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Anotace 

V předložené práci se zabývám analýzou nezaměstnanosti absolventů škol 

vedených v evidenci na ÚP. Po úvodu se věnuji teoretických východiskům, definicím a 

pojmům z oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Ve třetí kapitole se zabývám 

specifikací vybraných absolventů škol dle úrovně vzdělání a dle oboru. Čtvrtá kapitola se 

zabývá analýzou vybraných skupin nezaměstnaných. V páté se zaměřuji na dotazníkové 

šetření, jeho stavbu a následným návrhům a opatřením plynoucí z dotazníkového šetření. 

Závěrečná, šestá kapitola patří zhodnocení nezaměstnanosti absolventů škol a navrženým 

opatřením a doporučením. 

Klíčová slova: analýza nezaměstnanosti, absolvent školy, zaměstnanost, nezaměstnanost, 

návrhy a opatření 

 

Summary 

In the present work I deals with the analysis of unemployment of graduates of 

schools registered by employment office. After the introducion I apply to starting points, 

definitions and concepts of employment and unemployment. The third chapter I apply with 

the specification of selected graduates by level of education and per domain. The fourth 

chapter apply with the analysis of selected groups of unemployed. In the fifth I apply on 

questionary, its construction and next suggestions and equipment resulting from the 

questionary. The final, sixth chapter includes evaluation of unemployment of graduates 

and the proposed measures and recommendations. 

Keywords: analysis of unemployment, graduate school, employment, unemployment, 

proposals and measures  
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1 ÚVOD 

Hlavním cílem každého demokratického státu je mít funkční trh práce. Na trhu 

práce se střetává nabídka pracovních sil s poptávkou po pracovních silách. Při tomto 

střetnutí nenastává vždy rovnováha a výsledkem této nerovnováhy jak můžeme již několik 

let sledovat, je rostoucí nezaměstnanost. Rostoucí nezaměstnanost má negativní dopad 

nejen na jednotlivé nezaměstnané osoby, ale také na zdraví celé společnosti. Je a bude 

potřeba posílit aktivní politiku zaměstnanosti a to ve všech směrech a udržet tzv. zdravou 

míru nezaměstnanosti v přijatelných mezích. 

Má diplomová práce je zaměřena na absolventy škol. Vybrala jsem si toto téma, 

neboť i já letos budu absolventem vysoké školy a budu se rozhodovat mezi dalším studiem 

nebo nástupem do práce. Tato diplomová práce mě má obohatit o poznatky, které jsou 

spojeny se spolupráci s úřadem práce a to z pozice absolventa, ať už základní, střední nebo 

vysoké školy a také jaké má absolvent možnosti na trhu práce a jaké nástroje jsou 

používány pro nezaměstnané absolventy. 

Diplomová práce je členěna do několika kapitol a stanovila jsem si prvotní a 

sekundární cíle.  Po úvodu se věnuji teoretickým východiskům, kde budou vymezeny 

základní definice a pojmy, které jsou spojeny s danou problematikou zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti a které vyplývají ze zákona o zaměstnanosti. Ve třetí kapitole se zabývám 

specifikaci vybraných absolventů škol, které budu specifikovat ze dvou pohledů a to 

z pohledů počtů nezaměstnaných absolventů z hlediska úrovně vzdělání a druhý pohled 

bude z hlediska oboru. Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou vybraných skupin 

nezaměstnaných, kde bude proveden rozbor nezaměstnaných dle pohlaví a vzdělání, dle 

věku a délky nezaměstnanosti. V páté kapitole se zaměřuji na dotazníkové šetření, jeho 

stavbu a následné vyslovení předpokladů a hypotéz k danému dotazníku a v neposlední 

řadě v této kapitole jsou zahrnuty návrhy a opatření, které povedou ke zlepšení orientace 

absolventů škol v oblasti nezaměstnanosti, dalších skupin nezaměstnaných jejich 

nejzávažnější problémy a programy pro znovuobnovení na trh práce. Závěrečná, šestá 

kapitola mé diplomové práce patří konečnému zhodnocení nezaměstnanosti absolventů a 

navrženým opatřením a doporučením. 

Prvotním cílem mé diplomové práce je specifikace vybraných absolventů škol, kde 

nezaměstnané absolventy budu specifikovat dle nezaměstnaných absolventů z hlediska 

stupně vzdělání a následně i počtů nezaměstnaných absolventů z hlediska oborů. Mezi 

další prvotní cíl patří analýza vybraných skupin nezaměstnaných, kde provedu rozbor 

nezaměstnaných podle pohlaví a vzdělání, věku nebo také rozbor podle délky 

nezaměstnanosti.  

Druhotným neboli sekundárním cílem jsem si zvolila navrhnout opatření pro 

zlepšení orientace absolventů škol v oblasti nezaměstnanosti, kde mi nepochybně velice 

pomůže dotazník, který je zaměřen z větší části na to, zda jsou nezaměstnaní absolventi 

dostatečně informování o novelizacích v zákoně o zaměstnanosti, o přehlednosti portálu 

www.mpsv.cz a také zda by respondenti (absolventi) byly pro zvýšení minimální mzdy 

v ČR. Následně z těchto výsledků navrhnu doporučení a opatření, které budou přínosem 

jak pro samostatné absolventy a další skupiny nezaměstnaných, ale tak i pro úřady práce. 

Výstupem opatření bude informační leták, který bude sloužit k lepší orientaci v oblasti 

nezaměstnanosti absolventů škol, kde budou uvedeny užitečné informace například 

z oblasti zdravotního a sociálního pojištění, pohled na ÚP z hlediska nezaměstnaného 

http://www.mpsv.cz/
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absolventa školy a v neposlední řadě zde budou informace, které se budou týkat, do jaké 

doby jsou absolventi škol vedeni jako studenti škol tzv. status studenta po ukončení studia 

a jaké formy studia existují. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole jsou charakterizovány základní pojmy (například: absolvent, 

mladiství, trh práce…) a definice z oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti, které jsou 

platné dle právní úpravy. 

2.1 Základní pojmy 

Absolvent - samostatný zákon o zaměstnání (435/2004 Sb.) tento pojem nijak nedefinuje, 

pro statistické sledování došlo k dohodě mezi MŠMT a MPSV, že za absolventa se bude 

považovat uchazeč o zaměstnání, který je evidovaný na ÚP dle místa trvalého bydliště 

k určitému datu (30.4. nebo 30.9. daného roku) a doba od jeho úspěšného ukončení studia 

nepřekročila 2 roky. [1] 

Mladiství - opět zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) tento pojem nijak neupravuje, ale 

lze si ho vyložit ze zákona o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), kde je 

mladiství definován jako osoba, která dovršila 15. rok a nepřekročila 18. rok svého věku 

(§2c). [2] 

Trh práce - je to trh specifický, zde se kupuje a prodává práce, kde cenou je mzda či plat, 

na trhu práce ovšem nefunguje tržní mechanismus, který by vyrovnával nabídku 

s poptávkou, trh práce inklinuje k nerovnováze a k nezaměstnanosti a dá se o něm říci, že 

je o trh velmi regulovaný a rigidní až nepoddajný. [3]   

Podíl nezaměstnaných osob - tento pojem nahrazuje dosud používaný ukazatel a to míru 

nezaměstnanosti, tento nový ukazatel nezaměstnanosti vstoupil v platnost od 1.1.2013 a 

vyjadřuje  podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech 

obyvatel ve stejném věku. [4] 

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) - jde o souhrn opatření, které směřují k zajištění 

maximální možné úrovně zaměstnanosti, kterou zabezpečuje MPSV a ÚP ČR ve 

spolupráci s krajskými pobočkami. Součásti APZ jsou opatření, které se týkají poradenství 

za účelem získání informací osobních a kvalifikačních předpokladů fyzické osoby, 

podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, sdílené zprostředkování zaměstnání 

a v neposlední řadě to jsou cílené programy k řešení zaměstnanosti. AZP má několik 

nástrojů, kterými jsou rekvalifikace, investiční pobídky, společensky účelná pracovní místa 

( SÚPM), překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na 

nový podnikatelský program. [5] 

Pasivní politika zaměstnanosti (PPZ) - zejména u této politiky jde o vyplácení podpory 

v nezaměstnanosti, jde tedy o poskytnutí dávek o jakousi jistou náhradu v době, kdy pro 

uchazeče o zaměstnání není možné umístit do pracovního procesu. Tyto dávky jsou 

vypláceny jen po určitou dobu (podpůrčí doba) a to z důvodu toho, že tato doba by měla 

motivovat včasnému pracovnímu uplatnění a k podílení se na aktivním vyhledávání 

volných pracovních pozic. 

2.2 Obecné definice výrazů z hlediska zaměstnanosti 

Uchazeč o zaměstnání - je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování 

zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při 
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splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do 

evidence uchazečů o zaměstnání. [6] 

Zařazení uchazeče do evidence uchazečů o zaměstnání - uchazeč o zaměstnání se zařadí 

do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné žádosti o zprostředkování 

zaměstnání, tato žádost obsahuje identifikační údaje o uchazeči, vzdělání, pracovní 

zkušenosti a pracovní omezení, u této žádosti také souhlasí se zpracováním osobních 

údajů. 

Uchazečem o zaměstnání nemůže být fyzická osoba, která je: 

- v pracovněprávním vztahu nebo služebním vztahu, 

- OSVČ, 

- společníkem nebo jednatelem, 

-členem družstva, 

- poslancem, senátorem, soudcem, členem zastupitelstva, 

- výdělečně činná v cizině, 

-fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání. [7] 

Práva uchazeče o zaměstnání -  tyto práva se dělí do několika částí, kterými jsou: 

- právo na zprostředkování zaměstnání - zde je uchazeči vyhledáváno vhodné zaměstnání, 

poskytované poradenství a také poskytování informací o volných pracovních pozicích, 

- právo podporu v nezaměstnanosti (PvN) – uchazeči je PvN přiznána pouze při splnění 

zákonem stanovených podmínek, 

- právo na zvýšenou péči – pokud ji tedy potřebuje uchazeč o zprostředkování zaměstnání, 

- právo na pracovní rehabilitaci – pouze pro osoby se zdravotním postižením. [8] 

Povinnosti uchazeče o zaměstnání – uchazeč je povinen dodržovat dané náležitosti a také 

má povinnost: 

- poskytnout ÚP spolupráci při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny, 

(například jde o dodržování stanovených termínů a osobního dostavení se na příslušný ÚP, 

kde je uchazeč veden za účelem projednání doporučeného zaměstnání), 

- sdělit ÚP údaje o svých zdravotních stavech, které jsou důležité pro další vyhledávání 

vhodného zaměstnání, zda je osobou se zdravotním postižením nebo zda uplatňuje některá 

pracovní omezení, veškeré tyto údaje musí uchazeč lékařským posudkem, 

-,, podrobit se na žádost ÚP vyšetření za účelem posouzení svého zdravotního stavu a 

vydání lékařského posudku, pokud žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace, poskytnutí 

příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa, uvádí zdravotní důvody, které mu 

brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání nebo v nástupu na rekvalifikaci, nebo 
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pokud jde o posouzení vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska jeho zdravotní 

způsobilosti“, [9] 

- oznámit ÚP výkon nekolidujícího zaměstnání i bez ohledu na výši měsíčního výdělku 

nebo odměny nejpozději v den nástupu výkonu této činnosti, ve stanovené lhůtě je uchazeč 

povinen dokládat měsíční výši výdělku či odměny, 

- oznámit osobně nebo písemně do 8 kalendářních dnů veškeré změny, které u uchazeče 

nastaly, 

(například jsou to změny týkající změny bydliště, kdy je uchazeč veden v evidenci o 

zaměstnání, důvody pro které se nemohl dostavit na sjednaný termín a neposlední řadě 

musí uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci o zaměstnání oznámit nástup do 

zaměstnání). [10] 

Ukončení evidence uchazečů o zaměstnání – příslušný ÚP uchazeče o zaměstnání ukončí 

vedení v evidenci dnem kdy je uchazeč: 

- uznán dočasně neschopným práce nebo pobírá peněžitou pomoc v mateřství, 

- nastoupí do zaměstnání a oznámí to do 8 kalendářních dnů, 

- dojde doručení písemné žádosti o ukončení vedení v evidenci, 

- nastoupí k výkonu trestu. [11] 

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání - příslušný ÚP uchazeče vyřadí z evidence 

rozhodnutím, jestliže uchazeč: 

- vykonává nelegální prácí, 

- nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, 

- je uznán dočasně neschopným práce nebo pobírá peněžitou pomoc v mateřství, 

- bez vážných důvodů se nedostavil na stanovený termín nebo neoznámil nástup do 

zaměstnání a to do 8 kalendářních dnů. 

Dále ÚP může uchazeče o zaměstnání vyřadit z této evidence, jestliže bez vážného 

důvodu: 

- odmítne nastoupit do zaměstnání či dohodnutou rekvalifikaci, 

- maří součinnost s ÚP, 

- odmítne lékařské vyšetření. 

Za vážné důvody se považují: 

- nezbytná péče o dítě do 4 let nebo nezbytná péče o fyzickou osobu, která je závislá na 

fyzické péči, 

- docházka dítěte do předškolního zařízení, 
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- zdravotní důvody, které brání v součinnosti s ÚP 

- jiné vážné osobní důvody. [12] 

2.3 Obecné definice výrazů z hlediska nezaměstnanosti 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti (PvN) – uchazeč má právo a nárok na PvN 

jestliže, si osobně podal a vyplnil žádost o podporu v nezaměstnanosti, dále musí splňovat 

podmínku a to že v posledních 2 letech má odpracovaný a důchodově pojištěný alespoň 12 

měsíců a také, že není poživatelem starobního důchodu ke dni, kdy mu má být PvN 

přiznána. 

Uchazeč o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě: 

- že byl, v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání 

ukončen pracovně právní vztah z důvodů porušení pracovních povinností a podmínek 

okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele (tzv. pracovně právní vztah byl ukončen 

okamžitým zrušením §55), 

- že vykonává nekolidující zaměstnání, 

- že byl porušen léčebný režim zvlášť hrubým způsobem (ZP §301a) 

- že nesplňuje podmínky stanovenou zákonem pro nárok na PvN, 

- že v rozhodném období 2 let nedoložil dobu zaměstnání nebo samostatně výdělečné 

činnosti, která je dobou důchodového pojištění, 

- že uchazeči vznikl nárok na výsluhový příspěvek. [13] 

Podpůrčí doba, po kterou se uchazeči o zaměstnání vyplácí podpora v 

nezaměstnanosti – doba, po kterou uchazeč bude pobírat PvN se odvíjí od věku daného 

uchazeče ke dni, kdy je osobně podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. 

