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ANOTACE 

 

 

Trh práce je ovlivňován mnoha faktory. Kromě hospodářské a ekonomické politiky 

státu je hlavní determinantou pracovní síla a s tím související nabídka a poptávka po práci. 

Denní informace o nových přírůstcích pracovních míst jsou volně dostupné na 

Informačním portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.  

 Od začátku roku 2008 jsou tato data stahována a následně ukládána do databáze, 

která je neustále aktualizována. Součástí diplomové práce je upravení struktury jiţ 

vytvořené databáze a transformace XML dokumentů pomocí transformační šablony do 

databáze MS SQL 2008. Hlavním cílem je analýza a zhodnocení dat o přírůstcích volných 

pracovních míst v České republice. Výsledkem jsou tabulky, grafy a mapové výstupy 

zachycující dynamiku těchto změn.      

Tato práce hodnotí kvantitu a kvalitu nabízených volných míst. Poukazuje na 

významné rozdíly vývoje trhu práce mezi okresy a zachycuje začátek a průběh finanční 

krize v České republice a její dopad na nezaměstnanost.  

  

 

Klíčová slova:  

Nezaměstnanost, přírůstky volných pracovních míst, analýza, XML, MS SQL Server 
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ANNOTATION 

 

 

 

Employment market is influenced by a lot of factors. Except economic state policy, 

the main determiner is labour force bearing relation with labour supply and demand. Daily 

information about new vacancies is freely available at information portal of Department of 

Labour and Social Security 

 

Since the beginning of 2008, these data have been downloaded and subsequently 

saved into a database which has been continually actualized. A part of the thesis is 

adjusting the structure of the already created database and transformation of XML 

documents by the help of transformation pattern into MS SQL 2008 database. The main 

aim is analyzation and data evaluation concerning the grow of vacancies in the Czech 

Republic. The outcomes are charts, graphs and map sinks recording dynamism of these 

changes.  

 

The thesis evaluates the quantity and quality of the vacancies offered. It points out 

significant differences in employment market trends between regions and it records the 

beginning and development of Czech finance crisis and its impact on unemployment. 

 

 

Key words: 

Unemployment, grow of new vacancies, analysis, XML, MS SQL Server 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

České zkratky 

 

EAO – Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

ČSÚ – Český statistický úřad 

HDP – Hrubý domácí produkt 

KZAM – Klasifikace zaměstnání 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

SŘBD – Systém řízení báze dat 

ÚP - Úřad práce 

VIT – Veřejný informační terminál 

 

Cizojazyčné zkratky 

 

ANSI – Americká národní organizace pro standardizaci 

EU – Evropská unie 

EURES – Evropský portál pracovní mobility 

GIS – Geografický informační systém 

HTML – HyperText Markup language 

ILO – Mezinárodní organizace práce 

ISO – Mezinárodní organizace pro standardizaci 

OSN – Organizace spojených národů 

PC – Osobní počítač 

SQL – Struktured query langure 

SW - Software 

UTF – Unicode Transformation format 

VMP – Volné pracovní místo 

XML – eXtensible Markup Language 

XSLT – eXtensible stylesheet language transformations 

ZIP – Souborový formát pro kompresi 
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1. ÚVOD 
 

 

Analýza volných pracovních míst vypovídá o nabídce a poptávce práce a 

zaměstnaní v České republice. V předchozích letech došlo k výraznému úbytku nabízených 

nových míst, coţ má za důsledek nárůst nezaměstnanosti.  

 

Na problém nezaměstnanosti můţeme nahlíţet z několika úhlů pohledu. Ten první 

je důsledek negativních postojů jedince k práci, další můţe být technický pokrok, díky 

kterému je velká část výroby automatizována, coţ vede k propouštění lidí pro 

nadbytečnost. A také přehlcenost vysokoškolských a maturitních oborů, po nichţ v dnešní 

době chybí poptávka, způsobuje vysoké procento nezaměstnaných osob v České republice. 

 

Chceme li zhodnotit celkovou nezaměstnanost, je třeba brát v úvahu prostorové i 

sociální faktory. Pod těmito pojmy se rozumí umístění pracovní pozice z pohledu 

regionálního, a dále faktory sociální, které zohledňují věk, pohlaví, národnost, zdravotní 

stav, stupeň vzdělání a spoustu dalších informací, podstatných k získání pracovní pozice.  

Odpovědi na všechny zmiňované důvody nezaměstnanosti můţeme hledat v 

evidenci volných pracovních míst, která je součástí kaţdého úřadu práce. Přes integrovaný 

portál Ministerstva práce a sociálních věcí jsou tyto informace dostupné všem. Tyto 

jedinečná data stahuji od roku 2008 a slouţí jako unikátní zdroj informací o nových 

pracovních pozicích. 

Výsledkem této práce je nalézt souvislost mezi tím, kde se přírůstky volných míst 

vyskytují a v jaké míře během let 2008 a 2009. Zhodnotit situaci nabízených míst 

z regionálního hlediska. Dále poukázat na rozdíly počtu nových míst dle klasifikace 

zaměstnání, dle poţadovaného vzdělání anebo minimální mzdy.  

Diplomová práce se zabývá zpracováním přírůstku nových pracovních míst. Práce 

je rozdělena na čtyři části. V první teoretické části se zaměřuji především na vymezení 

pojmů týkající se charakteristik distribuce nových pracovních míst, dále jsou zde uvedeny 

informace o současném stavu ve vývoji zaměstnanosti, popis portálu MPSV a pouţité 
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databáze. Druhá část práce je také teoretická. Zabývám se zde charakteristikou dat, 

datových formátů a poţitých softwarů. 

Třetí část je věnována praktickému postupu při importu dat do databáze a 

interpretace problému a chyb, které při tom nastaly. Poslední část tvoří analýza dat a 

prezentace výsledků pomocí textových a grafických výstupů. Tato analýza se zabývá 

přírůstky nových míst ve dvou časových obdobích. Je rozdělena na základní analýzu dle 

sociálních a prostorových faktorů a dále prostorovou analýzu dat. V poslední kapitole se 

pak zabývám regionalizací České republiky. 

 

2. CÍL PRÁCE 
 

 Cíl práce vychází ze zadání diplomové práce. Prvním krokem bylo prostudování 

struktury dat o nových přírůstcích pracovních míst za rok 2008 a 2009. Dále jsem upravila 

jiţ navrţenou databázi tak, abych zjistila rozdíl mezi naimportovanými redundantními a 

neredundantními daty. Tyto první dvě části mi zabraly velké mnoţství času, jak z hlediska 

sběru a kontroly dat, tak z hlediska importu a kontroly správnosti importu XML souborů. 

 Důleţitou část zásad pro vypracování tvoří analýza dat. Zde jsem volná pracovní 

místa analyzovala obecně a pak podle faktorů – klasifikace zaměstnání, poţadované 

minimální mzdy a poţadovaného minimálního vzdělání. Prostorová analýza dat znázorňuje 

rozdíly ukazatelů klasifikace zaměstnání a poţadovaného minimálního vzdělání. Tato 

analýza je znázorněna i pro hodnoty relativizované dle ekonomicky aktivního 

obyvatelstva. Posledním bodem, který je v zadání byla regionalizace České republiky. U 

této regionalizace jsem vyuţila statistickou metodu k-means klastr, kde jsem na úrovni 

okresů zkoumala podobnosti v rozdělení nových míst do skupin podle klasifikace 

zaměstnání a podle minimálního poţadovaného vzdělání. 
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3. VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE 
 

3.1 Hlavní tendence ve vývoji na trhu práce od 90. let  
 

 Do poloviny 90. let nepředstavovala nezaměstnanost v ČR větší problém, neboť se 

stále rozvíjely soukromé sektory (především v oblasti sluţeb), coţ pokrylo značnou část 

pracovní síly. Míra nezaměstnanosti přesáhla hranici nad 5 % poprvé aţ v roce 1997. Míra 

nezaměstnanosti je procentuální podíl nezaměstnaných na pracovní síle, a vypočteme ji 

pomocí níţe uvedeného vzorce: [13] 

 

R = míra nezaměstnanosti 

U = počet nezaměstnaných 

L = počet ekonomicky aktivního obyvatelstva (viz. kapitola 7.2)  

 

 

V té době se prohloubil útlum hlavních výrobních odvětví v některých regionech, 

na trh práce vstoupily také silné populační ročníky narozené v 70. letech a s tím související 

nevyhovující kvalifikační struktura těchto uchazečů o zaměstnání. [23] 

Koncem roku 1996 se změnila sociální situace obyvatelstva. Na ekonomické situaci 

se projevila odkládaná restrukturalizace ekonomiky, coţ vedlo ke zvýšení míry 

nezaměstnanosti a sníţení domácího produktu. [12] 

 Po třech letech strnulého růstu nezaměstnanosti došlo v roce 2000 k pozvolnému 

sníţení. Trh práce ovlivnil ekonomický růst, realizace aktivní politiky a investiční impuls 

v okresech s vysokou mírou nezaměstnanosti. 

Po roce 2002 postupně docházelo na trhu práce k mírnému nárůstu zaměstnanosti, 

zároveň však stoupala míra nezaměstnanosti, jejíţ příčinou je jednak privatizace podniků a 

zapojování národní ekonomiky do světových hospodářských struktur, tak demografický 

vývoj obyvatelstva. [5] 

Situace míry nezaměstnanosti za období 1993 aţ 2005 je naznačena také graficky. 

Pro srovnání jsou zde uvedeny hodnoty z VŠPS, coţ je „Výběrové šetření pracovních sil, 

které se provádí kontinuálně v náhodně vybraném vzorku domácností a je zaměřené na 
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zjišťování ekonomického postavení obyvatelstva na území celé republiky. Rozsah šetření a 

ukazatele zaměstnanosti a nezaměstnanosti plně odpovídají definicím Mezinárodní 

organizace práce (ILO) a metodickým doporučením Eurostatu. Výsledky VŠPS jsou 

publikovány podle bydliště respondentů. Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle 

bydlící v soukromých domácnostech. Šetření se nevztahuje na osoby bydlící dlouhodobě v 

hromadných ubytovacích zařízeních. Z toho důvodu jsou údaje za určité skupiny 

obyvatelstva, zejména za cizí státní příslušníky ţijící a pracující na území republiky, k 

dispozici v omezené míře. [8] 

Druhým zdrojem dat jsou data z portálu MPSV, tzn. Ministerstva práce a sociálních 

věcí, které rozhoduje o programech aktivní politiky zaměstnanosti s celostátní působností a 

ovlivňuje jejich vytváření. Prostřednictvím úřadů práce, které řídí, a ve spolupráci se 

sociálními partnery připravuje programy k zabezpečení optimální míry nezaměstnanosti. 

Ministerstvo řídí a kontroluje výkon státní správy a dodrţování zákonnosti při 

zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. [12] 

 

 

 

Graf 1: Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 1993 - 2005 

  

 Z grafu jsou patrné mírné rozdíly v míře nezaměstnanosti uvedené na portálu 

MPSV a VŠPS. U obou je však viditelný vysoký nárůst v období od roku 1997 aţ do roku 
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2000, do roku 2002 mírný pokles a od roku 2002 nezaměstnanost opět rostla, jak je 

uvedeno výše. 

 

3.2 Hlavní tendence ve vývoji na trhu práce od roku 2005 do roku 2010 

 

Od roku 2005 jsem se snaţila studovat situaci na trhu práce především z hlediska 

nabídky volných pracovních míst. Počet volných pracovních míst (VPM) hlášených na 

úřadech práce byl v jednotlivých měsících roku 2005 o něco vyšší neţ v roce 2004. 

