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Úvod a cíle

Analýza Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 – 2020 zkoumá aktuální situaci na regionálním
trhu práce v Jihočeském kraji. Hlavním cílem této analýzy je vytvoření závěrů a doporučení, které budou
směrovány ke konkrétním opatřením v podobě postupného snižování diference mezi nabídkou a poptávkou
na regionálním trhu práce.

Mezi primární cíle této analýzy patří:
Zmapování potřeb zaměstnavatelů na trhu práce v Jihočeském kraji a to za účelem určení,
které profese jsou žádané, resp. u kterých profesí se dá očekávat vysoká poptávka firem v
následujících letech.

Ověření, ve kterých profesích je již poptávka po pracovnících uspokojena a ze strany
zaměstnavatelů se nepředpokládá, že by byla v blízkých letech ve velké míře nabízena další
volná pracovní místa.

Analýza vychází zejména z dotazníkového šetření
mezi zaměstnavateli v Jihočeském kraji, které provedla Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci
s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů,
o.p.s. Šetření bylo zaměřeno na zjištění aktuálních
a střednědobých potřeb lidských zdrojů v konkrétních profesích. Analýza dále vychází z dostupných
statistických dat, které vyjadřují predikci na straně
nabídky pracovního trhu, tedy zejména množství a
strukturu absolventů vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji.

Sekundárním cílem analýzy bylo také definovat základní požadovaný profil absolventa, který odpovídá optimální představě dotazovaných zaměstnavatelů, tedy popsat jaké vlastnosti, praktické a teoretické znalosti by měl absolvent mít, aby splňoval
ideální představu podniků. Za tímto účelem se analýza zaměřuje mj. na možnosti nastartování, resp.
prohloubení spolupráce mezi firemní a vzdělávací
sférou, a to především za účelem zkvalitnění odborného vzdělání.

1.1 Zdůvodnění potřebnosti
Nezaměstnanost patří k nejvýznamnějším jevům a
současně k nejzávažnějším problémům soudobé
společnosti. Je běžnou součástí našich životů. Nejedná se ale pouze o lidi, kteří jsou bez zaměstnání,
ani zaměstnaní si totiž nemohou být svou pozicí
stoprocentně jisti, neboť ztráta zaměstnání může
postihnout každého z nás.
Práce v životě každého člověka hraje nezastupitelné postavení, jednak nám dává možnost se ekonomicky zajistit a dále hraje důležitou roli v uspokojování potřeb člověka (například potřeba seberealizace, uznání). Práce nám zároveň umožňuje se
rozvíjet (rozvíjet své schopnosti), integrovat se do
společnosti a navazovat vztahy.
Pokud zaměstnání ztratíme, hrozí nám jednak sociální izolace a úbytek kontaktu se společností, dále i
změna životní úrovně a nakonec ztráta zaměstnání

zasáhne i duševní a fyzické zdraví člověka. Ztráta
zaměstnání tedy představuje závažnou psychosociální zátěž.
Analýza se snaží do jisté míry nahradit neexistenci
centrálního systému predikce potřeb trhu práce,
který by reálně odrážel aktuální i budoucí potřeby
zaměstnavatelů z pohledu plánování lidských
zdrojů. Analýza se zaměřila na potřeby podniků s
působností na území Jihočeského kraje s cílem navrhnout opatření, která by vedla k přiblížení reálného profilu absolventa vzdělávací soustavy ČR s
optimální potřebou zaměstnavatelů, a to nejen z
pohledu odborných kompetencí absolventů, ale
zejména z pohledu oborové struktury a počtu absolventů v jednotlivých průmyslových odvětvích
dle aktuálních potřeb trhu práce.

Stránka 3 z 25

Predikce potřeb trhu práce
v Jihočeském kraji 2015 – 2020

1.2 Charakteristika Jihočeského kraje
Jihočeský kraj s rozlohou 10 057 km2 je po Středočeském kraji druhým největším krajem v České republice.
Paradoxně má však nejnižší hustotu obyvatel na km2 (63 obyvatel/km2). Sousedí s krajem Plzeňským, Středočeským a Vysočinou. Skládá se ze sedmi okresů, kterými jsou Český Krumlov, České Budějovice, Jindřichův
Hradec, Tábor, Písek, Strakonice a Prachatice. Velká část hranice kraje je tvořena s hranicemi Rakouska a Německa. Téměř 30 % obyvatel kraje žije v okrese České Budějovice, který je tak nejlidnatějším z jeho sedmi
okresů. V kraji se nachází celkem 623 samosprávných obcí.
Obrázek 1: Geografická mapa Jihočeského kraje (zdroj: https://www.czso.cz)

Věkový průměr obyvatelstva činí 41,6 roku, což je
srovnatelné s průměrem celé České republiky. Na
tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj podílí 5,2 % a tím se řadí na 6. pozici žebříčku. Území kraje je více rekreační než průmyslové. Díky snaze o zachování přírodního prostředí
vznikl Národní park Šumava, chráněné krajinné oblasti Šumava, Třeboňsko a Blanský les. Chráněno je
20 % z celého území kraje. Na území kraje se nachází také městské památkové rezervace, kterými
jsou historická centra měst České Budějovice,
Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Slavonice, Třeboň a Tábor. Přestože je kraj stále méně
průmyslový než jiné kraje v České republice (podíl
na tržbách průmyslových podniků ČR v roce 2014
činil 4,1 %), koncem dvacátého století se průmysl