- do 50 let věku 5 měsíců, 

- nad 50 do 55 let věku 8 měsíců, 

- nad 55 let věku 11 měsíců. [14]  

Výše podpory v nezaměstnanosti – tato výše se stanovuje procentní sazbou, která je 

vypočítávaná z posledního průměrného měsíčního čistého výdělku nebo z posledního 

vyměřovacího základu. 

- 65 % první 2 měsíce, 

- 50% další 2 měsíce, 

- 45 % po zbývající podpůrčí dobu, 

- 45 % po dobu podpůrčí doby (tato procentní sazba platí pro uchazeče o podporu v 

nezaměstnanosti, kteří ukončili pracovněprávní vztah sami bez vážného důvodu nebo 

dohodou se zaměstnavatelem.) [15] 
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V případě, že nelze z jakýchkoliv důvodů doložit průměrný měsíční čistý výdělek nebo 

poslední vyměřovací základ, výše podpory činí: 

- první 2 měsíce 0,15násobek průměrné mzdy v národním hospodářství, 

- další 2 měsíce 0,12 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství, 

- po zbývající podpůrčí dobu 0,11 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. [16] 

Výše podpory se tedy odvíjí od průměrného čistého měsíčního výdělku nebo posledního 

vyměřovacího základu, ale je zde dána maximální výše podpory v nezaměstnanosti, která 

může být poskytnuta a to je 14 517 Kč. 
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3 SPECIFIKACE VYBRANÝCH ABSOLOVENTŮ ŠKOL 

Tato kapitola je zaměřená na specifikaci vybraných absolventů škol ze dvou 

pohledů a to z počtu nezaměstnaných absolventů z hlediska úrovně vzdělání a další pohled 

je z počtu nezaměstnaných absolventů z hlediska oboru. Abychom mohli statisticky 

sledovat absolventy, musí se tento absolvent stát uchazečem o zaměstnání, který je veden 

v evidenci na příslušném ÚP. Absolvent musí splňovat podmínku, která říká, že doba od 

úspěšného ukončení studia nesmí přesáhnout 2 roky. 

3.1 Počty nezaměstnaných absolventů z hlediska stupně vzdělání 

Zde jde o počet absolventů, kteří jsou k dané časové době nezaměstnáni a přihlásili 

se do evidence na ÚP. Nezaměstnání absolventi jsou rozdělování pro účely statistiky podle 

následujících kódů a úrovně vzdělání (viz. tabulka 1). Toto rozdělování vzdělání je 

zaštiťováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

Tabulka 1: Klasifikace vzdělání 

Kód Dosažené vzdělání Kód Dosažené vzdělání 

A bez vzdělání K úplné střední všeobecné vzdělání 

B neúplné základní vzdělání L 
úplné střední odborné vzdělání                              

s vyučením i maturitou 

C základní vzdělání M 
úplné střední odborné vzdělání                                    

s maturitou (bez vyučení) 

D nižší střední vzdělání N vyšší odborné vzdělání 

E nižší střední odborné vzdělání R bakalářské vzdělání 

H 
střední odborné vzdělání                           

s výučním listem 
T vysokoškolské vzdělání 

J 
střední nebo střední odborné vzdělání   

bez maturity i výučního listu 
V vysokoškolské doktorské vzdělání 

 

Zdroj: MŠMT (vlastní zpracování) 
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celkový počet
umístění do 

zaměstnání

celkový 

počet

umístění do 

zaměstnání

celkový 

počet

umístění do 

zaměstnání

celkový 

počet

umístění do 

zaměstnání

Nižší střední odborné 52 51 57 40 50 41 57 39

Střední odborné (vyučen) 164 164 223 221 267 262 269 238

ÚSO vyučen s maturitou 68 68 93 92 134 130 174 170

ÚSO s maturitou (bez vyučení) 188 180 170 170 247 237 335 228

Vyšší odborné 8 8 8 7 12 11 12 12

Bakalářské 26 25 25 25 40 40 42 40

Vysokoškolské 48 48 52 50 82 80 86 85

Doktorské 1 1 1 0 3 2 2 2

celkem 555 545 629 605 835 803 977 814

1.pololetí 

počet nezaměstnaných absolventů z hlediska vzdělání (Ostrava)

2008 2009 2010 2011

Tabulka 2: Počet nezaměstnaných absolventů z hlediska stupně vzdělání (všechny okresy) 

 

Zdroj: statistiky MPSV (vlastní zpracování) 

Z tabulky 2 můžeme vidět, jak se vyvíjela nezaměstnanost absolventů škol za 

sledované období ve všech okresech ČR. V roce 2008 můžeme postřehnout, že celkový 

počet nezaměstnaných absolventů je 14 050 a umístěných absolventů je 13 021. Mezi roky 

2009 až 2010 může pozorovat rostoucí trend nezaměstnaný absolventů, což můžeme 

přisoudit k důsledkům ekonomické krize, která se projevila u většiny zaměstnavatelů, kteří 

by mohli nabídnout svá volná pracovní místa pro absolventy škol. Mezi roky 2010 až 2011 

můžeme sledovat klesající vývoj v počtu nezaměstnaných absolventů i když jde jen o 

pokles necelých 4 000 počtů absolventů.  

S  rostoucím počtem nezaměstnaných absolventů roste také od roku 2008 do roku 

2011 počet úspěšně umístěných absolventů do zaměstnání. Můžeme říci, že od začátku 

sledovaného období do roku 2011 se počet úspěšně umístěných absolventů škol zvýšil 

skoro dvojnásobně.   

Tabulka 3: Počet nezaměstnaných absolventů z hlediska stupně vzdělání (Ostrava) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: statistiky MPSV (vlastní zpracování) 

celkový počet
umístění do 

zaměstnání

celkový 

počet

umístění do 

zaměstnání

celkový 

počet

umístění do 

zaměstnání

celkový 

počet

umístění do 

zaměstnání

Nižší střední odborné 2 221 1 665 4 095 1 085 5 274 1 124 1 778 1 112

Střední odborné (vyučen) 3 501 3211 6 499 6 153 8 099 7 693 7 192 7 168

ÚSO vyučen s maturitou 1 982 1867 3 011 2946 4 243 3968 3 944 3694

ÚSO s maturitou (bez vyučení) 4 349 4327 5 998 5799 7 622 7619 7 823 7651

Vyšší odborné 463 454 608 601 695 692 676 657

Bakalářské 581 544 862 853 1 285 1113 1 617 1577

Vysokoškolské 914 914 1 229 1222 1 832 1828 2 124 2118

Doktorské 39 39 41 40 64 60 72 72

celkem 14 050 13 021 22 343 18 699 29 114 24 097 25 226 24 049

1.pololetí 

počet nezaměstnaných absolventů z hlediska vzdělání (všechny okresy)

2008 2009 2010 2011
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Tabulka 3 vykazuje počty nezaměstnaných absolventů škol z hlediska vzdělání, 

kteří byli evidování na ÚP v Ostravě. V roce 2008 bylo vedeno 555 absolventů škol na ÚP 

v Ostravě, kde také z těchto absolventů úspěšně umístili téměř všechny vedené absolventy 

do zaměstnání. Mezi roky 2009 až 2010 vidíme, že jde o zvýšení více než 200 absolventů 

škol, což bychom mohli přičíst ekonomické krizi, která se zde v Moravskoslezském kraji 

nepochybně podepsala. Rok 2011 nikterak nevystupuje z této rostoucí řady, neboť se počet 

nezaměstnaných absolventů zastavil za 1. pololetí tohoto roku na počtu 977. 

Z této tabulky je tedy patrné, že jde o rostoucí trend, jak v celkovém počtu 

nezaměstnaných absolventů, tak v růstu úspěšně umístěných absolventů do zaměstnání i 

když je zde vhodná predikce k dosažení umístění všech absolventů škol. 

3.2 Počty nezaměstnaných absolventů z hlediska oborů vzdělání 

Zde jsou počty nezaměstnaných absolventů vykazovány podle skupin oborů. Pro 

statistické účely jsou zaevidování absolventi rozdělováni dle skupin oborů vzdělání, které 

úspěšně dokončili. MSPV sleduje a rozděluje tyto evidované absolventy do 32 skupin 

oborů, kterým jsou přiřazeny kódy. 

Tabulka 4:  Celkový počet nezaměstnaných absolventů škol podle oborů vzdělání (všechny 

okresy) 

 

Zdroj: statistiky MPSV (vlastní zpracování) 

Nejvíce evidovaných absolventů škol na ÚP, jak můžeme vidět z tabulky 4, je z řad 

oboru ekonomiky a administrativy, kde 239 absolventů ukončili vzdělání v těchto oborech 

maturitní zkouškou, 143 absolventů dosáhlo vysokoškolského vzdělání, 74 absolventů 

s vyšším odborným vzděláním a 57 s bakalářským vzděláním. Druhým nejvyšším počtem 

absolventů je z oboru pedagogiky, učitelství a sociální péče, kde celkem 515 absolventů 

název oboru

Nižší 

střední 

odborné -

E-

Střední 

odborné 

(vyučen) 

-H-

ÚSO 

vyučen s 

maturitou 

-L-

ÚSO s 

maturitou 

(bez vyučení)         

-M-

Vyšší 

odborné 

-N-

Bakalářské   

-R-

Vysokoškolské 

-T-

Doktorské 

-V-
celkem

strojírenství a strojírenská výroba 18 6 2 201 4 7 0 0 238

hornictví a hornická geologie, 

hutnictví a slévárenství
0 0 1 0 0 2 2 0 5

ekologie a ochrana životního 

prostředí
0 0 0 42 0 8 14 0 64

stavebnictví, geodézie, kartografie 37 8 19 176 2 16 72 1 331

ekonomika a administrativa 0 0 2 290 45 202 231 8 778

pedagogika, učitelství, sociální péče 0 0 1 239 74 57 143 1 515

zemědělství a lesnictví 16 34 2 19 7 17 62 2 159

informatické obory 0 0 0 239 20 11 13 4 287

celkem 71 48 27 1206 152 320 537 16 2377

celkový počet nezaměstnaných absolventů škol podle oborů (všechny okresy)

Rok 2012 (k 30.4)
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škol bylo evidováno, z toho 239 absolventů ukončili studium s maturitní zkouškou, 143 

vysokoškolských absolventů, 74 absolventů dosáhlo vzdělání vyšší odborné a 57 

absolventů dosáhlo bakalářského vzdělání. Vyšší počet můžeme vidět u oboru stavebnictví, 

geodézie a kartografie, kde je 331 absolventů vedených v evidenci o zaměstnání což 

můžeme přičíst ke stále snižující se stavební produkci a postupnému ochlazování 

stavebnictví v posledních letech v ČR. Informatické obory mají nejvyšší počet 

nezaměstnaných absolventů, kteří mají vzdělání ÚSO s maturitou a jejich počet je 239. 

Z oblasti strojírenství a strojírenské výroby je nejvíce nezaměstnaných absolventů, kteří 

ukončili vzdělání maturitní zkouškou, následují absolventi, kteří mají nižší střední odborné 

vzdělání, poté to jsou absolventi, kteří jsou vyučeni v oboru nebo vyučeni s maturitou a 7 

absolventů, kteří ukončili bakalářské vzdělání, uzavírají celkový počet evidovaných 

absolventů na 238 v tomto oboru. Obor zemědělství a lesnictví eviduje 159 

nezaměstnaných absolventů, kde paradoxně největší počet tvoří absolventi, kteří mají 

vysokoškolské vzdělání. Velmi nízký počet nezaměstnaných absolventů, tvoří absolventi, 

kteří studovali obor ekologie a ochrana životního prostředí. Tento obor nezaměstnává 

pouhých 65 absolventů a to především ty, kteří ukončili vzdělání maturitní zkouškou, 

následují vysokoškolští a bakalářští absolventi, což můžeme přisoudit k rostoucímu zájmu 

o tento obor, kde jde hlavně o zkvalitňování ochrany životního prostředí, veřejného zdraví 

a nakládání s odpady. Nejméně evidovaných absolventů škol je z oboru hornictví a 

hornická geologie, hutnictví a slévárenství. Tento obor vykazoval ve sledovaném období 

pouhých 5 nezaměstnaných absolventů. 

Z tabulky 4 je patrné, že ÚP evidovaly ve sledovaném období nejvíce absolventů, 

kteří ukončili vzdělání s maturitní zkouškou v oborech ekonomika a administrativa, 

následovali absolventi, kteří dokončili své vysokoškolské opět v oborech ekonomika a 

administrativa, bakalářské v oborech ekonomika a administrativa a vyšší odborné vzdělání 

v oborech pedagogika, učitelství nebo sociální péče. Nejnižší počty nezaměstnaných 

absolventů vykazují absolventi, kteří ukončili své vzdělání vyučení s maturitou, vyučení a 

nižší střední odborné vzdělání.  
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4 ANALÝZA VYBRANÝCH SKUPIN NEZAMĚSTNANÝCH 

Tato kapitola je zaměřena rozbor vybraných skupin nezaměstnaných podle pohlaví 

a vzdělání, rozbor dle věku nezaměstnaných a rozbor dle délky nezaměstnanosti. 

4.1 Analýza nezaměstnaných podle pohlaví a vzdělání 

V tabulce jsou znázorněny počty nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání, kteří byli 

evidováni na ÚP ve sledovaném období. 

Tabulka 5: Celkový počet nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání dle pohlaví a vzdělání 

(všechny okresy) 

 

Zdroj: statistiky MPSV a ČSÚ (vlastní zpracování) 

Ve sledovaném období od roku 2009 do roku 2011 může vidět rostoucí i klesající 

průběh v celkovém počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání.  

V roce 2009 bylo evidováno celkem 539 136 nezaměstnaných osob, kde s větší 

části převažovali nezaměstnaní muži, což můžeme přisuzovat ekonomické recesi 

v předchozích letech, která postihla řadu významných pracovních oborů a firem, které 

zaměstnávají zpravidla více muže než ženy. Ženy se na celkovém čísle nezaměstnaných 

podílely jen z menší poloviny a to zpravidla ženy, které byly vyučené, ženy se základním 

vzděláním, ty které měly úplné střední vzdělání s maturitou a nejméně se na 

nezaměstnanosti žen, podílely ženy, které mají vyšší odborné vzdělání.  