V porovnání vývojem v roce 2004, však nelze říct, ţe by se situace na trhu práce 

zhoršovala. Příčinou je spíše platnost nového zákona o zaměstnanosti, kvůli kterému na 

konci roku 2004 zaměstnavatelé na úřad práce nahlásili více volných pracovních míst.[18] 

Graf níţe popisuje vývoj počtu uchazečů o zaměstnání na 1 volného pracovní místo 

v krajích ČR.  

 

 
Graf 2: Vývoj počtu uchazečů na jedno volné místo v krajích České republiky 

Zdroj: Článek z GIS Ostrava - Databáze přírůstků volných pracovních míst 

 

 

V roce 2006 pokračoval pokles počtu uchazečů v evidenci ÚP. V průběhu roku se 

stejně jako v předešlých letech projevily na vývoji nezaměstnanosti sezónní faktory. 

Nejvyšší počet nových míst byl jiţ tradičně zaznamenán v lednu, a to zejména v důsledku 
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ukončování pracovních poměrů na dobu určitou ke konci roku. Díky nárůstu volných 

pracovních míst a úbytku uchazečů o zaměstnání se průběhu roku 2006 zmírnil nesoulad 

mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Počet uchazečů o zaměstnání připadajících na 1 

volné pracovní místo se v roce 2006 plynule sniţoval. [18] 

V roce 2007 došlo k nárůstu počtu volných pracovních míst (VPM) hlášených na 

ÚP, po celé období byl tak jejich počet meziročně vyšší. Ke konci prosince 2007 bylo 

vykázáno 141,1 tisíc volných pracovních míst, coţ je nejvíce od počátku sledování, tj. od 

roku 1991. Díky nárůstu počtu volných pracovních míst a úbytku uchazečů o zaměstnání 

se v průběhu roku 2007 počet uchazečů na 1 volné pracovní místo sniţoval (viz graf 2). 

Průměrná hodnota tohoto ukazatele v roce 2007 činila 3,2 (v roce 2006 tato hodnota činila 

5,8). [18] 

 

3.2.1 Hlavní tendence ve vývoji na trhu práce v roce 2008 

 

Průměrná míra nezaměstnanosti klesla v roce 2008 na 5,4 %, coţ je výrazně niţší 

hodnota oproti roku 2007 (6,6 %). Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce na 

konci roku byl pouze nepatrně niţší neţ ve stejném období roku 2007 Průměrný počet 

uchazečů o zaměstnání meziročně poklesl o 68,2 tisíc, zatímco v roce 2007 meziroční 

pokles představoval 82,0 tisíc osob. [18] 

 Pomalejší úbytek počtu nezaměstnaných souvisel v 1. pololetí především se 

strukturálním charakterem nezaměstnanosti a dále s posilováním koruny, coţ se projevilo 

poklesem poptávky po českém zboţí zejména v Západní Evropě. Zaměstnavatelé byli 

opatrnější při přijímání zaměstnanců a rozšiřování výroby, případy propouštění 

zaměstnanců byly spíše ojedinělé. Ve 2. pololetí se jiţ plně projevila světová finanční a 

ekonomická krize i na trhu práce v ČR. V důsledku nedostatku zakázek začaly na konci 

roku 2008 hromadně propouštět především firmy v automobilovém průmyslu i jejich 

subdodavatelé a firmy sklářského průmyslu. [18] 

 Vývoj počtu volných pracovních míst (VPM) v roce 2008 jiţ neměl tak pozitivní 

tendenci jako v předešlých dvou letech (viz graf 3). V 1. pololetí se jejich počet 

stabilizoval, ve 2. pololetí měl jiţ klesající tendenci. Mírný nárůst míst na počátku roku 

ovlivňoval stále ještě vysoký ekonomický růst, počasí příznivé pro sezónně orientovaná 

odvětví (stavebnictví, zemědělství) a četnost veřejně prospěšných prací. Zpomalení nárůstu 
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počtu hlášených volných míst ve 2. čtvrtletí 2008 a jejich pokles v dalším období roku 

ovlivnila jiţ zhoršující se situace exportně orientovaných firem. Počet uchazečů o 

zaměstnání připadajících na 1 volné pracovní místo v prosinci 2008 činil 3,9. [18] 

 

 

Graf 3: Počet VPM hlášených na ÚP v letech 2006 - 2008 

Zdroj:Portál MPSV. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2008. 

 

 

3.2.1 Hlavní tendence ve vývoji na trhu práce v roce 2009 

 

 Průměrná míra nezaměstnanosti za rok 2009 se zvýšila na 8 %, coţ je oproti 

předchozímu roku (5,4 %) výrazně vyšší hodnota. Ke konci roku 2009 bylo v evidenci ÚP 

539,1 tisíc uchazečů o zaměstnání (meziroční nárůst o 186,9 tisíc). Průměrný počet 

uchazečů o zaměstnání v roce 2009 vzrostl na 465,6 tisíc. [18] 

 V roce 2009 pokračoval plynulý úbytek počtu volných pracovních míst (VPM) 

hlášených na úřadu práce, ovšem nebyl jiţ tak strmý jako ve 4. čtvrtletí 2008. Ke konci 

prosince 2009 bylo nahlášeno 30,9 tisíc volných pracovních míst. Vzhledem k poklesu 

počtu volných pracovních míst a nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání se v průběhu 

hodnoceného období zhoršil nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce.  
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Počet uchazečů o zaměstnání připadajících na jedno volné pracovní místo 

v prosinci činil 17,4, coţ je výrazný nárůst oproti prosinci 2008, kdy tento ukazatel dosáhl 

hodnoty 3,9. Rapidní úbytek tohoto ukazatele je znázorněn v grafu 4. [18] 

 

 

Graf 4: Počet VPM uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo 

Zdroj:Portál MPSV. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2009. 

 

3.2.1 Hlavní tendence ve vývoji na trhu práce v první polovině roku 2010 

 

Od konce roku 2008 byly poměry na trhu práce ovlivňovány světovou 

hospodářskou krizí. Krize se projevila nejprve na klesající nabídce volných míst 

evidovaných na úřadech práce. Poté měla za následek propuštění zaměstnanců nejprve 

v automobilovém průmyslu, poté ve sklářském průmyslu a později i propuštění v dalších 

odvětvích. Vliv krize byl patrný i v prvních měsících roku 2010. Rostla také míra 

nezaměstnanosti, kdy v únoru roku 2010 dosáhla hodnoty 9,9 % (nejvyšší hodnota od roku 

2004 – 9,7 %). K mírnému oţivení trhu práce v jarních měsících ovlivnil vliv sezónních 

faktorů, které jsou patrné z grafu 5. [18] 
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Graf 5: Přírůstky počtu uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP 

Zdroj:Portál MPSV. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010. 

 

 

 V roce 2010 došlo ke stabilizaci počtu volných míst (VPM) hlášených na úřadu 

práce. Ke konci června 2010 bylo evidováno 32,9 tisíc volných pracovních míst. Vzhledem 

k poklesu počtu volných pracovních míst a nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání se zhoršil 

nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Počet uchazečů o zaměstnání 

připadajících na 1 volné pracovní místo se v červnu meziročně zvýšil z 10,7 na 15,2. [18] 

 

Během roku 2010 se ve všech okresech nadále projevovaly důsledky hospodářské 

krize. Mnozí zaměstnavatelé z důvodu sníţení odbytu výrobků museli výrazně omezit 

výrobu a propouštět zaměstnance. V 1. pololetí 2010 nahlásilo úřadům práce hromadné 

propouštění 127 zaměstnavatelů, přičemţ počet zaměstnanců, kterých se hromadná 

propouštění měla týkat byl 7327. Počty nahlášených hromadných propouštění a počty 

dotčených zaměstnanců byly však výrazně niţší neţ v 1. pololetí 2009, kdy hromadné 

propouštění nahlásilo 583 zaměstnavatelů, přičemţ počet propuštěných zaměstnanců byl 

21 008. [18] 
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4. DATA O VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍSTECH 
 

4.1 Portál MPSV 

 

Na Integrovaném portále Ministerstva práce a sociálních věcí můţeme nalézt 

podrobné informace týkající se problematiky zaměstnanosti. Je rozdělen na 7 základních 

sekcí: Zaměstnanost, Sociální tématika, EURES, Formuláře, Kontakty, Brána do internetu 

a Statistika stránek. Nachází se na internetové adrese www.portal.mpsv.cz a je také hlavní 

aplikací na kioscích - veřejných informačních terminálech (VIT) MPSV.  

Na jeho tvorbě se významně podílela společnost OKsystem. Aplikační programové 

vybavení OKpráce od této společnosti tvoří základní část Informačního systému sluţeb 

zaměstnanosti. Tento IS je provozován a vyuţíván Správou sluţeb zaměstnanosti 

Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze, na 77 úřadech práce a na dalších 163 

pobočkách úřadů práce. Systém byl postupně budován jiţ od roku 1993. Sestává se ze 

dvou části: serverová- která je určena pro pracovníky úřadů práce a MPSV a klientská část- 

Integrovaný Portál MPSV, jenţ je určen pro veřejnost. [6]  

Tento informační systém je vybudován na základě relační databáze ORACLE, která 

tvoří tzv. back-end kaţdé celopodnikové aplikace společnosti OKsystem. Tato databáze 

udrţuje konzistenci a integritu dat mezi strukturovanými daty. Aplikace Portálu MPSV 

pracují ve vícevrstvé architektuře. Portál MPSV slouţí jako jeden ze základních nástrojů e-

governmentu pro elektronický styk občana se státem. [6] 

Mezi hlavní funkce Portálu MPSV patří zpřístupnění dat z centrálních databází 

MPSV a elektronické formuláře pro usnadnění komunikace občana s orgány státní správy 

v oblasti sluţeb zaměstnanosti a státní sociální podpory. Pro uţivatele Portálu MPSV je 

nejvíce atraktivní sluţba hledání volných pracovních míst evidovaných jednotlivými úřady 

práce.[19]  

Díky on-line propojení se sluţbou EURES prostřednictvím tzv. webové sluţby 

(web- service) dnes uţ slouţí Portál MPSV nejen široké veřejnosti z České republiky, ale 

rovněţ občanům z celé Evropské unie. [6]  

 

http://www.portal.mpsv.cz/
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Obrázek 1: Statistika stránek na portále MPSV 

Na obrázku jedna vidíme týdenní návštěvnost stránek Integrovaného portálu 

MPSV. Z grafu je patrné, ţe si v  pracovním týdnu (ÚP jsou otevřeny od pondělí do pátku) 

zobrazí dané stránky kolem 500 000 uţivatelů za den.  

 

4.2 Charakteristika dat 

 

Zaměstnavatelé jsou podle zákona povinni hlásit volná místa na úřadu práce. V 

tradičním postupu hlásí zaměstnavatel volná místa písemně nebo telefonicky. Ty pak 

vkládají do databáze odborní pracovníci úřadů práce v modulu Volná místa. Zaměstnavatel 

můţe ovšem zadávat volná místa přes portál, aniţ by musel chodit na úřad práce. Volná 

místa se pak objeví nejen na portálu, ale dostanou se i do příslušné databáze úřadu práce, 

nicméně aţ po kontrole, obvykle do jednoho pracovního dne. Tato metoda plně nahrazuje 

hlášení volných míst na úřadu práce. Ze 77 okresních databází úřadů práce se údaje o 

volných místech sehrávají automaticky do centrální databáze a na portál zhruba jednou 

denně. [14] 

 Přírůstky volných míst úřadu práce v České republice jsou na portálu MPSV 

dostupné v XML nebo HTML formátu. Kromě přírůstků jsou zde evidována volná místa 
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pro celou ČR a také pro jednotlivé okresy. Data jsou aktualizována kaţdý den a volně ke 

staţení po dobu 7 dnů. 