v Jihočeském kraji začal rozrůstat. Podle výběrových šetření pracovních sil je v hospodářství kraje
zaměstnáno 300,6 tis. osob, z toho 29,3 % v průmyslu, 11,5 % v obchodu a opravách spotřebního
zboží, 9,8 % ve stavebnictví. Na území Jihočeského
kraje je značné množství zahraničních investorů
pocházejících z různých zemí. Z hlediska objemu zahraničního kapitálu je dominující Německo, které
představuje 28 % zahraničního kapitálu v českých
průmyslových subjektech. Na druhé místo se řadí
Francie s 19 %, následuje Španělsko se 14 % a až na
čtvrtém místě je sousední Rakousko se 7 %, které
představuje stejný procentní podíl jako vlastníci z
Belgie či Nizozemska. Zbylých 18 % patří ostatním
zahraničním investorům, kteří v Jihočeském kraji
vlastní 1–2 průmyslové subjekty.
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1.3 Situace na trhu práce v Jihočeském kraji
1.3.1 Aktuální stav nezaměstnanosti
Nezaměstnanost v Jihočeském kraji je v porovnání s ostatními kraji České republiky dlouhodobě nízká. Po
světové finanční krizi z roku 2008 se situace na trhu práce začala všeobecně zlepšovat, nyní by se dalo říct, že
je situace v Jihočeském kraji velmi uspokojivá. Nezaměstnanost samotná je jedna z nejnižších za posledních
7 let. Na konci roku 2015 byla dokonce druhá nejnižší v ČR.
Obrázek 2: Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel k 31. 03. 2016 (zdroj: https://www.czso.cz)

Podle výběrových šetření pracovních sil dosáhl v
roce 2014 podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním z celkového počtu osob patnáctiletých a starších 14,7 % a podíl osob s úplným středním vzděláním (včetně vyššího) 34,2 %. Takto vzdělaní lidé si
potom lépe hledají zaměstnání, což také přispívá k
nízké nezaměstnanosti kraje. Nejvíce zaměstnaných lidí je v sektoru služeb, odvětví průmyslu a následně v zemědělství. V Jihočeském kraji sídlí dvě
veřejné vysoké školy, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, na které studuje více než 11 000
studentů ve více než 200 oborech bakalářských,
magisterských a doktorských programů a Vysoká

škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, která v současné době nabízí Bc. a Ing. obory
v oblastech ekonomiky, strojírenství, stavitelství,
dopravy a logistiky. Sídlí zde také dvě soukromé vysoké školy, kterými jsou Vysoká škola evropských a
regionálních studií v Českých Budějovicích a Filmová akademie M. Ondříčka v Písku. Studium nabízí také řada dalších vysokých škol prostřednictvím svých elokovaných pracovišť, např. Fakulta
managementu Vysoké školy ekonomické v Praze,
která má zastoupení v Jindřichově Hradci, nebo CEVRO Institut, o.p.s. Praha, nabízející studium v Českém Krumlově.

Graf 1: Vzdělanostní struktura populace v Jihočeském kraji v tis. osob (Zdroj: ČSÚ: Statistická ročenka Jihočeského kraje – 2015)

250
200

Základní vzdělání a bez vzdělání

150

Střední vzdělání bez maturity

100

Střední vzdělání s maturitou

50

Vysokoškolské vzdělání

0
2012

2013

2014

Stránka 5 z 25

Predikce potřeb trhu práce
v Jihočeském kraji 2015 – 2020
1.3.2 Oborová struktura zaměstnanců
Jedním z pozitivních faktorů Jihočeského kraje,
které mají vliv na nízkou nezaměstnanost je (s ohledem na průmyslové zaměření regionu) jeho
strategická poloha spočívající ve společné hranici
s Rakouskem a Německem. Tato poloha umožňuje
investorům orientovat některé výroby ze sousedních států právě na území Jihočeského kraje. Jihočeský region se rovněž pyšní různorodou odvětvovou strukturou hospodářství, která nabízí velký
výběr pracovních možností.

Na území kraje se nachází množství přírodních zajímavostí a architektonických památek (včetně památek zapsaných na seznam UNESCO). Široká nabídka možností k aktivně strávenému volnému
času podporuje rozvoj turistického ruchu a s ním
spojené oblasti služeb. Pro kraj je pak typické zemědělství především s rybníkářstvím, které také
nabízí nespočet pracovních míst.

Tabulka 1: Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle činností v Jihočeském kraji (v tis. osob)

Sekce CZ-NACE
Zemědělství, lesnictví a rybářství
Těžba a dobývání
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatického vzduchu
Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
CELKEM

2011
11,6
0,6
68,1
2,7
2,6

2012
11,5
0,6
68,8
2,6
2,6

2013
11,2
0,6
68,3
2,7
2,6

16 15,8 14,6
26,1 25,5
25
16,2 14,5 15,7
6,1
6
5,5
2
2
1,9
2,7
2,9
2,8
1,7
1,9
2
5,8
5,9
5,9
6,2
6,2
5,6
16,2 15,5 15,9
17,4 17,5 17,7
14,8
15
15
3
3
3,1
2,7
2,7
2,8
222,9 221,2 219,3

Zdroj: ČSÚ: Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2015

1.3.3 Reakce vzdělávací soustavy na požadavky trhu práce
V současné době neexistuje centrální systém, který
rok od roku na stále lepší úrovni, ze strany škol je
by reagoval na aktuální a střednědobou poptávku
přizpůsobena nabídka vzdělávání s ohledem na
pracovního trhu v návaznosti na případné změny
potřeby firem a na druhé straně firmy se začínají
ve struktuře a počtu absolventů vzdělávací souaktivně podílet na samotné výuce, zejména v obstavy. Přesto lze uvést konkrétní příklady, na ktelasti poskytování praxí a odborných znalostí. V Jirých lze ověřit, že školy a firmy mohou efektivně
hočeském kraji se tato spolupráce objevuje přespolupracovat na obsahové náplni výuky a v konečdevším v průmyslovém odvětví.
ném důsledku na profilu absolventa těchto škol.
V posledních letech se zlepšuje spolupráce právě
na úrovni škol a firem. Tato kooperace začíná být
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Také vysoké školy se postupně zapojují do daného
trendu a i mezi vysokými školami vzniká často úzká
vazba při poskytování odborných praxí pro studenty. Jako jeden z mnoha fungujících vztahů školy
a firmy lze uvést například spolupráci jihočeských
firem a Jihočeské univerzity. Výsledkem této spolupráce je mj. otevření nového oboru na Jihočeské
univerzitě – obor Mechatronik, na jehož podobě
spolupracovali zástupci firem už při samotné akreditaci.