Rok 2010, můžeme vyhodnotit ze sledovaného období jako rok, kde byl počet 

evidovaných nezaměstnaných osob nejvyšší. Opět se opakuje, že větší část 

nezaměstnaných tvořili muži, kteří měli ukončené vzdělání vyučen, těch bylo v roce 2010 

skoro jednou tolik co v roce 2009. Žen v roce 2010 bylo o skoro 10 000 více než v roce 

předešlém a také je zde opakující se trend, že nejvíce nezaměstnaných žen bylo vyučených, 

následovaly ženy, které měli pouze základní vzdělání, úplné střední vzdělání s maturitou a 

nejméně se na počtu nezaměstnaných žen podílely ženy, které mají vyšší odborné vzdělání.  

Rok 2011 můžeme vyhodnotit, jako rok s nejnižším počtem evidovaných uchazečů 

o zaměstnání za sledovaného období. V tomto roce bylo celkem evidováno 508 451 

uchazečů o zaměstnání, z toho 258 150 tvořili muži a 250 301 ženy. Celkový počet 

Základní 143 738 69 432 74 306 147 614 72 638 74 976 139 616 68 942 70 674

Vyučen 224 800 132 623 92 177 232 366 139 154 93 212 201 212 115 969 85 243

Vyučení s maturitou 18 465 9 158 9 307 18 979 9 510 9 469 17 787 8 824 8 963

Střední bez maturity 27 331 15 124 12 207 27 777 14 865 12 912 24 676 12 775 11 901

ÚSO (vyučení s maturitou) 13 985 5 290 8 695 14 895 5 531 9 364 13 834 5 129 8 705

ÚSO s maturitou 82 110 34 546 47 564 87 404 35 538 51 866 79 054 31 275 47 779

Vyšší odborné 3 485 1 227 2 258 3 816 1 332 2 484 3 746 1 188 2 558

Vysokoškolské 25 222 13 624 11 598 28 700 14 783 13 917 28 526 14 048 14 478

celkem 539 136 281 024 258 112 561 551 393 351 268 200 508 451 258 150 250 301

vzdělání

nezaměstnaní podle pohlaví a vzdělání (všechny okresy)

2009 2010 2011

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy
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nezaměstnaných mužů se snížil oproti roku 2010 skoro o 135 000 a tento pokles se také 

projevil poklesem ve všech kategoriích vzdělání. U nezaměstnaných žen nebyl tento pokles 

tak rapidní jako u mužů, rozdíl oproti předchozímu roku je skoro o 18 000 což můžeme 

odůvodnit tím, že v roce 2011 se pomalu zotavuje česká ekonomika, firmy začínají opět 

vyrábět a obsazovat svá volná pracovní místa. 

4.2 Analýza nezaměstnaných podle věku 

V tabulce 6 jsou vykazovaný počty nezaměstnaných mužů a žen podle věku, 

kterého dosáhli při evidování na příslušném ÚP, kde jsou následně rozdělování do 

věkových skupin, které slouží pro statistické sledování dle věkové kategorizace.  

Tabulka 6: Celkové počty nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání dle věkové struktury 

(všechny okresy) 

 

Zdroj: statistiky MPSV a ČSÚ (vlastní zpracování) 

Dle věkové struktury znázorněné v tabulce 6 bylo v roce 2009 celkem 

nezaměstnaných 539 136 uchazečů o zaměstnání, kde nejvíce nezaměstnaných bylo ve 

věku 20 až 24 let a to v počtu 71 811, kde toto číslo tvořili z větší poloviny muži a to 

v počtu 42 349 a žen v tomto věkovém rozmezí bylo o skoro 13 000 méně. Věková 

skupina uchazečů o zaměstnání 50 až 54 let se na celkovém počtu podílela s hodnotou 

67 466 nezaměstnaných uchazečů, kde tento počet z větší části pro změnu tvořily ženy a 

mužů bylo o 3 870 méně. Následovali uchazeči, kteří patří do věkové skupiny 30 až 34 let, 

kde celkový počet uchazečů o zaměstnání je 67 349, kde opět větší část tvořily 

nezaměstnané ženy v počtu 35 509. Další vyšší počet nezaměstnaných můžeme vidět u 

věkové skupiny 55 až 59 let, kde je celkový počet nezaměstnaných uchazečů tvořen 37 981 

muži a 25 991 ženy. Nepatrně za celkovým počtem předchozí věkové skupiny 55 až 59 let 

je věková skupina 35 až 39 let s celkovým počtem 60 463 nezaměstnaných uchazečů, 

kterou tvoří z větší části ženy a mužů je skoro 8 000 méně.  

Následují v tomto sledovaném roce věkové kategorie 40 až 44 let a 45 až 49 let, 

kde se jejich celkový počet pohybuje mezi 53 000 až 55 000 nezaměstnaných uchazečů, 

což tyto počty ovlivňují z větší poloviny nezaměstnané ženy. Uchazeči, kteří patří k 

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy

do 19 let 25 898 14 784 11 114 23 868 13 288 10 580 23 070 12 591 10 479

20 až 24 let 71 811 42 349 29 462 71 006 40 714 30 292 68 872 38 333 30 539

25 až 29 let 61 034 33 743 27 291 61 820 34 022 27 798 56 452 30 243 26 209

30 až 34 let 67 349 31 509 35 840 67 478 32 577 34 901 58 221 27 576 30 645

35 až 39 let 60 463 26 244 34 219 66 636 29 706 36 930 62 908 26 844 36 064

40 až 44 let 53 764 24 731 29 033 56 188 25 947 30 241 51 792 22 983 28 809

45 až 49 let 54 225 25 791 28 434 58 931 28 589 30 342 54 811 25 482 29 329

50 až 54 let 67 466 31 798 35 668 67 544 32 713 34 831 59 946 28 349 31 597

55 až 59 let 63 972 37 981 25 991 72 695 41 702 30 993 62 435 37 206 25 229

60 a více let 13 154 12 094 1 060 15 385 14 093 1 292 9 944 8 543 1 401

celkem 539 136 281 024 258 112 561 551 293 351 268 200 508 451 258 150 250 301

věkové skupiny 2009 2010 2011

nezaměstnaní podle věku (všechny okresy)
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věkové skupině do 19 let, tvoří jeden z nižších celkových počtů nezaměstnaných uchazečů, 

kde v této skupině je 14 784 a 11 144 mužů a žen. Věková kategorie 60 a více let se podílí 

nejméně na celkovém počtu nezaměstnaných uchazečů ve sledovaném roce 2009. V této 

věkové skupině je 13 554 nezaměstnaných, kde tento počet je tvořen 12 094 muži a 

pouhým 1 060 ženami. V roce 2010 je celkový počet všech nezaměstnaných uchazečů ve 

všech věkových kategorií 561 551, což je nárůst o skoro 23 000 uchazečů oproti roku 

předešlému. Nejvyšší počet nezaměstnaných můžeme vidět u věkové kategorie 55 až 59 

let, kde celkem je nezaměstnáno 72 695 uchazečů a z toho 41 072 mužů a 30 993 žen. 

Následuje věková skupina 50 až 54 let s hodnotou 67 544 nezaměstnaných, kde je 

nezaměstnaných žen o 2 118 více než mužů. K podobnému celkovému počtu 

nezaměstnaných dochází i u věkové skupiny 30 až 34 let, kde je 32 577 mužů a 34 901 

žen. K dalším podobným hodnotám se blíži i věková skupina 35 až 39 let, kde celková 

hodnota nezaměstnaných uchazečů je tvořena 36 930 ženami a 29 706 muži. Věková 

skupina 25 až 29 let má celkový počet nezaměstnaných na hodnotě 61 820, kde muži tvoří 

většinu nezaměstnaných a žen je o 6 230 méně. Pod hranici 60 000 nezaměstnaných 

uchazečů se dostáváme u věkové skupiny 45 až 49 let, kde je celkový počet 

nezaměstnaných 58 931, kde tato hodnota je z větší části zapříčiněna nezaměstnanými 

ženami a to počtem 30 342 a muži se tomto celkovém počtu nezaměstnaných u této věkové 

skupiny podílejí hodnotou 28 589. Ještě nižších hodnot nabývá věková skupina 40 až 44 

let, kde tato věková skupina je tvořena počtem 30 241 nezaměstnanými ženami a 25 974 

nezaměstnanými muži. Nyní se dostáváme k nejnižším hodnotám, které jsou vykazovány 

v této tabulce. Nízký počet nezaměstnaných uchazečů lze vidět u věkové kategorie do 19 

let, kde nezaměstnaní muži se podílejí na celkovém počtu z větší části a to hodnotou 

13 228 než nezaměstnané ženy s hodnotou 10 580 vykazované u této věkové skupiny. 

Věková skupina 60 a více let vykazuje nejnižší počet nezaměstnaných uchazečů v roce 

2010. Celkový počet nezaměstnaných v této věkové skupině je 15 385, což je v důsledku 

počtů nezaměstnaných mužů a žen v poměru 14 093 ku 1 292.  

V roce 2011 dosahuje celkový počet nezaměstnaných uchazečů hodnoty 508 451 a 

lze říci, že tento celkový počet nezaměstnaných uchazečů za celé sledované období je 

nejnižší. Na tomto celkovém počtu 508 451 nezaměstnaných uchazečů se podílela 

z největší části věková skupina 20 až 24 let a to s počtem 68 872 nezaměstnaných 

uchazečů, kde 38 333 byl počet nezaměstnaných mužů a 30 539 nezaměstnaných žen. 

Věková kategorie 35 až 39 let vykazuje celkový počet nezaměstnaných v hodnotě 62 908, 

kde 36 645 tvoří ženy a 26 844 muži. Další věková skupina, která je s celkovým počtem 

nad 60 000 nezaměstnaných, je věková skupina 55 až 59 let. Tuto věkovou skupinu tvoří 

37 206 nezaměstnaných mužů a 25 229 nezaměstnaných žen. A nyní budou následovat 

věkové skupiny, které jsou již s celkovým počtem pod 60 000 nezaměstnaných. První 

věkovou skupinou je věková kategorie 50 až 54 let, kde je 31 597 nezaměstnaných žen a 

28 349 nezaměstnaných mužů. Následuje věková skupina 30 až 34 let s celkovým počtem 

58 221 nezaměstnaných v této věkové skupině, kde větší část tvoří nezaměstnané ženy 

s hodnotou 30 645 a muži o 3 069 méně. Celkový počet nezaměstnaných s hodnotou 

54 811 náleží věkové skupině 45 až 49 let, kde jsou zastoupeny nezaměstnané ženy 

s hodnotou 29 329 více než muži s hodnotou 25 482. U věkové skupiny 40 až 44 let lze 

vidět, že počet nezaměstnaných uchazečů se oproti roku 201 snížil na počet 51 792, kde je 

tento počet tvořen 28 809 nezaměstnanými ženami a o 5 826 méně muži. Celkový počet 

23 070 nezaměstnaných uchazečů náleží věkové skupině do 19 let, kde je celkový počet 

z větší části zapříčiněn nezaměstnanými muži a to v počtu 12 591 a ženy se zde podílejí 
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pouze s počtem 10 479. Věková skupina 60 a více let vykazuje nejnižší celkový počet 

nezaměstnaných uchazečů za celé sledované období. Tento celkový počet je vytvořen 

z počtu 8 543 nezaměstnaných mužů a 1 401 nezaměstnaných žen. 

Závěrem se dá říci, že v tabulce 6 lze vidět mezi roky 2009 až 2010 rostoucí trend 

v celkovém počtu nezaměstnaných osob. V roce 2009 vidíme, že věková skupina 20 až 24 

let má nejvyšší počet nezaměstnaných uchazečů zatímco u věkové skupiny 60 a více let je 

celkový počet nezaměstnaných v tomto věkovém rozmezí nejnižší. Rok 2010, v tomto roce 

můžeme sledovat největší nárůst až k hodnotě 561 551v celkovém počtu nezaměstnaných 

uchazečů, kde dvě věkové nejrizikovější skupiny se podílely na tomto počtu skoro shodně 

a jejich celkový počet se dostal přes 70 000 nezaměstnaných u jednotlivých věkových 

skupin. U věkové skupiny 55 až 59 let byl počet nezaměstnaných 72 695 a u věkové 

skupiny 20 až 24 let byl počet 71 006. Nejnižší hodnoty toho roku jsou vykazovány u 

věkové skupiny 60 a více let. Rok 2011 můžeme vidět klesající trend oproti roku 2010, kdy 

celkový počet nezaměstnaných klesl na počet 508 451. V roce 2011 byl nejvyšší počet u 

věkové skupiny 20 až 24 let, který ale nepřekročil počet 70 000 a byl v hodnotě 68 872. 

Věková skupina 60 a více let vykazovala nejnižší počty nezaměstnaných i v tomto roce i 

ve všech sledovaných období. 

4.3 Analýza nezaměstnaných podle délky nezaměstnanosti 

ÚP ČR sleduje délku nezaměstnaných uchazečů, kteří jsou vedeni v evidenci 

uchazečů o zaměstnání. Tito uchazeči jsou následně rozdělování do skupin podle toho, po 

jakou dobu byli vedeni jako uchazeči o zaměstnání. 

Tabulka 7: Počty nezaměstnaných uchazečů rozděleny podle délky nezaměstnanosti 

(všechny okresy)  

 

Zdroj: statistiky MPSV a ČSÚ (vlastní zpracování) 

Z výše uvedené tabulky 7 vyplývají celkové počty nezaměstnaných uchazečů 

vedených v evidenci o zaměstnání, kteří jsou rozdělování do 6 skupin dle toho, kolik 

měsíců v této evidenci byli vedeni. V roce 2009 vidíme, že u délky nezaměstnanosti do 3 

měsíců bylo evidováno celkem 171 172 uchazečů o zaměstnání. Toto celkové číslo tvořili 

převážně muži a evidovaných žen do 3 měsíců je 69 618. Další skupinu tvoří nezaměstnaní 

uchazeči v počtu 119 762, kteří byli evidování v délce více než 3 měsíce až 6 měsíců. Zde 

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy

do 3 měsíců 171 172 101 554 69 618 190 189 116 246 73 943 152 103 90 106 61 997 

více než 3 měsíce 

   až 6 měsíců
119 762 60 927 58 835 98 270 48 079 50 191 91 835 43 756 48 079 

více než 6 měsíců 

   až 9 měsíců
70 842 35 880 34 962 52 059 25 001 27 058 46 740 22 606 24 134 

více než 9 měsíců 

   až 12 měsíců
53 487 27 991 25 496 42 552 21 030 21 522 33 643 16 694 16 949 

více než 12 měsíců 

   až 24 měsíců
61 442 28 217 33 225 99 160 47 983 51 177 82 347 38 738 43 609 

více než 24 měsíců 62 431 26 455 35 976 79 321 35 012 44 309 101 783 46 250 55 533 

2009 2010 2011

nezaměstnaní podle délky nezaměstnanosti (všechny okresy)
délka 

nezaměstnanosti
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je tato hodnota tvořena z větší poloviny muži než ženami. V délce nezaměstnanosti více 

než 6 měsíců až 9 měsíců je počet nezaměstnaných na hodnotě 70 842, kde tuto hodnotu 

vytvořili z větší části muži s počtem 35 880 a žen bylo o 918 méně. Počet 53 487 

nezaměstnaných připadá na délku nezaměstnanosti více než 9 měsíců až 12 měsíců, kde 

bylo evidováno v této délce 27 991 mužů a 25 496 žen. Ve skupině délky nezaměstnanosti 

více než 12 měsíců až 24 měsíců bylo evidováno ve sledovaném roku počet 61 442 

nezaměstnaných, z toho větší část tvořily ženy a mužů bylo 28 217. V délce 

nezaměstnanosti více než 24 měsíců bylo evidováno 62 431, kde se na tomto počtu 

podílely z poměrně větší části ženy a to hodnotou 35 976 a mužů bylo 26 455.  