 

Obrázek 2: Ukázka VPM v HTML formátu 

Přírůstky volných pracovních míst obsahují 63 základních atributů, které jsou 

vyplňovány úřady práce nebo případně zaměstnavateli při zadávání nového místa přímo 

přes Portál. Většina parametrů je povinné vyplnit: profese (klasifikace zaměstnání podle 

standardizovaného číselníku KZAM), počet volných míst, fyzické pracoviště (pracoviště, 

kam bude zaměstnanec docházet), komu se hlásit, směnnost, pracovní úvazek, minimální 

vzdělání, pracovní poměr, pracovní poměr od – do, místo je vhodné pro a moţnost určit 

kde se bude zveřejňovat pracovní místo. Pro zachování konzistence dat se pro zadávání 

těchto parametrů pracovního místa vyuţívá platných číselníků a kalendáře. Základní 

struktura volného místa se tak skládá z názvu poţadované profese, informaci o pracovišti a 

kontaktu na danou osobu, vlastností volného místa (tj. pracovní úvazek, směnnost, 

minimální stupeň vzdělání, pracovní poměr, mzdové rozpětí, vhodnost), dále z poznámek k 

volnému místu a je zde uvedena i poslední změna aktualizace. [1]  

. Jedna z výhod těchto dat je tedy jejich unikátnost. Data jsou na portále 

zveřejněných pouhých 7 dní, po uplynutí jsou z webových stránek stáhnuty a nejsou jiţ 

uchovávány v ţádném pro veřejnost dostupném souboru. Další výhodou je velké mnoţství 

informací, které jsou u kaţdého VPM publikovány, například prostorové začlenění 

z hlediska nově vzniklého místa na úrovni krajů, okresů a především obcí. 

Data jsou stahovány od 29. 1. 2008, přičemţ 8. 10. 2010 byla ukončena podpora 

starého formátu XML verze 1.8 a volná místa ke staţení byly ve formátu XML verze 2.0. 
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K  významné změně ve struktuře XML došlo 21. 6. 2010. V období od 22.6 – 30. 6. 2010 

byly publikovány prázdné XML soubory a od 1.7 se změnila struktura elementů a atributů 

XML souboru. (viz kapitola 4.2.3). Poslední změnou vyhlášenou portálem MPSV je 

přechod na kódování profese pomocí CZ-ISCO namísto KZAM, od 17.1 2011 je formát 

XML souborů ve verzi 2.2. 

Na portále MPSV jsou také publikovány číselníky, které jsou uloţené 

v samostatném ZIP archívu. Je v něm umístěno 18 souboru (př. číselník jazyků, povolání, 

profese, směnnosti, atd.). Tyto číselníky jsou také publikovány kaţdý den, obsahově jsou 

ale stejné (ke změně dochází pouze ve výjimečných případech). 

 

4.2.1 Klasifikace KZAM 

 

Český statistický úřad "Opatřením ČSÚ" zavedl klasifikaci zaměstnání - KZAM, 

která byla vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu ISCO-88. Je to OSN 

klasifikace, kterou aţ na nepatrné výjimky převzala EU a vydala pod názvem ISCO-88 

(COM). Tato klasifikace má 4. místný číselný kód. Pro národní účely vyvstala potřeba 

podrobnějšího třídění, proto se provedlo rozšíření klasifikace KZAM do hloubky 5. místa, 

tzv. podrobnější třídění, které se vydává jako 2. vydání pod názvem "Klasifikace 

zaměstnání- rozšířená (KZAM-R").[8] 

 

Tabulka 1: Klasifikace zaměstnání podle ČSÚ 

1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 

11 Zákonodárci, vyšší úředníci 
12 Vedoucí a řídící pracovníci velkých organizací 

13  Vedoucí, ředitelé, kteří řídí malý podnik 

2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci 

21 Vědci, architekti a techničtí inženýři 
22 Inženýři v biologických, lékařských a příbuzných oborech 

23 Odborní pedagogičtí pracovníci 

24 Ostatní vědci a odborní duševní pracovníci 

3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci 

31 Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech 
32 Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a zemědělští pracovníci 
33 Pedagogičtí pracovníci 

34 Jiní pomocní odborní pracovníci 
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4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci) 

41 Nižší administrativní pracovníci  

42 Úředníci ve službách a obchodě 

5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě 

51 Obsluhující pracovníci 

52 Prodavači, manekýni a předváděči zboží 

6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech  

61 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti 

62 Pracovníci získávající obživu v zemědělství a rybářství (samozásobitelé) 

7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři 

71 Kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin, stavební dělníci  

72 
Kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci (kromě obsluhy strojů a 
zařízení) 

73 Výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí řemeslníci, polygrafové 

74 
Ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci (kromě obsluhy strojů a 
zařízení) 

8 Obsluha strojů a zařízení 

81 Obsluha průmyslových zařízení 
82 Obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci 

83 Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení 

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

91 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření na prodej a služby 

92 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství  

93 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, 
stavebnictví a v dopravě 

0 Příslušníci armády 

01 Příslušníci armády 
Zdroj: Český statistický úřad. Klasifikace zaměstnání. [25] 

 

4.2.2 Chybějící data  

 

 Data byly z portálu MPSV stahována od 28. 1. 2008 do konce roku 2010. Kaţdý 

XML soubor byl publikován vţdy po dobu 7 dní. Existuje řada aplikací, které by toto 

stahování zajistilo, ale nese to sebou i rizika jako je výpadek internetu, přehlcenou síť, 

velké mnoţství návštěvníků portálu, atd. Po zhodnocení těchto problémů jsem se rozhodla 

data stahovat manuálně kaţdý týden.  

I přes tento způsob došlo k úniku některých publikovaných dnů. Většina 

chybějících dat, však byla chybou portálu. XML soubory s přírůstky volných pracovních 
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míst za některé dny nebyly vůbec zveřejněny. Ostatní soubory byly na stránkách MPSV 

publikovány, ale byly poškozeny, tzn. po stáhnutí měly velikost 0 kb.  

Některé přírůstky by se daly nahradit průměrem z vedlejších hodnot pro přesnější 

analýzu. Vzhledem k tomu, ţe z celkového počtu stáhnutých dat uniklo něco málo přes      

4 % , a v mých analýzách pracuji většinou s obdobím březen – prosinec 2008 (chybí 19 

dnů) a březen – prosinec 2009 (chybí 18 dnů) je celkový počet chybějících VPM vyrovnán. 

Proto jsem se rozhodla pokračovat v analýze bez nahrazování hodnot průměrem. 

 

Tabulka 2: Chybějící dny s přírůstky VPM 

2008 Červenec 18, 19, 20, 21, 22, 23 

  Srpen 20, 21, 22, 23, 24, 25 

  Září 3 

  Říjen 18 

  Listopad 14 

  Prosinec 6, 13, 14, 27 

2009 Květen 9, 10, 29 

  Červen 16, 17 

  Srpen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

  Září 19, 20, 21 

  Listopad 21 

2010 Srpen 2, 5, 28 

  Září 14, 26, 27 

  Říjen 2, 24, 25 

 

 

4.2.3 Změna struktury XML souborů 

 

K importu dalších dat do databáze je třeba upravit transformační šablonu podle 

nové struktury XML. K této změně došlo z důvodu náhrady číselníku KZAM na číselník 

CZ-ISCO. V souvislosti s touto změnou se také změnil soubor s hodnotami všech 

číselníků. V této práci se tomuto problému nevěnuji, jelikoţ analyzuji data z jiného 

časového období.  

Ve staré struktuře byly většinou data obsahem jednotlivých elementů, v nové 

struktuře je většina informací uváděna ve formě atributů. Došlo také ke změně kódování 
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z windows-1250 na UTF-8. Mezi další změny patří rozšíření poloţky doplněk na 254 

znaků (poloţka doplněk, je-li zadána, přebírá roli hlavního názvu profese), a také došlo k 

doplnění informací o nabídce pro modré karty. 

 

Obrázek 3: Stará struktura XML 

 

 

Obrázek 4: Nová struktura XML 
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5. STATISTICKÝ SW A POUŽITÁ STATISTICKÁ METODA 
 

5.1  SPSS Statistics 17.0 

 

 Statistický a analytický software vyvinutý americkou firmou, kterou od roku 2009 

vlastní společnost IBM. Software je vybaven vlastním makrojazykem, novější verze jsou 

skriptovány jazykem Python. [16] 

Základní moduly programu: 

 Base (základní statistická analýza), 

 Advanced Statistics (vícerozměrná analýza), 

 Professional Statistics (nelineární analýza), 

 Tables (konstrukce tabulek), 

 Trends (analýza časových řad), 

 Categories (analýza kategoriálních dat) 

 Conjoint (průzkum trhu), 

 Exact Tests (testy v kontingenčních tabulkách v případě malých četností), 

 Missing Value Analysis (analýza chybějících údajů). 

Výstupy jsou v okně "Output Navigator" organizovány jako objektově orientované 

dokumenty, které obsahují text a dva typy speciálních objektů: tabulky a grafy. Orientace 

ve výsledcích je usnadněna tím, ţe je toto okno rozděleno do dvou částí. První obsahuje 

pořadač výstupů, coţ je seznam objektů (názvů procedur a komponent výstupů jako jsou 

hlavičky, texty, varování, tabulky a grafy) zobrazený v podobě stromu s ikonami a jejich 

stručným popisem druhá část je pak vlastní výstup, coţ je souvislý text zahrnující tabulky i 

grafy, s nímţ se pracuje způsobem známým z textových procesorů. [16] 

 

5.2  Shlukování 

 

Metoda shlukování pomocí relokačních iterací je zaloţena na předem stanoveném 

počtu shluků (K). Optimalizačním kriteriem je minimalizovat součet čtverců vzdáleností 

mezi objekty ve shluku a centroidy. Centroidem je zde míněn aritmetický průměr všech 

objektů v daném shluku. [9] 
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 Tento algoritmus pouţívá k rozdělení souboru do skupin K: C1, C2, …, Ck na 

základě zvolených charakteristik tak, aby si jednotky uvnitř skupin byly co moţná nejvíce 

podobné. Na počátku algoritmus vyţaduje zadat počet shluku k. Shlukem je zde míněn 

aritmetický průměr všech objektu v daném shluku a je reprezentován svým středem. 

Algoritmus vygeneruje úvodní polohu středu. Následně je kaţdý klasifikovaný 

objekt přiřazen do shluku, přičemţ je snaha o minimalizování střední odchylky mezi 

zadanou mnoţinou dat a vektory (vzdálenost bodu od středu shluku). Z výsledku této 

klasifikace jsou poté vypočteny nové polohy středu. V iteracích se vţdy pracuje se všemi 

shluky a rozdělení jevu do shluku se postupně vylepšuje. Poté se celý výpočet opakuje 

v jednotlivých relokačních iteracích aţ do doby, kdy je dosaţeno zadaného poctu iterací. 

Nicméně celý výpočet muţe být ukončen i v okamţiku, kdy jiţ další iterace nepřináší 

ţádné výrazné zlepšení rozdělení. [7] 

 

 

 

Obrázek 5: Demonstrace algoritmu k-means klastr 

Zdroj: Wikipedie. K-means clustering. 

