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ANOTACE 

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

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

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

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

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

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

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

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

  



   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1 PŘEDMĚT A CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vychází se přitom z hypotetických předpokladů  

Hypotéza č. 1 

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

Hypotéza č. 2 

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

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

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

2 VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM JAKO ZÁKLADNÍ ZDROJ 
LIDSKÉHO INTELEKTUÁLNÍHO KAPITÁLU 
PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU 

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

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

 Jaké znalosti, dovednosti a schopnosti má zaměstnanec mít? 

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

 Jak bude získávat tyto zaměstnance, z jakých zdrojů? 

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

 Jak může vytvářet pracovní zdroje disponující požadovanými kompetencemi? 

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

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

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

3 ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ČR V EVROPSKÉM 
KONTEXTU 

V zemích Evropské unie existuje mnoho systémů odborného vzdělávání, možné 
specifikace se pohybují mezi dvěma extrémními póly. Na jedné straně je to systém, odborného 
vzdělávání výlučně ve školách, s malým podílem praxe, což v podstatě odpovídá systému 
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odborného vzdělávání v ČR, na druhé straně je to výlučně systém duálního odborného vzdělávání 
s převahou vzdělávání přímo v podnicích. Všeobecným znakem tohoto tytu vzdělávání je, že se 
vzdělávání realizuje na dvou místech, ve školách nebo jim odpovídajícím školským institucím a na 
druhé straně na pracovišti firem.  

Klasický duální systém, jak již bylo zmíněno, je zaveden v Německu, Rakousku, Švýcarsku. 
Jeho základním rysem je skutečnost, že žák má dvojí status. Ve škole je žákem a s podnikem má 
uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu. Podle ní se žák zavazuje, že po vyučení do podniku nastoupí 
a naopak podnik se zavazuje, že mu zajistí pracovní místo, často již v průběhu přípravy 
specifikované. 

Z duálních systémů v Evropě se lze inspirovat, jak je uvedeno v příloze 1 Rámcové 
podmínky duálního vzdělávání ve vybraných zemích Evropy. 

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

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

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

Kooperativní model vychází z reálných možností a stávajících podmínek v ČR s cílem 
vyhovět požadavkům zaměstnavatelů a přispět tak k rozvoji odborného vzdělávání. 

Tab. 2 Kooperativní model 

  DUÁLNÍ SYSTÉM 
KOOPERATIVNÍ MODEL ODBORNÉHO 

VZDĚLÁVÁNÍ 

LEGISLATIVA 
Upraveno samostatným zákonem 
upravujícím práva a povinnosti 
zainteresovaných partnerů 

Možno realizovat ve stávajícím 
legislativním rámci pouze s menšími 
legislativními změnami 

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

Zůstává status žáka školy 

ODPOVĚDNOST ZA 
ZÁVĚREČNÉ 

ZKOUŠKY 

Závěrečné zkoušky zajišťují 
zaměstnavatelé, resp. jejich komory 

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

FINANCOVÁNÍ 
Zaměstnavatelé nesou většinu nákladů na 
odborný výcvik žáků 

Vícezdrojové financování (stát, 
zaměstnavatelé) 

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

 

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

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

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

II. Druhá oblast: Koncepce profesí – profesní dimenze 
III. Třetí oblast: Zainteresovanost podnikové sféry na přípravě mládeže na budoucí povolání – 

kontinuita personálních zdrojů 
IV. Čtvrtá oblast: Systém sledování a řízení kvality 
V. Pátá oblast: Systém přizpůsobování potřebným změnám kvality a inovací 

VI. Šestá oblast: Poradenství pro vzdělávání a volbu povolání 
VII. Sedmá oblast: Transparentnost administrativních struktur 

Zátěž pro podniky nesmí být velká, aby neomezovala angažovanost v poskytování 
učňovského vzdělávání a negativně neovlivňovala vytváření nabídek na poskytování učňovského 
vzdělávání. 

4 VÝVOJ STRUKTURY ZAMĚSTNANOSTI V ČR A 
PROBLÉMY PREDIKCE POTŘEB TRHU PRÁCE 

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

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

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

K 31. 1. 2015 nastal pokles nezaměstnanosti, avšak Úřad práce ČR stále evidoval (ÚP ČR) 556 191 
uchazečů o zaměstnání. To je o 73 083 méně než v lednu 2014. Z celkového počtu lidí bez práce 
bylo 539 642 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). K 30. 
dubnu 2015 bylo evidováno 8 222 nezaměstnaných čerstvých absolventů středoškolského studia 
a 322 absolventů VOŠ 

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

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

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

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

5 SOCIÁLNÍ PARTNERSTVÍ ŠKOL JAKO RÁMEC 
RESPEKTOVÁNÍ POŽADAVKŮ PRŮMYSLOVÉ 
PRAXE – ZAMĚSTNAVATELŮ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o společné marketingové postupy při popularizaci technických oborů, společná 
publicita, 
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 zpracování nové strategie, která bude vycházet z výsledků hodnocení stávající 
spolupráce.  

6 SPOLUPRÁCE VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ S TRHEM 
PRÁCE JAKO SYSTÉM VČASNÉ IDENTIFIKACE 
POTŘEB TRHU 

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

Systémové informační nástroje:  

 Národní soustava povolání, 

 Národní soustava kvalifikací, 

 Rámcově vzdělávací programy. 

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

NSP a NSK odráží vývoj povolání a požadavky zaměstnavatelů, poskytují informace, které 
by mohly sloužit vzdělávacím institucím. Vytvořená databáze povolání, by měla sloužit pro 
subjekty trhu práce jako základní zdroj informací o požadavcích trhu práce na lidské zdroje a na 
jejich kvalifikace.  

Na tomto základě by mohlo dojít k systémovému zapojení jednotlivých reprezentativních 
partnerů spolupráce. Mohlo by dojít k propojení systémů, ke spolupráci již v procesu vzniku 
povolání, při sběru a zpracování informací, při stanovení kvalifikačních požadavků.  

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

Vzdělávací instituce by měly mít snadno dostupné informace nejen o současné poptávce 
po vzdělávacích službách, ale i o budoucích trendech, na které je třeba se připravit. Jednotlivé 
realizační kroky by měly mít pevně stanovenou organizační strukturu, včetně vymezení 
zodpovědnosti. Pak budou mít všechny subjekty poskytující vzdělávání šanci, aby svou nabídku 
přizpůsobily potřebám trhu práce. 

Z výše uvedeného vyplývají důležité zásady:  

 Východiskem pro NSK jsou potřeby trhu práce. Ty jsou formulované a aktualizované 
prostřednictvím Národní soustavy povolání.  

 NSK, resp. standardy kvalifikací, jsou zdrojem pro vzdělávání a kritériem pro uznávání 
kvalifikací. Jsou zdrojem pro tvorbu rámcových vzdělávacích programů středních škol i 
vzdělávacích programů dalších vzdělavatelů.  

 RVP, ŠVP – vzdělávací programy vycházejí a reagují na požadavky těchto národních 
soustav.  
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Nutné je zohlednit přímou vazbu NSP, NSK na RVP a ŠVP a navrhnou model umožňující 
spolupráci a propojení jednotlivých účastníků a uživatelů systému. 

7 NÁVRH KOOPERAČNÍHO MODELU SPOLUPRÁCE 
VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SE SVĚTEM PRÁCE JAKO 
SYSTÉM VČASNÉ IDENTIFIKACE POTŘEB 

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

Požadavky trhu práce, resp. poptávka potenciálních zaměstnavatelů musí být 
východiskem pro cíle vzdělávací politiky. Oblasti trhu práce a vzdělávání by neměly být od sebe 
odtrženy. Systém odborného vzdělání by měl být provázán s průmyslovou podnikatelskou sférou a 
trhem práce. Nepropojenost je příčinou vysoké nezaměstnanosti absolventů a omezuje rozvoj 
české ekonomiky.  

7.1 ZMĚNY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PO ROCE 1989 – PŘÍČINY SOUČASNÉHO 
STAVU 

Systém odborného vzdělávání a přípravy mládeže na budoucí povolání ovlivnily jeho 
změny po roce 1989.  

Do roku 1989 byla příprava technických profesí realizována většinou v učilištích a 
středních odborných školách, které v převážné míře patřily podnikům a byly jejich součástí. 
Teoretická příprava byla členěna na všeobecnou a odbornou část. Teoretická část probíhala na 
školách a byla realizována učiteli, kteří byli zaměstnanci krajských úřadů, odborů školství.   

Odborný výcvik i odborná praxe se realizoval přímo v provozech podniků, v reálném 
pracovním prostředí. Odbornou pedagogickou stránku praktické části přípravy žáků zajišťovali 
mistři odborného výcviku, kteří byli zaměstnanci podniku. Na jejich kvalifikaci byly kladeny 
požadavky vyučení v oboru, maturita a doplňkové pedagogické vzdělání, vysoká odbornost a 
zkušenost. Podniky hradily mzdy mistrů OV/PV a také odměny žáků, kteří prováděli produktivní 
práci v rámci odborného výcviku. 

Tím bylo zajištěno propojení vzdělávání a praxe, i přenos vývoje techniky a technologií do 
obsahu vzdělávání.  

 Učiliště byla propojena s personálním řízením podniku a požadavky na oborovou 
strukturu a počty přijímaných žáků byly stanoveny z predikovaných potřeb podniku. Na základě 
toho byla realizována příprava žáků v oborech a počtech, které podnik vyžadoval a jejichž 
absolventy v rámci podniku uplatnil.   

Řízení určitého oborového zaměření spadalo do řízení daného resortu a bylo spravováno 
příslušným oborovým ministerstvem. 

Po roce 1989 došlo k následujícím změnám systému: decentralizaci řízení národního 
hospodářství, změně vlastnických forem a následně k změně a decentralizaci v řízení vzdělávání. 
Jednotlivá vzdělávací zařízení byla od podniků delimitována.  Řízením středního školství bylo 
pověřeno MŠMT ČR. Odborné školy, až na malé výjimky, přestaly být řízeny oborovými 
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ministerstvy. Při realizaci reformy veřejné správy došlo v roce 2001 k převedení zřizovatelské 
působnosti středních škol z centrálních orgánů veřejné správy na kraje jako vyšší územní 
samosprávné celky. Tyto změny se projevily i v systému financování regionálního školství, které 
přešlo na normativní systém financování tzv. „na žáka“, kdy jednotkou úhrady je žák školy. 
Normativní systém způsobil značné problémy. Hlavní důraz je kladen na ekonomickou stránku, 
přičemž důsledkem je pokles kvality vzdělávání na středních odborných školách.    