Rok 2010 vykazuje v déle do 3 měsíců nezaměstnanosti celkový počet 190 189 

nezaměstnaných, kde tento celkový počet je tvořen z větší části muži a to hodnotou 

116 246 a žen je o 42 303 méně. V délce nezaměstnanosti více než 3 měsíce až 6 měsíců 

tabulka vykazuje počet 98 720 nezaměstnaných, kde můžeme vidět převahu žen a to 

v počtu 50 191 oproti mužům. Počet evidovaných 52 059 bylo v délce nezaměstnanosti 

více než 6 měsíců až 9 měsíců, kde z větší části převažovaly ženy, a mužů bylo 25 001. 

V délce nezaměstnanosti více než 9 měsíců až 12 měsíců bylo evidováno 42 552, z toho 

skoro shodně bylo jak mužů, tak žen v poměru 21 030 ku 21 522. V počtu 99 160 evidenci 

opouštějí uchazeči, kteří byli evidování v délce nezaměstnanosti více než 12 měsíců až 24 

měsíců, kde tento počet je tvořen více ženami než muži. V délce nezaměstnanosti více než 

24 měsíců byl počet evidovaných 79 321, kde v počtu 44 309 žen a 35 012 mužů opustili 

evidenci.  

Rok 2011 v délce nezaměstnanosti do 3 měsíců byl vykazován počet 152 103 

uchazečů, kde z toho počtu bylo 90 106 mužů a žen o 28 109 méně. Uchazečů v délce 

nezaměstnanosti více než 3 měsíce až 6 měsíců bylo 91 835, kde bylo 48 079 žen a 43 765 

mužů. Počet 46 740 spadá do délky nezaměstnanosti více než 6 měsíců až 9 měsíců, kde se 

na tomto počtu podílejí z větší části ženy jak muži a to 24 134 ku 22 606. V délce 

nezaměstnanosti více než 9 měsíců až 12 měsíců opustilo evidenci 33 643 z toho skoro 

shodně jak mužů, tak žen. Počet 82 347 uchazečů bylo evidováno v délce nezaměstnanosti 

více než 12 měsíců až 24 měsíců, kde z toho tvořily větší část ženy a to hodnotou 43 609 a 

mužů bylo 38 738. V délce nezaměstnanosti více než 24 měsíců tabulka vykazuje počet 

101 783 uchazečů, kteří opustili evidenci, kde větší část tvořily nezaměstnané ženy a to 

hodnotu 55 553 a mužů bylo o 9 303 méně. 

Závěrem je patrné, že tabulka 7 ve sledovaném období a to v roce 2009 měla 

nejvyšší počet nezaměstnaných u délky nezaměstnanosti do 3 měsíců, poté druhý nejvyšší 

počet můžeme vidět u délky nezaměstnanosti více než 3 měsíce až 6 měsíců. Nejméně 

evidenci opouštějí uchazeči, kteří jsou evidování v délce více než 9 měsíců až 12 měsíců. 

V roce 2010 můžeme vidět opakující se trend v délce nezaměstnanosti do 3 měsíců, kde je 

opět vykazován nejvyšší počet opouštějících evidenci. Další vyšší počet vidíme u 

uchazečů, kteří opouští evidenci v délce více než 12 měsíců až 24 měsíců. V délce 

nezaměstnanosti více než 9 měsíců až 12 měsíců vidíme nejnižší počet opouštějících 

evidenci. V roce 2011 vidíme, že nejvyšší počty nezaměstnaných opouštějí tuto evidenci 

do 3 měsíců. Druhý nejvyšší počet tvoří uchazeči, kteří odejdou z evidence v délce více 

než 24 měsíců.  

Lze konstatovat, že ve sledovaném období nejvíce uchazečů opouští evidenci 

v délce do 3 měsíců a nejméně jich opustí v délce nezaměstnanosti více než 9 měsíců až 12 
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měsíců. Obecně lze také říci, že za sledované období opustilo evidence více mužů jak žen a 

z toho vyplývá, že ženy jsou výrazněji nezaměstnané. 
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 5 NÁVRHY A OPATŘENÍ 

V této kapitole jsou demonstrovány návrhy a opatření pro absolventy škol a 

skupiny nezaměstnaných, kterým se je potřeba a bude potřeba věnovat i v budoucnosti 

například z hlediska politiky zaměstnanosti nebo z hlediska trendu v evropské sociální 

politice. Dále je zde umístěno vyhodnocení dotazníkového šetření a tím spojené vyslovení 

hypotéz a také test dobré schody chí-kvadrát. V neposlední řadě je zde umístěn informační 

leták, který obsahuje mnoho užitečných informací nejen pro absolventy škol, ale i pro 

nezaměstnané uchazeče, kteří jsou evidování na krajských pobočkách ÚP.  

5.1 Dotazníkové šetření 

Cílem dotazníkového setření je zanalyzovat příčiny a nedostatky nezaměstnaných 

absolventů škol, jejich spokojenost nebo nespokojenost s dosavadními podmínkami pro 

přiznání a výši podpory v nezaměstnanosti nebo minimální mzdou v ČR či jejich 

informovanost o změnách, které jsou spojené se zákonem o zaměstnanosti. 

Dotazníkové šetření spočívalo v technice písemného dotazování, kde respondenti 

sami odpovídali na otázky v dotazníku. 

5.1.1 Stavba dotazníku 

Dotazník je zkonstruován z 25 otázek. Otázky v dotazníku jsem se snažila pokládat 

tak, aby respondenti měli jasnou odpověď. Ve většině případů jsou otázky tvořeny 

uzavřenou odpovědí. V dotazníku jsou také použity selektivní otázky s volbou více 

možností odpovědí. Alternativní otázky jsou v dotazníku zastoupeny v počtu 14 otázek. 

Vzhledem k tomu, že věk, vzdělání a kraj, ve kterém respondenti žijí, je různorodé tak 

jsem vytvořila příslušné skupiny odpovědí. 

Dotazníkové setření probíhalo v měsíci únoru a to na internetových stránkách 

www.vyplnto.cz, kde dotazník zde byl vystaven respondentům po dobu 10 dnů. Další 

dotazníky v počtu 150 kusů byly umístěny na kontaktním pracovišti ÚP v Novém Jičíně, 

kde respondenti byly vybrání z řad absolventů škol, kteří byli vedeni v evidenci o 

zaměstnání a vyplněné dotazníky vybírali zprostředkovatelky na tomto kontaktním 

pracovišti ÚP. Návratnost dotazníků byla 86 kusů a další dotazníky byly vyplněny na 

internetových stránkách www.vyplnto.cz v počtu 20 kusů. Z toho plyne, že celková 

návratnost dotazníků činí 106 vyplněných dotazníků. 

5.1.2 Test dobré schody chí-kvadrát  

U tohoto testu významnosti se ověřují četnosti, které byly získány měřením 

v pedagogické realitě a odlišují od teoretických četností, které odpovídají dané nulové 

hypotéze. Abychom mohli použít test dobré schody chí-kvadrát je potřeba začít formulací 

nulové a alternativní hypotézy. 

Nulová hypotéza (H0) – jde o předpoklad, že mezi sledovanými jevy není vztah, souvislost 

či rozdíl. 

Alternativní hypotéza (HA) – je naopak předpoklad, že mezi sledovanými jevy je vztah, 

souvislost či rozdíl.  
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O přijetí či odmítnutí daných hypotéz rozhodneme na základě testování nulové hypotézy 

(H0). Z pravidla se k tomuto vypočítává tzv. testové kritérium   =  
      

 
 , kde    je 

testové kritérium chí-kvadrát, P je pozorovaná četnost, O je očekávána četnost, která 

odpovídá nulové hypotéze.  

Při rozhodování platnosti nulové hypotézy postupujeme tak, že testové kritérium    

srovnáváme s tzv. kritickou hodnotou, kterou nalezneme ve statistických tabulkách a 

hledáme ji vždy pro určitou hladinu významnosti a stupně volnosti. Hladina významnosti 

  se volí 0,05 (5%) nebo 0,01 (1%). Počet stupně volnosti závisí na počtu řádků v tabulce, 

z níž bylo kritérium chí-kvadrát vypočítáno. 

Nulovou hypotézu (H0) odmítáme v případě, že hodnota testového kritéria je větší 

než hodnota kritická. [17] 

5.1.3 Test dobré schody chí-kvadrát a vyslovení předpokladů a hypotéz 

Na základě dobré schody chí-kvadrát ověřujeme následující předpoklady a 

hypotézy. Níže uvedené tabulky a grafy vyplývají ze získaných a vyhodnocených 

informací z vytvořeného dotazníku, který je uveden v příloze 1. 

Tabulka 8: Doba, po kterou jsou absolventi škol vedeni v evidenci uchazečů o pracovní 

místo  

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

méně než 1 měsíc 26 17,67 8,33 69,389 3,927 

1-3 měsíce 32 17,67 14,33 205,349 11,621 

4-5 měsíců 8 17,67 -9,67 93,509 5,292 

6-8 měsíců 32 17,67 14,33 205,349 11,621 

9-12 měsíců 2 17,67 -15,67 245,549 13,896 

více než 1 rok 6 17,67 -11,67 136,189 7,707 

 ∑ 106 ∑106   ∑54,064 

 

Před1: Většina absolventů škol je vedena v evidenci uchazečů o pracovní místo v rozmezí 

1-3 měsíců. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří uvádějí, že délka jejich evidence je v rozmezí 1-3 měsíců 

je stejná jako četnost absolventů škol, kteří uvádějí, že jejich délka evidence je kratší než 1 

měsíc, 4-5 měsíců, 6-8 měsíců, 9-12 měsíců nebo více než 1 rok. 

HA Četnost absolventů škol, kteří uvádějí, že délka jejich evidence je v rozmezí 1-3 měsíců 

je vyšší než četnost absolventů škol, kteří uvádějí, že jejich délka evidence je kratší než 1 

měsíc, 4-5 měsíců, 6-8 měsíců, 9-12 měsíců nebo více než 1 rok. 
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Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium    = 54,064 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že většina absolventů škol jsou v 

evidenci uchazečů o pracovní místo nejdéle v rozmezí 1-3 měsíců, se potvrdil. 

Graf 1: Doba, po kterou jsou absolventi škol vedeni v evidenci o pracovní místo 

 

Tabulka 9: Čerpatelnost podpory v nezaměstnanosti absolventy škol 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

ano 19 53 -34 1156 21,811 

ne 87 53 34 1156 21,811 

 ∑106 ∑106   ∑43,622 

   

Před 2: Většina absolventů škol nečerpá podporu v nezaměstnanosti. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří nečerpají podporu v nezaměstnanosti je stejná jako 

četnost absolventů škol, kteří čerpají podporu v nezaměstnanosti. 

HA Četnost absolventů škol, kteří nečerpají podporu v nezaměstnanosti je vyšší než četnost 

absolventů škol, kteří čerpají podporu v nezaměstnanosti. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium    = 43,622 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že většina absolventů škol nečerpá 

podporu v nezaměstnanosti, se potvrdil. 
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Graf 2: Čerpatelnost podpory v nezaměstnanosti absolventy škol 

 

Tabulka 10: Dostatečnost výše podpory v nezaměstnanosti pro absolventy škol 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

ano 21 35,33 -14,33 205,349 5,812 

ne 48 35,33 12,67 160,529 4,544 

jsem pro změnu 37 35,33 1,67 2,789 0,079 

 ∑106 ∑105,99   ∑10,435 

 

Před 3: Většina absolventů škol se domnívá, že výše podpory v nezaměstnanosti není 

dostatečná. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří se domnívají, že výše podpory v nezaměstnanosti není 

dostatečná, je stejná jako četnost absolventů škol, kteří se domnívají, že výše podpory 

v nezaměstnanosti je dostatečná a četnost absolventů škol, kteří jsou pro změnu výše 

podpory v nezaměstnanosti. 

HA Četnost absolventů škol, kteří se domnívají, že výše podpory v nezaměstnanosti není 

dostatečná, je vyšší než četnost absolventů škol, kteří se domnívají, že výše podpory 

v nezaměstnanosti je dostatečná a četnost absolventů škol, kteří jsou pro změnu výše 

podpory v nezaměstnanosti. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium    =10,435 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že většina absolventů škol se 

domnívá, že výše podpory v nezaměstnanosti není dostatečná, se potvrdil. 
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Graf 3: Dostatečnost výše podpory v nezaměstnanosti pro absolventy škol 

 

Tabulka 11: Vítanost změny absolventy škol v prodloužení délky podpůrčí doby podpory 

v nezaměstnanosti 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

ano 96 53 43 1849 34,887 

ne 10 53 -43 1849 34,887 

 ∑106 ∑106   ∑69,774 

 

Před 4: Většina absolventů škol by přivítala prodloužení délky podpůrčí doby podpory 

v nezaměstnanosti. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří by přivítali prodloužení délky podpůrčí doby podpory 

v nezaměstnanosti je stejná jako četnost absolventů škol, kteří by nepřivítali prodloužení 

délky podpůrčí doby podpory v nezaměstnanosti. 

HA Četnost absolventů škol, kteří by přivítali prodloužení délky podpůrčí doby podpory 

v nezaměstnanosti je vyšší než četnost absolventů škol, kteří by nepřivítali prodloužení 

délky podpůrčí doby podpory v nezaměstnanosti. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium    =69,774 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že absolventi škol by přivítali 

změnu v prodloužení délky podpůrčí doby podpory v nezaměstnanosti, se potvrdil. 
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Graf 4: Přivítali by absolventi škol změnu v prodloužení délky podpůrčí doby podpory 

v nezaměstnanosti? 