 

 

5.3 Vážený průměrný střed 

 

Váţený průměrný střed je počítán tehdy, pokud nestačí počítat pouze s polohou 

těţišť v okresech (váhou se zde myslí hodnoty okresů za rok 2008 a za rok 2009). Pokud  

je  potřeba  určit průměrný střed z okresů v České republice, podá mnohem realističtější 

výsledek těţiště, které je váţeno populací v jednotlivých městech a  v tomto  případe  pak 

mírou  ekonomicky aktivních obyvatel v jednotlivých okresech. [11] 
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Obrázek 6: Rovnice váženého průměrného středu 

Zdroj: Hodnocení rozdílů při sledování dojížďky do zaměstnání jedním či oběma směry[20] 

 

6.  ZPRACOVÁNÍ A IMPORT DAT DO DATABÁZE 
 

6.1  Charakteristika databází 

 

 Databáze slouţí k ukládání přetrvávajících velkých objemů, sdílených a 

spolehlivých dat. Poskytuje jazyk pro manipulaci s daty, jazyk pro definici dat, dotazovací 

jazyk, zvýšenou ochranu dat, adresáře dat a kontrolu přístupu. Odděluje datovou strukturu 

od programu, umoţňuje prácí více uţivatelům najednou, přičemţ jsou data uloţena ideálně 

na jednom místě. 

  

6.1.1  Systém řízení báze dat 

 

Obecně se většina databázových systémů skládá ze tří částí. Systému řízení báze 

dat (SŘBD), coţ je soubor specializovaných programů určených k ukládání, zpracování, 

organizování a správu dat. Databázové aplikace programu, který umoţňuje vybírat, 

prohlíţet a  aktualizovat informace uloţené prostřednictvím SŘBD a z databáze, čili bází 

dat (tj. uloţenými daty).   

Základní  sluţby SŘBD: 

1. Definice dat – definování a uchovávání datové entity 

2. Údrţba dat – kaţdému členu entity vyhrazuje záznam skládající se z poloţek 

3. Manipulace s daty – sluţby umoţňující vkládání, aktualizaci, rušení a třídění dat 

4. Zobrazování dat – poskytuje metody prezentace dat uţivateli 

5. Integrita dat – metody pro zajištění správnosti dat [17] 
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6.1.2.  Architektury DB 

 

 Architektura určuje, na kterých počítačích bude databáze provozována. Je 

rozdělena do čtyř základních kategorií. 

 

1. Centralizovaná architektura - veškeré zpracování dat probíhá na centrálním počítači, na 

terminálech se pouze zobrazují výsledky.  

2. Systémy na PC - na kaţdém PC je aplikace a SŘBD, které zasílají poţadavky na file-

server (báze dat), ten zasílá zpět bloky dat k vlastnímu zpracování. 

3. Architektura klient/server (C/S) – Zpracování dat je rozděleno na dva systémy. SŘBD 

a báze dat je přesunuta na server. Na PC je umístěná databázová aplikace. Uţivatel 

odešle dotaz, který vyhodnotí server a zašle zpět pouze ta data, která odpovídají 

uţivatelovu dotazu. 

4. Distribuovaná architektura – databáze je fyzicky rozmístěna na více místech. 

Jednotlivé části jsou pak propojeny komunikační sítí a uţivatel ji vnímá jako jednu 

logickou databází.[17] 

 

6.1.3 OLAP a OLTP 

 

OLAP neboli Online Analytical Processing je technologie uloţení dat v databázi. Tyto 

systémy jsou určeny pro uloţení a analýzu velkého mnoţství dat. Údaje z těchto databázi 

slouţí obvykle pouze ke čtení. Zpracovávají poměrně malý počet dotazů. 

OLTP neboli Online Transaction Processing je mnohem rozšířenější technologie. 

Systémy jsou primárně určeny pro opakující se rutinní činnost uţivatelů - zadávání, 

zpracování a vstup dat do databáze. Zpracovávají velké objemy relativně malých transakcí. 

Základní rozdíly mezi OLAP a OLTP vyplývají z rozdílného pouţití – u OLAP se 

jedná o jednorázově nahrávaná data, nad kterými jsou prováděny sloţité dotazy, u OLTP 

jsou data průběţně a často modifikována a přidávána a to obvykle mnoha uţivateli 

zároveň. [22] 
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6.1.4 MS SQL SERVER 2008 EXPRESS 

 

 Microsoft SQL Server je jedním z nejvýkonnějších a nejpouţívanějších 

databázových strojů, který poskytuje široké mnoţství uplatnění. Jedná se o relačně 

databázový systém (RDBSM – relation database management system). Je určen 

k uchovávání dat v databázi OLTP (on-line transaction processing). Jedná se o on-line 

zpracování dat pomocí transakčního jazyka SQL. Obecně jde o tabulky uspořádané do 

relační struktury, která zabraňuje uchovávání duplicitních informací a zvyšuje rychlost 

práce s daty.  

 Jedná se o architekturu klient-server. Klientská strana zodpovídá za zobrazování a 

prezentování dat na výstupním zařízení, serverová strana se stará o rozdělování 

systémových prostředků a organizaci dat v databázi. [16] 

 

6.2 Charakteristika použitých jazyků, technologií a aplikací 

 

 V této kapitole jsou popsány veškeré značkovací jazyky, transformační šablona a 

desktopová aplikace, které jsem vyuţila nebo se s nimi setkala při tvorbě a importu dat do 

databáze. 

 

6.2.1 Značkovací jazyk XML 

 

Rozšířitelný značkovací jazyk neboli eXtensible Markup Language byl vyvinutý a 

standardizovaný konsorciem W3C (World Wide Web Consortium) jako pokračování 

jazyka HTML. Dovoluje uţivateli vytvářet své značky, přiřazovat význam jednotlivým 

částem dokumentu a určovat tím jeho strukturu. Vychází ze dvou hlavních principů – nemá 

ţádné předdefinované značky a vyţaduje přísné dodrţování pravidel jazyka. 

Dokumenty ve formátu XML jsou snadno převoditelné do jiných formátů pomocí, 

tzv. stylových souborů (transformací). Pomocí jazyka XML je moţné velice jednoduše 

popsat strukturu dat  v databázi, coţ neobyčejně rozšiřuje jeho pouţití na Internetu. [24] 
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6.2.2 Technologie XSLT 

 

 Extensible Stylesheet Language Transformations je technologie pomocí níţ se 

transformují XML soubory do potřebné podoby.  Po procesu transformace se změní 

stromová struktura XML dat na relační strukturu. [15] 

 Jazyk XSL vznikl původně proto, aby práce s formátovacími objekty byla co 

nejjednodušší. Umoţňoval samozřejmě definovat vzhled jednotlivých elementů – způsob 

jejich zarovnání, velikost a styl písma, barvy apod. Kromě toho jej šlo pouţít i k takovým 

věcem, jako je automatické generování obsahu, číslování obrázků, kapitol apod. Postupně 

se ukázalo, ţe XSL má slouţit ke dvěma poměrně odlišným věcem – k transformaci XML 

dokumentů a k definici vzhledu jejich formátování. Během příprav standardu XSL z něj 

proto byla vyřazena jeho část slouţící k transformaci dokumentů, pro kterou se pouţívá 

název XSLT. [10] 

Pomocí XSLT lze vytvářet styly, které definují, jak se XML dokumenty mají 

převádět do formátu HTML, do XML dokumentů s jinou strukturou nebo do obyčejných 

textových souborů. Zejména moţnost konverze do HTML je dnes hojně vyuţívána, 

protoţe většina prohlíţečů si zatím se samotnými XML dokumenty neporadí. [10] 

 

6.2.3 Jazyk SQL 

 

 Structured Query Language v překladu znamená strukturovaný dotazovací jazyk, 

jehoţ pomocí lze kompletně manipulovat s tabulkami v relační databázi a v nich 

uloţenými daty. Relační databáze jsou řízeny programy nazývanými SŘBD (Systém řízení 

báze dat). Na trhu jich existuje velké mnoţství, např. Microsoft SQL Server, Access, 

Oracle, MySQL a jiné. Tyto produkty pouţívají SQL pro všechny své databázové operace. 

Ačkoliv rozšiřují standardní SQL kvůli podpoře proprietárních funkcí, všechny vyhovují 

standardnímu SQL, který byl definován standardizačními organizacemi ANSI a ISO.[4] 

 Jazyk SQL obsahuje čtyři hlavní druhy příkazů: Příkazy pro manipulaci s daty 

(SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, …), Příkazy pro definici dat (CREATE, 

ALTER, DROP, …), Příkazy pro řízení přístupových práv (GRANT, REVOKE), Příkazy 
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pro řízení transakcí (START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK) a jiné. Syntaxe 

SQL není nijak sloţitá, je zvolena tak, aby připomínala anglický jazyk.  

 

6.2.4 Aplikace pro import XML 

 

 Byla vytvořena k importu dat do databáze Ing. Pavlem Belajem. Vykonává 

potřebné manipulace s XML soubory a spolupracuje s relační databází. Aplikace nabízí 

uţivateli různé moţnosti nastavení aktualizace a importu údajů do databáze. Uţivatel 

nastavuje pracovní adresář, v kterém se budou XML soubory ukládat pro potřeby importu 

dat do databáze, nastavuje připojovací řetězec k databázi, čas aktualizace, kolik dní se 

budou soubory archivovat, apod. [15] 

 Proces importu se můţe aktivovat dvěma způsoby: aplikace spustí proces importu, 

kdyţ se čas aktualizace shoduje se systémovým časem, anebo se importují data uloţené na 

pevném disku počítače pomocí tlačítka SPUSTI.  

 Doba importovaných dat do databáze závisí na velikosti XML souboru, velikosti 

databáze, na zvoleném způsobu importu, na technických parametrech počítače aj.  

 

 

 

Obrázek 7: Aplikace pro import XML 
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6.3 Import dat do databáze 

 

6.3.1  Struktura databáze 

 

 K importu dat byla vyuţita databáze vytvořena Ing. Pavlem Belajem, který se tímto 

tématem zabýval ve své diplomové práci Webová aplikace pro vizualizaci geoinformací 

MPSV. [2] 

 Hlavním datovým zdrojem je přírůstkový XML soubor. Hlavní tabulka je 

tblPracMiesto, kde se zaznamenávají informace o pracovním místě (název firmy, pozice, 

kontaktní osoba, počet volných míst apod.). Pomocí tabulek s prefixem tblHistoria jsou 

uchovány další data, které přímo souvisí s přírůstkovým XML souborem. Všechny tabulky 

s prefixem tbl (kromě tabulky tblPracMiesto) obsahují data, které nepocházejí přímo 

z přírůstkového XML souboru, ale jsou rozdělené v samostatném ZIP archívu s názvem 

ciselniky20101001_xml.zip.  

V jednotlivých XML datech od MPSV se můţe nacházet hodně redundantních dat, 

které by v databázi zabíraly příliš místa a byly by pro další práci s databází problémové. 

Konkrétně se jedná o tabulky, které mají charakter číselníků. Proto byl sestrojen systém 

úloţných procedur, které se průběţně starají o to, aby se v těchto tabulkách nenacházely 

redundantní údaje. Jedná se o tabulky s prefixem spUdrzba, kaţdá tato procedura (pro 

jednu tabulku je jedna údrţbářská procedura) hledá identické záznamy a po nalezení je 

smaţe. V databázi nejsou mezi tabulkami ţádné relace, takţe i z tohoto důvodu jsou 

důleţité procedury údrţby.[2] 

Pro moji práci vyuţívám především informace z hlavní tabulky tbl.PracMiesto, a to 

především atributy KOD_PRAC_MIESTA, PRAC_OBEC, MIN_VZDELANI, 

MIN_MZDA a AKTUALIZACE.  

 

6.3.2  Import dat 

 

K importu dat byla pouţita jiţ vytvořená transformační šablona, která se vloţila do 

desktopové aplikace spolu s XML soubory. Šablona byla vytvořena podle struktury 
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databáze a struktury elementů a atributů v XML souborech. Tyto soubory pak byly 

transformovány pomocí XSLT na textový dokument, který obsahuje příkazy jazyka SQL. 

Aplikace pro import souboru čte tento textový dokument po řádcích a postupně vykonává 

dané příkazy. 

