ţe nezaměstnanost je dobrovolná a můţe být 

překonána pomocí přirozených  trţních sil. Neoklasickou teorií je, ţe existuje přirozená 

míra  nezaměstnanosti, která odráţí existující úroveň technologie, individuální preference a 

vrozené schopnosti. Zdá se, ţe ekonomové nejsou schopni se shodnout na příčinách 

nezaměstnanosti. Neexistuje ţádné jednoduché vysvětlení a ţádné jednoduché řešení. [20] 
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Jistá míra nezaměstnanosti je nutná a neodstranitelná. Část lidí pracovat nechce, nebo 

chce pracovat jen minimálně,  někteří jsou nezaměstnatelní. Za nezaměstnaného 

povaţujeme člověka, který práci nemá, ale nějakou práci si hledá. Nezaměstnaní lidé se 

hlásí na úřadech práce, takto zjištěná nezaměstnanost je registrovaná nezaměstnanost. 

Skutečná nezaměstnanost bývá o nějaké procento vyšší neţ registrovaná nezaměstnanost. 

Protoţe někteří nezaměstnaní se na úřadech práce nehlásí. Nezaměstnanost měříme 

ukazatelem míry nezaměstnanosti. [19] 

Vzorec pro výpočet míry nezaměstnanosti:  

%100*
UL

U
u


          

u……míra nezaměstnanosti 

U…..počet nezaměstnaných 

L…..počet zaměstnaných  

  

Nezaměstnanost můţe být vyvolána různými vlivy. Proto se rozlišuje na druhy podle 

příčin, které ji způsobují.  Jedná se o nezaměstnanost frikční, strukturální a cyklickou. 

 Frikční nezaměstnanost je spojená s pohybem lidí mezi pracovními místy. Tvoří 

ji lidé, kteří opustili své původní zaměstnání z důvodů stěhování, hledání lepšího 

místa. Tito lidé si vybírají z nabídek a hledání jim zabere nějaký čas. 

 Strukturální nezaměstnanost vzniká z důvodů strukturálních změn v ekonomice. 

Některá odvětví sniţují produkci a jiná naopak expandují. Tyto změny způsobují, 

ţe klesá poptávka po určitých profesích. Dochází k propouštění zaměstnanců, ti to 

lidé by mohli najít práci v jiných odvětvích. To však vyţaduje jejich rekvalifikaci 

na činnost, po které je poptávka. Strukturální nezaměstnanost má dlouhodobý a 

vleklý charakter. Způsobuje také větší zásah do ţivota člověka.  Strukturální změny 

v ekonomice probíhají neustále. Proto je strukturální nezaměstnanost 

nevyhnutelnou součástí kaţdé ekonomiky. 

 Cyklická nezaměstnanost je nezaměstnanost pojená s hospodářským cyklem. 

Pokud domácí produkt roste rychleji, míra nezaměstnanosti klesá. Naopak kdyţ 

domácí produkt roste pomalu nebo klesá, míra nezaměstnanosti se zvyšuje. [17] [19] 
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Další rozdělení nezaměstnanosti: 

 Dobrovolná - nezaměstnaný hledá práci, ale za vyšší mzdu, neţ jaká na trhu práce 

převládá, je závislá i na výši a délce poskytované podpory v nezaměstnanosti 

 Nedobrovolná – nezaměstnaný hledá práci za mzdu, která trhu převládá, ale 

nemůţe ji najít, má pro člověka horší důsledky neţ dobrovolná 

 Sezónní – souvisí s výkyvy v produkci v odvětvích, které jsou závislé na změnách 

ve spotřebě nebo na počasí(stavebnictví, zemědělství)  

 Krátkodobá – doba trvání nezaměstnanosti do 12 měsíců 

 Dlouhodobá – nezaměstnanost trvající déle neţ 12 měsíců, je skutečným 

problémem     [17] [19] 
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3 Analýza vývoje nezaměstnanosti 

Region Most je úřadem práce rozdělen do pěti mikroregionů - Mikroregion Most,  

Litvínov, Most – venkov, Jih, Hory. Kritériem rozdělení byly podobné charakteristiky 

v problematice zaměstnanosti. Mikroregion Most je charakteristický vysokou koncentrací 

ekonomicky aktivního obyvatelstva. V Mikroregionu Litvínov jsou soustředěni firmy 

chemického a zpracovatelského průmyslu. Pro Mikroregiony Jih a Most - venkov je 

problémem špatná skladba ekonomicky aktivního obyvatelstva a špatná dopravní 

obsluţnost. Mikroregion Hory leţí při státní hranici ČR a jak uţ název napovídá v horské 

oblasti. V obcích je malý počet obyvatel a dochází zde k sezónním výkyvům 

nezaměstnanosti. Mapa regionu viz příloha č. 1.[10] 

Slabou stránkou Mosteckého regionu je dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti, 

vysoký podíl obyvatel se základní vzdělání a bez vzdělání, nízký podíl vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva a silné zaměření ekonomiky na průmyslová odvětví s velkou 

materiálovou náročností. Naopak výhodou regionu je příznivá věková struktura 

obyvatelstva, dostatek volných ploch a budov a poloha mezi Prahou a Saskem. [10] 

3.1 Vývoj nezaměstnanosti v Mosteckém regionu  

V Mosteckém regionu je míra nezaměstnanosti v porovnání s ČR dlouhodobě vyšší 

jak je vidět i z grafu č.1. 

Graf č. 1: Vývoj nezaměstnanosti v regionu Most a České republice v letech 2000 – 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj [Statistická ročenka MPSV 2007] 
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Tabulka č.1 : Míra nezaměstnanosti v regionu Most a v ČR (stav k 31.12.) 

  
Rok 

2000 

Rok 

2001 

Rok 

2002 

Rok 

2003 

Rok 

2004 

Rok 

2005 

Rok 

2006 

Rok 

2007 

Rok 

2008 

Rok 

2009 

Most 21,48 21,25 21,71 23,51 22,71 21,25 19,47 15,46 13,06 16,41 

ČR 8,78 8,9 9,81 10,31 10,33 9,69 7,67 5,98 5,96 9,24 

Zdroj [Statistická ročenka MPSV 2007] 

Největší rozdíl v míře nezaměstnanosti v Mosteckém regionu a v ČR byl v roce 2004 

a to o 13,38% a naopak nejniţší rozdíl byl v roce 2008 o 7,58%. Křivky grafu mají 

podobný průběh. Míra nezaměstnanosti je ovlivněna ekonomickou situací. Po roce 2000 

byl trh práce pozitivně ovlivněn růstem ekonomiky. V letech 2003 aţ 2004 se hodnoty 

míry nezaměstnanosti dostaly na historicky nejvyšší úroveň v ČR na 10,31% respektive 

10,33% v Mosteckém regionu 23,51% a 22,71%. Poté míra nezaměstnanosti klesala. 