Do roku 2007 bylo vzdělávání realizováno na základě učebních osnov, které specifikovaly 
požadavky a tvořily jednotný vzdělávací základ v rámci příslušného oboru pro celou ČR. Velkou 
změnou byl zásah do tvorby obsahu kurikula. Přechod od jednotných učebních osnov k rámcově 
vzdělávacím programům naráží na disproporce: nejednotnost v průřezových tématech ŠVP, 
volnost časového rozvržení, ve kterých ročnících se průřezová témata a jejich tematické okruhy 
realizují. Liší se i hodinová dotace pro realizaci jednotlivých průřezových témat na jednotlivých 
školách.  

Různá vzdělávací východiska a vzdělávací strategie, byly častou překážkou při spolupráci 
škol oborově totožných při společné realizaci projektů. Pokud školy chtěly společně realizovat 
projekty, byla nutná revize a sladění ŠVP mezi školami. Problémy také činí učebnice. Je velká 
roztříštěnost jejich nabídky. Přesto označení, že jsou sestaveny podle RVP, neodpovídají potřebám 
pedagogické praxe.  

Tento systém neodpovídá požadavkům na jednotné měřitelné výstupy jednotlivých 
stupňů vzdělání. Konstrukce vzdělávacích programů vede zákonitě ke zvýšené potřebě 
monitorování celého systému a jeho revizi. Sledovat, zachytit a transformovat do norem, osnov a 
jiných dokumentů, vývoj potřeb a požadavků sociálních partnerů ve vazbě na potřeby 
průmyslových podniků, firem, zaměstnavatelů regionu i národního hospodářství.  

Na základě demografického vývoje, který se projevuje poklesem počtu nastupujících žáků, 
proběhla tzv. optimalizace sítě škol. Optimalizace proběhla bez stanovení objektivních, 
transparentních optimalizačních kritérií. Proces úpravy sítě škol nezohlednil vzdělávací systém 
jako celek. Z tohoto přístupu pramenily problémy, kdy docházelo k optimalizaci sítě škol jednoho 
zřizovatele, většinou škol zřizovaných kraji, a na druhé straně vzniku nových soukromých škol. 
Nebylo dosaženo cíle snížení přebytku volných kapacit.   

7.2 PROBLEMATICKÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOSTI - ANALÝZA 
SOUČASNÉHO STAVU 

Z analýz projektů zaměřených na spolupráci středních odborných škol a firem, a z výše 
uvedeného vývoje systému odborného vzdělávání, vyplývají primární okruhy systémových 
narušení.  

7.2.1  Predikce potřeb trhu práce 

V současné době vazby mezi středním odborným školstvím a zaměstnavateli nejsou 
funkčně propojeny. Současný systém spolupráce představuje nekoordinovanou síť nepřehledných 
vazeb jednotlivých subjektů, které podléhají mnoha objektivním i subjektivním faktorům 
(ekonomickým, sociálním, regionálním, politickým). 

Na základě delimitace odborných škol od podniků došlo k narušení jejich přímé vazby na 
personální požadavky podniků. Ztráta kontinuálních informací o požadavcích zaměstnavatelů na 
strukturu a počet budoucích lidských zdrojů je hlavní příčinou scházejících predikcí potřeb trhu 
práce na všech úrovních.  

V ČR nejsou prováděny výchozí projekce makroekonomických veličin. Neexistuje žádná 
závazná oficiální souhrnná projekce potřeby počtu pracovních míst podle jednotlivých sektorů 



  10 

ekonomiky, která by se odrážela v oborové vzdělávací nabídce. Dochází pouze k ad hoc srovnání 
podílu pracovníků jednotlivých sektorů hospodářství na celkové zaměstnanosti a podílu 
absolventů škol pro odpovídající skupiny oborů vzdělání. Následuje pouze konstatování nesouladu 
mezi tvorbou personálních zdrojů a jejich potřebou. Jednotlivé postupy, které jsou doposud 
realizovány, se uplatňují dílčími projekty, na mnoha úrovních a resortních zaměřeních, které 
nejsou vzájemně propojeny. Neumožní společné sdílení výstupů a neposkytnou ucelený systém 
prognózování potřeby kvalifikací pro ČR.  

V současné době je vztah mezi vzdělávacími institucemi a podnikovou sférou značně 
rozvolněn. Existuje i neochota ze strany podniků tyto personální informace poskytovat. Absence 
takovýchto informací má za následek neuplatnitelnost absolventů na trhu práce a následně velké 
finanční náklady na rekvalifikace, přičemž jejich absolventi mnohdy nedosahují požadované 
odborné úrovně. 

7.2.2 Soulad obsahu vzdělávání s potřebami vědecko-technického a ekonomického rozvoje  

Další problematickou oblastí způsobenou narušením funkční vazby mezi středními 
odbornými školami a zaměstnavatelskou sférou je přerušení přenosu požadavků na obsah 
kurikula vycházejícího z vývoje techniky a technologií.  

Bez kooperačních vazeb a propojení systémů není v silách vzdělávacího systému zachytit a 
s dostatečným časovým předstihem zapracovat do RVP nebo ŠVP požadavky plynoucí ze změn 
způsobených rychlým vývojem techniky a technologií, který se projevuje ve vývoji profilů povolání. 
Mění se jednotky práce, dochází ke změnám profesních kvalifikací a požadavků na odborné 
kompetence. Systém postrádá rychlý a flexibilní nástroj přenosu požadavků, umožňující jejich 
zapracování do obsahu kurikula v dostatečném časovém předstihu. 

Jednotlivé pracovní pozice a z nich plynoucí kooperační vazby, které zajišťovaly realizaci 
výkonu odborného výcviku, odborné praxe v reálném pracovním prostředí na základě výše 
zmíněného narušení a změny financování postupně zanikly. Spolupráci mezi školou a podnikem 
nemá v současném personálním obsazení středních odborných škol kdo realizovat. Školy limituje 
současný normativní způsob financování pracovníků.  

Došlo k odtržení odborného vzdělávání od reálného prostředí výkonu práce. „Svět 
vzdělávání“ se začal na základě neadekvátních zásahů do systému od „světa zaměstnavatelů“ 
vzdalovat. Nastal samostatný oddělený vývoj obou světů, které si začaly pro fungování hledat 
vlastní nástroje.  

 Na nezbytnost svých personálních potřeb zaměstnavatelská sféra reagovala projekty: 
Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK). Tyto soustavy 
obsahují výčet povolání a jim odpovídajících profesních kvalifikací. Systémem dalšího 
vzdělávání si zajišťuje Požadované profesní kvalifikace. 

 Na straně školství existují RVP, které se rozpracovávají do ŠVP. RVP ani ŠVP neodrážejí a 
tudíž nezaručují, na základě současného systému tvorby, požadavky uváděné v NSP a NSK. 

Ačkoli tyto dva systémy spolu úzce souvisí a měly by být využívány jako jeden celek, není 
tomu tak. Systému chybí koordinační vazby pro přímé propojení.  

Funkční změnu by mohlo přinést propojení NSP, NSK, RVP, ŠVP. Postupně by bylo možno 
dopracovat a sjednotit závazné postupy a sdílet společnou metodiku při dopracování a aktualizaci 
jednotlivých soustav.  

To umožní vytvořit vazby NSP, NSK, RVP a ŠVP, jejichž propojení zajistí podmínky pro 
slaďování požadavků na odborné kvalifikace s obsahovou stránkou odborného kurikula. 
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7.3 METODIKA MODELOVÁNÍ KOOPERAČNÍCH VAZEB 

Na základě zjištění uskutečněných během analýz projektů zaměřených na spolupráci 
středních odborných škol a firem, vyplynula doporučení, která navrhují úpravy systému, 
systémových vazeb, využití složek a rozšíření jejich kompetencí. Mnohé jsou již v současném 
systému funkční. Je však třeba podpořit vznik pracovních pozic a orgánů, které v systému schází a 
tím zamezit a odstranit nežádoucí zprostředkující subjekty, duplicity, informační nepřehlednost a 
institucionální roztříštěnosti.  

Propojení by mělo umožnit přímou spolupráci mezi sférou vzdělávání a sociálními 
partnery na jednotlivých úrovních. Pro funkční spolupráci je nutno vytipovat partnery dané 
úrovně a vytvořit podmínky.  

Cílem disertační práce, jak již bylo uvedeno v jejím úvodu, je návrh dynamického modelu 
síťových kooperačních vazeb průmyslového managementu, vzdělávací soustavy a orgánů veřejné 
a státní správy, který přispěje k slaďování nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce, zajistí 
dostupnost komplexních zdrojů dat a informací o současných a očekávaných potřebách trhu práce 
a vytvoří systém kontinuálního předávání těchto informací. 

Model je výsledkem: 

 analýz vycházejících ze 160 vytipovaných projektů z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VK) z oblasti podpory 1.1 – zvyšování kvality ve vzdělávání se 
zaměřením na spolupráci odborných škol a zaměstnavatelů, jejichž seznam je uveden 
v příloze 6. 

 analytických kapitol 4, 5, 6, 7, 8, jejichž informační zdroje byly čerpány z projektů IPn 
POSPOLU, Rozvoj a implementace NSK, UNIV 3, IPn VIP Kariéra, UNIV 2, KURIKULUM S, 
PILOT S, účelové a grafické uspořádání informací je autorské, 

 kontaktních konzultačních setkání se zprostředkujícími subjekty projektového řízení ve 
všech krajích, 

 individuálních návštěv jednotlivých řešitelů projektů a seznámení se s konkrétními 
výstupy těchto projektů. 

Základní logika modelu: 

 Účelem modelu je podpořit kooperační vazby systému úpravou legislativy a změnou 
koncepce řízení a financování odborného školství.  