2

Studijní obor bude zajišťovat Jihočeská univerzita
ve spolupráci s Fakultou strojní Českého vysokého
učení technického a českobudějovickou společností Robert Bosch. Důvodem spolupráce je zajištění vysoké úrovně teoretické výuky i praktické přípravy v reálném provozu výrobního závodu. Jihočeská univerzita otevřením tohoto oboru reaguje
na poptávku na trhu práce v jižních Čechách.

Metodika analýzy a stanovení cílové skupiny

V rámci tvorby dané analýzy na téma predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji v letech
2015 - 2020 bylo stěžejním a primárním zdrojem

dat dotazníkové šetření realizované ve vybraných
firmách Jihočeského kraje, které spolupracují s Jihočeskou hospodářskou komorou.

2.1.1 Identifikace cílové skupiny
Osloveno bylo plošně celkem 1 200 podnikatelských subjektů v celé škále velikosti podniků. Z
osloveného vzorku se šetření zúčastnilo celkem
266 firem, tedy téměř jedna čtvrtina. Tento vzorek
lze považovat za významný z pohledu zaměstnanosti v Jihočeském kraji. V souladu s ustanovením
Zákona o Hospodářské komoře České republiky a

Agrární komoře České republiky odpovídá struktura oslovených firem oborovému zaměření činnosti hospodářské komory. Do dotazníkového šetření nebyly zahrnuty podnikatelské subjekty z oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví, jejichž
podpora spadá do působnosti agrární komory.

Graf 2: Oborová struktura dotazovaných firem (vzorek respondentů: 266 firem)

12,5%

OSTATNÍ
Technická chemie a chemie silikátů
Potravinářství a potravinářská chemie
Informatické obory
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Ekologie a ochrana životního prostředí
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Osobní a provozní služby
Doprava a spoje.
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Ekonomika a administrativa
Textilní výroba a oděvnictví
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Stavebnictví, geodézie a kartografie

1,7%
1,7%
1,7%
2,2%
2,2%
2,2%
2,7%
2,7%
4,6%
4,9%
5,6%
6,8%
7,8%
8,3%
12,5%

Obchod

19,8%

Strojírenství a strojírenská výroba
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Jednotlivé podniky byly na základě sebehodnocení rozděleny podle oborů hlavního předmětu podnikání do
kategorií, které byly převzaty z Národní soustavy kvalifikací. Firmy mohly uvést více kategorií, proto lze tento
údaj použít pouze jako podpůrný, sloužící pro dokreslení rozložení činnosti firem mezi jednotlivá odvětví. Dále
byly podniky rozděleny podle sídla do jednotlivých okresů Jihočeského kraje
Graf 3: Zastoupení podniků v průzkumu podle počtu zaměstnanců

Mikropodniky (1 - 9 zaměstnanců)

11% 22%
18%

Malé podniky (10 - 99 zaměstnanců)
Menší střední podniky (100 - 249
zaměstnanců)

49%

Větší střední podniky (250 - 499
zaměstnanců)

Graf 4: Zastoupení podniků v průzkumu podle okresů

České Budějovice
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Český Krumlov
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Písek
17%

13%
10%

Prachatice
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Tábor
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Otázky směřující k zjištění potřeb trhu práce byly rozděleny na otázky řešící aktuální potřebu v horizontu 2 let
a střednědobou potřebu v horizontu 5 let. Analýza nezohledňuje, zda je poptávka vyvolána generační obměnou, nebo plánovanou expanzí společnosti.

3.1 Potřeby zaměstnavatelů na trhu práce v horizontu 2015 - 2017
Následující kapitola je věnována rozboru současné
situace (rok 2015 - 2017) na trhu práce v Jihočeském kraji a následné nastínění situace pro predikci
budoucí situace (horizont pěti let).
Situace na trhu práce v roce 2015 odráží aktuální
statistiky nezaměstnanosti. Nezaměstnanost v Jihočeském kraji je jednou z nejnižších v ČR. Z pohledu uchazečů o zaměstnání je to povzbudivá
zpráva, ovšem z pohledu zaměstnavatelů se jedná
o nepříznivý vývoj právě s ohledem na jejich aktuální potřebu hledat kvalifikované pracovníky,
kteří ubývají, nebo nejsou vůbec. Vzhledem k
tomu, že podniky zpravidla poptávají konkrétní
pracovní pozice, které jsou dlouhodobě nedostatkové, musíme konstatovat, že v konkrétních poptávaných pozicích se nabídka s poptávkou nepotkává.

Z uvedeného grafu vyplývá, že z celkového počtu
266 firem zapojených do dotazníkového šetření,
jich plných 171 (64%) pociťuje nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a to i přesto, že na trh
práce vstupují jako aktivní poptávající. Zbylých 95
firem uvádí, že zatím nemá aktuální potřebu přijímat nové zaměstnance, nebo tuto informaci zatím
neumí vyhodnotit.
Graf 5: Firmy, které aktuálně hledají nové zaměstnance.