 

Obrázek 8: Proces importu 

 

Přírůstky volných míst spolu s číselníky byly zkomprimovány do formátu ZIP a 

importovány do databáze po jednotlivých měsících. V tabulce níţe uvedené je seznam typu 

dokumentu uloţených v ZIP archivu. 

 

       Tabulka 3: Seznam zkomprimovaných dokumentů 

Typ Obsah 

vmp00000000.xml XML soubor s přírůstky volných míst 

ciselniky00000000.xml Číselníky  

volnamista.dtd Deklarace typu dokumentu XML 

volnamista.xsl Soubor pro transformaci dat 

utils.xsl Soubor pro transformaci dat 

resource_cs.xml Česká jazyková lokalizace 

 

Data jsem zkoušela importovat i po více měsících najednou. To však aplikace 

nenaimportovala vţdy úplně správně, chyběly některé dny, při volbě importu celého roku 
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najednou chyběly i celé měsíce. Tato chyba byla způsobená pravděpodobně velikostí 

zkomprimovaného souboru. Proto jsem zvolila metodu časově pomalejší, ale se zárukou 

uloţení všech dat. Největší XML soubor importovaný do databáze má 14 757 kb. Doba 

tohoto manuálního importu je přibliţně 10 minut. Celkem bylo naimportováno přes 1000 

XML souborů a velikost databáze je necelých 450 MB. 

 

Tabulka 4: Celkem VPM při neredundantním importu 

  2008 2009 2010 

Leden 3843 37595 7034 

Únor 64441 13006 6458 

Březen 26941 17086 10317 

Duben 25590 16232 14888 

Květen 21289 11675 10536 

Červen 17428 8887 9166 

Červenec 16335 9118   

Srpen 15211 7215   

Září 18461 7875   

Říjen 17233 9441   

Listopad 11959 7117   

Prosinec 7299 8344   

 

 

Po naplnění databáze jsem vytvořila druhou databázi, do které jsem importovala 

redundantní data. Databáze byla vystavěna na stejném základu jako první DB (viz. příloha 

č.2),  pouze se odstranil klíčový atributu KOD_PRAC_MIESTA, který slouţil ke kontrole 

duplicity údajů. Import do této databáze trval déle. Největší soubor (15 MB) trval okolo 20 

minut. Pomocí databáze s redundantními daty můţu srovnat, kolik volných pracovních 

míst v jednotlivých měsících bylo publikováno na portále znovu (publikují se znovu kvůli 

stále neobsazené pozici, ve většině případů také pro opětovné zviditelnění nového místa- 

lidé většinou sledují nabídku pro aktuální den), tzn. jak velká redundantnost se v datech 

nachází (viz tabulka 6). Celková velikost databáze s duplicitními daty má velikost 920 MB. 
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Tabulka 5: Celkem VPM při redundantním importu 

  2008 2009 2010 

Leden 9114 58324 21675 

Únor 100502 38053 20372 

Březen 81630 61616 27990 

Duben 90466 31789 30370 

Květen 87495 33625 31310 

Červen 78016 26506 21221 

Červenec 81175 27503   

Srpen 66917 19632   

Září 83711 22217   

Říjen 87506 23547   

Listopad 69701 20251   

Prosinec 48927 18723   
 

  Z tabulky číslo 4 a 5 vidíme, ţe v datech se nachází vysoký počet duplicit. Ten je 

způsoben opakovaným vkládáním totoţného, ale stále neobsazeného místa na portál. Dále 

budu pracovat pouze s daty, které nejsou duplicitní. Odstraní se tím započítání stejného 

nového místa vícekrát. 

Tabulka 6: Procentuální podíl naimportovaných duplicitních dat 

  2008 2009 2010 

Leden 0,55 2,16 1,52 

Únor 3,75 2,60 1,45 

Březen 5,69 4,63 1,84 

Duben 6,74 1,62 1,61 

Květen 6,88 2,28 2,16 

Červen 6,30 1,83 1,25 

Červenec 6,74 1,91   

Srpen 5,38 1,29   

Září 6,78 1,49   

Říjen 7,31 1,47   

Listopad 6,00 1,37   

Prosinec 4,33 1,08   
 

V tabulce číslo 6 lze sledovat velikost redundance v importovaných datech. 

V měsíci říjen 2008 je dokonce přes 7 % totoţných dat. Průměrná měsíční duplicita dat je 

3,05 % 
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7.  ANALÝZA DAT 
 

7.1  Prostorové a sociální faktory 

 

 Kaţdý kraj je charakteristický ekonomickým postavením v rámci České republiky. 

Úkolem ekonomiky státu je účelné a účinné vyuţití lidského kapitálu tj. působení na trhu 

práce. Díky klasifikaci zaměstnání můţeme sledovat jednotlivé nabídky s ohledem na 

rozdělení krajů, okresů, nebo obcí. Dalším důleţitým faktorem je poţadavek minimálního 

vzdělání, jenţ souvisí se zmiňovanou klasifikací. V některých okresech je vysoká poptávka 

po ukončeném vzdělání minimálně s maturitou, jinde se zase nabízí více moţností pro 

osoby, které se věnují řemeslu. Ekonomická úroveň volného místa můţe být určena také 

minimální mzdou, nebo naopak omezující maximální mzdou. Mezi dalšími sociálními 

faktory určující VPM jsou informace o vhodnosti místa pro absolventy, zdravotně 

postiţené, cizince, či osoby ve výkonu trestu.  

 Prostorovými faktory je myšlena lokalizace volných pracovních míst z hlediska 

regionů Pod pojmem region rozumíme relativně samostatný celek v prostoru daný 

geograficky, socioekonomicky, vyznačující se určitou identitou obyvatel. Území je 

vymezeno hraničním pásmem. Mezi regiony lze sledovat určitou hierarchii, jak z hlediska 

velikosti, tak z pohledu ekonomické úrovně. 

 

7.2  Modifikace atributu CELKEM_VM 

 

Databáze obsahuje více jak 274 000 údajů o nově vytvořených pracovních místech, 

kterých, je ve skutečnosti více, jelikoţ kaţdý řádek má jinou váhu dle počtu 

zaměstnavatelem nabízených míst stejného typu. Zde se objevilo další úskalí. Při 

zpracování dat se objevily dny s extrémně velkými nárůsty počtu nově vzniklých 

pracovních míst. Toto bylo způsobeno chybami v datech o počtu nově vytvořených 

pracovních míst. Na obrázku 9 je uveden jeden z těchto extrémních případů, kde je 

nabízeno dokonce 1000 nových volných míst. Tyto chyby musely být před analýzou 

odstraněny. Při analýze frekvence výskytu udaného počtu jednotlivých volných pracovních 

míst se zjistilo, ţe více jak 97 % všech nově vzniklých míst je v uvedené kvantitě 9 a 

méně. Dále je zajímavé, ţe hodnoty násobků 10 jsou relativně časté a tvoří ze zbylých 3 % 
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drtivou většinu. Bylo proto rozhodnuto, hodnoty větší neţ 9 budou vyřazeny z analýz a 

konkrétně se tak jedná o 4 451 záznamů za výše uvedené období. [1] 

 

Obrázek 9: Ukázka chyb v datech 

 Tyto vysoké hodnoty se zde vyskytují především lidskou chybou (překlep při 

zadávání volného místa na portál), nebo jsou zde uvedeny schválně (zvýšení motivace k 

získání místa pro nezaměstnané). K další analýze je tedy nutné, tyto záznamy modifikovat.  

U všech zmiňovaných atributů byla pomocí SQL dotazu nastavená hodnota 10.  V tabulce 

níţe uvedené jsou uvedeny četnosti volných mist pro jednotlivé záznamy na jejíţ základě 

jsem se rozhodlo pro maximální hodnotu 10. 

Tabulka7:  Celková četnost atributu CELEKM_VM 

Počet záznamů Četnost 

1 212691 

2 - 10 57764 

11 - 20 2891 

21 - 30 755 

31 - 40 250 

41 - 50 253 

51 - 60 72 

61 - 70 31 

71 - 80 31 

81 - 90 10 

91 - 100 62 

101 - 110 1 

111 - 120 5 

121 - 130 10 

131 - 140 4 

141 - 150 16 

151 - 1000 59 

a více 1 

Celkem 274906 
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Z tabulky číslo 7 je vidět, ţe největší počet volných pracovních míst nabízí pouze 

jedno volné místo. Hodnoty se pak postupně sniţují, kromě hodnot 100 a 1000 volných 

míst, coţ jsou právě hodnoty, které zaměstnanci vkládají na portál za účelem zvýšení 

poptávky po této pozici, případně pokud neví kolik přesně osob zaměstnají (většinou u 

obchodních řetězců, nových firem).   

 

Tabulka 8: Rozdělení četností VM podle zvoleného intervalu 

Počet záznamů Četnost Četnost v % 

1 - 10 270455 98,4 

11 a více 4451 1,6 

 

 Tabulka číslo 8 ukazuje procentuální rozdělení četností volných míst do intervalu      

1-10, kde leţí 98,4 % hodnot.  Z toho vyplývá, ţe procento změněných záznamů na 

hodnotu 10 je pouze 1,6 %.  

 

7.3 Základní analýza dat 

 

 Přírůstky volných pracovních míst byly stahovány od 29.1 2008 aţ do konce roku 

2010. První naimportovaný měsíc do databáze byl měsíc únor 2008, který byl vyuţit ke 

studiu dat. Nezahrnula jsem ho do analýzy i z důvodu redundance. Celkový počet přírůstků 

z tohoto měsíce zahrnují data publikovaná uţ i v měsíci lednu, coţ má za následek velmi 

vysoký počet VM. V červenci 2010 došlo ke změně struktury XML souboru (viz kapitola 

5.1), z tohoto důvodu, jsem se rozhodla analyzovat data ve dvou stejných časových řadách 

a to v období březen – prosinec 2008 a březen – prosinec 2009, dále pouze jen rok 2008 a 

rok 2009.  
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Graf 6: Procentuální podíl VPM v ČR 

 

 Z grafu lze na první pohled vidět patrný úbytek přírůstku volných míst na území 

České republiky mezi rokem 2008 a 2009. U obou let lze taky pozorovat mírný nárůst VM 

v měsících září a říjen. Pokles nabídky volných míst tak mohlo sehrát více faktorů 

najednou, v měsíci srpen 2008 i srpen 2009 nebyly zveřejněny všechny XML soubory na 

portále, nebo to můţe být také způsobeno niţší nabídkou práce v období prázdnin. Pozice 

obsazované na letní období se nabízí uţ dříve. V září můţeme sledovat opět klesající trend 

a to především v roce 2008. 

 

7.4  Analýza dat dle sociálních faktorů 

 

Z atributů, které databáze nabízí, jsem vybrala k analýze tři nejzajímavější. První je 

KOD_PROFESE. Jedná se o maximálně pětimístný kód, který přesně specifikuje do které 

klasifikace KZAM daná profese patří. Pro tuto práci analyzuji data na základní úrovni, tzn. 

kaţdému volnému místu jsem přiřadila hodnotu od 0 aţ 9 (viz tabulka níţe).  U této 

analýzy jsem vynechala KZAM 0 (příslušníci armády), protoţe tvoří z celkového počtu 

pouhé 0,04 % VPM. 
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Tabulka 9: Procentuální podíl klasifikace zaměstnání 

Kód Klasifikace zaměstnání Podíl z celkového   
počtu VPM (%) 

0 Příslušníci armády 0,04 

1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 2,88 

2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci 6,92 

3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci 17,26 

4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci) 7,78 

5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě 16,22 

6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví   0,89 

7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři 23,16 

8 Obsluha strojů a zařízení 12,72 

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 12,13 

 

 

 
Graf 7:  Přírůstky VPM v ČR za rok 2008 podle KZAM 

 

 Na trhu práce je největší nabídka práce určená pro řemeslníky, pracovníky ve 

sluţbách, zdravotníky a pedagogy. Velmi nízký zájem je pak o příslušníky armády a 

dělníky pracující v zemědělství.  