 Pro funkční spolupráci je nutno vytipovat partnery dané úrovně a vytvořit podmínky. 
Součástí je návrh vzniku pracovních pozic a orgánů, které v systému schází, a ty následně 
institucionalizovat.  

 Model podporuje vytváření podmínek pro průběžnou konfrontaci s praxí, za účelem 
dosažení flexibilní reakce vzdělávacího systému na vývoj požadavků trhu práce a 
ekonomiky.  

Aplikací modelu by mělo být dosaženo omezení „bujení“ množství nepřehledných 
obsahově prázdných informací, již tak přebujelých informačních zdrojů bez koncepčních vazeb. 
Tvorbě účelových informací „pro nikoho“, bez uživatele. 

Daná problematika byla sledována z pohledu odborníků z řad ředitelů škol, zřizovatelů, 
zaměstnavatelů a široké odborné veřejnosti, vychází z polostrukturovaných rozhovorů, aniž by 
byla jejich výpověď omezena jakýmkoliv výběrem. [53] 

Model byl zpracován na základě analýz, konzultací, pozorování, komparace, 
experimentování a je vyústěním mezi teorií - mírou možného, hypotézou, a realitou.  
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Tvorba modelu dodržovala postupné fáze zobrazené na obrázku 27. 

 
Obr. 27 Fáze tvorby modelu 

Analytická část práce se snaží o potvrzení či vyvrácení hypotézy. Ani potvrzení hypotézy 
však nepředstavuje jednoznačně pravdivou tvář reality, nýbrž jen obraz o ní, který vyžaduje další 
ověřování.  

7.4 KOOPERAČNÍ MODEL 

Systémovým přístupem, metodou modelování, je navržena soustava na sebe navazujících 
funkčních dílčích vazeb mezi subjekty na jednotlivých úrovních za účelem realizace spolupráce 
s maximálním využitím existujících prvků systému. 

Ukazuje se, že modelování systému spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů 
ve vazbě na potřeby trhu práce je nutno diferencovat na různé úrovně. Modelováním byly 
vytvořeny tři základní systémové úrovně. Rozlišení jednotlivých úrovní umožňuje sledovat, 
zachytit a transformovat do norem, vzdělávacích programů a jiných dokumentů, vývoj potřeb a 
požadavků sociálních partnerů ve vazbě na potřeby národního hospodářství. Kategorizace úrovní 
je následovná: 

 I. úroveň  - základní spolupráce na úrovni školy a podniku, 

 II. úroveň - regionální úroveň – kraj, 

 III. úroveň   - národní úroveň. 

Jednotlivé úrovně spolu úzce souvisí, přičemž každá má zároveň výrazně odlišná specifika. 
Jejich prostupnost a funkční vazby umožní identifikaci dlouhodobých i aktuálních požadavků 
zaměstnavatelů napříč oborovým spektrem, následná opatření vedoucí k vyřešení požadavků, 
případně přijetí relevantních opatření na jednotlivých úrovních za účelem optimální vzdělávací 
nabídky odrážející požadavky praxe. Je potřeba zamezit pouhému evidování problémů. Je nutné 
nastavit systém, který je bude řešit. 

Model navrhuje časové rozložení požadavků na jednotlivých úrovních. V oblasti 
počátečního odborného vzdělávání jsou relevantní střednědobé a dlouhodobé prognózy 
profesních a kvalifikačních potřeb, vycházející z podrobných profilů profesních skupin a obsahující 
hodnocení vzdělanostní a odvětvové struktury. K tomuto účelu by měly být vytvořeny úrovně a 
jím odpovídající mechanismy flexibilní reakce na krátkodobé a dlouhodobé požadavky firem. V 
oblasti dalšího vzdělávání jsou potřebné hlavně krátkodobé výhledy a pružná reakce vzdělávací 
instituce požadavek realizovat. 

 Na úrovni I. by byly řešeny operativně krátkodobé požadavky v rámci přímé spolupráce 
mezi podniky a odbornými školami. Přímá spolupráce mezi podniky a odbornými školami 
umožní vytvoření efektivní sítě kooperačních vazeb, zabezpečí prostřednictvím smluvních 
forem spolupráce mezi odbornými školami a podniky pružnou reakci vzdělávacího 
systému na pokrytí individuálních požadavků zaměstnavatelů, což by se odrazilo v reálně 
nastavené oborové nabídce a počtu přijímaných žáků.  

 Na úrovni II. by byly řešeny jak krátkodobé tak i dlouhodobé požadavky. Na této úrovni 
by docházelo k provázanosti se zaměstnavateli, zřizovateli, úřadem práce, základními 
školami, rodiči, žáky a ostatními aktéry, s přesahem do úrovní I. a III. Na regionální úrovni 
schází orgán, který by disponoval výbornou orientací ve vzdělávací nabídce regionu, 
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sumarizoval požadavky regionálních podniků i malých zaměstnavatelů, kteří nemají 
navázanou přímou spolupráci s konkrétní školou nebo postrádají orientaci ve vzdělávacím 
trhu. Na této úrovni by docházelo k propojení zájemců o spolupráci ze strany podniků, 
středních i malých firem, i jednotlivých živnostníků, s příslušnou odbornou školou, kteří 
doposud nemají vytvořenou přímou vazbu na odbornou školu a nevědí jak postupovat a 
jak tuto spolupráci navázat. Na této úrovni by byla poskytnuta pomoc v hledání 
adekvátního partnera pro spolupráci. Na základě metodické podpory zprostředkována 
vazba mezi subjekty. Tato organizační platforma by měla přesah mezi I. a III. úrovní. Na 
této úrovni by docházelo k zajištění vazby s krajským koordinačním subjektem na úrovni 
III., byly by poskytovány ucelené přehledy vývoji situace v regionu.  

 Na úrovni III. by byly řešeny dlouhodobé potřeby a strategické vize. Na této úrovni by 
mělo dojít k vytvoření mezirezortního krajského koordinujícího orgánu (dále jen krajský 
zmocněnec), který by na základě sjednocené metodiky, postupů, pravidel a jednacího 
řádu disponoval regionálními predikcemi vývoje potřeb jednotlivých odvětví, odhady 
trendů vývoje kvalifikačních požadavků profesí v ČR. Zajišťoval tak reakci a provázanost 
operativního a bilančního zhodnocení potřeb a disponibilních zdrojů. Na základě podkladů 
z úrovně II. a námětů expertů na obsahové změny v RVP, by mohlo dojít k reálnému 
nastavení oborové vzdělávací nabídky, sítě škol.  

K nastavení regulačních nástrojů pro optimalizaci, regulaci sítě škol napříč všemi 
zřizovateli (státní, soukromé a jiné) a potřebné změně legislativy a financování. 

7.4.1 Kooperační model – Výchozí stav 

V reálném ekonomickém prostředí každý podnik/firma je v přímém kontaktu se svými 
odběrateli. Na stejném principu by měla být založena spolupráce odborných škol a 
zaměstnavatelů jakožto primárních „odběratelů“ absolventů škol. V současné době lze svět 
vzdělávání a svět zaměstnavatelů spatřovat jako dva téměř izolované světy, systémově 
nepropojené (viz Obr. 28). Bez zásahu systémových změn by mohlo, s určitou nadsázkou, 
v budoucnu zaznít konstatování, že primárním odběratelem absolventů škol je úřad práce, který 
následně bude hledat cesty k oborové nápravě, formou mnohdy neefektivní rekvalifikace. 

Řízení odborného vzdělávání spadá primárně do působnosti MŠMT ČR, které je 
zodpovědné za tvorbu RVP, financování a vytváření strategických dokumentů, jakými jsou hlavně 
dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávací soustavy, které vypracovává jednou za čtyři roky. 
Každoročně se pak zpracovávají zprávy o jejich naplňování. Na regionální úrovni mají tuto 
povinnost v přenesené působnosti krajské úřady. Tento dokument by měl být klíčovým 
podkladem pro tvorbu kurikula na všech úrovních. Na krajské úrovni by měl být klíčovým 
podkladem pro optimalizaci struktury škol v závislosti na potřebách trhu práce. 

Dlouhodobé záměry ovšem dle analýz a dosavadních zkušeností z regionů neplní 
očekávanou úlohu při přizpůsobování nabídky oborů požadavkům regionálního trhu práce, 
aktuálnímu demografickému vývoji, ani při optimalizaci sítě škol. Pro zlepšení fungování systému 
je v modelu navrženo posílit na všech úrovních koordinační řízení.  

Velcí zaměstnavatelé již hledají cesty k tvorbě a získávání personálních zdrojů z řad 
absolventů středních odborných škol. Hledají cesty a formy k zapojení se do spolupráce na 
přípravě mladé generace na budoucí povolání. Složitější situace je v oblasti malých a středních 
firem, které se neorientují v  regionální síti škol a její oborové nabídce. Nevědí jak postupovat, jak 
a s kterou školou začít spolupracovat, kdy a s jakým časovým předstihem uplatňovat požadavky na 
budoucí absolventy. 

Průvodními závažnými problémy jsou demografický vývoj a nesystémová optimalizace 
škol zřízených kraji, kdy schází legislativní nástroje pro regulaci napříč zřizovateli. Bez objektivních 



  14 

transparentních optimalizačních nástrojů a kritérií nebude docíleno ekonomicky efektivní 
struktury oborové nabídky vzdělávacího systému.  

 
Obr 28. Schematické znázornění současného stavu izolovaných systémů: vzdělávacího a zaměstnavatelů. 

Vycházíme-li ze současné situace, je zřejmé, že výše popsaný systém není dostatečně 
účinný a neodpovídá vývoji ekonomiky národního hospodářství, jak na úrovni státní správy, 
regionální úrovni, tak na úrovni přímé spolupráce odborných škol se zaměstnavateli.  

7.4.2 Kooperační model - Základní modelová situace 

Na základě analytických postupů byly pro tvorbu modelu definovány jednotlivé systémové 
úrovně a jim odpovídající vazby. V koncepci kooperačního modelu se počítá s tím, že spolupráce 
škol a firem musí být koordinována na celostátní úrovni, regionální i úrovni vzdělávacích institucí. 