V roce 2008 pokračoval růst ekonomiky, ten napomohl ke sníţení míry nezaměstnanosti na 

5,96%, v Mosteckém regionu klesla na 13,06%. V roce 2009 došlo k poklesu výkonnosti 

české ekonomiky, vlivem ekonomické krize a opět k nárůstu míry nezaměstnanosti jak 

v ČR na 9,24% tak i v Mosteckém regionu na 16,14%.  [11] [12] [13] 

3.2 Struktura uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu   

práce v Mostě 

Podle zákona 434/2004 Sb. o zaměstnanosti je uchazečem o zaměstnání (dále jen 

uchazečem) fyzická osoba, která osobně poţádá o zprostředkování vhodného zaměstnání 

úřad práce, v jehoţ správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených 

podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Úřad práce u 

evidovaných uchazečů sleduje tato kritéria např. dosaţeného vzdělání, věk, pohlaví, 

zdravotní stav. Vytváří tak  strukturu uchazečů o zaměstnání. Úřad práce tak můţe určit a 

sledovat problémové skupiny. [14] 

Specifičnost našeho regionu je v tom, ţe do problémové skupiny lze zařadit kaţdého 

občana, který je postiţen ztrátou zaměstnání. Charakteristické je také dlouhé hledání 

odpovídajícího pracovního uplatnění, které bez rozdílu kvalifikace uchazeči získávají jen 

velmi obtíţně, je spojeno s minimálním vznikem nových pracovních míst a umocněno 

neustálým sniţováním a rušením pracovních míst v souvislosti s restrukturalizací regionu. 

[4] 
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První rozdělení uchazečů je na základě jejich věku. V jednotlivých věkových 

skupinách je vyjádřen podíl ţen.  

Výpočet procentuelního podílu ţen : 

100*
uchazečůpočetcelková

ženpočet
ženpodíl   

Tabulka č.2 : Struktura uchazečů o zaměstnání  podle věku s vyjádřením podílu žen 

  Rok 2000 Rok 2001 

  

celkový 

počet 

z toho 

ţen 

podíl ţen 

v % 

celkový 

počet 

z toho 

ţen 

podíl ţen 

v % 

do 19 let 649 287 44,22 1236 514 41,59 

20-24 let 3009 1237 41,11 2416 997 41,27 

25-29 let 1770 906 51,19 1955 986 50,43 

30-34 let 1535 874 56,94 1635 936 57,25 

35-39 let 1389 755 54,36 1499 852 56,84 

40-44 let 1263 641 50,75 1249 654 52,36 

45-49 let 1277 663 51,92 1371 706 51,5 

50-54 let 1240 682 55 1400 784 56 

55-59 let 332 71 21,39 418 95 22,73 

60 a více let 21 12 57,14 25 12 48 

CELKEM 12485 6128 49,08 13204 6536 49,5 

Zdroj [ZTP 2000 – 2009] 

Nejpočetnější věkovou skupinu v letech 2000 - 2001 představovala skupina ve věku 

20-24 let. V roce 2000 byl počet uchazečů v této skupině nejvyšší za celé sledované období 

– a to 3009 uchazečů o zaměstnání. V následujícím roce došlo k poklesu na 2416 uchazečů 

o zaměstnání. Naopak nejméně uchazečů o zaměstnání bylo v roce 2000 ve skupině nad 60 

let v roce a to 21 uchazečů o zaměstnání – nejméně v celém sledovaném období.  

Tabulka č.3 : Struktura uchazečů o zaměstnání  podle věku s vyjádřením podílu žen 

  Rok 2002 Rok 2003 

  

celkový 

počet 

z toho 

ţen 

podíl ţen 

v % 

celkový 

počet 

z toho 

ţen 

podíl ţen 

v % 

do 19 let 1182 504 42,64 1083 450 41,55 

20-24 let 2512 993 39,53 2509 1015 40,45 

25-29 let 2170 1065 49,08 2231 1121 50,25 

30-34 let 1749 997 57 1855 1044 56,28 

35-39 let 1645 937 56,96 1770 998 56,38 

40-44 let 1294 698 53,94 1378 749 54,35 

45-49 let 1577 816 51,74 1624 856 52,71 

50-54 let 1544 867 56,15 1607 880 54,76 

55-59 let 694 211 30,4 815 265 32,52 

60 a více let 34 17 50 66 25 37,88 

CELKEM 14401 7105 49,34 14938 7403 49,56 

Zdroj [ZTP 2000 – 2009] 

V roce 2002 a 2003 byl znovu nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání ve skupině 20-
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24 let. Kromě skupiny do 19 let se počty uchazečů o zaměstnání zvyšovaly ve všech 

ostatních skupinách. A to z důvodu zvyšování celkové počtu uchazečů o zaměstnání. Z 

13.204 uchazečů o zaměstnání v roce 2001 se do roku 2003 zvýšil celkový počet uchazečů 

o zaměstnání na 14.938. 

Tabulka č.4 : Struktura uchazečů o zaměstnání  podle věku s vyjádřením podílu žen 

  Rok 2004 Rok 2005 

  celkový počet 

z toho 

ţen podíl ţen v % celkový počet 

z toho 

ţen podíl ţen v % 

do 19 let 1087 490 45,08 911 414 45,44 

20-24 let 2289 922 40,28 2138 922 43,12 

25-29 let 2072 1029 49,66 1922 930 48,39 

30-34 let 1896 1074 56,65 1937 1110 57,31 

35-39 let 1682 953 56,66 1629 973 59,73 

40-44 let 1484 829 55,86 1531 870 56,83 

45-49 let 1550 822 53,03 1480 798 53,92 

50-54 let 1678 947 56,44 1676 955 56,98 

55-59 let 920 301 32,72 1077 408 37,88 

60 a více let 91 25 27,47 120 35 29,17 

CELKEM 14749 7392 50,12 14421 7415 51,42 

Zdroj [ZTP 2000 – 2009] 

Od roku 2004 docházelo k postupnému sniţování celkového počtu nezaměstnaných. 

Z tabulky je vidět, ţe ke sníţení počtu uchazečů o zaměstnání docházelo zejména ve 

skupinách do 29 let. Naopak se zvýšil počet uchazečů o zaměstnání ve skupině 55-59let, 

v roce 2003 byl jejich počet 815 a v roce 2005 uţ to bylo 1077 uchazečů o zaměstnání. 

Tabulka č.5 : Struktura uchazečů o zaměstnání  podle věku s vyjádřením podílu žen 

  Rok 2006 Rok 2007 

  celkový počet 

z toho 

ţen 

podíl ţen 

v % celkový počet 

z toho 

ţen 

podíl ţen 

v % 

do 19 let 760 375 49,34 596 301 50,5 

20-24 let 1815 773 42,59 1153 489 42,41 

25-29 let 1714 861 50,23 1137 624 54,88 

30-34 let 1776 1025 57,71 1274 748 58,71 

35-39 let 1485 908 61,14 1120 681 60,8 

40-44 let 1448 869 60,01 1081 651 60,22 

45-49 let 1314 704 53,58 996 554 55,62 

50-54 let 1493 867 58,07 1269 729 57,45 

55-59 let 1083 454 41,92 945 404 42,75 

60 a více let 115 35 30,43 162 41 25,31 

CELKEM 13003 6871 52,84 9733 5222 53,65 

Zdroj [ZTP 2000 – 2009] 

 

V roce 2007 došlo k velkému poklesu počtu uchazečů o zaměstnání. Ještě v roce 

2006 byl celkový počet uchazečů o zaměstnání 13.003, v roce 2007 činil 9.733 uchazečů o 
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zaměstnání. Situace se změnila i v rozloţení uchazečů o zaměstnání. Nejvyšší počet 

uchazečů o zaměstnání byl ve věkových skupinách 30-34let a 50-54let. Rozdíl od ostatních 

skupin nebyl však tak výrazný. 