 Z výše uvedených výsledku je patrné postupné sniţování volných míst ve všech 

pracovních odvětvích.  Největší sníţení od března 2008 zaznamenávají profese řemeslné, 

obsluhovači strojů a nekvalifikovaní dělníci. Na druhé straně vedoucí pracovníci a 
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zákonodárci mají skoro stejnou nabídku VPM po celý rok, to je však způsobeno tím, ţe 

těchto pozic je v České republice velmi málo a jsou-li obsazeny, pak většinou dlouhodobě. 

 

 
Graf 8: Přírůstky VPM v ČR za rok 2009 podle KZAM 

 

V roce 2009 nebyl pokles přírůstků VPM tak vysoký jako v roce 2008, ale i přesto 

lze sledovat neustále sniţování pracovních pozic. Největší meziroční úbytek zaznamenaly 

profese řemeslné a opravářské a to aţ o necelých 9 %, další významně klesající tendenci 

měly VM určené pro obsluhu strojů a nekvalifikované dělníky a to o 4,4 %. V období od 

března 2008 do prosince 2009 si pak stejnou nabídku VM (variabilita okolo 1%) udrţeli 

hlavně vedoucí a vědečtí pracovníci a také lidé zaměstnáni v zemědělství. 

 Jako další atribut pouţitý k analýze jsem vybrala KOD_MIN_VZDELANI. Podle 

tohoto kódu je rozděleno 14 druhů poţadovaného minimálního vzdělání. Nadpoloviční 

většina dat v databázi má uvedený kód minimálního vzdělání jako A, C, H, M nebo T (viz 

tabulka níţe) budu se zabývat pouze těmito kódy.  
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Tabulka 10: Kódy minimálního požadovaného vzdělaní (podle MPSV) 

KÓD TEXT PLNÝ TEXT 

ß (Nezadáno) (Nezadáno) 

A Bez vzdělání Bez vzdělání, nedokončený 1. stupeň základní školy 

B Neúplné základní Neúplné základní vzdělání, dokončený 1. stupeň základní školy 

C Základní + praktická škola Základní vzdělání, jednoletá a dvouletá praktická škola 

D Nižší střední Nižší střední vzdělání, tříletá příprava v praktické škole 

E Nižší střední odborné Nižší střední odborné vzdělání (vzdělávací programy učilišť, odborných učilišť) 

H Střední odborné (vyučen) Střední odborné vzdělání dosažené absolvováním nematuritních vzdělávacích programů 
poskytujících výuční list, s výjimkou programů uvedených v bodě E 

J Střední nebo střední odborné 
bez maturity a bez vyučení 

Střední nebo střední odborné vzdělání dosažené absolvováním středoškolských 
nematuritních vzdělávacích programů neposkytujících výuční list 

K ÚSV Úplné střední všeobecné vzdělání 

L ÚSO (vyučení s maturitou) Úplné střední odborné vzdělání dosažené absolvováním vzdělávacích programů SOU 
ukončených maturitou a vzdělávacích programů SOU i SOŠ pro absolventy tříletých 
učebních oborů ukončených maturitou 

M ÚSO s maturitou (bez 
vyučení) 

Úplné střední odborné vzdělání dosažené absolvováním vzdělávacích programů 
ukončených maturitou, s výjimkou programů uvedených v bodě L; pomaturitní studium 
kvalifikační 

N Vyšší odborné Vyšší vzdělání dosažené absolvováním vzdělávacích programů vyšších odborných škol, 
konzervatoří a tanečních konzervatoří; pomaturitní studium specializační a inovační 

R Bakalářské Vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním bakalářských studijních programů 
vysokých škol 

T Vysokoškolské Vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním magisterských (tj. inženýrských a 
lékařských) studijních programů vysokých škol 

V Doktorské (vědecká výchova) Vysokoškolské doktorské vzdělání dosažené absolvováním studia v doktorském studijním 
programu, postgraduální studium a vědecká výchova 

 

Do kódu A jsou zahrnutí občané bez jakéhokoliv vzdělání, kód C je určen pro 

osoby, které ukončily základní školu. Kód H je vyhrazen pro střední odborné vzdělání 

poskytující výuční list. Úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitou se značí kódem 

M a pro volné pracovní místo, které poţaduje osoby s vysokoškolským titulem (Mgr. a 

Ing.) je kód T.     

Vzhledem k procentuálnímu zastoupení těchto kódu v databázi jsem vyloučila kód 

A z prostorové analýzy, z celkového počtu byl v databázi zastoupen pouze v 1,3 % 

případech. V grafech níţe je kód A znázorněn. 
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Graf 9: Minimální požadované vzdělání za rok 2008 

 

 

Graf 10: Minimální požadované vzdělání za rok 2009 

 

 Rok 2008 se opět vyznačuje sniţující se nabídkou po pracovní síle, tzn. přírůstky 

volných míst jsou po celý rok klesající (s výjimkou měsíce záři). V roce 2009 je nárůst u 

všech druhů poţadovaných vzdělání v měsíci březnu, po zbytek roku mají přírůstky VPM  

klesající, popřípadě stagnující charakter (opět s výjimkou měsíců září a říjen).  
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 Podle ročních rozdílu, je zajímavý nárůst volných pozic pro osoby bez vzdělání. 

Jedná se o 0,18 % z celkového počtu, tzn. při přepočtu na kód A se zvýšil počet přírůstků 

skoro o 14 % v roce 2009. Z tohoto údaje vidíme, ţe se zvedly nabídky volných pozic pro 

osoby bez jakéhokoliv vzdělání.  

Největší meziroční pokles přírůstku je zaznamenán u osob s výučním listem jedná 

se téměř o 14 %. O 10,5 % méně nabízených pozic neţ v roce 2008 bylo pro osoby 

s úplným středním vzděláním. Nabídka míst s vysokoškolským vzděláním si udrţuje skoro 

stejné hodnoty po období těchto dvou let.  

Atribut MZDA_MIN je poslední sociální faktor podle, kterého hodnotím situaci na 

trhu práce v letech 2008 a 2009. Tento atribut byl uveden u necelých 70 % volných 

pracovních míst. Minimální mzdu jsem hodnotila po začlenění do 5-ti  intervalů. Tyto 

intervaly byly zvoleny po prostudování hodnot minimální mzdy.  

Dalším krokem bylo třeba odstranit data s příliš velkými hodnotami, jako mez jsem 

v rámci České republiky stanovila všechny hodnoty nad 100 000 Kč, tyto údaje nebyly do 

analýzy zahrnuty (pouze 0,01 % údajů). V analýze dle prostorových faktorů jsem pouţila 

jiné dělení minimální mzdy, a sice průměrný plat, který jsem spočítala pro jednotlivé 

okresy za rok 2008 a 2009 (viz kapitola 7.2).     

Tabulka11: Volné pracovní místa v ČR podle minimální mzdy (v %) 

Minimální mzda 2008 2009 

do 5000 Kč 3,35 5,26 

5000 Kč - 10000 Kč 13,60 15,47 

10000 Kč - 15000 Kč 19,12 22,11 

15000 Kč - 20000 Kč 6,56 9,69 

nad 20000 Kč 1,80 3,04 
 

 Ze stanovených intervalů je jasné zvýšení minimální mzdy z roku 2008 o 11 % 

v roce 2009. Průměrná poţadovaná minimální mzda v roce 2008 byla 7 861 Kč, v roce 

2009 se tato hodnota zvýšila na 9118 Kč. V níţe uvedeném grafu můţeme porovnat změny 

hodnot v jednotlivých intervalech. Největší meziroční změna (3,13 %) proběhla v intervalu 

od 15 000 do 20 000 Kč, na druhou stranu nejmenší změnu zaznamenaly VPM, které 

poţadovaly minimální mzdu nad 20 000 Kč.  
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Graf 11: Požadovaná minimální mzda v ČR (v %) 

 

7.5  Analýza dat dle prostorových faktorů 

 

 V této části se zabývám přírůstky volných míst a jejich distribucí vzhledem 

k okresům České republiky. Přírůstky jsou analyzovány podle klasifikace zaměstnání, 

poţadovaného minimálního vzdělaní a průměrného minimálního platu.  

 

Obrázek 10: Kartogram procentuálního rozdílu VPM v okresech ČR 
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V kartogramu na obrázku číslo 10 je vidět rozdíl přírůstků volných míst mezi lety 

2008 a 2009. K největšímu úbytku došlo v Hlavním městě Praha a to téměř o 25 %. Větší 

pokles byl zaznamenán také na východě republiky, ve Středočeském kraji a některých 

větších okresech (Brno, Pardubice, Liberec). Jediný okres, kde dochází ke zvýšení 

přírůstků je okres České Budějovice. A minimální úbytek je zaznamenán v okrese Jeseník 

(do -0,5%). 

 

Obrázek 11: Kartogram přírůstků VPM v okresech ČR 

 

V kartogramu na obrázku č. 11 jsou znázorněny procentuální přírůstky nových míst 

podle jednotlivých okresů za roky 2008 a 2009, tzn. celé analyzované období. Nejmenší 

procento přírůstků vykazuje okres Jeseník v Olomouckém kraji, déle pak Plzeňský kraj (s 

výjimkou Plzně) a okresy Jičín a Rakovník. V těchto okresech se pohybují přírůstky VPM 

pod 0,5 %. Mezi okresy s největším přírůstkem nových míst patří okresy s krajským 

městem, především Praha, Brno, Ostrava a Olomouc. V grafu je vidět procentuální 

zastoupení KZAM 1 aţ 9. Největší podíl přírůstků představuje KZAM 7 (řemeslníci a 

kvalifikovaní pracovníci) za rok 2008 a 2009 je to přes 23 % VPM. Nejmenší podíl pak 

zaujímají VPM určené pro lidi pracující v zemědělství (0,9 %).  
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 Podíl celkového počtu volných míst (v %) je vhodný ukazatel k znázornění nových 

pracovních míst. Můţe však způsobovat zkreslenou situaci, především u hlavního města 

Praha, kde je téměř vţdy největší přírůstek VPM. V další analýze proto zohledňuji také 

počet obyvatel v daných okresech. Jako normalizační faktor jsem vybrala EAO – 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo, které tvoří všechny osoby zaměstnané nebo výdělečně 

činné, dále také osoby v současnosti nezaměstnané hledající práci, ţeny na mateřské 

dovolené, pracující důchodci a osoby zdrţené od povolání (např. příslušníci armády).[8]  

Pro kaţdý okres byl celkový počet volných míst vydělen ekonomicky aktivním 

obyvatelstvem, výsledek je opět uváděn v procentech, tzn. dané číslo uvádí hodnotu 

procentuálního zastoupení nových VPM na 100 ekonomicky aktivních obyvatel. Obrázky 

číslo 12 a 13 interpretují rozloţení hodnot podle procentuálního podílu VPM a hodnot 

relativizovaných ukazatelem EAO. Z výsledků je patrné, ţe hodnoty by měly být 

relativizovány nějakým ukazatelem, při pouhém vyjádření v procentech mohou být tyto 

hodnoty zavádějící. 

 

 

Obrázek 12: Rozložení hodnot dle procentuálního podílu VPM 
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Obrázek 13: Rozložení hodnot relativizovaných podle EAO 

 

 

 

Obrázek 14: Relativizované přírůstky VPM podle ekonomicky aktivního obyvatelstva 
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Z výše uvedeného kartogramů je patrná změna  rozloţení hodnot v rámci okresů. 