Základní model, ze kterého bylo vycházeno, je na obrázku 29, kde jsou schematicky 
znázorněny scházející kooperační vazby a do systému začleněn scházející koordinační subjekt. 

 
Obr. 29 Základní model kooperačních vazeb 
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Schází orgán v resortu školství, který by disponoval informacemi z průzkumu trhu. Chybí 
subjekt kooperace, který by soustředil a sumarizoval požadavky trhu práce na odhadnutelný vývoj 
jednotlivých odvětví, na očekávané trendy vývoje kvalifikačních požadavků profesí v České 
republice a zajistil tak provázanost operativního a bilančního zhodnocení disponibilních zdrojů a 
poskytoval informace a podklady pro zpracování námětů expertů na změny ve vzdělávání. 
Kontinuita, zkvalitňování těchto procedur a vytváření systémových vazeb posílí především kvalitu 
a relevanci obsahu vzdělávání, nastaví akceptovatelné standardy vzdělávacích programů. 

7.4.3 Kooperační model - Úroveň I. – kooperace školy a zaměstnavatele 

Na úrovni školy spolupráce se sociálními partnery pokrývá široké spektrum odborných 
činností v závislosti na typu spolupráce, které vyžadují systematickou kontinuální práci. 
V současné době spolupráce školy a podniku vychází a navazuje na historické vazby. Je založena 
na osobních vazbách a aktivitě jednotlivců. Zaměstnavatelé i školy mají snahu o spolupráci, avšak 
zaměstnavatelé i školy, postrádají pracovníka, pracovní pozici, pro kontinuální komunikaci a 
koordinaci zajišťující jednotlivé aktivity spolupráce. 

První úroveň (viz Obr. 30) vymezuje vazby spolupráce mezi školou a podnikem, zajišťující 
strukturní oborovou relevanci a kvalitu vzdělávání. V této úrovní dochází k smluvnímu zajištění a 
vymezení obsahu a forem spolupráce, předání početních a profesních požadavků zaměstnavatelů 
na přípravu žáků v dané škole.  

Tato přímá vazba mezi podnikem a konkrétní školou přispěje k reálně nastavené oborové 
a početní vzdělávací nabídce jednotlivých středních škol, vycházejících ze skutečných požadavků 
zaměstnavatelů, a tím přispěje k zajištění personálních zdrojů pro spolupracující zaměstnavatelský 
subjekt.  

Dle oborového zaměření školy vznikají různé formy spolupráce, které se zaměřují 
především na společný postup při popularizaci technických oborů a vytvořením metodiky postupu 
náborových aktivit. Součástí těchto aktivit je i informovanost o podmínkách studia a možnostech 
uplatnění absolventů daných oborů u konkrétního zaměstnavatele.     

Cílem spolupráce je provázanost odborného vzdělávání s reálným výkonem práce. Na 
základě smluvních podmínek zajistit výkon odborného výcviku, praxe přímo v reálném pracovním 
prostředí, a tím přispět k vytvoření kooperační vazby umožňující průběžnou reakci na požadované 
kvalitativní změny obsahu vzdělávání, které se na základě spolupráce projeví ve změně obsahu 
školního vzdělávacího programu. Tím bude umožněno zaměstnavatelům prostřednictvím ŠVP 
přímo ovlivňovat kvalitativní úroveň kompetencí a profesní profil absolventa tak, aby odpovídaly 
vývoji kvalifikací a potřebám zaměstnavatelů.  
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Obr. 30 Kooperační model na úrovni školy a zaměstnavatele 

Spolupráce mezi školou a podnikem při odborném vzdělávání je ze strany škol do jisté 
míry i v současné době povinná. Ze strany zaměstnavatelů je dobrovolná. Smlouvu mezi školou a 
firmou je možno uzavřít na základě vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání 
v konzervatoři na základě § 12 – náležitosti smlouvy mezi školou a firmou, avšak k současně 
nastaveným podmínkám spolupráce se realizuje velmi obtížně.    

Vytvořený model funkčně propojuje sféru vzdělávání se sférou zaměstnavatelskou. 
Schéma na obrázku 30 znázorňuje tři stupně spolupráce, vztahy a z nich vyplývající vazby, mezi 
konkrétní školou a podnikem. 

První stupeň popisuje spolupráci školy a podniku, zajišťující strukturní oborovou relevanci 
a kvalitu vzdělávání. Zde dochází k předání početních a profesních požadavků zaměstnavatelů na 
přípravu žáků v dané škole. Tato přímá spolupráce přispěje k reálně nastavené oborové a početní 
vzdělávací nabídce středních škol, vycházejících ze skutečných požadavků zaměstnavatelů, a tím 
zajistí personální zdroje pro spolupracující zaměstnavatelský subjekt. 

Druhý stupeň spolupráce se zaměřuje na společný postup při popularizaci technických 
oborů a vytvoření společného postupu náborových aktivit. Součástí těchto aktivit je i 
informovanost podmínkách studia a o možnosti uplatnění absolventů daných oborů u konkrétního 
zaměstnavatele.     

Model respektuje, že za vzdělávání nese zodpovědnost škola, a proto proces přijímacího 
řízení je plně v kompetenci školy.  

Třetí stupeň zajišťuje provázanost odborného vzdělávání s reálným výkonem praxe. Na 
základě smluvních podmínek zajišťuje výkon odborného výcviku, praxe přímo v reálném 
pracovním prostředí. Zde dochází ke spolupráci pedagogických pracovníků s odborníky z praxe, 
která zachytí vývoj techniky a technologií v oboru a požadované kompetence. Zvýšení kvalitativní 
úrovně kompetencí absolventů tak, aby odpovídaly potřebám zaměstnavatelů, napomůže 
vzájemná spolupráce, která se odráží v obsahové stránce vzdělávacích programů. V neposlední 
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řadě i v kooperaci při přípravě a společné realizaci závěrečných zkoušek a účastí odborníků z praxe 
na těchto zkouškách. Takto vykonaná závěrečná zkouška garantuje zaměstnavatelům jimi 
požadované kompetence a absolventům poskytuje možnost získání zaměstnání v podniku, v němž 
probíhal odborný výcvik nebo odborná praxe. Faktory, které ovlivní a usnadní přechod absolventů 
do praxe, jsou právě získané pracovní návyky, dovednosti a kompetence požadované firmou, 
orientace ve firemním prostředí, znalost firemních procesů a kultury.  

Zamezilo by se nevyváženosti v oborové nabídce, nežádoucím duplicitám, nepřehlednosti 
v poskytovaných informacích.  

Zkvalitňování těchto procedur a vytváření systémových vazeb znamená dbát především na 
kvalitu a relevanci obsahu vzdělávání, stanovit standardy kontinuálních ověřitelných výstupů.  

Efekty 

 spolupráce - síťování škola a zaměstnavatel, přispěje k optimální oborové nabídce a 
odpovídající síti škol na základě kontinuální smluvní formy spolupráce školy a firmy,  

 zapracování požadavků zaměstnavatelů na kompetence do školních vzdělávacích 
programů,  

 umožní propojit školní vzdělávací programy a rámcové vzdělávací programy 
s odpovídajícími profesními kvalifikacemi národní soustavy kvalifikací  

 usnadní žákům počátečního odborného vzdělávání přípravu na profesní kvalifikace NSK již 
v rámci vzdělávacího procesu ve školách, 

 podpořit postupnou standardizaci obsahu vzdělávání vycházejících z požadavků NSK. 

Spolupráce škol a zaměstnavatelů následně přináší další pozitivní efekty vzniklé úsporou 
nákladů vynaložených na nábor pracovníků, menší procento fluktuace spojené se znalostí místních 
podmínek, snížení rizika chybného obsazení, zkrácení doby zapracování, snížení nákladů na 
doplňkové odborné vzdělávání zaměstnanců, podniky se stávají nezávislými na trhu s pracovní 
silou. Kvalitní pracovní síla je také silným lokalizačním faktorem investic. 

Při realizaci spolupráce mezi školou a podnikem schází na školách odborná pracovní 
pozice, která bude komunikovat, organizovat, plánovat a realizovat spolupráci se: 

 zaměstnavateli, 

 oblastním kariérním poradcem (IVPS), (viz kapitola 9.4.4) 

 kariérním poradcem na ZŠ, 

 dalšími sociálními partnery (rodiče, žáci). 

Propojení systémů bude vyžadovat rozšíření personálního obsazení středních odborných 
škol.  

Model kooperace navrhuje zavedení systémové pracovní pozice „PRACOVNÍK PRO 
KONTAKT SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY“, tato pracovní pozice by mohla mít pouze rámcově 
vymezenou pracovní náplň, kterou by si školy mohly přizpůsobit dle aktuálních potřeb a forem 
spolupráce se sociálními partnery. 

V tabulce 20 jsou shrnuty kvalifikační požadavky a kompetence pracovníka pro kontakt se 
sociálními partnery.  

Tab. 20 Pracovník pro kontakt se sociálními partnery – školní úroveň - SŠ 

PRACOVNÍK PRO KONTAKT SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY – ŠKOLNÍ ÚROVEŇ – SŠ 

ZNALOSTI: ROZSAH PŮSOBNOSTI: 

 Oborové znalosti  

 Kapacita školy 

 Oborová vzdělávací nabídka 

 Analýza zaměstnavatelů v regionu 

 Vytváření kontaktů – síťování se zaměstnavateli 

 Vytváření smluvního základu spolupráce 



  18 

 Podmínky přijetí ke vzdělávání 

 Personální orientace  

 Regionální firemní složení 

 Síť základních škol 

 Legislativní orientace 
 

 Podniky (vazba pro spolupráci, forma, kapacity, smlouvy) 

 Komunikace s kariérním poradcem na regionální úrovni 

 Výchovní a kariérní poradci ZŠ – spádovost 

 Spolupráce s VŠ odpovídajícího oborového zaměření 

 ÚP (IVPS) – průběžná informovanost – říjen, duben sledovat 
úspěšnost absolventů 

 získávat a sdělovat oborové požadavky 

 komunikace s rodiči a žáky 

 rozpoznat a hodnotit věcné vztahy v různých kontextech 

Tato pracovní pozice by zaměstnavatelům a ředitelům škol umožňovala doplnit 
dlouhodobě postrádanou personální pozici, která by relevantně své pracovní náplni, umožňovala 
vytvářet spolupráci s podniky a tuto spolupráci rozvíjela. Návrh nové kvalifikace pro ověřování dle 
zákona č. 179/2006 Sb. – „Rodný list“ pozice Pracovník pro kontakt se sociálními partnery (viz 
Příloha 7).    