 

Tabulka 12: Přijatelnost podpůrčí doba pro absolventy škol  

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

prodloužení u uchazečů o 

zaměstnání do 50 let věku o 

1 měsíc 

5 21,2 -16,2 262,44 12,379 

prodloužení u uchazečů o 

zaměstnání od 50 do 55 let 

věku o 2 měsíce 

0 21,2 -21,2 449,44 21,2 

prodloužení u uchazečů o 

zaměstnání nad 50 let věku 

o 1 měsíc 

0 21,2 -21,2 449,44 21,2 

prodloužení u všech 

věkových hranic o 1- 3 

měsíce 

63 21,2 41,8 1747,24 82,417 

přivítal/a bych sjednocení 

věkových hranic i délky 

podpůrčí doby 

38 21,2 16,8 282,24 13,313 

 ∑106 ∑106   ∑150,509 

Před 5: Pro většinu absolventů škol by byla přijatelná podpůrčí doba, která by se 

prodloužila u všech věkových hranic o 1-3 měsíce. 

H0 Četnost absolventů škol pro které je přijatelná podpůrčí doba, která by se prodloužila u 

všech věkových hranic o 1-3 měsíce je stejná jako četnost absolventů škol, pro které je 

přijatelná taková podpůrčí doba, která by se prodloužila u uchazečů o zaměstnání do 50 let 

věku o 1 měsíc, která by se prodloužila u uchazečů o zaměstnání od 50 do 55 let věku 2 

měsíce, která by se prodloužila u uchazečů o zaměstnání nad 50 let věku o 1 měsíc nebo by 

přivítali sjednocení u věkových hranic i délky podpůrčí doby.  
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HA Četnost absolventů škol, pro které je přijatelná podpůrčí doba, která by se prodloužila u 

všech věkových hranic o 1-3 měsíce je vyšší než četnost absolventů škol, pro které je 

přijatelná taková podpůrčí doba, která by se prodloužila u uchazečů o zaměstnání do 50 let 

věku o 1 měsíc, která by se prodloužila u uchazečů o zaměstnání od 50 do 55 let věku 2 

měsíce, která by se prodloužila u uchazečů o zaměstnání nad 50 let věku o 1 měsíc nebo by 

přivítali sjednocení u věkových hranic i délky podpůrčí doby. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium    =150,509 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že pro absolventi škol by 

preferovali prodloužení podpůrčí doby u všech věkových hranic nad sjednocením 

věkových hranic i délky podpůrčí doby, se potvrdil. 

Graf 5: Přijatelná podpůrčí doba pro absolventy škol 

 

Tabulka 13: Prostřednictvím čeho získali absolventi škol zaměstnání 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

absolventský 

veletrh práce 
0 15,14 -15,14 229,220 15,14 

sám/sama jsem 

hledal/a 
34 15,14 18,86 355,700 23,494 

personální 

agentura 
3 15,14 -12,14 147,380 9,734 

osobní kontakt 24 15,14 8,86 78,500 5,185 

inzerce 6 15,14 -9,14 83,540 5,518 

úřad práce 9 15,14 -6,14 37,700 2,490 

jiný způsob 30 15,14 14,86 220,820 14,585 

 ∑106 ∑106   ∑76,146 

 

Před 6: Většina absolventů škol získala zaměstnání prostřednictvím osobního kontaktu. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří získali zaměstnání prostřednictvím osobního kontaktu je 

stejná jako četnost absolventů škol, kteří získali zaměstnání prostřednictvím 

absolventského veletrhu práce, kteří si práci sami hledali, kteří oslovili personální 

agenturu, kteří práci hledali přes inzerci, kteří byli na úřad práce nebo získali zaměstnání 

jiným způsobem. 
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HA Četnost absolventů škol, kteří získali zaměstnání prostřednictvím osobního kontaktu je 

vyšší než četnost absolventů škol, kteří získali zaměstnání prostřednictvím absolventského 

veletrhu práce, kteří si práci sami hledali, kteří oslovili personální agenturu, kteří práci 

hledali přes inzerci, kteří byli na úřad práce nebo získali zaměstnání jiným způsobem. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium    =76,146 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že by absolventi škol získali 

zaměstnání prostřednictvím osobního kontaktu, se tedy potvrdil. 

Graf 6: Prostřednictvím čeho absolventi škol získali práci? 

 

Tabulka 14: Zajistil ÚP nástup do zaměstnání absolventům škol? 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

ano 24 53 -29 841 15,868 

ne 82 53 29 841 15,868 

 ∑106 ∑106   ∑31,736 

 

Před 7: ÚP pro většinu absolventů škol nezajistil nástup do zaměstnání. 

H0 Četnost absolventů škol, kterým nezajistil ÚP nástup do zaměstnání je stejná jako 

četnost absolventů škol, kterým ÚP zajistil nástup do zaměstnání. 

HA Četnost absolventů škol, kterým nezajistil ÚP nástup do zaměstnání je vyšší než četnost 

absolventů škol, kterým ÚP zajistil nástup do zaměstnání. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium   =31,736 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že ÚP pro většinu absolventů škol 

nezajistil nástup do zaměstnání, se potvrdil. 
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Graf 7: Zajistil ÚP absolventům škol zaměstnání? 

 

Tabulka 15: Nabídka z ÚP pro absolventy škol zapojit se do projektu VPP 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

ano 25 53 -28 784 14,792 

ne 81 53 28 784 14,792 

 ∑106 ∑106   ∑29,584 

 

Před 8: ÚP nenabídl možnost zapojit se většině absolventů škol do projektu veřejně 

prospěšných prací (VPP). 

H0 Četnost absolventů škol, kterým ÚP nenabídl zapojit se do projektu veřejně 

prospěšných prací je stejná jako četnost absolventů škol, kterým ÚP nabídl zapojit se do 

projektu veřejně prospěšných prací. 

HA Četnost absolventů škol, kterým ÚP nenabídl zapojit se do projektu veřejně 

prospěšných prací je vyšší než četnost absolventů škol, kterým ÚP nabídl zapojit se do 

projektu veřejně prospěšných prací. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium    =29,584 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že absolventům škol ÚP nenabídl 

možnost zapojit se do projektu veřejně prospěšných prací, se potvrdil. 
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Graf 8: Nabídl ÚP absolventům škol se zapojit do projektu VPP? 

 

Tabulka 16: Přijatelnost nabídky zapojení se do projektu VPP absolventy škol 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

ano 78 53 25 625 11,792 

ne 28 53 -25 625 11,792 

 ∑106 ∑106   ∑23,584 

 

Před 9: Většina absolventů škol by nabídku zapojit se do projektu VPP přijala. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří by přijali nabídku zapojit se do projektu VPP je stejná 

jako četnost absolventů škol, kteří by nepřijali nabídku zapojit se do projektu VPP. 

HA Četnost absolventů škol, kteří by přijali nabídku zapojit se do projektu VPP je vyšší než 

četnost absolventů škol, kteří by nepřijali nabídku zapojit se do projektu VPP. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium   =23,584 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že by absolventi škol přijali 

nabídku zapojit se do projektu VPP, se potvrdil.  

Graf 9: Zapojili by se absolventi škol do projektu VPP? 
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Tabulka 17: Spokojenost absolventů škol s nabízenou rekvalifikací 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

ano 81 53 28 784 14,792 

ne 27 53 -26 676 12,755 

 ∑106 ∑106   ∑27,547 

 

Před 10: Většina absolventů škol je spokojená s nabízenou rekvalifikací. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří jsou spokojení s nabízenou rekvalifikací je stejná jako 

četnost absolventů škol, kteří nejsou spokojení s nabízenou rekvalifikací. 

HA Četnost absolventů škol, kteří jsou spokojení s nabízenou rekvalifikací, je vyšší než 

četnost absolventů škol, kteří nejsou spokojení s nabízenou rekvalifikací. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium    =27,547 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že jsou absolventi škol spokojeni 

s nabízenou rekvalifikací, se potvrdil.  

Graf 10: Jsou absolventi škol spokojeni s nabízenou rekvalifikací? 
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29 
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Tabulka 18: Důvody absolventů škol evidence na ÚP  

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

nedostatek 

odborné 

způsobilosti 

7 11,77 -4,77 22,753 1,933 

ekonomická krize 9 11,77 -2,77 7,673 0,652 

nevlastnění 

řidičského 

oprávnění 

6 11,77 -5,77 33,293 2,829 

nedostatečná 

praxe 
66 11,77 54,23 2940,893 249,863 

jazykové 

nedostatky 
6 11,77 -5,77 33,293 2,829 

věk 0 11,77 -11,77 138,533 11,77 

vysoká 

nezaměstnanost 

v kraji 

12 11,77 0,28 0,053 0,005 

propouštění 

z firmy 
0 11,77 -11,77 138,533 11,77 

jiný důvod 0 11,77 -11,77 138,533 11,77 

 ∑106 ∑106   ∑293,421 

 

Před 11: Nejčastěji uváděnou příčinou evidence absolventů škol na ÚP, je nedostatečná 

praxe. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří uvádějí, že příčinou evidence na ÚP je nedostatečná 

praxe je stejná jako četnost absolventů škol, kteří uvádějí, že příčinou je nedostatek 

odborné způsobilosti, ekonomická krize, nevlastnění řidičského oprávnění, jazykové 

nedostatky, věk, vysoká nezaměstnanost v kraji, propouštění z firmy nebo jiná příčina. 

HA Četnost absolventů škol, kteří uvádějí, že příčinou evidence na ÚP je nedostatečná 

praxe je vyšší než četnost absolventů škol, kteří uvádějí, že příčinou je nedostatek odborné 

způsobilosti, ekonomická krize, nevlastnění řidičského oprávnění, jazykové nedostatky, 

věk, vysoká nezaměstnanost v kraji, propouštění z firmy nebo jiná příčina. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium   =293,421 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že absolventi škol výrazně uvádějí 

příčinu evidence na ÚP nedostatečnou praxi před nedostatkem odborné způsobilosti, 

ekonomickou krizí, nevlastnění řidičského oprávnění, jazykovými nedostatky, věkem, 

vysokou nezaměstnaností v kraji, propouštění z firmy nebo jinou příčinou, se potvrdil. 
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Graf 11: Hlavní důvody evidence absolventů škol na ÚP 

 

Tabulka 19: Praxe absolventů škol v oboru, ve kterém hledají zaměstnání 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

ano 29 53 -24 576 10,868 

ne 77 53 24 576 10,868 

 ∑106 ∑106   ∑21,736 

   

Před 12: Většina absolventů škol uvádí, že nemá praxi v oboru, ve kterém hledají 

zaměstnání. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří uvádí, že nemají praxi v oboru, ve kterém hledají 

zaměstnání je stejná jako četnost absolventů škol, kteří uvádějí, že mají praxi v oboru, ve 

kterém hledají zaměstnání. 

HA Četnost absolventů škol, kteří uvádí, že nemají praxi v oboru, ve kterém hledají 

zaměstnání je vyšší než četnost absolventů škol, kteří uvádějí, že mají praxi v oboru, ve 

kterém hledají zaměstnání. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium   =21,736 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že absolventi škol výrazně uvádějí, 

že praxi v oboru nemají před uvedením, že praxi v oboru mají, se tedy potvrdil. 
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Graf 12: Mají absolventi škol praxi v oboru, ve kterém hledají zaměstnání? 

 

Tabulka 20: Praxe absolventů škol v oboru, ve kterém hledají zaměstnání 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

spíše ano 38 21,2 16,8 282,24 13,313 

rozhodně ano 18 21,2 -3,2 10,24 0,483 

spíše ne 25 21,2 3,8 14,44 0,681 

rozhodně ne 13 21,2 -8,2 67,24 3,172 

možná 12 21,2 -9,2 84,64 3,992 

 ∑106 ∑106   ∑21,641 

 

Před 13 Absolventi škol nejčastěji uvádí, že rozhodně ano by přijali zaměstnání, které by 

bylo pod úroveň jejich kvalifikace či dovedností. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří nejčastěji uvádí, že rozhodně ano by přijali zaměstnání, 

které by bylo pod úroveň jejich kvalifikace či dovedností je stejná jako četnost absolventů 

škol, kteří uvádí, že spíše ano, spíše ne, rozhodně ne nebo možná. 

HA Četnost absolventů škol, kteří nejčastěji uvádí, že rozhodně ano by přijali zaměstnání, 

které by bylo pod úroveň jejich kvalifikace či dovedností je vyšší než četnost absolventů 

škol, kteří uvádí, že spíše ano, spíše ne, rozhodně ne nebo možná. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium   =21,641 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (4) = 9,488 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že absolventi škol by rozhodně 

přijali zaměstnání, které by bylo pod úroveň jejich kvalifikace či dovedností, se tedy 

potvrdil. 
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Graf 13: Přijali by absolventi škol zaměstnání, které by bylo pod úroveň jejich kvalifikace 

či dovedností? 

 

Tabulka 21: Ochota absolventů škol odstěhovat se za prací mimo jejich bydliště 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

ano 47 53 -6 36 0,679 

ne 59 53 6 36 0,679 

 ∑106 ∑106   ∑1,358 

 

Před 14: Většina absolventů škol je ochotná se odstěhovat za prací mimo bydliště. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří jsou ochotni se odstěhovat za prací je stejná jako četnost 

absolventů škol, kteří nejsou ochotni se odstěhovat za prací. 

HA Četnost absolventů škol, kteří jsou ochotni se odstěhovat za prací je vyšší než četnost 

absolventů škol, kteří nejsou ochotni se odstěhovat za prací. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium   =1,358 nižší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme nulovou 

hypotézu a alternativní odmítáme. Předpoklad, že absolventi škol by byli ochotní se 

odstěhovat za prací mimo bydliště zaměstnání, se tedy nepotvrdil. 

Graf 14: Jsou absolventi škol ochotni se odstěhovat za prací? 
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Tabulka 22: Spokojenost absolventů škol s prácí a službami poskytnutými pracovníky ÚP 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

ano 90 53 37 1369 25,830 

ne 16 53 -37 1369 25,830 

 ∑106 ∑106   ∑51,66 

 

Před 15: Absolventi škol se ve většině případů vyslovili, že byli spokojeni s prácí a 

službami poskytnutými pracovníky ÚP. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří byli spokojeni s prácí a službami poskytnutými 

pracovníky ÚP je stejná jako četnost absolventů škol, kteří byli nespokojeni s s prácí a 

službami poskytnutými pracovníky ÚP. 