ANO 64%

NE 36%

3.1.1 Aktuální situace na trhu práce v jednotlivých oborech
Největší podíl na současné poptávce po zaměstFirmy, které se zapojily do šetření, předpokládají
nancích má obor strojírenství a strojírenská výv horizontu následujících dvou let přijmout více
roba. V Jihočeském kraji je strojírenský průmysl ponež 2270 nových pracovníků, z nichž více než poloměrně rozvinutý, proto tento výsledek není žádvinu tvoří pracovníci ve strojírenském průmyslu.
ným překvapením. S velkým odstupem za StrojíZajímavý údaj přinesl obor Potravinářství a potravirenstvím je dalším výrazně nedostatkovým obonářská chemie, za který se šetření zúčastnilo pouze
rem z pohledu nalézání vhodných zaměstnanců
5 firem, které ovšem v horizontu dvou let plánují
Elektrotechnika, která je jen o dvě procenta před
obsadit neopominutelných až 192 volných pracovObchodem a Textilní výrobou, následuje Stavebních pozic, zejména dělnických profesí, ale i obnictví a Doprava.
sluhy výrobních zařízení.
Graf 6: Oborová struktura firem, které hledají nové pracovníky (celkem zastoupeno 171 firem) – výhled 2 roky

Strojírenství a strojírenská výroba
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Textilní výroba a oděvnictví
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Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
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3.1.1.1

Strojírenství a strojírenská výroba

Firmy z oboru strojírenství a strojírenská výroba, které se zapojily do dotazníkového šetření, plánují v následujících dvou letech přijmout přibližně 1240 nových zaměstnanců. Z provedeného průzkumu vyplývá, že nejžádanějšími profesemi jsou operátor ve výrobě, obsluha a programátor CNC strojů, obráběč, ale mnohé další.
Přehled těch nejžádanějších profesí ve strojírenství pro období 2015 – 2017 znázorňuje následující tabulka.
Vybrané profese
operátor ve výrobě
obsluha, programátor, seřizovač CNC
soustružník, obráběč kovu
inženýr technik
svářeč
montážní dělník
seřizovač
nástrojař
technolog
konstruktér
3.1.1.2

počet
227
124
113
100
85
73
72
58
52
35

Vybrané profese
zkušební technik
inženýr technolog
procesní inženýr
vývojový inženýr
zámečník
ostatní
Celkem

počet
31
30
30
30
30
150
1240

Tabulka 2: Aktuální poptávka firem po profesích
v oboru strojírenství 2015-2017

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Obor elektrotechnika je průřezovým oborem, který se prolíná do všech průmyslových odvětví. Z tohoto důvodu se přehled poptávaných profesí mnohdy oborově prolíná. Následující graf znázorňuje výběr čistě elektrotechnických profesí, které mají návaznost na příslušný studijní obor v daném segmentu. Dle průzkumu
firmy předpokládají v letech 2015 až 2017 obsadit přibližně 140 pracovních pozic. Ty nejčastěji poptávané
znázorňuje následující tabulka.
Vybrané profese
elektrotechnik
elektromontér
dělník v elektrotechnice
elektro inženýr
elektrikář
montážní dělník
obchodní zástupce
3.1.1.3

Počet
38
20
16
16
15
10
6

Vybrané profese
projektový manažer
technolog
pracovník elektroúdržby
ostatní
Celkem

Počet
5
3
3
10
142

Tabulka 3: Aktuální poptávané profese pro obor Elektrotechnika 2015-2017

Textilní výroba a oděvnictví

V návaznosti na provedený průzkum proběhlo v
průběhu roku 2015 doplňující šetření na Písecku se
zaměřením na textilní průmysl, kdy prostřednictvím řízených strukturovaných rozhovorů byla doplněna data o situaci v tomto oboru. Výsledkem tohoto šetření je zjištění skutečnosti, že také v textilním, oděvním, kožedělném a obuvnickém průmyslu (TOK) dochází vlivem restrukturalizace v posledních letech k růstu produkce výrobků i služeb a
tento obor se musí současně vyrovnávat s generační obměnou svých zaměstnanců.

Z průzkumu vyplynulo, že jen na Písecku a částečně
Strakonicku je v současné době zaměstnáno celkem 477 pracovníků, z toho 262 šiček a švadlen.
Z dotazníků je patrné, že v horizontu dvou let budou tyto firmy potřebovat dalších více než 53 švadlen a šiček, což je více než 20ti procentní nárůst.
Velký zájem je také o seřizovače a mechaniky šicích
strojů. Tento požadavek znovu rostoucího sektoru
TOK po kvalifikované pracovní síle nemohou odborné školy ve stávající struktuře a počtu žáků zajistit.
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Podniky si uvědomují, že pro některá potřebná povolání je velmi obtížné získávat žáky do specializovaných tříd nebo dokonce škol, proto se sami ak-

tivně zapojují do jednání se zástupci středního školství a jejich zřizovatelem a společně s Jihočeskou
hospodářskou komorou usilují o znovuotevření
oboru se zaměřením na textilní výrobu.

Mění se struktura vyráběného sortimentu,
technologická a technická úroveň výroby, a to
jak klasického textilu, tak technických textilií.
Na počítačově řízených linkách se vyrábí velké
množství textilu, zejména technického, s vysokou produktivitou. Šijí se obleky na míru na
základě optického měření a internetového
přenosu dat, stejně jako se připravují výrobky
z nanovláken pro zdravotnictví. V obuvnickém
a kožedělném průmyslu je rovněž nutné získat
mladé odborníky, kteří mají široké mezioborové znalosti, potřebné např. při výrobě individuální ortopedické obuvi nebo ortopedických stélek a dalších korekcí s využitím 3D
technologií. Prací linky v průmyslových prádelnách dnes rovněž řídí počítačové programy.
Zdroj: SEKTOROVÁ DOHODA pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl, www.spcr.cz, 2015