Byla by vytvořena pevná základna umožňující orientaci v dané problematice, vycházející 
z potřeb školy a sociálních partnerů, znající místní provozní reálné podmínky a možnosti školy a 
orientující se na regionálním trhu práce.  

Na základě ověřování s řediteli škol a statutárními zástupci lze doporučit zřízení této 
pracovní pozice v rozsahu závislém na počtu žáků a oborovém složení školy. Pracovník pro kontakt 
se sociálními partnery by byl zaměstnancem školy. Doporučuji možnost, aby takovýto úvazek 
mohl být dle provozní potřeby školy rozdělen i mezi více osob (pedagogické i nepedagogické 
zaměstnance školy), podle potřeby školy, náplně a prováděných činností. Příkladem může být 
víceoborová SŠ, kde kontakt se sociálními partnery provádí několik osob podle zaměření. 
Ředitelům umožnit tyto zaměstnance systémově začlenit do organizačního řádu školy a finančně 
v rámci mzdového tarifu ohodnotit. Financování by bylo řešeno navýšením rozpočtu školy 
zřizovatelem v závislosti na počtu oborů vzdělání, které škola vyučuje, počtu smluvních pracovišť, 
ve kterých škola zajišťuje odborný výcvik nebo praktické vyučování, celkovém počtu umístěných 
žáků v reálném pracovním prostředí firem – žákohodin. 

Závěrem je nezbytné dodat, že školy jsou personálně podhodnocené. Navrhovaná 
pracovní pozice by tak měla částečně umožnit, vylepšit, zjednodušit, případně vyřešit středním 
odborným školám otázku spolupráce se sociálními partnery. Přičemž je však nutno respektovat 
systém, který již na školách byl vybudovány a funguje. Zavedení výše uvedené profesní kvalifikace 
by do budoucna mělo podpořit konkrétní pracovníky, kteří již tuto činnost vykonávají, v rámci 
jiných pracovních pozic nebo nad rámec svých pracovních povinností. Prioritně by tato pracovní 
pozice měla být obsazena z řad zkušených pracovníků dané školy, kteří disponují potřebnými 
zkušenostmi a znalostmi. V případě doplnění kvalifikace by se vycházelo z požadavků kladených na 
tuto pozici v rámci NSK. 

Klíčovým pro stanovení obsahu pracovníka pro kontakt se sociálními partnery byla idea, 
aby tato pozice byla přínosem pro žáky, školu i sociální partnery – zaměstnavatele.   

Důsledkem vytvořené sítě kooperačních vazeb by bylo rozšíření možných forem spolupráce 
(společný nábor žáků, exkurze, sponzorství, výkon OV/PV v reálném pracovním prostředí, zapojení 
odborníků z praxe do vzdělávacího procesu, společné vytváření zadání závěrečných zkoušek, účast 
odborníků z praxe u závěrečných zkoušek) vedoucí k spoluvytváření a úpravě ŠVP, reflektující 
reálné pracovní prostředí a požadavky.  

7.4.4 Kooperační model - Úroveň II. – kooperace na regionální úrovni: 

Krajská úroveň, vymezuje spolupráci na regionální úrovni (viz Obr. 31), vytvoření 
funkčních vazeb zajišťujících reálnou oborovou nabídku škol v regionu pro zachování stability a 
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kontinuity sítě škol a školského systému, uspokojení potřeb relevantních partnerů a vzdělávacích 
potřeb uchazečů.  

Kooperační systémové vazby této úrovně by zajišťovaly změnu přístupu k stanovování 
každoroční vzdělávací nabídky středních odborných škol regionu. Bylo by dosaženo objektivního 
nastavení pravidel pro reálnou regionální školní vzdělávací nabídku napříč všemi zřizovateli. 
Vzdělávací nabídka škol v regionu by nebyla stanovována v převážné míře na základě zřizovatelem 
doporučeného počtu tříd, jež může daná škola v daném oboru otevřít a provozních a personálních 
podmínek škol, mnohdy s cílem udržitelnosti zaměstnání pedagogických pracovníků škol a 
zachování existence škol.  

Na úrovni kraje by měla být regulovaná nabídka škol prostřednictvím reálně nastavených 
oborových a kapacitních limitů škol ve školském rejstříku, vycházejících z predikovaných potřeb 
trhu práce. (pozn. Kapacita střední školy – je dána výčtem oborů vzdělání, které škola může 
vyučovat, nejvyšším povoleným počtem žáků v jednotlivých oborech a nejvyšším celkovým 
povoleným počtem žáků, zapsaných v rejstříku škol dle § 149 odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon).  

Tím by se vyřešil problém, kdy roli zřizovatele vykonává kraj v samostatné působnosti a 
jedná se o rozhodnutí samosprávy, které náleží politické reprezentaci, zatímco vedení rejstříku 
škol a přerozdělování normativu spadá do tzv. přenesené působnosti kraje, do níž orgány 
samosprávy nezasahují a nad níž vykonává dohled MŠMT ČR.  

Na regionální úrovni chybí nezávislý orgán, který by zajišťoval permanentní monitorování 
vývoje kvalifikačních potřeb, přenos informací o pracovním trhu, jak z hlediska oborového složení, 
tak z hlediska kvantitativních potřeb, včetně možnosti uplatnění různých kvalifikačních skupin na 
trhu práce.  

Vzhledem k spektru cílových skupin je potřebné vytvoření platformy odpovědných 
partnerů a jim příslušných kooperačních vazeb na jednotlivých úrovních, zajišťující „Systém 
včasné identifikace a predikce kvalifikačních potřeb trhu práce“.  

V současné době na regionální úrovni působí Informační a poradenská střediska (IPS) u 
úřadu práce (ÚP), avšak jejich kompetence jsou velmi omezené a nezajistí celou škálu žádaných 
činností umožňujících propojení jednotlivých sociálních partnerů v plném rozsahu.  

Pro stanovení požadavků na jednotlivé kvalifikace, které jsou sumarizovány v NSK, se staly 
důležitým orgánem Sektorové rady. Jedná se o odbornou platformu, zajišťující zpracování 
požadavků zaměstnavatelů příslušného sektoru NH na profesní kvalifikace.  Za účelem přenosu 
požadavků zaměstnavatelů do obsahu vzdělávacích programů by bylo zapotřebí tuto platformu 
rozšířit o účast a systematické zapojení vzdělavatelů. Tím docílit spolupráci již při přípravě 
požadavků na profesní kvalifikace a ty flexibilně zapracovat do vzdělávacích programů RVP a ŠVP.  

V tomto ohledu by měl být na krajské úrovni vytvořen krajský koordinační subjekt – orgán, 
který by koordinoval činnost regionální platformy sociálních partnerů.  
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Obr. 31 Kooperační model na regionální úrovni  

Spolupráce na regionální úrovni se nemusí vyvíjet napříč celým profesním a vzdělávacím 
spektrem najednou, ale postupně. Je potřebná spolupráce podnikových kooperačních partnerů, 
kteří se chtějí zapojit do vzdělávacího procesu a účastnit se na vývoji profesí. Existující formy 
spolupráce a účast při tvorbě ŠVP, mohou sloužit jako základ, na který vývoj spolupráce podniků a 
středních odborných škol může průběžně navázat a implementovat své požadavky na obsah a 
formy vzdělávacího procesu dle vývoje techniky a technologií i do RVP. 

Postup by umožnil: 

 Stanovit obsah ŠVP odborně-specificky a podnikově-relevantně, odpovídající popisu 
profesí, tzn., aby byla umožněna profesní identita. 

 Zajistit, aby obsah ŠVP, odpovídal popisu profesí. Podmínkou je zachování jeho širší 
vymezení, zajišťující všeobecné a přenositelné znalosti a dovednosti, pro možnost 
uplatnění i mimo připravující podnik.      

 Zohlednit vývoj struktury dalšího vzdělávání umožňující v průběhu profesní kariéry 
udržení a zvyšování odborné kvalifikace. 

 Vývoj vzdělávacích plánů a popisu profesí realizovat na základě principu konsenzu se 
zapojením podniků a vzdělávacích institucí.  

 Propojení obsahu ŠVP a vývoje profesí s trhem práce a jeho kvalifikačními potřebami.  

Pro podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů není vytvořen systém, nejsou stanovena 
pravidla, metodika, hodnotící kritéria a standardy spolupráce. Na regionální úrovni je nejednotný 
přístup krajských úřadů, neexistují žádné systémové přehledy faktické spolupráce škol a firem, 
není oficiálně zjištěn a sumarizován zájem firem o zapojení do spolupráce a zřizování provozních 
vzdělávacích pracovišť. 

Zajištění a posílení systémových vazeb spolupráce na regionální úrovni by podpořilo 
zavedení „Informačně vzdělávacích a poradenských středisek“ (IVPS) na úrovni „okresů“, 
poskytující komplexní poradenské a zprostředkovatelské služby. Zajišťující přímou metodickou, 
informační a organizační pomoc školám i firmám při realizaci spolupráce a žákům a rodičům 
poradenství při volbě, změně nebo doplnění vzdělání.  
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Pro zavedení tohoto systémového prvku lze doporučit využít již existující síť informačních 
a poradenských středisek (IPS) u úřadu práce s rozšířením a úpravou jejich kompetencí, které jsou 
popsány níže.  

Poradenská oblast poskytuje: 

 informace o oborové nabídce SŠ, spolupráce se SŠ, 

 informace o uplatnitelnosti na trhu práce, 

 kariérní poradenství – změna oboru, zahájení pokračování ve studiu, nasměrování kariéry 
apod., 

 informace o získání dílčích a úplných kvalifikací, další vzdělávání, 

 přípravné a vzdělávací kurzy, informační semináře. 