Tabulka č.6 : Struktura uchazečů o zaměstnání  podle věku s vyjádřením podílu žen 

  Rok 2008 Rok 2009 

  

celkový 

počet 

z toho 

ţen 

podíl ţen 

v % 

celkový 

počet 

z toho 

ţen 

podíl ţen 

v % 

do 19 let 505 241 47,72 534 242 45,32 

20-24 let 945 417 44,13 1 319 551 41,77 

25-29 let 882 428 48,53 1 146 544 47,47 

30-34 let 1 033 606 58,66 1 240 710 57,26 

35-39 let 980 575 58,67 1 179 699 59,29 

40-44 let 910 573 62,97 1 109 655 59,06 

45-49 let 807 465 57,62 992 584 58,87 

50-54 let 1 102 634 57,53 1 195 680 56,9 

55-59 let 848 378 44,58 987 463 46,91 

60 a více let 182 39 21,43 198 38 19,19 

CELKEM 8194 4356 53,16 9899 5166 52,19 

Zdroj [ZTP 2000 – 2009] 

V roce 2008 došlo k dalšímu poklesu počtu uchazečů o zaměstnání - o 1539 proti 

roku 2007. Zvýraznil se tak trend, který nastal v roce 2007. A to ţe nejvíce uchazečů je ve 

věkových skupinách 50-54let a 30-34let. Zvýšení celkového počtu uchazečů o zaměstnání 

v roce 2009 opět způsobilo nárůst uchazečů ve všech skupinách. Nejvíce pak ve skupině 

20-24 – o 374 uchazečů o zaměstnání. 

 

Tabulka č.7 : Průměrný podíl žen ve věkových skupinách od roku 2000 do roku 2009 

 

do 19 let 20-24 let 25-29 let 30-34 let 35-39 let 40-44 let 45-49 let 50-54 let 55-59 let 

60 a více 

let 

45,34 41,67 50,01 57,38 58,08 56,64 54,05 56,53 35,38 34,6 

Zdroj [ZTP 2000 – 2009] 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, ţe podíl ţen na celkové nezaměstnanosti se 

pohybuje 49,08% (r.2000) do 53,65% (r.2007). U ţen ve věku nad 55 let je podíl na 

nezaměstnanosti niţší, průměr hodnot od roku 2000 do roku 2009 je ve věkové skupině 55 

– 59 let 35,38% a ve skupině 60 a více je 34,60%. Projevuje se zde dřívější odchod do 

důchodu. Podobná je situace i u ţen do 29 let. Skupina do 19 let tvoří v průměru 45,34%, 

ţeny ve věku 20 – 24 % mají v průměru podíl 41,67% a skupina 25 – 29 let má průměrný 

podíl 50,01%. Zřejmě je to tím, ţe ţeny jsou v tomto věku nejčastěji na mateřské dovolené. 
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Nejproblematičtější skupinu tvoří ţeny s malými dětmi. [8] 

3.3 Struktura uchazečů o zaměstnání podle vzdělání 

Další rozdělení uchazečů je podle vzdělání. Uchazeči jsou rozděleni do skupin podle 

klasifikace kmenových oborů vzdělání, viz příloha č.2. „Kmenové obory vzdělání 

představují kategorie shrnující studijní a učební obory vzdělání, které se liší (podle druhu 

škol) názvem, odchylkami v učebním plánu, dílčími koncepčními záměry, uspořádáním 

vzdělávací trasy nebo svým obsahem, ale jejichţ absolventi jsou připravováni pro 

uplatnění ve stejné oblasti lidské činnosti.“
2
 Účelem klasifikace kmenových oborů vzdělání 

je moţnost uspořádávání, začleňování a třídění studijních a učebních oborů vzdělání.  

Tabulka č.8 : Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání 

  

Rok 

2000 

Rok 

2001 

Rok 

2002 

Rok 

2003 

Rok 

2004 

Rok 

2005 

Rok 

2006 

Rok 

2007 

Rok 

2008 

Rok 

2009 

(A) bez vzdělání 15 15 5 6 9 10 12 8 7 3 

(B) neúplné základní vzdělání 2 4 15 14 64 80 80 75 49 55 

(C) základní vzdělání 5183 5517 6124 6499 6494 6311 5873 4605 3819 4385 

(D) niţší střední vzdělání 2 1 6 3 3 4 6 3 4 4 

(E) niţší střední odborné vzdělání 108 186 246 290 308 321 321 227 207 286 

(H) střední odborné vzdělání s výučním listem 4960 5181 5565 5630 5441 5351 4635 3260 2740 3316 

(J) střední bez maturity i výučního listu 68 55 57 60 70 59 51 40 29 48 

(K) úplné střední všeobecné vzdělání 259 270 281 302 307 288 236 157 156 191 

(L) ÚSO (SOU,SOŠ) s maturitou (tříleté) 513 450 470 488 483 464 434 298 268 396 

(M) ÚSO (SOŠ, ÚSV)  1226 1351 1433 1455 1402 1345 1177 895 766 998 

(N) vyšší odborné vzdělání 21 26 38 32 25 20 19 15 11 17 

(R) bakalářské vzdělání 21 23 27 25 25 34 41 40 39 66 

(T) vysokoškolské vzdělání 100 122 131 128 115 130 120 109 97 129 

(V) doktorské vzdělání 7 3 3 6 3 4 2 1 2 5 

C E L K E M  12485 13204 14401 14938 14749 14421 13007 9733 8194 9899 

 Zdroj: [ ZTP 2000 – 2009, ÚP Most] 

 

 

 

 
 

                                                 

2
 Citace: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/predmet_a_ucel_klasifikace_kkov (29.3.2011) 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/predmet_a_ucel_klasifikace_kkov
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Tabulka č.9 : Vývoj podílu jednotlivých skupin uchazečů na vzdělanostní struktuře 

 100*
uchzečůpočetcelkový

skupiněveuchzečůpočetu
 

Rok 

2000 

Rok 

2001 

Rok 

2002 

Rok 

2003 

Rok 

2004 

Rok 

2005 

Rok 

2006 

Rok 

2007 

Rok 

2008 

Rok 

2009 

(A) bez vzdělání 0,12 0,11 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,08 0,09 0,03 

(B) neúplné základní vzdělání 0,02 0,03 0,10 0,09 0,43 0,55 0,62 0,77 0,60 0,56 

(C) základní vzdělání 41,51 41,78 42,52 43,51 44,03 43,76 45,15 47,31 46,61 44,30 

(D) niţší střední vzdělání 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,03 0,05 0,03 0,05 0,04 

(E) niţší střední odborné vzdělání 0,87 1,41 1,71 1,94 2,09 2,23 2,47 2,33 2,53 2,89 

(H) střední odborné vzdělání s výučním listem 39,73 39,24 38,64 37,69 36,89 37,11 35,63 33,49 33,44 33,50 

(J) střední bez maturity i výučního listu 0,54 0,42 0,40 0,40 0,47 0,41 0,39 0,41 0,35 0,48 

(K) úplné střední všeobecné vzdělání 2,07 2,04 1,95 2,02 2,08 2,00 1,81 1,61 1,90 1,93 

(L) ÚSO (SOU,SOŠ) s maturitou (tříleté) 4,11 3,41 3,26 3,27 3,27 3,22 3,34 3,06 3,27 4,00 