3.2 Potřeby zaměstnavatelů na trhu práce v horizontu 2018 - 2020
Odhad vývoje situace na trhu práce v Jihočeském
kraji v horizontu 3 až 5 let se zdá být na první pohled poměrně čitelný. Nutno však poznamenat, že
tato predikce vychází převážně z odhadu samotných firem, které se v dotaznících pokusily definovat své potřeby ve střednědobém horizontu, a to až do roku 2020. Je tedy
nutné počítat s možnou odchylkou, která může být způsobena například příliš optimistickým výhledem samotných firem na situaci
na trhu práce pro budoucí
období. Tato a další rizika
nejsou v následujících grafech
promítnuta. Veškeré grafy a komentáře vychází tedy především z aktuální
deklarované potřeby jednotlivých firem z Jihočeského kraje bez zvážení možného zkreslení.
Průmysl 4.0, stejně jako všechny předchozí technologické změny, pravděpodobně povede k zániku určitých profesí/odvětví a naopak ke vzniku nových.
Digitální technologie vytvářejí i nové pracovní příležitosti (ve správě databází, webovém designu, v

práci s velkými objemy dat, v cloudových službách,
ochraně dat, apod.) a mění podobu tradičních odvětví (digitalizace, automatizace a optimalizace výrobních postupů, internetový obchod, sociální sítě,
apod.). Rozhodující profesí pro Průmysl 4.0 jsou
systémoví architekti, kteří musí kombinovat tradiční technické vzdělání se
softwarovou excelencí a kreativitou. Další velmi důležitou
profesí jsou specialisté v oblasti robotiky s důrazem na
vzájemně spolupracující roboty, roboty spolupracující s
lidmi, na bezpečnost systémů
a na vyhodnocování možných rizik a jejich předcházení.

Vzhledem k nástupu tzv. čtvrté průmyslové
revoluce a také s příchodem konceptu Průmysl 4.0 se dá předpokládat ještě vyšší podíl
inteligentních zařízení v průmyslu. To s sebou
ponese i stále vyšší nároky na odbornost a
kvalifikaci pracovníků.
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Zdroj: Národní iniciativa průmysl 4.0, MPO, září 2015
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3.2.1 Odhad vývoje na trhu práce v jednotlivých oborech 2018 - 2020
Z průzkumu vyplývá, že z celkového počtu 266 filet je nejsilněji mezi podniky zastoupen z hlediska
rem, které se zapojily do dotazníkového šetření,
poptávky po zaměstnancích obor strojírenství a
jich plných 235 (88%) plánuje v horizontu 5ti let
strojírenská výroba. Jedná se téměř o trojnásobný
přijímat nové zaměstnance. Zbývajících 31 firem
výskyt oproti zbývajícím oborům. Velký posun nauvádí, že zatím nemá aktuální potřebu přijímat
horu má také stavebnictví, u kterého narostl ponové zaměstnance, nebo tuto informaci zatím nečet firem o téměř dvojnásobek.
umí vyhodnotit.
Textilní výroba si svůj trend udržela, stejně tak
Z toho lze usuzovat, že současný trend, tedy potomu zůstalo i u elektrotechniky. Další profese
stupný nárůst poptávky po kvalifikované pracovní
buď zůstaly na své současné úrovni, nebo došlo
síle, zůstane stejný, nebo se ještě zvýší vlivem netaké k nárůstu. Podle zjištěných dat budou po stropříznivého vývoje demografické křivky a dalších
jírenství nejvíce žádoucí pracovníci z oborů elektrofaktorů, jakým je například nezájem žáků o studium
technika, stavebnictví, ale také již ze zmíněného
technických oborů. Vlivem těchto faktorů lze předtextilního průmyslu. Za zmínku stojí také obor dopokládat zvýšení disproporce mezi nabídkou a poprava, kde jsou nedostatkoví zejména řidiči – firmy
ptávkou pracovního trhu. V důsledku to pravděpodeklarují, že budou v horizontu 5ti let potřebovat
dobně povede k ještě nižší nezaměstnanosti, neboť
min. 270 řidičů autobusů a nákladních automobilů.
firmy budou nuceny přijímat i pracovníky bez příNedostatkové jsou však i některé profese z oboru
slušné kvalifikace a tyto zaučit, případně rekvalifiGastronomie, hotelnictví a turismus. Obecně lze
kovat dle svých potřeb. Z uvedeného grafu je paříct, že v budoucnu bude vyšší poptávka po výrobtrné, že i pro následující období v horizontu 3 až 5
ním faktoru – práci.
Graf 7: Obory, ve kterých firmy nejvíce hledají nové pracovníky (celkem zastoupeno 235 firem) – výhled 5 let

Strojírenství a strojírenská výroba
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3.2.1.1

Strojírenství a strojírenská výroba

Obor strojírenství a strojírenská výroba se opět dostal do pomyslného vedení v rámci počtu firem,
které budou poptávat v následujících letech zaměstnance a budou tak zaujímat vysoký podíl poptávajících zaměstnavatelů na trhu práce v Jihočeském kraji. Počet firem, které plánují nabírat nové
zaměstnance, dokonce oproti současné aktuální
poptávce ještě vzrostl.
Vybrané profese
obsluha, programátor, seřizovač CNC
obráběč kovů
operátor výroby
svářeč
nástrojář
konstruktér
mechanik, seřizovač
technolog
3.2.1.2

počet
178
111
81
66
40
33
30
29

Strojírenská výroba je v Jihočeském
kraji velmi silně zastoupena a její podíl
na trhu dokonce stále stoupá a v budoucnu stoupat pravděpodobně bude.

Vybrané profese
dělník do výroby
provozní montér
řidič VZV
zámečník
ostatní
Celkem

počet
20
15
14
12
102
731

Tabulka 4: Odhad poptávky firem po profesích v oboru strojírenství - výhled 5 let

Textilní výroba a oděvnictví

Již zmíněná situace v textilní výrobě a oděvnictví
bude s ohledem na blízkou budoucnost ještě mnohem pozitivnější, především pro zájemce o práci v
textilní výrobě. Z tohoto důvodu lze očekávat stále
zvyšující se nabídku práce v tomto oboru – dle odhadu zaměstnavatelů se bude jednat celkem o 170
volných pozic, z toho 158 švadlen a šiček. Zájem
bude také o seřizovače a mechaniky šicích strojů (7)
a střihačky (5).
3.2.1.3

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Firmy, které se zúčastnily průzkumu, plánují v horizontu 3 až 5 let přijmout celkem 239 převážně
vysoce kvalifikovaných pracovníků v oboru elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Jedná se převážně o pracovníky s vysokou mírou přidané hodnoty. V porovnání s odhadem poptávky trhu práce na roky 2015 až 2017 zaznamenáváme nárůst o dalších více než 100 volných pracovních míst. Lze tedy usuzovat, že se firmy reálně
připravují na rozšíření výrobních kapacit a plánují
přijímat nové odborně vzdělané pracovníky.