Poradenská oblast zprostředkovává: 

 kontakt s krajským koordinačním subjektem, 

 kontakt s koordinátorem pro kontakt se sociálními partnery na SŠ, 

 kontakt s regionálními zaměstnavateli, 

 nabídku volných pracovních míst a poptávku po nich, 

 konzultace s odborníky. 

V IVPS by měla být zavedena systémová odborná pozice v oblasti školství – „KARIÉRNÍ 
PORADCE NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI“. Neboť propojení vazeb vyžaduje vytvoření stabilní 
institucionalizové sítě přenosu informací.  

Tabulka 2 uvádí požadavky na pozici Kariérní poradce na regionální úrovni.  

Tab. 2 Kariérní poradce na oblastní regionální úrovni 

KARIÉRNÍ PORADCE NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

ZNALOSTI – SVĚT PRÁCE: ZNALOSTI – SVĚT VZDĚLÁVÁNÍ: 

 Rozložení firem v regionu 

 Požadovaná povolání a kvalifikace 

 Zájem firem o spolupráci se vzdělávacími 
institucemi 

 Regionální strategií 

 Trh práce 

 Uplatnitelnost 

 Legislativní orientace 
 

 Regionální síťování škol a firem (školy, zřizovatel) 

 Oborová nabídka 

 Další vzdělávací nabídky 

 Další poskytované služby 

 Mapování zájmu podniků o spolupráci se SŠ 

 Mapování zájmu žáků o oborové zaměření 
včetně kariérního poradenství 

 Spolupráce s Krajským koordinačním subjektem 

 HK, SR (znalost a výměna požadavků, podklady 
pro reg. strategie) 

 Legislativní orientace 

Systémová odborná pozice v oblasti školství - Kariérní poradce na regionální úrovni – by 
zajištoval a disponoval informacemi o spádové síti škol, její oborové struktuře a početní nabídce u 
škol všech zřizovatelů (obec, kraj, církev, soukromý subjekt). Dále by zajistil sběr oborových 
požadavků od sociálních partnerů a zprostředkoval kontakt pro přímou spolupráci se SŠ. Přispíval 
by k optimalizaci oborové nabídky škol v regionu spoluprací s regionálními subjekty a ÚP, prováděl 
komparaci potřeb regionálního trhu práce s oborovou nabídkou škol a tuto komparaci v oborové 
nabídce průběžně zohledňoval.  

Výsledky tohoto zpracování by mohly sloužit jako podklady a doporučení pro „KRAJSKÝ 
KOORDINAČNÍ SUBJEKT“, který by dané informace využíval pro dotační a rozvojové programy 
regionu, krajské akční plány, strategická rozhodování na úrovni kraje, ale také pro spolupráci na 
národní úrovni s národním koordinačním orgánem.  



  22 

Pojetí „Krajského koordinačního subjektu“ by mělo vycházet z komplexního chápání 
odpovědnosti za řešení otázek zaměstnanosti, vzdělávání, sociální oblasti. Na úrovní II. propojit 
krajský koordinační subjekt s oblastním IVPS, se zástupci zřizovatelů a státních institucí 
jednotlivých resortů, se zástupci v hospodářských komorách, sektorových radách a paktech 
zaměstnanosti. V tomto pojetí je vhodné vytvořit na úrovni krajů koordinační orgán, který by 
koordinoval oblast vzdělávání a zaměstnanosti ve vazbě na rozvoj lidských zdrojů komplexně, řešil 
odborné vzdělávání ve vztahu k zaměstnanosti a přenášel tyto podněty do dlouhodobých záměrů 
rozvoje vzdělávání v příslušném regionu (viz Obr. 32).  

 
Obr. 32 Kooperační model krajský koordinační subjekt na regionální úrovni 

Na regionální úrovni pracují v současnosti Rady pro rozvoj lidských zdrojů, Krajské rady 
hospodářské a sociální dohody, avšak není v jejich silách zajistit a podpořit veškeré vazby 
vyžadující spolupráci sociálních partnerů. Není nezbytné vytvářet nový orgán, jednou z možností 
je rozšíření jejich působnosti o kompetence spojené s koordinací odborného vzdělávání.  

Je možno využít dobré zkušenosti v krajích a ponechat na jejich rozhodnutí, který již 
funkční orgán bude pověřen koordinací a vytvářením konsenzu o prioritách, konkrétních 
požadavcích mezi mnoha nezávislými subjekty působícími v daném regionu.  

Důsledkem soustředění vzdělávací nabídky s požadavky regionálních zaměstnavatelů na 
jednom místě je zvýšení povědomí o požadavcích regionálního trhu práce a odpovídající 
vzdělávací nabídce s dopadem na oborovou a kapacitní regulaci, případně optimalizaci sítě škol.  

7.4.5 Kooperační model - Úroveň III. – kooperace na národní úrovni:  

Třetí úroveň, vymezuje spolupráci na národní úrovni. Pro fungování a ve snaze zavedení 
kooperačního modelu vzdělávání, je potřebné mít jasné a transparentní struktury s pevně 
vymezenými kompetencemi na všech úrovních s vědomím, že propojení vzdělávacího systému 
s hospodářskou sférou má pro efektivní fungování odborného vzdělávání velký význam. Za tímto 
účelem je vhodné ustanovit „KOORDINAČNÍ ORGÁN NA NÁRODNÍ ÚROVNI“. 

Zřízení koordinačního orgánu na národní úrovni by zmírnilo roztříštěnost informačních 
zdrojů. Nutnou podmínkou je stanovení kompetencí, sjednocení metodiky a postupů za účelem 
systematizace a institucionálního zakotvení v systému.  

Postup popisují následující kroky:  
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 Metodologii projekcí trhu práce členit podle odvětví a jim odpovídajících profesí 
v propojení na příslušné obory vzdělávání.  

 Na základě počtu zaměstnaných v dílčích sektorech ekonomiky odvodit vývoj požadavků.  

 Následně přiřadit požadavky na vývoj vzdělanostní struktury v rozdělení podle skupin a 
oborů vzdělání.   

Koordinační orgán na národní úrovni bude podporovat vzájemnou spolupráci organizací a 
institucí podílejících se na realizaci odborného vzdělávání, dále také přispívat k uzavírání sociálních 
a sektorových dohod, přenášet a zajišťovat zpětnovazebné informace o vývoji, vzdělávacích 
prioritách a možnostech jednotlivých regionů. Třetí úroveň propojuje národní koordinační subjekt 
s koordinačním orgánem na krajské úrovni, viz znázornění vazeb na Obr. 33. Společně stanoví 
postup jak zabezpečit realizaci požadavků odvětví uváděných v NSK na změnu obsahu vzdělávání 
v rámci RVP a zabezpečit personální zdroje pro odvětví vycházející z požadavků NSP.  

Úkoly koordinačního orgánu na národní úrovni by měly být:  

 sledovat a vyhodnocovat technologické, ekonomické, investiční trendy v návaznosti na 
vývoj oborové nabídky pro optimální využití kapacit škol, 

 spolupráce s hlavními subjekty v daném oboru, 

 udržovat trvalý dialog se zainteresovanými partnery na národní a regionální úrovni,  

 projednávat priority státní vzdělávací politiky, koordinovat úkoly a stanovit harmonogram 
jednotlivých aktivit v oblasti odborného vzdělávání vedoucí k naplnění cílů, 

 projednat a prosazovat legislativní, daňová, finanční a organizační opatření podporující 
zvyšování kvality odborného vzdělávání respektující vývoj profesních a kvalifikačních 
potřeb jednotlivých sektorů hospodářství. 

Propojování obsahu odborného vzdělávání s požadavky zaměstnavatelů by mělo být na 
této úrovni realizováno formou:  

 RVP by měly být stručnější, srozumitelnější a dávat jasné kvalitativní i kvantitativní 
mantinely, (uvádět standard OV/OP, minimální závazné doby odborné praxe, odborného 
výcviku v reálném pracovním prostředí). Ukotvit v RVP plán spolupráce školy se sociálními 
partnery. 

 RVP by měly tvořit společný základ pro široce koncipované obory vycházející z Národní 
soustavy povolání. Příslušný Školní vzdělávací program by se skládal, vycházel z tohoto 
RVP a „flexibilní dynamické složky“, která by byla tvořena příslušnými profesními 
kvalifikacemi uváděnými v Národní soustavy kvalifikací, která na základě svého principu 
fungování rychleji reaguje na požadavky zaměstnavatelů. Je nutno vytvořit formální 
předpoklady pro oboustrannou prostupnost mezi systémy, tak aby do budoucna vytvářely 
společný základ pro obsahové stanovení odborného kurikula.  

 Nastavit společný systém cyklických revizí NSP, NSK a RVP, který umožní pravidelně 
aktualizovat rámcové vzdělávací programy, tak aby byly v souladu s požadavky 
zaměstnavatelů a nejnovějšími vědeckými poznatky.   

Sladění strategií a koordinaci politiky v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, kvalifikace a 
rozvoje podnikání by měl zajišťovat mezirezortní koordinující orgán. V programovém prohlášení 
vlády ČR se uvádí, že jednou z resortních priorit je zřízení „Národní rady pro vzdělávání“, jako 
platformy pro odbornou diskusi, formulování klíčových směrů rozvoje vzdělávací soustavy a řešení 
aktuálních otázek ve školství. Rada by měla být odborným poradním orgánem ministra školství, 
který by s radou konzultoval koncepční změny a materiály ve školství. 

Pro tento účel lze využít již existujících orgány, které by mohly být na národní úrovni 
pověřeny touto otázkou.  
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Národní rada pro kvalifikace, která je zřízena na základě § 24 zákona č. 179/2006 Sb., o 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání příkazem ministryně č. 10 ze dne 19. 2. 2007. 
Úlohou Národní rady pro kvalifikace je především projednávání materiálů týkajících se přípravy 
Národní soustavy kvalifikací, jejího uplatnění v praxi a posuzování problematiky z oblasti kvalifikací 
a dalšího vzdělávání. Rozšíření její působnosti i o počáteční odborné vzdělávání by tedy významně 
přispělo k propojení obou segmentů soustavy.  