(M) ÚSO (SOŠ, ÚSV)  9,82 10,23 9,95 9,74 9,51 9,33 9,05 9,20 9,35 10,08 

(N) vyšší odborné vzdělání 0,17 0,20 0,26 0,21 0,17 0,14 0,15 0,15 0,13 0,17 

(R) bakalářské vzdělání 0,17 0,17 0,19 0,17 0,17 0,24 0,32 0,41 0,48 0,67 

(T) vysokoškolské vzdělání 0,80 0,92 0,91 0,86 0,78 0,90 0,92 1,12 1,18 1,30 

(V) doktorské vzdělání 0,06 0,02 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,05 

C E L K E M  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: [ ZTP 2000 – 2009, ÚP Most] 

Zvýrazněné vzdělanostní skupiny jsou ty skupiny, které nají nejvyšší počet uchazečů 

o zaměstnání a nejvýrazněji se podílí na nezaměstnanosti. Tyto skupiny jsem si vybrala pro 

další analýzu. Vše vychází i ze vzdělanostní struktury v regionu. K 1.3.2001 bylo v regionu 

28,5% obyvatel se základním vzděláním, 39,3% obyvatel se středním odborným vzdělání 

s výučním listem bez maturity a 21,5% úplným střením vzdělání s maturitou. [10] 

3.3.1 Uchazeči se základním vzděláním  

Uchazeči se základním vzděláním tvoří dlouhodobě nejpočetnější skupinu. Z tabulky 

č.7 vidíme, ţe celkový počet uchazečů rostl od roku 2000 do roku 2004. K postupnému 

sniţování docházelo v letech 2005 aţ 2008. V roce 2009 došlo opět ke zvýšení počtu 

uchazečů o zaměstnání a to o 539 oproti roku 2008. 
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Graf č. 2 : Vývoj podílu uchazečů se základním vzděláním (stav k 31.12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [ ZTP 2000 – 2009, ÚP Most] 

 

Tabulka č. 10: Podíl uchazečů se základní vzdělání na vzdělanostní struktuře 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Základní vzdělání 41,51 41,78 42,52 43,51 44,03 43,76 45,15 47,31 46,61 44,30 

Zdroj  [tabulka č. 8] 

Nejniţší podíl na sloţení uchazečů měla tato skupina v roce 2000 a to 41,51%. 

V dalších letech její podíl narůstal. V roce 2007 byl podíl této skupiny nejvyšší 47,31%. A 

to v situaci kdy míra nezaměstnanosti v okrese stále klesala, jak je patrné z grafu č.1.  

 

Tabulka č. 11 : Meziroční srovnání uchazečů se základním vzděláním 

Meziroční srovnání 

uchazeči se základním vzděláním 

Předchozí 

rok  

Hodnocený 

rok Absolutní počet 

Meziroční 

 změna 

Meziroční  

index % 

+ přírůstek v % 

-  úbytek v % 

(oproti před. r.) 

2000 2001 5183 5517 334 106,44 6,44 

2001 2002 5517 6124 607 111,00 11,00 

2002 2003 6124 6499 375 106,12 6,12 

2003 2004 6499 6494 -5 99,92 -0,08 

2004 2005 6494 6311 -183 97,18 -2,82 

2005 2006 6311 5873 -438 93,06 -6,94 

2006 2007 5873 4605 -1268 78,41 -21,59 

2007 2008 4605 3819 -786 82,93 -17,07 

2008 2009 3819 4358 539 114,11 14,11 

Zdroj: [ ZTP 2000 – 2009, ÚP Most] 

K největšímu poklesu uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním došlo v roce 
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2007 a to o 21,59% a poté v roce 2008 kdy pokles činil 17,07%. Naopak největší nárůstu  

byl v roce 2009 a to o 14,11%. Stalo se tak po období dlouhodobějšího poklesu uchazečů 

v této skupině.  

3.3.2 Uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem  

Druhou nejpočetnější skupinou jsou uchazeči se středním odborným vzděláním 

s výučním listem. V této skupině docházelo od roku 2000 do roku 2003 k nárůstu z 4960 

na 5630 uchazečů. Ale v letech 2004 aţ 2008 docházelo k postupnému sniţování počtu 

uchazečů. I v této skupině znamenal rok 2009 nárůst uchazečů. 

 

Graf č.3: Vývoj podílu uchazečů s výučním listem (stav k 31.12.) 

Zdroj:[ ZTP 2000 – 2009, ÚP Most] 

 
Tabulka č. 12: Podíl uchazečů se středním odborným vzděláním s výučním listem 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Střední odborné vzdělání s výučním listem 39,73 39,24 38,64 37,69 36,89 37,11 35,63 33,49 33,44 33,50 

Zdroj  [tabulka č. 8] 

Nejvyšší podíl na vzdělanostní struktuře měla skupina v roce 2000 a to 39,73%. Od 

roku 2001 se podíl na struktuře uchazečů se postupně sniţoval a za poslední tři roky se 

stabilizoval. 
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Tabulka č. 13 : Meziroční srovnání uchazečů se středním odborným vzděláním s   

 výučním listem 

Meziroční srovnání 

uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem 

Předchozí 

rok  

Hodnocený 

rok Absolutní počet 

Meziroční 

 změna 

Meziroční  

index % 

+ přírůstek v % 

-  úbytek v % 

(oproti před. r.) 

2000 2001 4960 5181 221 104,46 4,46 

2001 2002 5181 5565 384 107,41 7,41 

2002 2003 5565 5630 65 101,17 1,17 

2003 2004 5630 5441 -189 96,64 -3,36 

2004 2005 5441 5351 -90 98,35 -1,65 

2005 2006 5351 4635 -716 86,62 -13,38 

2006 2007 4635 3260 -1375 70,33 -29,67 

2007 2008 3260 2740 -520 84,05 -15,95 

2008 2009 2740 3316 576 121,02 21,02 

Zdroj: [ ZTP 2000 – 2009, ÚP Most] 

K největší nárůstu počtu uchazečů v této skupině došlo v roce 2009 a to o 21,02%. 

Stalo se tak po třech obdobích znamenající pokles – rok 2006 a pokles o 13,38%, rok 2007 

o 29,67% a naposledy v rok 2008 o 15,95%. 

3.3.3 Uchazeči s úplným středním odborným vzděláním 

Poslední vybranou skupinou jsou uchazeči s úplným středním vzděláním s maturitou. 

I u této skupiny se objevuje trend předchozích skupin. Od roku 2000 do roku 2003 

docházelo ke zvyšování počtu uchazečů z 1226 aţ na 1455. V letech 2004 aţ 2008 byla 

situace odlišná, počet uchazečů se sniţoval. Nárůst opět vidíme v roce 2009. 

Graf č.4: Vývoj podílu uchazečů s úplným středním odborným vzděláním s maturitou (stav k 31.12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[ ZTP 2000 – 2009, ÚP Most] 
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Tabulka č. 14 : Podíl uchazečů s úplným středním odborným vzděláním s maturitou 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ÚSO (SOŠ, ÚSV)  9,82 10,23 9,95 9,74 9,51 9,33 9,05 9,20 9,35 10,08 

Zdroj  [tabulka č. 8] 

Podíl této skupiny uchazečů pohybuje kolem 9% aţ 10%. Ve sledovaného období 

nedošlo k větším výkyvům.  

Tabulka č. 15 : Meziroční srovnání uchazečů se středním odborným vzděláním s  

 maturitou 

Meziroční srovnání 

Uchazeči se ÚSO(SOU, SOŠ) s maturitou 

Předchozí 

rok  

Hodnocený 

rok Absolutní počet 

Meziroční 

 změna 

Meziroční  

index % 

+ přírůstek v % 

-  úbytek v % 

(oproti před. r.) 