Vybrané profese
elektrotechnik
zkušební technik
elektroinženýr
dělník ve výrobě
konstruktér
elektromontér
montér ocelových konstrukcí
ostatní
Celkem

počet
51
50
30
20
20
17
10
41
239

Tabulka 5: Odhad poptávky firem po profesích v oboru elektrotechnika - výhled 5 let
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3.2.1.4

Stavebnictví, geodezie a kartografie

Stavebnictví zaznamenalo v posledních letech velký nárůst investic a s tím související nárůst poptávky po
nových zaměstnancích. Tento trend je do značné míry ovlivněn uvolněním prostředků ze strukturálních fondů
EU. S tím souvisí nárůst veřejných zakázek zejména v oblasti budování infrastruktury. Ve struktuře poptávaných pozic převládají dělnické profese, dále pak stavební mistři, geodeti, nebo rozpočtáři.

3.3 Doporučení
Analýza Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 – 2020 částečně nahrazuje dosud nerealizovaná
šetření o aktuálních a budoucích potřebách trhu práce na regionální úrovni, na která by navazovala další opatření z pohledu řízení lidských zdrojů v Jihočeském kraji. Na základě zjištěných dat byla sestavena následující
doporučení.
3.3.1 Nastavení systémové predikce trhu práce na regionální úrovni
Přestože z pohledu zjištění představy o aktuální
strategického
teritoriálního
partnerství
struktuře poptávky trhu práce jsou zjištěná data z
Úřadu práce ČR, krajské samosprávy, odborových
provedené analýzy vypovídající, je nutné z pohledu
organizací, zástupců zaměstnavatelů (např. hospotrvale udržitelné konkurenceschopnosti jihočesdářských a agrárních komor, sociálních partnerů
kého regionu nastavit v následujících letech systézastupující zaměstnavatele) a případně dalších remová opatření k řízení lidských zdrojů. Jedním z klígionálních organizací (např. vzdělávacích institucí,
čových nástrojů je schopnost predikovat potřeby
podnikatelských subjektů, statutárních měst, roztrhu práce v Jihočeském kraji a následně realizovat
vojových agentur, nestátních neziskových organinezbytná opatření, která z této predikce vyplývají.
zací), koordinovaně řešila nastavení systému preZ tohoto důvodu považujeme za nezbytné, aby se
dikce potřeb trhu práce a jeho následnou realizaci.
tématem zabývala regionální platforma (např. Tripartita; Pakt zaměstnanosti), která by ve formě
3.3.2 Reakce vzdělávacího systému na potřeby trhu práce
V návaznosti na vznik funkčního systému predikce trhu práce považujeme za potřebné, aby jednotliví aktéři
vzdělávací soustavy pružně reagovali na zjištěná data a přizpůsobovali formu i obsah vzdělávání dle potřeb
zaměstnavatelů.
3.3.3 Vytvoření a realizace nástrojů reagující na výstupy predikce trhu práce
Doporučujeme přizpůsobit stávající nástroje a
Reálným příkladem je například rozšíformy podpor (případně vznik nových), které poveření Stipendijního programu Jihočesdou ke snížení disproporce mezi nabídkou a pokého kraje, který v roce 2016 zareagoptávkou trhu práce (struktura a kvalita absolventů
vzdělávací soustavy, nízká motivace k setrvání v reval na průběžně zjištěná data z této
gionu, kvalifikované poradenství při výběru budouanalýzy a rozšířil skladbu podporovacího povolání, zvýšení povědomí o nabídce trhu
ných oborů o textilní obory.
práce, atd.).
Doporučené vybrané příklady podpor a nástrojů:

Systém kariérového poradenství
Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů
Podpora polytechnické výuky
Popularizace perspektivních učebních a studijních oborů
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Absolventi na trhu práce

Zatímco ještě v roce 2013 čerství absolventi bez
praxe jen těžko hledali uplatnění na trhu práce,
nyní o ně firmy stojí a zaměřují na ně své náborové aktivity. Podniky se mnohem více orientují
na spolupráci se školami a aktivně tak vstupují do
formování ideálního profilu absolventa, který by
více odpovídal potřebám trhu práce.

Výsledky průzkumu potřeb zaměstnavatelů z pohledu formování odpovídajícího profilu absolventa
na poptávanou profesi ukazuje, že firmy si plně
uvědomují svoji společenskou zodpovědnost, ale
také v mnohem širším hledisku vstupují přímo do
procesu vzdělávání, a to již od stádia výuky na základních školách.

Následující část analýzy se zabývá právě:
 hodnocením úrovně absolventů z pohledu
firem;
 hledáním vhodných nástrojů jak pozitivně
ovlivňovat proces vzdělávání v případě, že je
tato úroveň nedostačující;
 a také návrhy konkrétních opatření k lepší
oborové uplatnitelnosti těchto absolventů.

4.1 Zaměstnávání absolventů ve firmách
Jednou z klíčových otázek v průběhu průzkumu
mezi zaměstnavateli byla otázka, zda vůbec zaměstnávají čerstvé absolventy, jaké na ně mají požadavky, případně jak jsou spokojeni s úrovní jejich
připravenosti zapojit se reálného firemního prostředí. Na tuto otázku odpovědělo celkem 175
oslovených firem. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že plných 66 % zaměstnává absolventy na
různých úrovních, nebo mají v tomto ohledu s absolventy zkušenosti. Zbylých 34 % absolventy nezaměstnává, nebo je neplánuje zaměstnat, do tohoto čísla jsou ovšem zahrnuty i odpovědi, ze kterých je patrné, že firmy aktuálně nehledají žádné
nové zaměstnance a spolupráci s absolventy se
v budoucnu nebrání. Po odečtení těchto hodnot
vychází, že s absolventy vědomě nespolupracuje,
nebo mají negativní zkušenosti pouhých 11 % firem.