HA Četnost absolventů škol, kteří byli spokojeni s prácí a službami poskytnutými 

pracovníky ÚP je vyšší než četnost absolventů škol, kteří byli nespokojeni s s prácí a 

službami poskytnutými pracovníky ÚP. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium    = 51,66 vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že absolventi škol byli spokojeni s 

prácí a službami poskytnutými pracovníky ÚP, se potvrdil. 

Graf 15: Spokojenost absolventů škol s prácí a službami, které jim byly poskytnuty 

pracovníky ÚP  

 

 

 

 

 

 

85% 

15% 

Byli absolventi škol spokojeni s prácí a službami, 

které jim byly poskytnuty pracovníky ÚP?  

ano 

ne 



Adéla Cibulcová: Analýza nezaměstnanosti absolventů škol vedených v evidenci ÚP 

34 
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Tabulka 23: Nedostatky, které je podle absolventů škol odstranit při práci a 

poskytovanými službami pracovníky ÚP 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

zvýšit 

flexibilitu 

pracovníků 

48 17,66 30,34 920,516 52,124 

prodloužit 

pracovní dobu 
0 17,66 -17,66 311,876 17,66 

více 

informačních 

materiálů 

38 17,66 20,34 413,716 23,427 

zachovat si 

asertivní 

jednání 

15 17,66 -2,66 7,076 0,401 

zpřehlednit 

orientaci 

v zákoně 

0 17,66 -17,66 311,876 17,66 

jiné nedostatky 5 17,66 -12,66 160,276 9,076 

 ∑106 ∑105,96   ∑120,348 

 

Před 16: Většina absolventů škol se domnívá, že je zapotřebí zvýšit flexibilitu pracovníků 

na ÚP. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří se domnívají, že je zapotřebí zvýšit flexibilitu pracovníků 

na ÚP je stejná jako četnost absolventů škol, kteří se domnívají, že je zapotřebí prodloužit 

pracovní dobu, poskytovat více informačních materiálů, zachovat si asertivní jednání, 

zpřehlednit orientaci v zákoně nebo jiné nedostatky. 

HA Četnost absolventů škol, kteří se domnívají, že je zapotřebí zvýšit flexibilitu pracovníků 

na ÚP je vyšší než četnost absolventů škol, kteří se domnívají, že je zapotřebí prodloužit 

pracovní dobu, poskytovat více informačních materiálů, zachovat si asertivní jednání, 

zpřehlednit orientaci v zákoně nebo jiné nedostatky. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium   = 120,348 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (5) = 11,070 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že absolventi škol by přivítali 

zvýšenou flexibilitu pracovníků ÚP před prodloužení pracovní doby, poskytování více 

informačních materiálů, zachování si asertivní jednání, zpřehlednění orientace v zákoně 

nebo jiných nedostatků, se potvrdil. 
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Graf 16: Které nedostatky podle absolventů škol je zapotřebí odstranit u pracovníků ÚP? 

 

Tabulka 24: Úpravy v zákoně o zaměstnání a registrovatelnost absolventy škol 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

ano 34 53 -19 361 6,811 

ne 72 53 19 361 6,811 

 ∑106 ∑106   ∑13,622 

 

Před 17: Většina absolventů škol nezaregistrovala úpravy v zákoně o zaměstnanosti. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří nezaregistrovali úpravy v zákoně o zaměstnanosti je 

stejná jako četnost absolventů škol, kteří zaregistrovali úpravy v zákoně o zaměstnanosti. 

HA Četnost absolventů škol, kteří nezaregistrovali úpravy v zákoně o zaměstnanosti je 

vyšší než četnost absolventů škol, kteří zaregistrovali úpravy v zákoně o zaměstnanosti. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium    = 13,622 vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že absolventi škol nezaregistrovali 

úpravy v zákoně o zaměstnanosti, byl potvrzen. 

Graf 17: Zaregistrovali absolventi škol úpravy v zákoně o zaměstnanosti? 
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Tabulka 25: Vhodnost výše minimální mzdy v ČR pro absolventy škol 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

ano 24 35,33 -11,33 128,369 3,633 

ne 22 35,33 -13,33 177,689 5,029 

jsem pro 

změnu 
60 35,33 24,67 608,609 17,226 

 ∑106 ∑106   ∑25,888 

 

Před 18: Absolventi ve většině případů uvedli, že jsou pro změnu minimální mzdy v ČR. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří uvedli, že jsou pro změnu minimální mzdy v ČR, je 

stejná jako četnost absolventů škol, kteří uvedli, že jim výše minimální mzdy v ČR 

vyhovuje nebo nevyhovuje. 

HA Četnost absolventů škol, kteří uvedli, že jsou pro změnu minimální mzdy v ČR, je vyšší 

než četnost absolventů škol, kteří uvedli, že výše minimální mzdy v ČR jim vyhovuje nebo 

nevyhovuje. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium    = 25,888 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že absolventi škol jsou pro změnu 

minimální mzdy v ČR, se tedy potvrdil. 

Graf 18: Vhodnost výše minimální mzdy v ČR pro absolventy škol 
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Tabulka 26: Co si absolventi škol myslí o uchazečích o zaměstnání v době finanční krize 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

jsou ochotni 

snížit své 

platové 

ohodnocení 

54 35,33 1,528 2,336 0,066 

jejich platové 

očekávání 

zůstává stejné 

25 35,33 -10,33 106,709 3,020 

nejsou ochotni 

snížit své 

platové 

ohodnocení 

27 35,33 -8,33 69,389 1,964 

 ∑106 ∑106   ∑5,05 

 

Před 19: Většina absolventů škol se domnívá, že v době finanční krize jsou uchazeči o 

zaměstnání ochotní snížit své platové ohodnocení. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří se domnívají, že v době finanční krize uchazeči o 

zaměstnání jsou ochotní snížit své platové ohodnocení je stejná jako četnost absolventů 

škol, kteří se domnívají, že v době finanční krize uchazeči o zaměstnání nejsou ochotni 

snížit svá platová ohodnocení nebo jejich platové ohodnocení zůstává stejné. 

HA Četnost absolventů škol, kteří se domnívají, že v době finanční krize uchazeči o 

zaměstnání jsou ochotní snížit své platové ohodnocení je vyšší než četnost absolventů škol, 

kteří se domnívají, že v době finanční krize uchazeči o zaměstnání nejsou ochotni snížit 

svá platová ohodnocení nebo jejich platové ohodnocení zůstává stejné. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium   = 5,05 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že absolventi škol se domnívají, že 

v době finanční krize uchazeči o zaměstnání jsou ochotni snížit svá platová ohodnocení, se 

tedy potvrdilo. 

Graf 19: Co si myslí absolventi škol o uchazečích o zaměstnání v době finanční krize 
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Tabulka 27: Přehlednost portálu www.mpsv.cz podle absolventů škol 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

ano 81 35,33 45,67 2085,749 59,036 

ne 4 35,33 -31,33 981,569 27,783 

nenavštěvuji 

tento portál 
21 35,33 -14,33 205,349 5,812 

 ∑106 ∑106   ∑92,631 

 

Před 20: Pro většinu absolventů škol je portál www.mpsv.cz dostatečně přehledný. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří uvedli, že je dostatečně přehledný portál www.mpsv.cz je 

stejná jako četnost absolventů škol, kteří uvedli, že portál www.mpsv.cz není dostatečně 

přehledný nebo ho nenavštěvují. 

HA Četnost absolventů škol, kteří uvedli, že je dostatečně přehledný portál www.mpsv.cz 

je vyšší než četnost absolventů škol, kteří uvedli, že portál www.mpsv.cz není dostatečně 

přehledný nebo ho nenavštěvují. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium   = 92,631je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že absolventi škol považují portál 

www.mpsv.cz za dostatečně přehledný, se tedy potvrdil. 

Graf 20: Přehlednost portálu www.mpsv.cz podle absolventů škol  

 

 

 

 

 

 

76% 

4% 
20% 

Je podle absolventů škol dostatečně přehledný 

portál www.mpsv.cz ? 

ano 

ne 

nenavštěvuji tento 

portál 

http://www.mpsv.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.mpsv.cz/


Adéla Cibulcová: Analýza nezaměstnanosti absolventů škol vedených v evidenci ÚP 

39 
2013 

Tabulka 28: Co by absolventi škol přivítali na portálu www.mpsv.cz 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

lepší orientaci 24 21,2 2,8 7,84 0,370 

častější 

aktualizace 
18 21,2 -3,2 10,24 0,483 

přímé odkazy 4 21,2 -17,2 295,84 13,955 

online poradce 55 21,2 33,78 1141,088 53,825 

jiná odpověď 5 21,2 -16,2 262,44 12,379 

 ∑106 ∑106   ∑81,012 

 

Před 21: Většina absolventů škol uvedla, že by na portálu www.mpsv.cz přivítala online 

poradce. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří uvedli, že na portálu www.mpsv.cz by přivítali online 

poradce je stejná jako četnost absolventů škol, kteří uvedli, že na portálu www.mpsv.cz by 

přivítali lepší orientaci, častější aktualizace, přímé odkazy nebo uvedli jinou odpověď. 

HA Četnost absolventů škol, kteří uvedli, že na portálu www.mpsv.cz by přivítali online 

poradce je vyšší než četnost absolventů škol, kteří uvedli, že na portálu www.mpsv.cz by 

přivítali lepší orientaci, častější aktualizace, přímé odkazy nebo uvedli jinou odpověď. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium   =81,012 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že by absolventi škol výrazně 

přivítali na portálu www.mpsv.cz  online poradce, se tedy potvrdil. 

Graf 21: Co by absolventi škol přivítali na portále www.mpsv.cz ? 
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Tabulka 29: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

základní 14 21,2 -7,2 51,84 2,445 

vyučen 8 21,2 -13,2 174,24 8,219 

s maturitou 30 21,2 8,8 77,44 3,653 

vyšší 8 21,2 -13,2 174,24 8,219 

vysokoškolské 46 21,2 24,8 615,04 29,011 

 ∑106 ∑106   ∑51,547 

 

Před 22: Nejčastěji uváděným nejvyšším dosaženým vzděláním absolventů škol v 

dotaznících je vysokoškolské. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří uvedli nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské je 

stejná jako četnost absolventů škol, kteří uvedli nejvyšší dosažené vzdělání základní, 

s maturitou nebo vyšší. 

HA Četnost absolventů škol, kteří uvedli nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské je vyšší 

než četnost absolventů škol, kteří uvedli nejvyšší dosažené vzdělání základní, s maturitou 

nebo vyšší. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium   =51,547 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že nejčastěji uváděným nejvyšším 

dosaženým vzděláním dotázaných absolventů škol je vysokoškolské, se tedy potvrdil. 

Graf 22: Nejvyšší dosažené vzdělání dotázaných absolventů škol 
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Tabulka 30: Počet respondentů dle krajů 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

Hlavní město 

Praha 
7 7,57 -0,57 0,325 0,043 

Středočeský 0 7,57 -7,57 57,305 7,57 

Jihočeský 0 7,57 -7,57 57,305 7,57 

Plzeňský 0 7,57 -7,57 57,305 7,57 

Karlovarský 0 7,57 -7,57 57,305 7,57 

Ústecký 3 7,57 -4,57 20,885 2,759 

Liberecký 0 7,57 -7,57 57,305 7,57 

Královéhradecký 0 7,57 -7,57 57,305 7,57 

Pardubický 0 7,57 -7,57 57,305 7,57 

kraj Vysočina 6 7,57 -7,57 57,305 7,57 

Jihomoravský 0 7,57 -7,57 57,305 7,57 

Olomoucký 4 7,57 -3,57 12,775 1,684 

Zlínský 0 7,57 -7,57 57,305 7,57 

Moravskoslezský 86 7,57 78,43 6151,265 812,585 

 ∑106 ∑106   ∑892,771 

 

Před 23: Většina dotázaných absolventů škol pochází z Moravskoslezského kraje. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří uvedli, že pochází z Moravskoslezského kraje, je stejná 

jako četnost absolventů škol, kteří uvedli, že pochází z Hlavního města Prahy, 

Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, 

Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského kraje nebo 

kraje Vysočina. 

HA Četnost absolventů škol, kteří uvedli, že pochází z Moravskoslezského kraje, je vyšší 

než četnost absolventů škol, kteří uvedli, že pochází z Hlavního města Prahy, 

Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, 

Královéhradeckého, Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského kraje nebo 

kraje Vysočina. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium   =892,771 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že většina dotázaných absolventů 

škol pochází z Moravskoslezského kraje, se potvrdil. 
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Graf 23: Z jakého kraje dotazování absolventi škol pochází? 

 

Tabulka 31: Pohlaví respondentů 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

žena 71 53 18 324 6,113 

muž 35 53 -18 324 6,113 

 ∑106 ∑106   ∑12,226 

 

Před 24 Většina dotázaných absolventů škol jsou ženy. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří uvedli, že jsou ženského pohlaví, je stejná jako četnost 

absolventů škol, kteří uvedli, že jsou mužského pohlaví. 

HA Četnost absolventů škol, kteří uvedli, že jsou ženského pohlaví, je významně odlišná od 

četnosti absolventů škol, kteří uvedli, že jsou mužského pohlaví. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti  =0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium   =12,226 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že dotázání absolventi škol jsou ve 

většině případů ženského pohlaví, se tedy potvrdil. 

Graf 24: Pohlaví dotazovaných absolventů škol 
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Tabulka 32: Věk absolventů škol 

Odpovědi 

Pozorovaná 

četnost 

P 

Očekávaná 

četnost 

O 

             
      

 
 

15-20 let 14 35,33 -21,33 454,969 12,878 

21-25 let 46 35,33 10,67 113,849 3,222 

26-30 let 46 35,33 10,67 113,849 3,222 

 ∑106 ∑106   ∑19,322 

 

Před 25 Nejčastěji uváděný věk dotázaných absolventů škol je v rozmezí 21-25 let. 

H0 Četnost absolventů škol, kteří uvedli věk v rozmezí 21-25 let je stejná jako četnost 

absolventů škol, kteří uvedli věk v rozmezí 15-20 let, 26-30 let, 31-35 let,36-40 let,41-45 

let, 46- 50 let, 51-55 let, 56-60 let nebo 61 a více let. 

HA Četnost absolventů škol, kteří uvedli věk v rozmezí 21-25 let je vyšší než četnost 

absolventů škol, kteří uvedli věk v rozmezí 15-20 let, 26-30 let, 31-35 let,36-40 let,41-45 

let, 46- 50 let, 51-55 let, 56-60 let nebo 61 a více let. 