2000 2001 1226 1351 125 110,20 10,20 

2001 2002 1351 1433 82 106,07 6,07 

2002 2003 1433 1455 22 101,54 1,54 

2003 2004 1455 1402 -53 96,36 -3,64 

2004 2005 1402 1345 -57 95,93 -4,07 

2005 2006 1345 1177 -168 87,51 -12,49 

2006 2007 1177 895 -282 76,04 -23,96 

2007 2008 895 766 -129 85,59 -14,41 

2008 2009 766 998 232 130,29 30,29 

Zdroj: [ ZTP 2000 – 2009, ÚP Most] 

Největší pokles uchazečů byl zaznamenám v roce 2007, počet uchazečů klesl oproti 

roku 2006 o 23,96%. Stejně jako v předchozích skupinách znamenal rok 2009 opět nárůst a 

to o 30,29% uchazečů. 
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4 Vyhodnocení 

4.1 Uchazeči se základním vzděláním  

Uchazeči v této skupině mají pouze základní vzdělání, tudíţ jsou nekvalifikovaní. 

Pro ÚP Most je velmi obtíţné zprostředkovat pro tyto uchazeče vhodné zaměstnání.  

Situaci nekvalifikovaných uchazečů ztěţuje i klesající míra nezaměstnanosti. Jestliţe 

se bude sniţovat nezaměstnanost, poroste podíl uchazečů se základním vzděláním na 

celkové nezaměstnanosti. Zaměstnavatelé dají při výběru uchazečů přednost těm, kteří 

nějaké vzdělání mají, a to i při obsazování míst, která ţádné vzdělání nevyţadují. V roce 

2008 byl počet uchazečů nejniţší ve sledovaném období 3819, naproti tomu jejich podíl na 

vzdělanostní struktuře byl druhý nejvyšší  a to 46,61%. Podobná situace byla i v roce 2007. 

Počet uchazečů byl 4605 - třetí nejniţší a jejich podíl na vzdělanostní struktuře 47,31% byl 

nejvyšší ve sledovaném období. Pokud se podíváme na hodnotu míry nezaměstnanosti 

v roce 2008 v Mosteckém regionu, vidíme z grafu č.1, ţe byla nejniţší ve sledovaném 

období a to 13,06%. [8]  

Dalším problémem je nabídka volných pracovních míst. Volným pracovním místem 

se rozumí nově vytvořené nebo uvolněné pracovní místo, na které zamýšlí zaměstnavatel 

získat zaměstnance. Úřad práce vede pro účely zaměstnanosti evidenci volných pracovních 

míst. Nabídka volných pracovních míst pro tuto skupinu je vzhledem k jejich počtu 

uchazečů velmi malá. V roce 2002 připadalo na 6124 nezaměstnaných se základním 

vzdělání jen 5 volných pracovních míst (stavy k 31.12.), to je nejméně ve sledovaném 

období. Nejvíce volných pracovním míst pro tuto skupinu uchazečů evidoval ÚP v Mostě 

v roce 2007 a to celkem 257 volných pracovních míst. [3] [8] [14] 

ÚP v Mostě zabezpečuje uplatňování nástrojů APZ podle zákona 435/2004 Sb. o 

zaměstnanosti. Pro skupinu uchazečů se základním vzdělání jsou uplatňovány zejména 

nástroje VPP a SÚPM, jak vyplývá ze zpráv o situaci na trhu práce ÚP Most. [14] 
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4.1.1 Veřejně prospěšné práce 

Veřejně prospěšnými pracemi se podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 

rozumí časově omezené pracovní příleţitosti spočívající zejména v údrţbě veřejných 

prostranství, úklidu a údrţbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných 

činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných 

institucí. Ty vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a 

to i opakovaně. Pracovní příleţitosti jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem práce, 

který na ně můţe zaměstnavateli poskytnout příspěvek. [14] 

Veřejně prospěšné práce jsou nejčastěji vyuţívány obcemi, nestátními organizacemi 

neziskového sektoru a zaměstnavatelskými organizacemi, jeţ se zabývají údrţbou čistoty, 

zeleně a bytového fondu ve městech a obcích. Na takto vytvořená pracovní místa jsou 

umisťováni uchazeči s nízkou kvalifikací, ale také uchazeči kvalifikovaní např.v 

mikroregionech s malou moţností pracovních příleţitostí a špatnou dopravní obsluţností. 

Ze všech nástrojů APZ stále patří k nejoblíbenějším, zejména pak pro obce. A to ze dvou 

důvodů. Prvním důvodem je zaměstnání těţko umístitelných uchazečů v místě bydliště a 

druhým důvodem je zlepšování kultury prostředí v obcích. [3] [9] 

Vytváření VPP míst má klesající trend a to z důvodu sniţování přidělených 

finančních prostředků do ročních rozpočtů a zvyšování minimální mzdy. V roce 2001 bylo 

vytvořeno 966 míst a umístěno 1153 uchazečů. Rozdíl v počtu umístěných uchazečů a 

počtu vytvořených míst je dán fluktuací uchazečů. Celkové náklady byly 92.765.859Kč 

coţ bylo 56% rozpočtu APZ – tudíţ celkově nejvyšší ve sledovaném období. ÚP Most 

upravil pravidla pro zaměstnavatele ţádající o vytvoření míst VPP. Došlo k efektivnějšímu 

vyuţití prostředků díky nastaveným pravidlům.  Od zaměstnavatelů bylo vyţadováno 

podloţení vzniku pracovních míst konkrétním projektem, racionalizace míst nebo 

spoluúčast zaměstnavatele při financování vzniklých míst. V roce 2009 bylo vytvořeno 392 

míst a umístěno 413 uchazečů, náklady činily 25.117.689 Kč. Vyšší počty umístěných 

uchazečů neţ počty vytvořených míst vyplývají z vyšší fluktuace uchazečů. [2] [4] [5] [10] 
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4.1.2 Společensky účelná pracovní místa 

„Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která 

zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je 

uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. 

Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s 

úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na 

společensky účelná pracovní místa můţe úřad práce poskytnout příspěvek.“
3
  

SÚPM má různé formy. Rozdělené dle toho jakým způsobem na ni ÚP Most přispívá. 

Jedná se o  jednorázový příspěvek, pak příspěvek na mzdu a příspěvek na samostatně 

výdělečnou činnost (ta se netýká skupiny se základním vzděláním).  

V roce 2000 bylo vytvořeno 514 míst. Z toho 142 míst bylo formou  jednorázového 

příspěvku. Tato místa z převáţné většiny obsadili uchazeči se základní vzděláním. Byla to 

místa jako např. dělníci, pomocní dělníci, tkadleny a přadleny. Zkrátka šlo o místa, kde 

nebylo potřeba vysokých nároků ze strany zaměstnavatele na profesní skladbu uchazečů. 