Intervaly volných míst jsou jiné neţ u kartogramu na obrázku číslo 11, z důvodu velmi 

rozdílného rozsahu hodnot váţených ukazatelem EAO. Po této normalizaci se výrazně 

změnily hodnoty a to nejen pro Hlavní město Praha, u kterého je tato změna nejvíce patrná 

(v procentuálním zastoupení celkových VM má hodnotu přes 8 %, po relativizaci pouze 

3,5 %). Okresy Liberec a Hradec Králové vykazují největší nabídku pracovních pozic za 

roky 2008 a 2009. Největší procento přírůstků z krajského hlediska lze pozorovat u 

Středočeského a Jihočeského kraje. Na druhou stranu nízký počet nových míst zůstává 

stejný v Plzeňském kraji a okresu Jeseník. 

 

Dalším atributem, který lze z databáze vyuţít je poţadované minimální vzdělání. 

Tento faktor byl také váţen ukazatelem EAO (výsledky v kapitole 8). V níţe uvedených 

kartogramech je zachycena situace v letech 2008 a 2009, a to pro kaţdý kód vzdělání 

zvlášť. Hodnoty pro všechny kartogramy jsou vypočítány podle vzorce: 

 

Obrázek 15: Vzorec pro výpočet VPM (v %) 
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Obrázek 16: Přírůstky VPM podle základního vzdělání za rok 2008 a 2009 

 

 V roce 2008 byly největší přírůstky volných míst pro základní vzdělání evidovány 

v okresech Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Liberec, Plzeň a Karviná, všechny nad 

5%. V okresech Louny, Sokolov, Plzeň-jih, Tachov a Jeseník byla nejmenší nabídka práce 

pro osoby se základním vzděláním. Ostatní okresy se v roce 2008 pohybovaly s nabídkou 

VPM od 1 do 5 %. V roce 2009 se situace výrazně změnila téměř ve všech okresech. Skoro 

60 % ze všech okresů má přírůstek nových míst pod 1%. Zvýšenou nabídku těchto volných 

míst si zachovala pouze Praha, Brno, Olomouc a Hradec Králové. 
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Obrázek 17: Přírůstky VPM podle středního odborného vzdělání za rok 2008 a 2009 

 

 Místa vyhrazená pro osoby s vyučením listem mají na trhu práce nejvyšší nabídku 

ze všech míst. V roce 2009 však došlo ke sníţení přírůstků VM také v této kategorii a to 

opět především v krajských městech Brno, Praha a Liberec. Zajímavostí je zvýšená 

nabídka volných míst v roce 2009 v okrese České Budějovice o 0,3 % (většinou mají 

všechny okresy klesající tendenci). Největší meziroční rozdíl mezi přírůstky má Praha a 

Ostrava.  
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Obrázek 18: Přírůstky VPM podle úplného středního vzdělání za rok 2008 a 2009 

 

 Pracovní pozice, které vyţadují úplné střední vzdělaní s maturitou se během let 

2008 a 2009 neprojevují tak vysokou variabilitou, jako dříve zmiňované minimální 

poţadované vzdělání. Opět je zaznamenán klesající trend skoro ve všech okresech, 

k mírnému nárůstu dochází v okresech Prostějov a Břeclav. Největší úbytek volných míst 

je v Praze, Ostravě a Olomouci. Z hlediska celorepublikového je patrné, ţe na jihovýchodě 

je značně menší nabídka těchto míst, neţ na severu republiky.  
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Obrázek 19: Přírůstky VPM podle vysokoškolského vzdělání za rok 2008 a 2009 

 

Poslední vybraná kategorie k analýze je minimální poţadované vzdělání 

vysokoškolské. Těchto volných míst je nabízeno na trhu poměrně nízké procento, to lze 

sledovat také na nízkých hranicích intervalů v této skupině. Úbytek volných míst se tady 

také během let 2008 a 2009 projevil nejméně. V hodně okresech se dokonce zvýšila 

nabídka těchto pracovních pozic (Pardubice, Praha-západ, Karlovy Vary, Jihlava, Nový 

Jičín a Kladno). Klesající tendenci zaznamenaly především okresy Ostrava, Jičín a 

Výškov. 
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Jedna z dalších analýz, která lze provádět s daty je zhodnocení nabízených volných 

míst z hlediska poţadované minimální mzdy. Pro kaţdý okres jsem vypočetla průměrnou 

minimální mzdu v daném roce podle uvedeného vzorce: 

 

Obrázek 20: Vzorec pro výpočet průměrné minimální mzdy 

 

 

Obrázek 21: Průměrná minimální mzda v okresech ČR 

 

V kartogramu na obrázku číslo 21 je uvedena průměrná minimální mzda za rok 

2008 a 2009. Nejmenší poţadovaná minimální mzda v roce 2008 je v okresech Karlovy 

Vary a Praha-východ, u obou do 5 000 Kč. Nejvyšší nabízený plat je evidován v Kutné 

Hoře, přes 15 000 Kč, dále pak v okresech Rychnov nad Kněţnou a Louny. V roce 2009 

došlo ke zvýšení celkového nabízeného průměrného platu v České republice. Nejvyšším 
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nabízeným platem se vykazují okresy Příbram a Plzeň-sever jejich hodnota je do 12 000 

Kč. Nejniţší plat je v okresech České Budějovice a Svitavy, oproti roku 2008 je ovšem 

hodnota minimální mzdy nad 5 000 Kč.  

Zvýšení minimální mzdy můţe být způsobeno úbytkem VPM s poţadovaným 

vzděláním vyučen (práce pro řemeslníky a obsluha strojů), mírnějším poklesem VPM pro 

osoby s úplným vzděláním a stávající nabídkou VPM pro vedoucí pracovníky, coţ je 

patrné z výše uvedených analýz. U těchto pozic je obecně nabízena vyšší minimální mzda, 

coţ můţe být jedním z důsledků zvýšení průměrného platu v České republice v roce 2009.  

 

Obrázek 22: Meziroční změna průměrné minimální mzdy za rok 2008 a 2009 

 

 Tento kartogram vyjadřuje meziroční změnu v přírůstcích volných míst 

klasifikovanou dle průměrného platu. Ţlutou barvou jsou vyznačeny okresy, ve kterých 

klesl průměrný plat mezi lety 2008 a 2009 tyto okresy tvoří necelých 17 % z celé České 

republiky. Největší nárůst platu zaznamenal okres Karlovy Vary, okresy v Plzeňském kraji 

a okres Liberec. Plat se v těchto okresech navýšil minimálně o 50 %.  
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7.5 Prostorová analýza dat 

  

 „Většina informací, se kterými se setkáváme a které vyuţíváme, má prostorový 

charakter. Jistým způsobem je vázána k určitému místu a reprezentuje ho. Analogicky 

bychom mohli specifikovat chápání prostorových analýz jako analýzu prostorových dat, to 

však není správné, protoţe ne kaţdá analýza prostorových dat je prostorovou analýzou - 

pokud např. vytvoříme histogram úplné sady prostorových dat či vypočítáme jejich 

základní statistické charakteristiky, nevyuţili jsme prostorový aspekt těchto dat a nejde 

tedy o prostorovou analýzu“. [3]  

 V této kapitole se zabývám prostorovou analýzou váţených středů VPM z okresů 

České republiky. Porovnávám zde vzdálenosti mezi jednotlivými ukazateli v letech 2008 a 

2009, zároveň jsem vypočítala vzdálenost kaţdého ukazetele od neváţeného středu. Tyto 

vzdálenosti byly vypočetny vţdy pro celkový počet volných míst a pro hodnoty váţené 

ukazatelem EAO. Lze tak porovnat rozdíly ve váţených a neváţených hodnotách. V 

kartogramu je zobrazen stav přírůstků volných pracovních míst na 100 ekonomicky 

aktivních obyvatel.   

 
Obrázek 23: Meziroční posun VPM v letech 2008 a 2009 podle KZAM 
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Z obrázku číslo 23 je zřejmé, ţe největší posun je u ukazatelů KZAM 1 a KZAM 5, 

tzn. přírůstky míst určené pro osoby pracující ve sluţbách a vedoucí pracovníci se 

posunuly v roce 2009 směrem na západ. Nejmenší posun je u VPM pro osoby pracující 

jako obsluha strojů a zařízení. U většiny přírůstků se váţené středy z roku 2009 posunuly 

západním směrem, pouze pro řemeslníky a zemědělce se více nových míst naskytlo v roce 

2009 na východě. 

 V porovnání s prostorovým středem mají všechny ukazatele KZAM středy směrem 

na východ. Nejvzdálenější přírůstky nových míst jsou tedy nabízeny spíše na východní 

části republiky, místa, které jsou prostorovému středu blíţe, mají nabídku míst 

vyváţenější. Volné místa pro osoby pracující v zemědělství jsou nabízeny spíše v jiţních 

části republiky, oproti tomu v severní části je poptávka po nekvalifikované pracovní síle. 

 

Obrázek 24: Meziroční posun relativizovaných VPM v letech 2008 a 2009 podle KZAM 

 

 Na tomto výřezu z kartogramu lze vidět stejnou situaci jako na předchozím 

obrázku, pouze hodnoty jsou relativizované dle počtu ekonomicky aktivních obyvatel 
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v příslušných okresech. Po této relativizaci se projevil u KZAM 8 opačný charakter, posun 

nabídky nových míst v roce 2009 je východním směrem. U ostatních ukazatelů zůstal 

směrový charakter stejný, pouze v porovnání s prostorovým středem se ukázaly rozdíly 

v rozloţení KZAM v rámci republiky. U KZAM 4, 6 a 8 mají větší nabídku VPM na 

západě. Největší změna mezi ukazateli je stejná jako u nerelativizovaných ukazatelů, tzn. 

nabídka nových míst pro vedoucí pracovníky se mezi lety 2008 a 2009 z prostorového 

hlediska změnila nejvíce. 

 

Obrázek 25: Meziroční posun VPM v letech 2008 a 2009 podle minimálního vzdělání 

 

Jako další hodnotu pro prostorovou analýzu jsem zvolila poţadované minimální 

vzdělání. Pokud hodnoty nejsou normalizovány ţádným faktorem, jsou posunuty směrem 

na východ. Největší meziroční variabilita je u poţadovaného vzdělání s maturitou, u tohoto 

faktoru je také jediný posun mezi lety 2008 a 2009 směrem na východ. Ostatní poţadované 

vzdělání se v roce 2009 posunuly západně. Nejmenší změna nabídky volných míst je u 

základního vzdělání.  
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Obrázek 26: Meziroční posun relativizovaných VPM v letech 2008 a 2009 podle minimálního vzdělání 

 

 U relativizovaných hodnot je opět vidět rozdílné hodnoty, jako u analýzy VPM 

podle KZAM. Přírůstky upřednostňující základní vzdělání se posunuly vzhledem k 

prostorovému středu směrem na západ. Největší změna je zaznamenána u přírůstku 

poţadujících vysokoškolské vzdělání a to západním směrem. Nabídky nových míst pro 

střední odborné vzdělaní zakončené výučním listem nebo maturitou posílily v jiţní části 

republiky. 