Personální obsazení osmnáctičlenné Rady reflektuje požadavek zákona č. 179/2006 Sb. o 
zastoupení osobností reprezentujících jak svět vzdělávání, tak svět práce. Jedná se o orgán 
s neresortním významem, jehož členy jsou zástupci pěti ministerstev, zaměstnavatelů, odborného 
a dalšího vzdělávání.  

Další možností je využití Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů při Radě hospodářské 
a sociální dohody, jehož členy by byly na tripartitní úrovni jak zástupci vlády, zaměstnavatelů tak i 
odborů. 

Tento nadresortní orgán by pomohl lépe sdružit roztříštěné přístupy na rozvoj 
středoškolského odborného vzdělávání. Tento orgán by měl přímou vazbu na krajský koordinační 
subjekt a další orgány na úrovni kraje např. „Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů“, na zástupce 
Sektorových rad ve vazbě na potřeby trhu práce.  

Obě varianty jsou součástí připravované koncepční změny, navrhované v rámci projektu 
POSPOLU, jehož jsem byla členem týmu a spoluautor.  

Je potřebné, aby jednotlivá kompetentní ministerstva byla připravena vytvořit a odevzdat 
tomuto grémiu pravomoci, přijmout a zrealizovat jimi požadované a doporučované koncepce a 
jednat na principu konsensu.  

Princip konsenzu by umožnil:   

 Projednat priority státní vzdělávací politiky v oblasti odborného vzdělávání. 

 Projednat a prosazovat legislativní, daňová, finanční a organizační opatření zajišťující 
realizaci odborného vzdělávání. 

 Stanovit národní jednotné a závazné standardy profesí odborného vzdělávání, včetně 
vymezení mezinárodní uznatelnosti. 

 Propojit a začlenit vzdělávací profese do existujících národních klasifikací. 

Pokud nebudou realizována zákonná opatření, stále půjde pouze o proklamace požadavků 
trhu práce, které nebudou mít nástroje implementace.   
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Obr. 33 Schéma vazeb koordinačního orgánu na národní úrovni. 

Proto z pohledu systémové transformace je velmi důležité umožnit napojení na existující 
institucionální rámec a funkční soustavy NKP, NSK, RVP a ŠVP. K tomu je potřeba zajistit funkční 
prvky, ty využít na vybudování vazeb odborného vzdělávání na národní, krajské i lokální úrovni. 
Nové specifické profesní a institucionální požadavky dobudovat, za účelem vzniku flexibilního 
systému. 

Důsledkem mezirezortní (systémové a systematické) kooperace by bylo propojení NSP, 
NSK, jejíž požadavky by se odrážely v RVP, ŠVP a reálně nastavené kapacitě sítě škol a její oborové 
nabídce.  

7.5 KOOPERAČNÍ MODEL - KOOPERAČNÍ MODEL SYSTÉMU VČASNÉ 
IDENTIFIKACE POTŘEB 

Shrnutí - Návrh funkčního kooperačního modelu - systému:  

Při charakterizování a analýze jednotlivých prvků kooperačního modelu a jeho 
implementačních postupů bylo zdůrazňováno, že uvedené prvky je nutno propojit neboť spolu 
vzájemně souvisejí.  

Vzhledem ke složitosti systému a oborové náročnosti vazeb je někdy obtížné, nebo i 
nemožné v celé šíři pojmout ovlivňující prvky a vazby, ty začlenit do jednoho funkčního systému. 
Proto byly vybrány rozhodující působící faktory a jim odpovídající systémy. Byla jim přidělena 
hierarchie ve složitosti existujících i nových vazeb.  

Tuto komplexní situaci znázorňuje syntetizující systematizující model (viz Obr. 34), který 
představuje propojený systém tři zmíněných úrovní, sjednocující koncepci kurikula vyjádřenou 
v rámcově vzdělávacích programech a požadavky zaměstnavatelů a potřeby trhu práce uváděné 
v NSP a NSK.  
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Obr. 34 Kooperační model systému včasné identifikace potřeb 

Zkvalitňování těchto procedur a vytváření systémových vazeb znamená dbát především na 
kvalitu a relevanci příslušných vztahů, které zajistí standardy kontinuálních ověřitelných výstupů. 
Na tyto instituce by byla postupně přenesena pravomoc i zodpovědnost a mohly by být 
konstituovány.  

Zamezilo by se duplicitám poskytovaných informací, omezila by se přemíra informačních 
zdrojů, které působí nepřehledně. Systémový přístup by se uplatnil i při tvorbě strategií na 
různých úrovních.  

Na základě principu konsenzu a kontinuální spolupráce vzdělávacích institucí se zástupci 
průmyslových podniků, firem a zaměstnavatelů, je nutné zajistit, při společné zodpovědnosti 
státu, zaměstnavatelů a odborů reálnou vzdělávací profesní nabídku.  

Systém a model spolupráce se vždy vytváří v určitých podmínkách. Odráží vývoj 
společnosti a ekonomiky, sociální základnu, obměňuje se především se změnou ekonomické a 
společenské situace. Vytvoření podmínek pro zavedení kooperativního modelu, je nezbytné 
vnímat jako odbornou, společenskou a politickou záležitost.  

Cílem kooperativního modelu je začlenění profesních kvalifikací NSK do systému 
počátečního vzdělávání tak, aby zaměstnavatelé mohli jejich prostřednictvím ovlivňovat profesní 
profil absolventů.  Revidovat RVP pro obory odborného vzdělávání tak, aby absolventi těchto 
oborů mohli plynule přejít do praxe. Přičemž je zřejmé, že situaci by se měl přizpůsobit vzdělávací 
systém.  

Pokud vzdělávací oborová nabídka nereflektuje a nevychází z ekonomické reality a 
požadavků zaměstnavatelů, pokud jednotlivé soustavy a programy NSP, NSK, RVP, ŠVP nejsou 
propojeny, bude obtížné vytvářet a přizpůsobovat obsah vzdělávání potřebám trhu práce. Je 
nezpochybnitelné, že zaměstnavatelé žádají absolventy, kteří budou kreativní, tvůrčí osobnosti 
s širokospektrálním rozhledem. Osobnosti adaptabilní, rychle se orientující a uplatnitelné na trhu 
práce.   
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Nicméně nutnost vymezit základní tendence a zprostředkovat nezbytné vazby, poznatky, 
dovednosti, postoje a vůbec celkové potřebné kompetence stále sílí a vyvolávají potřebu hledat a 
vytvářet nové koncepce a modely koordinace, spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů.  

Syntetizující kooperační model je komplexním zobrazením složitých vztahů, vazeb, 
souvislostí a spojitostí, které se v systému projevují a které ve svém souhrnu představují možné 
východisko pro stanovení požadavků na optimální sít škol, oborovou kapacitu a obsah vzdělávání. 
Je nutné sledovat, aby kooperativní model odborného vzdělávání nezredukoval přípravu 
absolventů na budoucí povolání pouze na „tréninkový systém manuálních dovedností“, ale aby 
realizoval široký výchovný a kvalifikační vzdělávací proces a umožnil připravovat vysoce 
kvalifikovanou pracovní sílu.  

8 ZÁVĚR 

Disertační práce vychází a navazuje na dlouholetou osobní zkušenost z personálního řízení 
střední odborné školy. Zaměřuje se na důležitost a efekty sociálních partnerství škol a 
průmyslových podniků jako rámce respektování požadavků průmyslové praxe. Považuje reflexi 
personálního řízení průmyslové sféry ve vzdělávacím systému, zejména technického regionálního 
školství, za základní funkční prvek efektivního nastavení vzdělávací soustavy, sítě škol a jejich 
oborové struktury.  

Práce vychází z teoretických předpokladů řízení lidských zdrojů. Všechny teoretické 
poznatky a stanoviska jsou uvažována a respektována v praktické části disertační práce a v návrhu, 
který obsahuje. 

Úvodem byla provedena analýza vývoje struktury zaměstnanosti. Byly konstatovány 
systémové nedostatky při predikci potřeb trhu práce v návaznosti na požadavky průmyslového 
managementu na absolventy odborného školství ve vazbě na vzdělávací soustavu ČR.  

Analýza profesní struktury a uplatnění absolventů středních odborných škol se zaměřením 
na technické obory, se orientovala na příčiny problémů nezaměstnanosti absolventů škol. Byl 
zachycen vývoj požadavků zaměstnavatelů na kompetence pracovníků, poptávky po profesích či 
oborech vzdělání se zaměřením na průmyslovou sféru, s upozorněním na systémové 
nesrovnalosti. 

Na základě zhodnocení odborného vzdělávání v ČR, bylo provedeno srovnání trendů 
odborného vzdělávání v České republice s vybranými evropskými zeměmi. Byla provedena 
komparace prvků tzv. duálního systému odborného vzdělávání v evropském kontextu. Na základě 
výsledků analýzy současného stavu odborného vzdělávání, vycházeje z tradičních forem 
spolupráce odborných škol se zaměstnavateli a platné legislativy, nebyly shledány předpoklady 
pro zavedení duálního systému vzdělávání v plném rozsahu.  

Pozornost a priorita byla dále věnována získávání informací o budoucích požadavcích na 
profese a kvalifikace a jejich předávání zainteresovaným subjektům. Za tímto účelem byla při 
hledání funkčních prvků a funkčních vazeb, pro řešení nedostatků v oblasti sladění vzdělávací 
nabídky s potřebami trhu práce, provedena analýza existujících systémových nástrojů Národní 
soustavy povolání, Národní soustavy kvalifikací a vyhodnocovány jejich možnosti propojení 
s kurikulárními dokumenty, Rámcově vzdělávacími programy a Školními vzdělávacími programy. 
Záměrem bylo maximální efektivní využití již existujících informačních systémů. 

Na základě zjištěných skutečností a při využití uvedených prvků a metodických postupů byl 
vytvořen model pro systémovou a systematickou podporu vzájemné informovanosti mezi 
průmyslovou podnikatelskou sférou a vzdělávacím systémem za účelem zajištění kontinuálního 
zpětnovazebného vztahu průmyslové podnikatelské sféry a systému regionálního školství, který by 
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umožnil vytvořit racionální strukturu, racionální systém řízení a financování regionálního školství - 
„Kooperační model spolupráce vzdělávacích institucí se světem práce jako systém včasné 
identifikace potřeb“.  