Do roku 2005 „SÚPM - zřízená místa, byla podporována pro uchazeče, kteří byli obtíţně 

umístitelní na trhu práce. Jednalo se zpravidla o zřízení nového pracovního místa, které 

umoţnilo trvalé zaměstnání pro uchazeče, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní 

uplatnění.“
4
 Od roku 2006 jsou ÚP v Mostě upřednostňována skupina uchazečů do 25 let a 

skupina nad 50let. [1] [6] [7] 

4.1.3 Programy financované z prostředků EU 

Jedná se o programy z Evropského sociálního fondu. Podíl jejich prostředků na APZ 

se stále zvyšuje. Fond je určen na podporu lidských zdrojů. Finanční prostředky plynou 

přes MPSV na úřady práce. Moţnost čerpat finanční prostředky ESF vznikla v roce 2004 

po vstupu České republiky do EU.  Před vstupem do EU byla moţnost čerpat prostředky 

z předstupních programů EU. Takto byl financován např. program MOREC – na zvýšení 

zaměstnanosti osob s nízkou úrovní vzdělání nebo bez vzdělání. [4] [5] [6] 

  

 

                                                 

3
 Citace : zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, § 103 

4
 Citace: Zpráva o situaci na trhu práce r. 2005, str. 27 
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V roce 2009 byly financovány projekty:  

 PRÁCE NA MOSTECKU PRO KAŢDÉHO se zaměřené na cílovou skupinu osob 

se základním vzděláním nebo s nízkou kvalifikací. Uchazeči a zájemci o 

zaměstnání, kteří se  nemohou uplatnit na trhu práce z důvodu zdravotního stavu, 

sociální zátěţe nebo ztráty profesních dovedností u lidí, kteří dlouhodobě 

nevykonávali profesi, v níţ se vyučili. Všichni účastníci projektu prošli 

diagnosticko-motivační fází, jejímţ výsledkem byl výběr vhodného vzdělávání 

formou rekvalifikace. 

 PRVNÍ ŠANCE určená mladým bez vzdělání – tento projekt je koncipován jako 

nástroj pomoci cílové skupině (osoby do 25 věku, zejména se základním a 

nedokončeným středoškolským vzděláním) při hledání zaměstnání a při získání 

pracovních návyků. 

4.2 Uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním  listem  

Jedná se o druhou nejpočetnější skupinu uchazečů o zaměstnání. Jsou to uchazeči 

kvalifikovaní.  

Celkový počet uchazečů a jejich podíl na vzdělanostní struktuře se v průběhu 

sledovaného období sniţoval. Kromě roku 2005, kdy se počet uchazečů sice sníţil o 183 

uchazečů proti roku 2004. Ale jejich podíl na vzdělanostní struktuře vzrostl, v roce 2004 

byl 36,89% a rok po té 37,11%. V posledních třech letech se stabilizoval kolem 33,5%. Na 

rozdíl od první skupiny uchazečů, nemá tato skupina takový problém s volnými 

pracovními místy. Pro tuto skupinu eviduje ÚP Most dlouhodobě nejvyšší počet volných 

pracovních míst. V roce 2000 tvořily volná místa pro vyučené uchazeče 69% z celkového 

počtu evidovaných volných míst. Tento trend pokračoval aţ do roku 2009, kdy došlo ke 

sníţení počtu volných míst o 81,2% oproti roku 2008. I přesto je nejvíce volných míst 

nabízeno vyučeným uchazečům. [1] [10] 

 

 „Tento rozpor má několik příčin: 

1. Uchazeči mají různá zdravotní omezení, která jim nedovolují vykonávat svou 

profesi (zejména v případě stavebnictví) 

2. V profesi jsou tak malé výdělky, ţe uchazečům chybí motivace pracovat. 
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3. Uchazeči nezvládají dobře práci v úkole(šičky, švadleny)“
 5

 

  

Také mnozí uchazeči mají odbornost, po které není na trhu práce poptávka např. 

prodavač, číšník, servírka, kadeřnice. Lépe se uplatní uchazeči technických oborů v oblasti 

stavebnictví a strojírenství např. truhlář, zedník, zámečník, elektrikář. [10] 

Dalším problémem je, ţe většinu uchazečů můţeme zařadit do další skupiny a to do 

dlouhodobě evidovaných uchazečů. Dlouhodobá evidence je velkým problémem. 

S prodluţující se dobou evidence, klesá moţnost uplatnění na trhu práce. Mnoho uchazečů 

dlouhou dobu svou profesi nevykonávalo a nebo velice krátce. Proto nejsou pro 

zaměstnavatele odborně na úrovni. [6] 

To vše způsobuje, ţe zaměstnavatelé v mnoha případech řeší situaci tím, ţe nabídnou 

práci cizincům nebo občanům Slovenské republiky. Ti se jim jeví jako výkonnější a 

levnější pracovní síla.  [7]  

4.2.1 Společensky účelná pracovní místa 

Je jedním z nástrojů APZ, který ÚP Most vyuţívá jako pomoci uchazečům 

s výučním listem. Je rozdělen na místa zřízená zaměstnavateli (příspěvek na vytvoření), 

vyhrazená pracovní místa (příspěvek na mzdu) a místa zřízená uchazeči o zaměstnání – 

SVČ.  

 

 Formou jednorázového příspěvku bylo vytvořeno nejvíce míst v roce 2005. 

Zaměstnavatelé vytvořily 79 pracovních míst, ÚP Most umístil 108 uchazečů 

s celkovými náklady 5.664.872. V dalších letech počet takto vytvořených míst 

klesal. Klesal i objem finančních prostředků. V roce 2009 bylo vytvořeno 16 

pracovních míst a umístěno 34 uchazečů. Úp Most poskytl zaměstnavatelům 

finanční prostředky ve výši 1.250.000 Kč. Pracovní místa, která zaměstnavatelé 

vytvořili v průběhu sledovaného období, byla v  profesích jako je např. : 

pomocný stavební dělník, obsluha strojních zařízení, manipulační dělník, 

vrátný-hlídač, prodejce, řidič, truhlář, pomocný dělník v autoservisu, zámečník, 

kuchař číšník, švadlena, prodavačka, automechanik, pracovník v potravinářské 

                                                 

5
 Citace : Zpráva o situaci na trhu práce r. 2006, str. 13 
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výrobě, pracovník ruční údrţby vozidel, kartonáţní dělník, zedník a montáţní 

dělník. 

 Formou příspěvku na mzdu byl vytvořen daleko větší počet pracovních míst, 

neţ pomocí jednorázového příspěvku. V roce 2002 bylo vytvořeno 191 

pracovních míst nejméně ve sledovaném období. Bylo to z důvodu malého 

rozvojového trendu u malých a středních podniků. Naopak v roce 2006 bylo 

vytvořeno 585 míst  a umístěn stejný počet uchazečů nejvíce v e sledovaném 

období. Finanční prostředky poskytnuté ÚP Most činily 25.002.285 Kč. V roce 

2008 byl spuštěn Národní individuální projekt financovaný z operačních 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Čerpání finančních prostředků z tohoto 

programu pokračovalo i v roce 2009, poskytnuté finanční prostředky činily 

23.196.711 Kč. Z tohoto programu bylo vytvořeno 499 pracovních míst. A jen 

15 pracovních míst bylo vytvořeno z finančních prostředků rozpočtu APZ. 

Vzniklá pracovní místa byla např. v profesích: administrativní pracovník, 

zámečník, účetní, číšník, řidič, prodavačka, uklízečka, balič. 

 Prostřednictvím příspěvku na zahájení samostatně výdělečné činnosti bylo 

nejvíce míst vytvořeno v roce 2006 - 67 míst. Nejméně míst bylo vytvořeno 

v roce 2008 a to 29 míst, ÚP Most poskytl finanční prostředky ve výši 

1.736.807Kč. Uchazeči zahájili činnost v oborech maloobchod, holičství-

kadeřnictví, finanční poradce a hostinská činnost, pedikúra manikúra, 

kosmetické sluţby, masérské sluţby, truhlářství, vodoinstalatérství, zednictví, 

úklidové práce.  