 

7.6 Regionalizace ČR dle nabízených pracovních  

 

Poslední analýzou, kterou jsem dělala s daty v databázi je regionalizace České 

republiky. I kdyţ data umoţňují analyzovat tyto faktory aţ na úroveň obcí, rozhodla jsem 

se pro shlukovou analýzu na úrovni okresů. „Nevýhodou metody k-means klastr je 

nestabilita klasifikačního systému způsobená citlivostí na počáteční odhad centroidů a 
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rovněţ citlivost na extrémní a odlehlé hodnoty. Z těchto důvodů je vhodné si nejdříve data 

graficky zobrazit, odhadnout přirozené shluky a ty zkonfrontovat s klasifikací, která je 

výsledkem tohoto algoritmu“. [9] 

 Analýza k-means klastr byla provedena v programu SPSS, počet iterací byl 

nastaven na 50, nastavila jsem počet klastrů na 3, 4 a 5. Níţe prezentuji výsledky z 

rozdělení do 4 klastrů. Nejprve jsem zadala jako vstupní hodnoty přírůstky volných míst 

relativizované podle ekonomicky aktivního obyvatelstva. V první tabulce jsou vypočteny 

středy pro hodnoty za rok 2008, v druhé tabulce pak pro rok 2009. Iterací proběhlo pro rok 

2008 celkem 12, u 13 se proces redistribuce zastavil, protoţe nedošlo k ţádným změnám. 

V roce 2009 uţ jen 4 přepočítání neţ byla nalezena nejlepší varianta. Výsledky jsou 

zvýrazněné v tématické mapě na obrázku číslo 27. 

 

 

Tabulka 12: Výpočet středů podle KZAM v roce 2008 a 2009   
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Obrázek 27: Regionalizace ČR podle KZAM 

 

U tohoto faktoru se neprojevilo ţádné výrazné shlukování do skupin. Největší 

zastoupení má klastr 2 v roce 2008, který zahrnuje celý Pardubický kraj a větší část 

Jihočeského a Olomouckého kraje.  V roce 2009 má největší zastoupení klastr 1 a to 

poměrně rovnoměrně ve všech krajích, tento klastr se vyznačuje největším počtem 

přírůstku nových míst. V klastru 4 je pak nejmenší nabídka nových pozic. Pro klastr 2 a 3 

je typický přírůstek VPM od 5 do 7 % (viz obrázek 13). 

Tato poslední analýza klasifikuje okresy ČR podle poţadovaného minimálního 

vzdělání. Opět byla vyuţita metoda k-means s rozdělením do čtyř klastrů. Za rok 2008 

proběhl přepočet středů 5 krát, pro rok 2009 proběhly pouze 3 iterace. Do analýzy jsou 

zahrnuty přírůstky VPM z dosud sledovaných kategorií. Kategorii A – poţadované 

minimální vzdělání základní jsem z analýzy zkusila vyřadit, ale na přiřazení hodnot 

jednotlivým okresům se nic nezměnilo,tzn. analýzu ovlivňuje především faktor C, H, M a 

T. V tabulkách níţe jsou opět vypočteny středy a výsledky jsou prezentovány v mapách na 

obrázku číslo 28. 
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Tabulka 13: Výpočet středů podle minimálního vzdělání v roce 2008 a 2009   

 

 

Obrázek 28: Regionalizace ČR podle minimálního vzdělání 

 

 U analýzy přírůstků podle minimálního poţadovaného vzdělání se projevila 

podobnost v roce 2008 v jihozápadních okresech, v roce 2009 se tento trend projevil spíše 

na východě republiky. V roce 2009 se také změnilo zařazení okresů do jednotlivých 

klastrů. České Budějovice tvoří samostatnou skupinu, to je způsobeno vysokými 

hodnotami v roce 2009 v tomto okresu u kategorie minimální poţadované vzdělání – 
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vyučen. Okresy, kde je nejvíce nabízených volných míst jsou zařazeny do klastru 1. S větší 

hodnotou klastru pak počet přírůstků v daném okresu klesá, podobně jako tomu bylo 

v případě VPM dělených do klastrů podle klasifikace zaměstnání. 

 

8. ZÁVĚR 
 

 Cílem této práce bylo splnit všechny postupy a úkoly, které byly zadány 

s vyuţitím dosud nabytých informací. 

 Práce jsem rozdělila do dvou základních kroků. Prvním byl sběr, úprava databáze a 

import dat z portálu MPSV. Tato část byla značně komplikovaná, jednak bylo náročné 

stahovat tyto data v pravidelných intervalech, tak byl časově náročný import všech dat do 

databáze a nalezení a odstranění chyb v datech. Druhým krokem byla prostorová analýza 

dat a regionalizace na úrovni okresů. Zde jsem získala přehled o stavu a charakteru nových 

míst na českém trhu práce. Po základní analýze bylo z dat uváděných úřady práce v ČR 

patrné, ţe během let 2008 a 2009 došlo k významnému úbytku nově nabízených pozic na 

trhu práce. 

Výsledkem této práce je zhodnocení situace na trhu práce a to především v podobě 

grafických výstupů, které jsou prezentovány v analytické části. Z analýzy jednoznačně 

vyplývá, ţe v roce 2008 a 2009 došlo k výraznému úbytku přírůstků nových pracovních 

míst evidovaných úřady práce a to téměř ve všech okresech České republiky. 

 Přínosem této práce je kromě výše uvedeného závěru především jedinečnost 

sbíraných dat. Ty se po týdenní aktualizaci na webových stránkách portálu jiţ nikde 

nevyskytují. Tím, ţe byly stahovány a vloţeny do databáze mohou poslouţit k dalším 

analýzám a studijním účelům. Další výhodou těchto unikátních dat je moţnost distribuce 

volných pracovních míst, aţ na úroveň jednotlivých obcí. Takový zdroj informací o 

nových přírůstcích pracovních míst zatím nebyl nikde publikován.  
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9.4 Seznam příloh 

 

PŘÍLOHA 1: Seznam atributů 

   

PROFESE Požadovaná profese 

PROFESE_KOD Kód profese 

PROFESE_DOPLNEK Počet volných míst 

FIRMA Název firmy 

FIRMA_IC ICO firmy 

FIRMA_WWW www stránky firmy 

SMENNOST Směnnost provozu 

SMENNOST_KOD Kód směnnosti 

MIN_VZDELANI Minimální stupeň vzdělání 

MIN_VZDELANI_KOD Kód minimálního stupně vzdělání 

UVAZEK Pracovní úvazek 

UVAZEK_KOD Kód úvazku 

KONOS_TEXT Kontaktní osoba 

KONOS_TITUL Kontaktní osoba 

KONOS_JMENO Kontaktní osoba 

KONOS_PRIJMENI Kontaktní osoba 

KONOS_TITUL_ZA Kontaktní osoba 

KONOS_TELEFON Kontaktní osoba 

KONOS_EMAIL Kontaktní osoba 

KONOS_TEXT_ADR Kontaktní osoba 

PRAC_NAZEV Název pracoviště 

PRAC_OKRES Okres pracoviště 

PRAC_OKRES_KOD Kód okresu pracoviště 



   Tereza Voznicová: Analýza prostorových charakteristik distribuce nových pracovních míst v ČR     

 

 

69 

 

PRAC_OBEC Obec pracoviště 

PRAC_COBCE Část obce pracoviště 

PRAC_ULICE Ulice pracoviště 

PRAC_CP Číslo popisné pracoviště 

PRAC_CO Číslo pracoviště 

PRAC_PSC PSČ pracoviště 

PRAC_POSTA Pošta pracoviště 

PRAC_ADR_PRO_TISK Adresa pracoviště pro tisk 

MZDA_MIN Minimální mzda 

MZDA_MAX Maximální mzda 

OD Pracovní doba od 

DO Pracovní doba do 

VHOD_ABS_SS Vhodné pro absolventy SŠ 

VHOD_ABS_VS Vhodné pro absolventy VŠ 

VHOD_MLADISTVI Vhodné pro mladistvé 

VHOD_NEABSMLD Vhodné pro 

VHOD_OZP Vhodné pro OZP 

VHOD_OZP_TZP Vhodné pro 

VHOD_ZDRAVI Vhodné pro 

VHOD_CIZINCI Vhodné pro 

VHOD_BEZBAR Vhodné pro 

PZCIZ Cizinci  

DLOUHO_NEOBSAZENY Dlouho neobsazená pozice 

CELKEM_VM Počet volných míst 

POZNAMKA Poznámka 

VM_WWW WWW adresa volného místa 

ZMENA Poslední změna 

VYRADIT_DNE Vyřadit dne 

 JAK_KONTAKTOVAT Jak kontaktovat 

URAD_PRACE Úřad práce nabízející místo 

URAD_PRACE_KOD Kód úřadu práce 

AUTOR Autor  

 ZELENE_KARTY Zelená karta 

OBOR* Obor 

VYHODA* Výhoda 

 DOVEDNOST* Dovednost 

JAZYK* Jazyk 

POVOLANI* Povolání 

VZDELANI* Vzdělání 
 

* moţnost zadávání více atributů v elementu 
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PŘÍLOHA 2: Struktura tabulek v databázi 

 

tblHistoriaDovednost
ID

KOD_PRAC_MIESTA

DOVEDNOSTI_TEXT

POPIS

PRAXE

tblHistoriaJazyk
ID

KOD_PRAC_MIESTA

JAZYK_TEXT

UROVEN_TEXT

POPIS

tblHistoriaObor
ID

KOD_PRAC_MIESTA

OBOR_TEXT

tblHistoriaPovolani
ID

KOD_PRAC_MIESTA

POVOLANI_TEXT

PRAXE

tblHistoriaVyhoda
ID

KOD_PRAC_MIESTA

VYHODA_TEXT

POPIS

tblHistoriaVzdelani
ID

KOD_PRAC_MIESTA

VZDELANI_TEXT

tblPracMiesto
KOD_PRAC_MIESTA

REF

UID

KOD_PROFESE

PROFESE_DOPLNEK

FIRMA

FIRMA_IC

FIRMA_WWW

KOD_SMENOST

KOD_MIN_VZDELANI

KOD_UVAZEK

KONOS_TEXT

KONOS_TITUL

KONOS_JMENO

KONOS_PRIJMENI

KONOS_TITUL_ZA

KONOS_TELEFON

KONOS_EMAIL

KONOS_TEXT_ADR

PRAC_NAZEV

KOD_PRAC_OKRES

PRAC_OBEC

PRAC_COBCE

PRAC_ULICE

PRAC_CP

PRAC_CO

PRAC_PSC

PRAC_POSTA

MZDA_MIN

MZDA_MAX

OD

DO

VHOD_ABS_SS

VHOD_ABS_VS

VHOD_MLADISTVI

VHOD_NEABSMLD

VHOD_OZP

VHOD_OZP_TZP

VHOD_ZDRAVI

VHOD_CIZINCI

VHOD_BEZBAR

PZCIZ

DLOUHO_NEOBSAZENY

CELKEM_VM

POZNAMKA

VM_WWW

ZMENA

VYRADIT_DNE

JAK_KONTAKTOVAT

KOD_URAD_PRACE

AUTOR

LATITUDE

LONGITUDE

MIESTO_GEO

DATUM_IMPORT

pocet_vm_pro_zk

typ_zk

klicovy_personal

celkem_vm_pro_zk

vm_rezerv_pro_zk

vm_rezerv_pro_podan_zk

vm_rezerv_pro_vyhov_zk

vm_rezerv_pro_vydan_zk

aktualizace

tblPracOkres
ID

KOD_OKRES

NAZEV

ZKRATKA

NUTS4

tblProfese
ID

KOD_PROFESE

PROFESE_TEXT

ZKRATKA

HLEDACI_TEXT

TEXT2

VHODNOST_ZAM_KOD_SLA...

VHODNOST_ZAM_KOD_NEVID

tblSmennost
ID

KOD_SMENNOST

SMENNOST_TEXT

tblUradPrace
ID

KOD_URAD_PRACE

NAZEV

TEL

ADRESA

OBEC

tblUvazek
ID

KOD_UVAZEK

UVAZEK_TEXT

tblVzdelani
ID

KOD_VZDELANI

VZDELANI_TEXT

PLNY_TEXT

UKONC_STUDIA_KOD