Hypotézy testujeme na hladině významnosti α=0,05 a při stupni volnosti 1. Testové 

kritérium    =19,322 je vyšší než kritická hodnota   
0,05 (1) = 3,841 a proto přijímáme 

alternativní hypotézu a nulovou odmítáme. Předpoklad, že dotázaní absolventi škol mají 

věk v rozmezí 21-25 let, se potvrdil. 

Graf 25: Věkové rozmezí dotazovaných absolventů škol 
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podpůrčí doby. Absolventi škol (59%) by přivítali prodloužení u všech věkových hranic o 

1-3 měsíce. Hypotéza potvrdila, že absolventi škol získali práci prostřednictvím osobního 

kontaktu, lze jde vidět, že absolventi škol nespoléhají pouze na ÚP, ale snaží se uplatnit již 

po skončení školy, což je přínosné pro ně samotné, neboť s delší evidencí na ÚP je spojen 

vliv poklesu schopností a dovedností například získaných během studia. Absolventům škol 

ÚP nezajistil v 77% nástup do zaměstnání a ani nenabídl zapojit absolventy škol do 

projektu veřejně prospěšných prací, což by 74% dotázaných respondentů přijalo. Většina 

(75%) respondentů je spokojeno s nabízenou rekvalifikací. Z analýzy vyplývá, že důvodem 

evidence na ÚP je nedostatečná praxe u 62% dotázaných absolventů škol a 73% 

dotázaných respondentů nemá praxi v oboru, ve kterém hledá zaměstnání, což je 

alarmující. Zde by bylo vhodné zapojit zaměstnavatelskou sféru do školské, což by 

nepochybně přineslo studentů a následně absolventům škol větší praxi. Absolventi škol ve 

většině případů spíše ano přijali zaměstnání, které by bylo pod jejich úroveň kvalifikace a 

dovedností a 56% dotázaných absolventů škol by bylo ochotno se odstěhovat mimo 

bydliště za prací. Rovněž byla potvrzena hypotéza, že většina absolventů škol byla 

spokojená s prácí a poskytnutými službami pracovníky ÚP, ale zvýšili by flexibilitou 

pracovníků. Většina absolventů škol nezaregistrovala úpravy spojené se zákonem o 

zaměstnanosti, což vyplývá o malé informovanosti studentů a absolventů. Hypotéza také 

potvrdila tvrzení, že absolventi škol jsou pro změnu minimální mzdy a větší polovina 

dotázaných respondentů (51%) si myslí, že uchazeči o zaměstnání jsou ochotni snížit svá 

platová ohodnocení. Pro 76%  respondentů je přehledný portál www.mpsv.cz a přivítali by 

na tomto portálu online poradce. Z analýzy vyplývá, že 43 % respondentů má 

vysokoškolské vzdělání a 81% respondentů je z Moravskoslezského kraje. Hypotéza 

potvrdila, že většina respondentů bude ženského pohlaví (67%). Hypotéza, že nejčastěji 

uváděný věk respondentů bude v rozmezí 21-28 let se potvrdila. 

5.2 Návrhy a opatření pro absolventy škol  

Na základě zjištěných hodnot, které vyplývají z předchozího statistického 

vyhodnocení dotazníku, jsem v této kapitole nastínila návrhy a opatření pro absolventy 

škol. 

MŠMT má v tomto hledisku dlouhodobý záměr jak podporovat nezaměstnané 

absolventy škol, kde jde hlavně o vytvoření jakési strategie pro podporu vzdělávání. 

Rozvoj této strategie a opatření je schválen na roky 2011 – 2015, kde je uvolněno ze 

státního rozpočtu 16 mil. Kč. 

5.2.1 Nejzávažnější problémy absolventů škol 

- nedostatečná praxe, 

- na ženské pohlaví je pohlíženo jako na budoucí matky, 

- nevyhovující volba oboru a úroveň vzdělání, 

http://www.mpsv.cz/
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- zaměstnavatel vyžaduje hlubší znalosti a dovednosti než absolvent má. 

5.2.2 Návrhy a opatření pro absolventy škol 

- zde je hlavně o motivaci absolventů zejména ze strany rodičů a kantorů, již na základních 

školách, aby absolventi si vybrali obory středních škol v rámci svých zájmů, dovedností a 

schopností, 

- dále motivovat absolventy středních, vyšších a vysokých škol ke kladnému a pozitivnímu 

pohledu vzhledem k vybranému oboru, který je nepochybně vede k budoucí přípravě 

na povolání, 

- nadále motivovat a připravovat takové vzdělávací programy pro absolventy středních, 

vyšších a vysokých škol tak, aby prostupnost těchto absolventů pomohla ke zkvalitnění 

úrovně vzdělání, 

- osobně se zapojit do kontaktování fiktivních firem již při studiu v posledních ročnících a 

tím pádem se podílet na aktivním vyhledávání volných pracovních míst.  

5.2.3 Programy pro řešení nezaměstnaných absolventů 

Programy používané v ČR pro začlenění absolventů do zaměstnání vyplývají 

z opatření aktivní politiky zaměstnanosti: 

 Individuální akční plán (IAP) – jde o dokument, který vypracuje krajská pobočka ÚP za 

spolupráce uchazeče o zaměstnání, obsahem je stanovený postup a časový harmonogram 

určený k plnění jednotlivých opatření, které vedou ke zvýšení uplatnění uchazeče na trhu 

práce. Při určováni obsahu IAP se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, 

možností a schopností uchazeče o zaměstnání. IAP je pro uchazeče o zaměstnání, kteří 

jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců. [17] 

Příspěvek na zapracování – tento příspěvek poskytuje ÚP zaměstnavateli na základě 

s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o 

zaměstnání, kterému krajská pobočka ÚP věnuje zvýšenou péči. Tento příspěvek se 

poskytuje na dobu maximálně 3 měsíců a je ve výši 4 000 Kč na jednu osobu. [18] 

Rekvalifikace - jeden z nejvyužívanějších nástrojů APZ používaných pro absolventy škol, 

ale nejen pro ně. Rekvalifikací se rozumí dle zákona získání nové kvalifikace a zvýšení, 

rozšíření a prohloubení dosavadní kvalifikace. Rekvalifikace nejsou nijak věkem omezené. 

Rekvalifikace má formu získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností. 

[19] 

Programy používané v EU pro zlepšení začleňování absolventů do zaměstnání:  

Program YOUTHSTART – jde o inovativní program s cílem pomoci mladým lidem 

s nízkým vzděláním nebo bez kvalifikace umožnit vzdělání, tento program podporuje 

zlepšení kvality vzdělání a poradenství pro volbu povolání v členských zemích. [20] 
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Profesionální ON-THE JOB vzdělávání – jde o program, kdy studenti absolvují 

výměnný program zprostředkovávající studentům reálné zkušenosti, ještě dříve než složí 

závěrečné zkoušky. [21] 

Program LEONARDO DA VINCI – tento program má kvalitně zlepšit národní 

vzdělávací systém, má rozvíjet školství a přípravu na budoucí povolání na Evropské 

perspektivě. Program Leonardo da Vinci je výměnný a vzdělávací program pro určený pro 

studenty. [22] 

Program SOKRATES - cílem tohoto programu je spolupráce se školami, které tak 

přispěji k rozvoji vzdělávacího systému, podpoří zlepšení kvality výchovy dětí, mládeže a 

dospělých. Program Sokrates nabízí všem studujícím možnost vzájemného poznání a 

posílit vědomí evropské identity. Program zahrnuje několik podprogramů a projektů jako 

například (Comenius, Grundtvig, Erasmus, Lingua a další). [23] 

5.3 Návrhy a opatření pro dalších skupiny nezaměstnaných  

Nezaměstnaní uchazeči, kteří jsou vedeni v evidenci, více inklinují k různým 

problémům a potížím, které mohou být původu jak psychického, sociálního tak i 

ekonomického. Proto je potřeba stanovit jakousi strategii ve zlepšování podpory pro tyto 

nezaměstnané. Pro tyto účely slouží zmíněná aktivní, ale i pasivní politika zaměstnanosti. 

5.3.1 Nejzávažnější problémy dalších skupin nezaměstnaných 

- věk, 

- neflexibilita, 

- jazykové nedostatky, 

- nedostatek odborné způsobilosti. 

5.3.2 Návrhy a opatření pro další skupiny nezaměstnaných 

- vytvořit si vlastní strukturu dne, 

- být aktivní a neztrácet naději, 

- dělba domácích prací, 

- nadále se vzdělávat, 

- pravidelně vycházet ven a nevyhýbat se setkání s ostatními nezaměstnanými, 

- mít na paměti, že pomoci nezaměstnanému dokáže on sám, jeho rodina, známí a 

v neposlední řadě stát. 
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5.3.3 Programy pro řešení dalších skupin nezaměstnaných  

Řešení nezaměstnaných uchazečů, kteří jsou vedeni v evidenci na krajských 

pobočkách ÚP, vycházejí z aktivní politiky zaměstnanosti a v neposlední řádě i ze zákona 

o zaměstnanosti. 

Rekvalifikace - jak už bylo zmíněno, je o nejpoužívanější a stěžejní nástroj APZ. 

Rekvalifikaci můžeme chápat jako transformaci dosavadní kvalifikace na kvalifikaci, která 

nám umožní získat nové a doplňující vzdělání a také nás doplní o praktické dovednosti či 

zkušenosti. 

Uchazeči z řad krajských poboček ÚP se mohou na rekvalifikaci přihlásit podáním 

a uzavřením písemné dohody, kde jsou uvedeny informace o účastníkovi rekvalifikace, 

vykonávaná profese, dovednosti a předpokládaný zaměstnavatel. Uchazeč o rekvalifikaci 

musí splnit určité předpoklady při podávání této žádosti o zvolenou rekvalifikaci a ty jsou, 

že uchazeč:  

- musí být veden na krajské pobočce ÚP jako uchazeč popřípadě jako zájemce o 

zaměstnání, 

- musí mít kvalifikační předpoklady pro zvolený rekvalifikační kurz, 

- musí být zdravotně způsobilý, 

- rekvalifikace musí být účelná a potřebná. [23] 

Pokud uchazeč splní předpoklady a je s ním uzavřená dohoda tak poté, takto 

uzavřenou dohodu o rekvalifikaci hradí krajská pobočka ÚP, ale pozor, zde jsou hrazeny 

rekvalifikace jen do částky 50 000 Kč za poslední 3 roky. Dále účastníkovi rekvalifikace 

mohou být hrazeny výdaje například: výdaje na cestovné hromadnými prostředky nebo lze 

účastníka rekvalifikace pojistit pro případ škody způsobené účastníkem v rekvalifikačním 

zařízení). Pokud účastník rekvalifikace nedokončí rekvalifikační kurz bez vážných důvodů 

nebo odmítne na takto sjednanou rekvalifikaci nastoupit, je povinnost uhradit náklady na 

účastníkovi rekvalifikace. 

Každý účastník rekvalifikace má nárok na PvN po celou dobu rekvalifikace a to ve 

výši 60% z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. Maximální 

výše PvN při rekvalifikaci pro rok 2013 činí 15 866 Kč. Pokud tento účastník rekvalifikace 

nemůže doložit nebo neprokáže výši průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního 

zaměstnání je podpora při rekvalifikaci přiznána ve výši 0,14 násobku průměrné mzdy v 

národním hospodářství. 

Realizaci rekvalifikace jak bylo řečeno, zabezpečují krajské pobočky ÚP se 

součinností rekvalifikačními zařízeními (soukromé vzdělávací zařízení, podnikové 

zařízení, škola…). Rekvalifikace je ukončena získáním certifikátů o odpovídajícím stupni 

dosaženého vzdělání. 

Určitě nespornou výhodou rekvalifikačních kurzů je, že během krátkého časového 

období základní znalosti a dovednosti nového oboru. Opačnou nevýhodou je že, nelze 

nahradit léta studia za několikaměsíční studium v dané oblasti. 
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Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) – SÚPM se považují jako další nejúčinnější 

nástroj APZ.  Tyto SÚPM se vytváří po dohodě krajské pobočka ÚP se zaměstnavateli, 

neboť tito zaměstnavatelé vytvoří volná pracovní místa v těch oborech nebo oblastech, 

které potřebují vykrýt uchazeči o zaměstnání. Finanční příspěvek je zaměřen na úhradu 

mzdových nákladů a samostatné zřízení SÚPM. Tento příspěvek je vyplácen po dobu 12 

měsíců.  

SÚPM jsou vhodné pro uplatnění uchazečů, kterým nelze zajistit v daném časovém 

okamžiku pracovní uplatnění na trhu práce jiným způsobem. Zejména jde o ženy vracející 

se z mateřské či rodičovské dovolené, starší osoby nebo osoby se zdravotním postižením. 

Výhodou SÚPM je, že přispávají k dlouhodobějšímu uplatnění uchazečů na trhu 

práce. 

Veřejně prospěšné práce (VPP) – další prostředek APZ, jde o časově omezené pracovní 

příležitosti, které vytváří krajské pobočky ÚP po dohodě se zaměstnavateli. 

Zaměstnavatelé se zavazují po této dohodě obsazovat svá volná pracovní místa pouze 

uchazeči o zaměstnání z krajských poboček ÚP. Činnosti prováděné uchazeči spočívají ve 

prospěch obce, veřejných institucí nebo státu. Jde například o veřejné poradenství, údržba 

a úklid veřejných budov nebo komunikací. Zaměstnavatel při uzavření dohody s krajskou 

pobočkou ÚP může dostávat příspěvky na mzdy nebo platy zaměstnancům a to maximálně 

po dobu 12 měsíců po sobě jdoucích. Cílem těchto VPP je umožnit uchazečům o 

zaměstnání umístění na trhu práce. 