Jako nejčastější důvody, proč některé podniky absolventy nezaměstnávají, uváděli zástupci firem
nedostatečnou praxi nebo neochotu absolventů
přizpůsobit se aktuální pracovní nabídce. Z tohoto
pohledu se opět ukazuje jako klíčové prohlubovat
odbornou praxi nebo odborný výcvik v reálném firemním prostředí, tyto napomáhají nejen k osvojení profesních kompetencí, ale také k osvojení a
rozvoji klíčových kompetencí, potřebných k dalšímu osobnostnímu a profesnímu rozvoji každého
jednotlivce. Takovéto kompetence, jakými jsou například ochota učit se, rozvíjení vlastní odpovědnosti, práce v týmu, osvojení si základních pracovních návyků jsou dle průzkumu mezi zaměstnavateli vysoce ceněny.

Jako dalším faktorem při rozhodování,
zda přijmout na danou pozici čerstvého
absolventa je také vysoká časová náročnost a nepřiměřené finanční náklady na zapracování nového pracovníka (především opět absolventa) do
pracovního procesu.
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4.1.1 Spokojenost firem s absolventy
I přes často vnímanou negativní náladu ve společnosti s tendencí poukazovat spíše na nedostatky
absolventů, vyjádřilo na otázku: „Jak jste spokojeni

s nově zaměstnanými absolventy“ až 92 % dotazovaných firem svou spokojenost, nebo spokojenost
s připomínkami. Pouze 8 % respondentů odpovědělo, že jsou s absolventy úplně nespokojeni.

Tabulka 6: Míra spokojenosti firem s absolventy

Míra spokojenosti

Absolutní vyjádření

Spokojeni
Spokojeni s připomínkami
Nespokojeni

69
92
14

Procentuální vyjádření
39 %
53 %
8%

4.1.2 Hodnocení kompetencí přijímaných absolventů zaměstnavateli
V rámci provedeného průzkumu hodnotili zaměstškála: 1=spokojen; 2=částečně spokojen; 3=spokonavatelé vstupní kompetence přijímaných absoljen s připomínkami; 4=částečně nespokojen a
ventů. Každou z vyjmenovaných kompetencí měli
5=nespokojen. V této části měli respondenti také
možnost oznámkovat od jedné do pěti od nejlepší
možnost slovně vyjádřit nejvíce ceněné kompepo nejhorší. Jednotlivým číslům byly přiděleny
tence u přijímaných pracovníků.
slovní ekvivalenty a byla stanovena následující
Graf 8: Hodnocení vstupních kompetencí absolventů

PC znalosti
slušné chování

dodržování pracovního režimu
ochota pracovat a dále se vzdělávat
zájem o obor
chuť do práce, pracovitost
spolehlivost
jednání a komunikace
zručnost

organizace práce
ochota manuálně pracovat
logické myšlení
zodpovědnost za výsledky
znalost cizích jazyků
odborné znalosti
trpělivost při kariérním růstu
všeobecný přehled
praktická příprava

Spokojen

Částečně spokojen

Částečně nespokojen

Nespokojen
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Nejčastěji byly zmíněny schopnost nést odpovědnost, komunikační dovednosti, schopnost samostatně řešit problém a rozhodovat se. Dalšími zdůrazňovanými kompetencemi bylo umění jednat
s lidmi a ochota učit se. Za méně důležité zaměstnavatelé požadují např. znalost cizích jazyků, na
druhé straně je právě tato dovednost jednou z nejhůře hodnocených kompetencí. Ještě hůře dopadli absolventi v hodnocení odborných znalostí a
praktické přípravě.
4.1.3 Systém zaškolování přijímaných absolventů
Zaškolování absolventů je při jejich přijímání v každém případě nutné. V situaci, kdy pro určité profese zájem podniků převyšuje nabídku na trhu
práce, si však pracovníci mohou značně vybírat a
jejich loajalita k zaměstnavateli je malá – stejně
jako zájem pracovat na sobě a zlepšovat se. Za takových podmínek má ovšem pro některé podniky
malou efektivitu vypracovávat si systém vzdělávání
a zaškolování absolventů – nevyplatí se to. Nízká
nezaměstnanost tedy způsobuje vysokou fluktuaci a z ní vyplývá neochota podniků investovat do
vzdělávání lidí bez praxe.
Základní seznámení s fungováním společnosti by
mělo být samozřejmé u každého přijatého zaměstnance, nejen u absolventa. Zahrnuje především poznání specifik dané společnosti, na které je studium
může připravit jen velmi těžko.

Jak lze vidět na předchozím grafu, podle dotazovaných firem jsou na tom absolventi nejlépe s prací
na počítačích, následuje slušné chování a ochota
pracovat a vzdělávat se. Vcelku bez překvapení je
na tom praktická příprava absolventů, která byla
hodnocena jako nedostačující téměř u poloviny
respondentů. Jedním z nejčastěji zmíněných nedostatků u absolventů byla také ochota manuálně
pracovat. Nepříliš dobře hodnocena je i zodpovědnost za dosažené výsledky a trpělivost při kariérním
růstu.