Kooperační model na všech úrovních umožní efektivní propojení informací o budoucích 
nárocích na profese a kvalifikace ve vztahu k vzdělávací nabídce. Přispěje k zdokonalení oborové 
struktury a kompetenční kvality absolventů středního odborného školství na základě návrhu 
dynamického systému vazeb zainteresovaných sociálních partnerů, především zaměstnavatelů a 
odborného regionálního školství, se zaměřením na oblast personálních zdrojů pro průmyslovou 
sféru národního hospodářství.  Orientuje se na problematiku uplatnitelnosti absolventů středních 
škol na trhu práce vzhledem k vývoji požadavků na odbornost a kompetence, jako ukazatele 
strukturní relevance a kvality vzdělávací soustavy.  

Disertační práce, obsahující návrh kooperačního modelu, vychází ze dvou hypotéz.  

Hypotéza č. 1 

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

Hypotéza č. 2 

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

Tyto hypotézy byly potvrzeny. Navrhovaný model může přispět k včasné identifikaci 
potřeb ve vývoji skupin profesí, jejichž požadavky pomáhá identifikovat Národní soustava povolání 
a Národní soustava kvalifikací. Na základě aplikace modelu se tyto mohou v dostatečném časovém 
předstihu odrazit v Rámcově vzdělávacích programech a Školních vzdělávacích programech. 

Zjištění představená v práci a navržený dynamický model síťových kooperačních vazeb 
průmyslového managementu, vzdělávací soustavy a orgánů veřejné a státní správy mohou přispět 
k systémovému propojení odborného vzdělávání s požadavky zaměstnavatelů, průmyslovým 
podnikům a institucím na trhu práce, zajišťovat dostupnost kvalifikované pracovní síly (odbornost, 
kompetence) v reálném čase.  

Uplatnění navrženého kooperačního modelu může omezit neefektivnost vynakládaných 
prostředků na školství a podpořit školy trvale zajišťující absolventy v požadované oborové 
struktuře a vysoké kvalitě. Práce by mohla přispět k zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol 
v oboru jejich vzdělání, a tím minimalizovat nezbytnost rekvalifikací bezprostředně po absolvování 
školy.  

Kooperační model v této rovině modelování plní explanační funkci propojení a 
systematizace vazeb. Model vyjadřuje důležitost vazeb a souvislostí vedoucí k změně koncepce 
spolupráce za předpokladu využití existujících prvků systému.  

V tomto pojetí může ovšem být model také zdrojem a východiskem k novým postupům a 
koncepčním změnám, naučit se průběžně své záměry konfrontovat s praxí. Umožnit a usměrnit 
další vývoj spolupráce, za účelem včasného přizpůsobení oborové nabídky středních odborných 
škol vycházející z identifikace a predikce potřeb trhu práce. 

 Důsledky ekonomické krize navíc ukazují, že je potřeba přizpůsobovat vzdělávací systém 
tak, aby produkoval absolventy široce uplatnitelné na trhu práce, flexibilní, samostatné, vybavené 
co nejširším okruhem přenositelných kompetencí, a schopných a ochotných se dále vzdělávat, což 
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vyžaduje spolupráci zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí, změnu systému a struktury středního 
odborného školství za použití kurikulárních a legislativních nástrojů včetně reformy financování. 

Neuspokojivý stav středního odborného školství vyžaduje sjednotit politiku související s 
oborovou a vzdělávací kapacitou škol. Nastavit reálné konkurenční prostředí mezi školami. 
Zamezit situacím, kdy na jedné straně v době celkové převyšující kapacity škol nad počtem 
potenciálních uchazečů, dochází k tzv. optimalizaci státních středních škol bez předem 
stanovených optimalizačních kritérií, na druhé straně vznikají nové soukromé školy.  Zde je nutná 
aktivní role státu při úpravě legislativního rámce vzdělávacího systému. To umožní reálný rozvoj 
systému odborného vzdělávání, včetně provázanosti se  systémem dalšího vzdělávání a otevře 
vzdělávací příležitosti všem skupinám populace ve vazbě na uplatnění se na trhu práce a potřeby 
hospodářství.  

Vzdělání ovlivňuje a hraje podstatnou roli při ekonomickém růstu či stagnaci státu, 
regionu, podniku, firmy. Vede k vyšší konkurenceschopnosti ekonomiky, projevuje se růstem 
produktivity práce, snižováním nezaměstnanosti a schopností jednotlivce uplatnit se na trhu 
práce. 

9 CONCLUSION 

The doctoral thesis is based and built on long personal experience from human resources 
management of a secondary vocational school. It focuses on the importance and effects of social 
partnership between schools and industrial enterprises as a frame for industrial practice 
consideration. It sees the reflection of industrial sector human resource management in the 
education system, especially in technical regional education, as basic functional element of 
efficient education system, school network and their sector structure setup.  

The thesis is based on theoretical assumptions of human resource management. All 
theoretical grounds and notions are taken into account and followed in the practical part of the 
doctoral thesis as well as in the proposal it suggests. 

It begins by the analysis of employment structure development. Systemic deficiencies 
were described when predicting the needs of labor market in connection with the requirements 
of industrial management for vocational education graduates within the Czech education system. 

The analysis of occupation structure and employment of graduates of secondary 
vocational schools with the emphasis on technical disciplines focused on the reasons for school 
graduate unemployment. The development of worker competence requirements by employers 
was described as well as demand for occupations or education branches aimed at industrial sector 
while drawing attention to systemic discrepancies. 

Vocational education in the CR was analyzed and based on that the comparison of Czech 
vocational education trends with selected European countries was made. Comparison of elements 
of so called dual system of vocational education was made in European context. Based on the 
results of current state analysis of vocational education, taking into consideration traditional 
forms of cooperation between vocational schools and employers as well as applicable legislation, 
it was ascertained that there were not conditions for introducing dual education system in its full 
extent. 

Attention was paid also to collecting information on future requirements for occupations 
and qualifications and its providing to concerned entities. For this purpose - when looking for 
functional elements and relations for addressing deficiencies in matching education supply with 
labor market needs - an analysis of existing systemic tools of the National Occupations System 
and the National Qualifications System was carried out and the possibility of their interconnection 
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with curricular documents, the Framework Educational Programs and the School Educational 
Programs was assessed. The objective was to use the existing information systems as efficiently as 
possible. 

On the basis of ascertained facts and using mentioned elements and methodology 
procedures a model for systemic and systematic support of mutual awareness between industrial 
business sector and education system was created, in order to secure continuous feedback 
relationship of industrial business sector and regional education system that would enable to 
create rational structure, rational management system and funding of regional education - 
"Model of cooperation between education institutions and labor world as a system of early 
needs identification". 

The cooperation model at all levels will enable efficient interconnection of information on 
future requirements for occupations and qualifications in relation to education supply. It will 
contribute to improving field structure and competence quality of secondary vocational education 
graduates based on the design of the dynamic system of links between interested social partners, 
especially employers and vocational regional schools, focusing on human resources for the 
industrial sector of national economy. It aims at the issue of secondary school graduate 
employability on labor market taking into consideration the development of requirements for 
expertise and competency as well as indicators of education system structural relevance and 
quality. 

The doctoral thesis that includes draft cooperation model is based on two hypotheses: 

Hypothesis No 1 

At detailed examination and focus on the comprehensive indicator of qualification 
requirements for jobs and actual qualification of job applicants there are identifiable differences 
and trends in the development of occupation groups which will lead to justifiable flexible changes 
in the requirements for the content of vocational education. 

Hypothesis No 2 

Assuming the implementation of individual model levels it can be expected that the 
content of the Framework Education Programs and the School Education Programs will get 
closer to employer requirements imposed on individual occupations specified in the National 
Occupations System and the National Qualifications System. 

These hypotheses were confirmed. Proposed model can contribute to early identification 
of needs in the development of occupation groups the requirements of which can be identified by 
the National Occupations System and the National Qualifications System. Through model 
application they can get reflected in advance in the Framework Education Programs and the 
School Education Programs. 

The findings presented in the thesis and proposed dynamic model of network cooperation 
links of industrial management, education system and the bodies of public and state 
administration can contribute to the systemic interconnection of vocational education with the 
requirements of employers, industrial businesses and labor market institutions and secure 
availability of qualified workforce (expertise, competency) in real time. 

Application of proposed cooperation model can reduce low efficiency of funds spent on 
education and support the schools that continuously generate graduate with required branch 
structure and high quality. The thesis could help increase school graduate employability in their 
education fields and thus minimize the need for retraining right after school graduation. 

In this modeling level the cooperation model fulfils the explanation functionality of link 
interconnection and systematization. The model shows the importance of links and relations 
leading to the change of cooperation concept provided the existing system elements are used. 
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In this concept, this model can also be a source and starting point to new procedures and 
conceptual changes and can teach to confront intentions with practice. It can enable and direct 
further development of the cooperation in order to early adapt study field supply of secondary 
vocational schools based on the identification and prediction of labor market needs. 

In addition, the consequences of the economic crisis show that education system needs to 
be adapted so as to produce the graduates who are widely employable on labor market, flexible, 
self-dependent, equipped with as large transferable competencies as possible and able and willing 
to further learn which requires the cooperation of employers and educational institutions and the 
change of secondary vocational education system and structure using curricular and legislation 
tools, including funding reform. 

Unsatisfactory state of secondary vocational education requires unifying the policy 
related to the branch and education school capacity. Also to create real competition among 
schools. To prevent situations whereby on one hand, at the period of overall excessive school 
capacity over the number of potential applicants, so called optimization of state-run secondary 
schools is happening without pre-defined optimization criteria, on the other hand new private 
schools are being established. Here the active role of government is necessary when preparing 
education system legislation framework. That will enable real development of vocational 
education system, including interconnection with the system of further education, and will open 
educational opportunities for all population groups in relation to employability on labor market 
and economy needs. 

Education matters and plays a significant role at economic growth or stagnation of the 
country, region, enterprise or company. It leads to higher economy competitiveness, reflects in 
the growth of labor productivity, reducing unemployment, and individual ability to get a job on 
labor market. 
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