[3][6][7][8] [9] 

4.2.2 Rekvalifikace 

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace, zvýšení a prohloubení stávající 

kvalifikace. Zvyšování kvalifikace se zvyšuje i zaměstnatelnost a přizpůsobivost osob na 

trhu práce. Uskutečňuje se na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o 

zaměstnání, vyţaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Úřad práce uhradí za účastníka 

náklady na rekvalifikaci. Pokud však účastník bez váţných důvodů nedokončí rekvalifikaci, 

nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání, musí úřadu práce náklady na 

rekvalifikaci uhradit. Při zajišťování rekvalifikace se ÚP Most řídí potřebami trhu práce, 
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dosaţeným vzděláním, zájmy a zdravotním stavem uchazečů. [3][9][14] 

Formy rekvalifikace a druhy nákladů rekvalifikace, které budou hrazeny stanový 

Ministerstvo práce a sociálních věcí po dohodě s Ministerstvem školství, mládeţe a 

tělovýchovy. APZ je financována ze státního rozpočtu, proto se hospodaření s těmito 

prostředky řídí podle zvláštního právního předpisu zákon č.218/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.[14] 

Úspěšnost rekvalifikací v letech 2000 aţ 2001 byla aţ 50% - tzn., ţe aţ polovina 

účastníků rekvalifikace našla do 12 měsíců po skončení rekvalifikace zaměstnání. Nejvíce 

rekvalifikačních kurzů bylo realizováno v roce 2003 a to 352. Celkový počet uchazečů, 

kteří se rekvalifikací zúčastnili byl 3017. Vynaloţené finanční prostředky byly 

28.046.822Kč. V dalších letech docházelo ke sniţování prostředků vynaloţených 

z rozpočtu APZ. Pro realizaci tohoto nástroje jsou stále více vyuţívány finanční prostředky 

z ESF. [1][2][9] 

Hojně jsou realizovány kurzy zaměřené na počítačovou gramotnost. Aţ 50% 

uchazečů o rekvalifikaci absolvuje tyto kurzy. V dnešní době je počítačová gramotnost 

základním předpokladem pro uplatnění na trhu práce. V roce 2008 byly tyto rekvalifikace 

hrazeny i z programu MPSV „Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a 

Mostecku“. [5] [6] [7] [9] 

Pro vyučené uchazeče jsou vhodné řemeslné kurzy v různých oborech, např. montér 

suchých staveb, elektrikář, instalatér, šamotář, svářeč, kuchař, kadeřník, dělník pro 

stavební výrobu, zednické práce, skladník – manipulant, zahradnické práce, kuchařské a 

číšnické práce, obsluha CNC strojů, zednické práce, malířské a natěračské práce, vazba a 

aranţování suchých květin, zámečnické práce apod. [4] [8] [9] [10] 

4.3 Uchazeči ÚSO(SOU,SOŠ) s maturitou 

Jedná se o uchazeče s úplným středním odborným vzděláním. U této skupiny není 

problém se vzděláním, ale s chybějící praxí a zkušenostmi v oboru. Ale oproti starším 

uchazečům, jsou pro zaměstnavatele perspektivnější v mnoha směrech. Např. rychleji se 

učí nové věci, zaměstnavatelé si je mohou „vychovat“ - nemají špatné pracovní návyky 

získané z předchozích zaměstnání a zvládnou větší pracovní zátěţ. [9] 

Nejvyššího podílu na vzdělanostní struktuře dosáhla skupina v roce 2001 kdy byl 
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jejich podíl 10,23%. Do roku 2006 jejich podíl klesal. I kdyţ v roce 2007 klesl počet 

uchazečů o 282 oproti roku 2006. Mírně vzrostl jejich podíl na vzdělanostní struktuře 

z 9,05% v roce 2006 na 9,20% v roce 2007. A do roku 2007 podíl této skupiny rostl. 

Nástup ekonomické krize omezil zájem zaměstnavatelů o absolventy škol. „Absolventi 

škol zřejmě nejvíce doplácejí na nárůst nezaměstnanosti, protoţe pro zaměstnavatele je 

vţdy jednodušší nepřijmout zájemce o zaměstnání neţ propouštět stávající zaměstnance.“
6
 

Navzdory předpokladům, ţe krize postihne věkovou skupinu nad 50 let, dali 

zaměstnavatelé přednost zkušenostem před mládím. Navíc došlo v roce 2009 ke  sníţení 

nabídky volných pracovních míst pro tuto skupinu, z 61 v roce 2008 na 19 v roce 2009 coţ 

znamenalo pokles o 68,9%. [2] [6] [8] [9][10] 

Pro další vývoj na trhu práce povaţuje ÚP Most za příznivý signál zvýšený zájem 

absolventů o další studium na vyšších a vysokých školách. Tato skutečnost můţe znamenat 

zvýšený zájem investorů o Mostecký region. [7] 

Úřad práce věnuje těmto uchazečům zvýšenou pozornost, zejména formou 

poradenské činnost a snahou o rychlé zařazení do pracovního procesu., ale také vyuţívá 

nástrojů APZ. Zejména cílené programy a rekvalifikace, dále pak SÚPM. [3] [9] 

4.3.1 Rekvalifikace 

Podmínky pro rekvalifikaci jsou pro tuto skupiny stejné jako v případě uchazečů 

s výučním listem. Dalšímu vzdělávání uchazečů věnuje ÚP Most velkou pozornost, neboť 

se jedná o velmi rozumnou investici do budoucna.  

Pro absolventy středních škol jsou pořádány kurzy jako je např.: manager cestovního 

ruchu, asistent pro práci s informační technologií a internetem, servisní technik výpočetní 

techniky a správce informačních technologií, účetnictví s vyuţitím výpočetní techniky, 

administrativní pracovník pro projekty Evropské unie, projektový manaţer se zaměřením 

na Evropské strukturální fondy, projektový manaţer se zaměřením na finanční řízení 

Evropských strukturálních fondů.  

4.3.2 Cílené programy  

„Cíleným programem se rozumí soubor opatření zaměřených ke zvýšení moţnosti 

                                                 

6
 citace: Zpráva o situaci na trhu práce 2009, str. 17 
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fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce; součástí programu je stanovení 

podmínek pro jeho provádění a harmonogram čerpání. Cílené programy celostátního 

charakteru schvaluje vláda České republiky a programy obecního, okresního a krajského 

charakteru ministerstvo.“
7
 

Takto jsou řešeny problémy obecního, okresního, krajského a celostátního charakteru 

v oblasti zaměstnanosti. Mohou být vyuţívány i mezinárodní programy, programy 

financované v rámci Strukturálních fondů Evropského společenství a dalších programů 

Evropského společenství. Cílené programy jsou vyuţívány i ÚP v Mostě. [7][14] 

Cílený program Absolvent byl realizován od 1.6. 2006 do 31.5 2007. Šlo o program 

regionálního charakteru na podporu získání odborné praxe a pracovních dovedností 

mladých lidí. Umístěni byli v organizačních sloţkách státu a jeho příspěvkových 

organizacích a u ostatních zaměstnavatelů veřejné i podnikatelské sféry. Cílovou skupinou 

byli absolventi škol bez praxe. Ve spolupráci se zaměstnavateli se podařilo vytvořit 40 

pracovních míst . Programem prošlo celkem 43 absolventů škol, kteří dosud nikdy 

nepracovali. Ze zařazených absolventů si udrţelo své zaměstnání nebo získalo jiné 67% a 

7% se vrátilo do vzdělávací soustavy a pokračovalo v přípravě na povolání. Projekt ÚP 

Most hodnotil jako úspěšný. [7] [8] 

Před realizací cíleného programu Absolvent pomáhal ÚP Most zřizovat odborné 

praxe absolventům středních škol v oblasti jak administrativních prací tak v oblasti sluţeb. 