5.4. Informační leták 

Informační leták či informační materiál je zaměřen pro absolventy škol. Tento 

informační leták nabízí mnoho odpovědí, které si absolventi škol těžce zjišťují nebo vůbec 

netuší, jaké povinnosti po dokončení studia na ně čekají. Informační leták pohlíží na 

absolventy škol z určitého hlediska a to z hlediska nezaměstnanosti. Toto méně oblíbené 

hledisko spočívá v tom, že absolventi škol jsou nezaměstnaní a často neví, kam namířit 

první kroky po dokončení studia. Pro tento informační leták se pokouší poradit 

absolventům škol, jak by měli postupovat, ti absolventi škol, kteří nemají práci a co je 

zapotřebí si uvědomit. Zde je potřeba si uvědomit, že absolventi škol, kteří jsou bez práce, 

velmi často polemizují nad tím, proč je dobré se evidovat na krajské pobočce ÚP a jaké 

výhody z této evidence plynou. Často absolventi škol netuší, že musí být v každém 

okamžiku někdo plátcem zdravotního pojištění. Proto jsem sestavila tento informační leták, 

který je tvořen třemi hlavními částmi, které se věnují problematice statusů studentů, kteří 

ukončili studium. V další části se věnuji formám studia a v poslední části se věnuji ÚP jako 

dobrovolné volbě, kde blíže specifikuji potřebné doklady pro vstup do evidence uchazečů 

o zaměstnání, jaké další žádosti si mohou uchazeči podat, následně se blíže věnuji 

problematice podpory v nezaměstnanosti, kdo má na podporu v nezaměstnanosti nárok, při 

jakých podmínkách, v jaké výši se vyplácí a po jakou dobu. Následně se věnuji 

podmínkám pro přiznání podpory při rekvalifikaci a v jaké výši se podpora při 

rekvalifikaci vyplácí a po jakou dobu. Následně v informačním letáku se zmiňuji o 

zdravotním a sociálním pojištění a také co dělat v případě zamítnutí podpory 

v nezaměstnanosti a co je dobré vědět a na co nezapomenout při evidenci na ÚP. 

Vypracovaný informační leták je umístěn v příloze 2. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat vybrané skupiny nezaměstnaných 

absolventů škol a zpracovat takové návrhy a opatření, které usnadní absolventům škol lepší 

orientaci v oblasti nezaměstnanosti. Obecně platí, že absolventi škol jsou velmi 

znevýhodněnou a dalo by se i říci handicapovanou skupinou uchazečů o zaměstnání, kteří 

postrádají praxi, pracovní návyky a pracovní zkušenosti, které by jim nepochybně 

usnadnili bezproblémové začlenění na trh práce. Nezaměstnanost absolventů škol ať už se 

jedná o krátkodobou nebo zejména dlouhodobou nezaměstnanost vede tyto mladé lidi 

k pobírání různých sociálních dávek a následně demotivuje k uplatnění na trhu práce. Proto 

je důležité nastavit mechanismus tak, aby správně motivoval absolventy škol k aktivnímu 

vyhledávání volných pracovních míst a začlenění do pracovního procesu. 

V práci jsem si vytyčila dva cíle, které jsem si rozdělila na prvotní a druhotné. 

Prvotním cílem: 

Bylo specifikovat absolventy škol z hlediska stupně vzdělání. Evidování absolventi 

jsou rozdělování dle klasifikační tabulky, kterou předkládá MŠMT. Absolventi škol, kteří 

jsou evidování na ÚP, jsou pro statistické účely rozdělování dle dosaženého vzdělání podle 

tabulky z MŠMT. Ve vytvořené tabulce 2 jsem se snažila zjistit celkové počty evidovaných 

absolventů škol dle nejvyšší dosaženého vzdělání od nižšího středního odborného až po 

doktorské vzdělání a celkové počty úspěšně umístěných absolventů škol do zaměstnání 

s příslušným vzděláním. Počty nezaměstnaných absolventů škol z hlediska dosaženého 

vzdělání ve všech okresech jsem sledovala v období 2008 až 2011. Z tabulky 2 můžeme 

konstatovat, že ve sledovaném období vykazovaly celkové počty evidovaných absolventů 

škol rostoucí trend a tento trend se také promítl do úspěšnosti umístění do zaměstnání. Od 

počátku sledovaného období do roku 2011 se počet úspěšně umístěných absolventů škol 

zvýšil dvojnásobně, což můžeme přičíst i k dvojnásobnému nárůstu evidovaných 

absolventů škol. Následně jsem vytvořila tabulku 3, kde jsem zjistila celkové počty 

evidovaných absolventů škol dle nejvyššího dosaženého vzdělání opět od nižšího středního 

odborného až po doktorské vzdělání a celkové počty úspěšně umístěných absolventů škol 

do zaměstnání s příslušným vzděláním, ale pouze v okrese Ostrava. Tabulku 3 jsem uvedla 

pro srovnání s tabulkou 2. Tabulka 3 vykazovala ve sledovaném období od roku 2008 do 

roku 2011 opakující se trend, který je shodný s tabulkou 2, kde jde o vývojovou tendenci 

v počtu evidovaných absolventů škol, ale i v počtu úspěšně umístěných absolventů škol do 

zaměstnání, která se od roku 2008 do roku 2011 zvýšila opět skoro dvojnásobně, což je 

zapříčiněno zejména finanční krizí, která nepochybně tento jev způsobila. 

Bylo specifikovat absolventy škol z hlediska oborů vzdělání.  V tabulce 4 jsou 

absolventi škol rozdělení dle mnou náhodně vybraných oborů, který vystudovali a jaké 

nejvyšší vzdělání získali. Zde můžeme konstatovat, že ve sledovaném období bylo nejvíce 

absolventů, kteří ukončili vzdělání s maturitní zkouškou v oborech ekonomika a 

administrativa, následovali absolventi, kteří dokončili své vysokoškolské opět v oborech 

ekonomika a administrativa, bakalářské v oborech ekonomika a administrativa a vyšší 

odborné vzdělání v oborech pedagogika, učitelství nebo sociální péče. Nejnižší počty 

nezaměstnaných absolventů vykazují absolventi škol, kteří ukončili své vzdělání vyučením 

s maturitou, vyučením a nižším středním odborným vzděláním.  
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Dalším primárním cílem bylo provést analýzu vybraných skupin nezaměstnaných, 

kde jsem provedla rozbor nezaměstnaných dle pohlaví a vzdělání, věku nebo podle délky 

nezaměstnanosti. 

Rozbor dle nezaměstnaných dle pohlaví a vzdělání. Při tomto rozboru jsem si 

vytvořila tabulku 5, z které je patrné, že od roku 2009 do roku 2010 můžeme vidět rostoucí 

průběh v celkovém počtu evidovaných uchazečů. Muži se na tomto rostoucím průběhu 

podílejí více než ženy, skoro o 113 000 více od roku 2009 do roku 2010. Po roce 2010 

vidíme pokles u celkového počtu evidovaných uchazečů o 53 100 uchazečů, ale opět se 

zde opakuje situace, že více evidovaných v roce 2011 bylo mužů. Dále můžeme 

konstatovat, že ve sledovaném období od roku 2009 do roku 2011 se na celkovém počtu 

evidovaných uchazečů nejvíce podíleli uchazeči, kteří měli vzděláním vyučen a nejméně se 

na celkovém počtu evidovaných podíleli uchazeči, kteří měli vyšší odborné vzdělání. 

Rozbor dle věku. Opět byla vytvořena tabulka 6, kde lze konstatovat, že mezi roky 

2009 až 2010 jde o rostoucí vývoj v celkovém počtu nezaměstnaných osob. V roce 2009 

vidíme, že věková skupina 20 až 24 let má nejvyšší počet nezaměstnaných uchazečů 

zatímco u věkové skupiny 60 a více let je celkový počet nezaměstnaných v tomto věkovém 

rozmezí nejnižší. Rok 2010, v tomto roce můžeme sledovat největší nárůst až k hodnotě 

561 551v celkovém počtu nezaměstnaných uchazečů, kde dvě věkové nejrizikovější 

skupiny se podílely na tomto počtu skoro shodně a jejich celkový počet se dostal přes 

70 000 nezaměstnaných u jednotlivých věkových skupin. U věkové skupiny 55 až 59 let 

byl počet nezaměstnaných 72 695 a u věkové skupiny 20 až 24 let byl počet 71 006. 

Nejnižší hodnoty toho roku jsou vykazovány u věkové skupiny 60 a více let. Rok 2011 

můžeme vidět klesající trend oproti roku 2010, kdy celkový počet nezaměstnaných klesl na 

počet 508 451. V roce 2011 byl nejvyšší počet u věkové skupiny 20 až 24 let, který ale 

nepřekročil počet 70 000 a byl v hodnotě 68 872. Věková skupina 60 a více let vykazovala 

nejnižší počty nezaměstnaných i v tomto roce i ve všech sledovaných období. 

Rozbor dle délky nezaměstnanosti. Z tabulky 7 vyplývá, že v roce 2009 byl 

nejvyšší počet nezaměstnaných u délky nezaměstnanosti do 3 měsíců, poté druhý nejvyšší 

počet můžeme vidět u délky nezaměstnanosti více než 3 měsíce až 6 měsíců. Nejméně 

evidenci opouštějí uchazeči, kteří jsou evidování v délce více než 9 měsíců až 12 měsíců. 

V roce 2010 můžeme vidět opakující se trend v délce nezaměstnanosti do 3 měsíců, kde je 

opět vykazován nejvyšší počet opouštějících evidenci. Další vyšší počet je u uchazečů, 

kteří opouští evidenci v délce více než 12 měsíců až 24 měsíců. V délce nezaměstnanosti 

více než 9 měsíců až 12 měsíců vidíme nejnižší počet opouštějících evidenci. V roce 2011 

vidíme, že nejvyšší počty nezaměstnaných opouštějí tuto evidenci do 3 měsíců. Druhý 

nejvyšší počet tvoří uchazeči, kteří odejdou z evidence v délce více než 24 měsíců.  

Lze konstatovat, že ve sledovaném období nejvíce uchazečů opouští evidenci v 

délce do 3 měsíců a nejméně jich opustí v délce nezaměstnanosti více než 9 měsíců až 12 

měsíců. Obecně lze také říci, že za sledované období opustilo evidence více mužů jak žen a 

z toho vyplývá, že ženy jsou výrazněji nezaměstnané. 

Druhotné cíle:  

Tyto cíle jsou zaměřeny na opatření, které by měli vést ke zlepšení orientace 

absolventů škol v oblasti nezaměstnanosti. K naplnění těchto cílů mi sloužil dotazník, který 

byl zkonstruován z 25 otázek, které měli vždy jednu odpověď. K vyhodnocení dotazníků 
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jsem použila statistickou metodu test dobré shody chí-kvadrát, která umožňuje ověřit 

vyslovené hypotézy a předpoklady. Zde bylo nutné ke každé otázce z dotazníku vytvořit 

předpoklad a nulovou a alternativní hypotézu. Vyšší výkyvy od průměru očekávaných 

četností můžeme vidět u otázky č.2, zda absolventi škol čerpají podporu v nezaměstnanosti 

dále u otázky č.4 , zda by absolventi škol přivítali prodloužení délky podpůrčí doby a 

následuje další vetší výkyv od průměru očekávaných četnosti a to u otázky č.7 , zda 

příslušný ÚP zajistil absolventům škol nástup do zaměstnání.  Nejvyšší výkyv od průměru 

očekávaných četností, můžeme vidět u otázky č.11 , kde absolventi škol, uváděli důvody 

evidence na ÚP. Na základě všech zjištěných informací se mé vyslovené předpoklady a 

hypotézy ve většině případů potvrdily.  

Z takto vyhodnoceného dotazníku, jsem mohla navrhnout opatření a stanovit 

nejzávažnější problémy absolventů škol. Za nejzávažnější problémy považuji 

nedostatečnou praxe nebo žádnou praxi. Hlavním navrhovaným opatřením je důkladná 

motivace již na základních školách učiteli, ale i rodiči, která povede ke správné volbě 

oboru s ohledem na dovednosti, schopnosti, ale také zájmy studenta. Další opatření 

navrhuji připravovat takové vzdělávací programy, které budou prostupné všem během 

studia a které budou zkvalitňovat jejich úroveň vzdělání. A v neposlední řadě by absolventi 

škol, se měli sami podílet na aktivním vyhledávání volných pracovních míst například 

během studia v posledních ročnících. V kapitole návrhu a opatření jsou nastíněny 

programy používané z aktivní politiky zaměstnanosti, kde se věnuji především 

individuálnímu akčnímu plánu, příspěvku na zapracování a rekvalifikaci. Následně se zde 

objevuje programy, které jsou používané v EU pro zlepšení postavení absolventů na trhu 

práce například již během studia. 

K hlavnímu druhotnému cíli patří informační leták, který je vytvořen pro 

absolventy škol, ale myslím si, že ne jen pro ne. V informačním letáku, jsou uvedeny 

informace, do kdy platí absolventovi školy status studenta, jaké formy studia je možno u 

nás studovat a v neposlední řadě je zde zmíněn ÚP jako dobrovolná volba pro studenty, 

kteří jsou bez zaměstnání. Informační leták byl vytvořen z důvodů absence informační 

materiálů na pobočkách ÚP či jiných institucích například školách. K vytvoření mne vedlo 

to, že mnoho absolventů neví kam a proč je dobré, namířit své první kroky na ÚP po 

dokončení studií a jaké závazky například plynou vůči státu, když nejsme evidování na 

ÚP. Tímto informačním letákem by se mohlo inspirovat například Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, k vytvoření brožury pro absolventy a nezaměstnané například v otázkách a 

odpovědích. 

Do druhotných cílů jsem zahrnula jednotlivý (dílčí) cíl a to navrhnout opatření pro 

ostatní skupiny nezaměstnaných. Zde jsem opět vymezila nejzávažnější problémy těchto 

skupin, kde přepokládám, že největší problém je věk a neflexibilita uchazečů o zaměstnání. 

Hlavním navrhovaným opatřením je jakási strategie, která by se měla skládat z vytvoření si 

vlastní strukturu dne, být aktivní a neztrácet naději, dělba domácích prací, nadále se 

vzdělávat, pravidelně vycházet ven a nevyhýbat se setkání s ostatními nezaměstnanými, 

mít na paměti, že pomoci nezaměstnanému dokáže on sám, jeho rodina, známí a 

v neposlední řadě stát. Těmto nezaměstnaným lze pomoci taky z aktivní politiky 

zaměstnanosti, kde plyne mnoho nástrojů jak opět tyto nezaměstnané začlenit zpět do 

pracovního procesu. Jde například zmíněnou rekvalifikaci, společensky účelná pracovní 

místa nebo veřejně prospěšné práce. Veškeré tyto nástroje řeší nezaměstnanost a znovu 

uplatnění na trhu práce. 
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Cílem diplomové práce bylo tedy přiblížit aspekty, které dopadají a ovlivňují 

absolventy škol, kteří jsou nezaměstnaní. Sestavit informační materiál, který by objasnil 

složité otázky absolventům škol. Nalézt vhodná opatření pro podporu nezaměstnaných 

absolventů škol. Nyní na konci mé diplomové práce vidím a mohu říci, že se mé cíle 

naplnily. Stálo by za úvahu predikovat dopady na nezaměstnané absolventy škol ještě před 

dokončením povinné školní docházky a v předstihu. Je zde nutná a bude nutná hlubší a 

rozsáhlejší spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR. 
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