V roce 2003 bylo zajištěno 154 míst pro absolventy středních škol na zabezpečení odborné 

praxe. A dalších 28 míst bylo vytvořeno u rozpočtových a příspěvkových organizací. 

Dotace činila 6.000 aţ 7.000 korun po dobu 12 měsíců. Uchazeči byli umísťováni 

v rozpočtových a příspěvkových organizací (např. Finanční úřad Most, Okresní soud 

v Mostě, Magistrát města Mostu) nebo např. v bankách.[1][4][8][9] 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7
 Citace: zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, § 120  
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Tabulka č. 16: Shrnutí vyhodnocení 

Skupina uchazečů Charakteristické znaky skupin 

se základním 

vzděláním 

- ţádná kvalifikace 

- malá nabídka volných pracovních míst 

- zaměstnavatelé dají přednost kvalifikovanému uchazeči i 

kdyţ místo kvalifikace nevyţaduje 

- moţnost získat zaměstnání v místě bydliště pomocí míst VPP 

se středním 

odborným 

vzděláním 

s výučním listem 

- mnoho uchazečů s odborností, o kterou není na trhu zájem 

- malé výdělky v oboru, malá motivace najít zaměstnání 

- uchazeči nezvládají prácí v úkolu 

- mnoho uchazečů je dlouhodobě nezaměstnaných, dlouho 

nevykonává svou profesi, proto nejsou pro zaměstnavatele 

odborně na úrovni 

- dlouho době nejvyšší nabídka volných pracovních míst 

- mnoho moţností rekvalifikace zajištěné ÚP 

- podpora ÚP při zahájení SVČ 

s ÚSO(SOU,SOŠ) 

s maturitou 

- absence praxe v oboru 

- ekonomická krize sníţila zájem o absolventy, zaměstnavatelé 

raději nepropustí stávajícího zaměstnance neţ by přijali 

nového 

- více moţností dalšího vzdělávání na VŠ 

- moţnosti rekvalifikace zajištěné ÚP 

- moţnost získat odbornou praxi zajištěnou ÚP 
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5 Závěr 

Z předchozích kapitol vyplývá, ţe výše dosaţeného vzdělání uchazeče má velký vliv 

na moţnost jeho uplatnění na trhu práce a na sloţitost problémů, které mu ztěţují vstup na 

trh práce. Čím má uchazeč vyšší vzdělání, tím má více moţností uplatnění na trhu práce a 

ÚP tím pádem můţe také uplatnit více nástrojů APZ a uchazeči pomoci.  

Nejvyšší podíl na nezaměstnanosti mají uchazeči se základním vzdělání. Jejich 

vzdělání jim působí mnoho problému při hledání vhodného zaměstnání. Pomoc od ÚP je 

také omezená. Nástroje APZ jsou ve většině zaměřeny na další vzdělávání a hlavně na 

zvyšování kvalifikace. Coţ u nekvalifikovaných uchazečů nelze. Naproti tomu další dvě 

skupiny uchazeči s výučním listem a uchazeči s maturitou mohou naplno vyuţívat nástrojů 

APZ. Další moţnost mají ve zvýšení vzdělání dalším studiem.  

Důleţitou roli má úřad práce. Eviduje uchazeče o zaměstnání a volná pracovní místa. 

Také zprostředkovává kontakt uchazečů o zaměstnání se zaměstnavateli. Má informace od 

zaměstnavatelů o tom, jakých pracovních sil je na trhu práce nedostatek. Všechny tyto 

informace úřad práce vyhodnocuje a získává tak přehled o situaci na trhu práce v celém 

regionu. Můţe pak efektivněji pomáhat samotným uchazečům. Zde se potvrzuje důleţitost 

boje s nezaměstnaností na regionální úrovni. Hlavním nástrojem, jak můţe pozitivně ÚP 

Most ovlivnit míru nezaměstnanosti, jsou nástroje APZ. Ze zpráv o situaci na trhu práce 

zpracované ÚP Most vyplívá, ţe bez vyuţívání nástrojů APZ by byla míra 

nezaměstnanosti aţ o 2% vyšší. 

Řešením situace by mělo být zvyšování kvalifikace, důraz na rozvoj vzdělávací 

soustavy. Měli by být vytvořeny takové podmínky, aby lidé byli stále motivování 

doplňovat si své vzdělání a mladí lidé neukončovali předčasně své vzdělávání. Proto je 

důleţitá prevence zaměřená na mladé lidi. Informační a poradenské centrum ÚP Most 

pomáhá ţáků a studentům s volbu povolání. Např. ţákům 9.tříd předkládá testy a podle 

vyhodnocení odpovědí sdělí ţákům moţnosti jejich uplatnění, pak pořádá regionální 

veletrh vzdělání, kde se představují jednotlivé střední školy a učiliště. Ten je určen pro 

ţáky osmých a devátých tříd a jejich rodiče, dále zájemcům o studium na vyšších 

odborných školách. 
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Příloha č.2: Kmenové rozdělení oborů vzdělání 

kód druh vzdělání 

A bez vzdělání - bez vzdělání, nedokončený 1.stupeň základní školy 

B neúplné vzdělání - dokončený 1. stupeň základní školy 

C základní vzdělání - základní vzdělání, jednoletá nebo dvouletá  praktická škola 

D nižší střední vzdělání - niţší střední vzdělání, tříletá příprava v praktické škole 

E nižší střední odborné vzdělání - vzdělávací programy učilišť, odborných 

učilišť 

H střední odborné vzdělání s výučním listem dosaţené absolvováním 

nematuritních vzdělávacích programů poskytujících výuční list, s výjimkou 

programů uvedených v bodě E 

J střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu 

dosaţené absolvováním středoškolských nematuritních vzdělávacích programů 

neposkytujících výuční list 

K úplné střední všeobecné vzdělání  

L úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou dosaţené 

absolvováním studijních programů SOU ukončených maturitou a vzdělávacích 

programů SOU i SOŠ pro absolventy tříletých učebních oborů ukončených 

maturitou 

M úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) dosaţené 

absolvováním vzdělávacích programů ukončených maturitou, s výjimkou 

programů uvedených v bodě L, pomaturitní studium kvalifikační 

N vyšší odborné vzdělání dosaţené absolvováním vzdělávacích programů vyšších 

odborných škol, konzervatoří a tanečních konzervatoří; pomaturitní studium 

specializační a inovační 

R bakalářské vzdělání vysokoškolské vzdělání dosaţené absolvováním 

bakalářských studijních programů vysokých škol 

T vysokoškolské vzdělání dosaţené absolvováním magisterských (tj. i 

inţenýrských a lékařských) studijních programů vysokých škol 

V vysokoškolské doktorské vzdělání dosaţené absolvováním studia v 

doktorském studijním programu, postgraduální studium a vědecká výchova 

Zdroj: [21] 

 

 

 