Systémy pro zaškolování se samozřejmě liší dle velikosti podniku, dle oboru, ve kterém daný podnik
provozuje svou podnikatelskou činnost. Je navíc
mnoho způsobů a druhů zaškolení. Každá firma
provádí zaškolení nových zaměstnanců rozdílně.
Ve většině firem se jedná především o základní seznámení s chodem firmy. Určité firmy aplikují i
různé semináře na zdokonalení odborných znalostí získaných ve školách. Zdokonalují se i jazykové znalosti. Mezi nejčastější formy zaškolování
absolventů patří interní a externí kurzy, vzdělávání na pracovišti a účast na konferencích či seminářích. Na otázku, zda má firma vytvořený speciální systém zaškolování odpovědělo kladně pouhých 34 % respondentů. Na druhé straně by plných
58 % dotazovaných uvítalo jakoukoli asistenci při
této administrativně i finančně náročné činnosti.

Graf 9: Systém zaškolení absolventů ve firmách

Má Vaše organizace
speciální systém pro
zaškolování
absolventů?

Uvítali byste při
zaškolování jakoukoli
formu asistence?

NE
66%

NE
42%

ANO
34%

Při specifikaci formy asistence firmy nejčastěji
uváděly pomoc při samotném výběru vhodného
kandidáta, tedy pomoc od Assessment center. Desítky firem by také uvítaly uspořádání burzy pracovních příležitostí, kde by se střetli zaměstnavatelé s potencionálními zaměstnanci a uchazeči o

ANO
58%

zaměstnání. Mnoha firmám by stačilo pouze zprostředkování kontaktu s danou osobou, popřípadě
kontakt na danou školu, se kterou by byly dohodnuty podmínky na možnost bližší spolupráce nebo
nabídky odborných praxí. Vítaná by byla také fi-
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nanční pomoc od státu či dotace z fondů EU. Finanční pomoc při náboru/zaškolování nových pracovníků, především tedy absolventů, by uvítaly

především menší podniky, které nemají dostatečné zdroje pro tvorbu nových pracovních míst.

4.2 Doporučení
Firmy samotné si jsou vědomy zásadního problému
ohledně upřednostňování pracovníků s praxí, zároveň si plně uvědomují, že takových zaměstnanců je
jen omezený počet, proto je situace v posledních
letech řešena aktivnější spoluprací s absolventy, jejich zapojováním do pracovních procesů a firemních kultur již při samotném studiu. Jak již bylo nastíněno, absolventi jsou na trhu práce mírně znevýhodněni oproti uchazečům s praxí. Mají tedy čerství absolventi vůbec nějakou šanci uspět oproti
pracovníkovi s letitou praxí?

Ve srovnání s uchazeči o zaměstnání
s praxí, zaměstnavatelé u absolventů
oceňují zejména jejich ochotu dále se
vzdělávat, akceptovat firemní kulturu,
větší flexibilitu, nezatíženost nevhodnými pracovními návyky a nižší mzdové
požadavky.

Při najímání pracovníků ve většině případů neřeší
zaměstnavatelé pouze nedostatek absolventů, ale
také jejich nedostatečnou kvalitu či strukturu jejich znalostí a dovedností, která neodpovídá nárokům spojeným s výkonem daných pracovních pozic nebo nerealistické představy absolventů o náplni práce či mzdových podmínkách nabízené pozice.
Jelikož je očividně hlavním problémem nedostatečná praxe a praktické znalosti absolventů, nabízí
se otázka, proč tyto prvky čerství absolventi nesplňují a jak by se daly tyto nedostatky napravit.
Školy jsou podniky kritizovány, že jejich výuka je
odtržena od praxe a že nevedou studenty k získání
praktických znalostí a zkušeností. Vysoká škola by
pak měla studenty nejen vybavit nezbytnými znalostmi, ale podnítit jejich hluboký zájem o obor tak,
aby v průběhu dalšího profesního života měli sami
snahu získávat další poznatky o nových trendech v
oboru.

4.2.1 Příspěvek na zapracování absolventa a mladistvého
Úřad práce může poskytnout zaměstnavateli přítento příspěvek byl skutečně vynaložen v souladu
spěvek v rámci své Aktivní politiky zaměstnanosti
s účelem jeho poskytnutí a nebyl podniky zneužína zapracování, pokud přijímá do pracovního pován k opětovnému zaměstnávání a propouštění
měru uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce
pracovníků bez dlouhodobější perspektivy spoluvěnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstpráce.
nání. Na druhé straně je nutné dohlížet na to, aby
4.2.2 Stáže ve firmách
Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace MPSV ČR, zahájil v září 2012 realizaci projektu
Stáže ve firmách a Stáže pro mladé – vzdělávání
praxí, který byl financován z OPVK v gesci MŠMT
ČR. Projekty umožnily uchazečům o zaměstnání,
zejména čerstvým absolventům škol či studentům
a žákům, získat potřebnou praxi, která bývá častým
požadavkem pro získání pracovního místa. Zároveň
ale nabízí firmám způsob jak proškolit nové budoucí zaměstnance, aby jejich dovednosti odpovídaly požadavkům zaměstnavatele. Stáže ve firmách byly určeny pro absolventy škol bez praxe,
dlouhodobě nezaměstnané, osoby vracející se na
pracovní trh, ale například také pro zaměstnané,
kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci. Stáže pro mladé

pak oslovovaly žáky posledních ročníků středních
škol a studenty posledních dvou semestrů VOŠ a
VŠ, spolu se studenty jednoleté jazykové školy (pomaturitního studia). Tyto nástroje byly podniky velice pozitivně hodnoceny a většina z oslovených firem by je využila opakovaně. Zmiňované projekty
byly ukončeny v roce 2015 v souvislosti s ukončením programovacího období Strukturálních fondů
Evropské unie 2007 – 2013, ze kterého byly financovány. Informace o pokračování těchto projektů
či jejich alternativách dosud nebyly zveřejněny.
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4.2.3

Asistence při spolupráci se školou

Jednou z klíčových otázek v nastavení efektivně fungujícího partnerství mezi školou a firmou je komunikační bariéra. Z uvedeného průzkumu mj. vyplynulo, že by podniky uvítaly
asistenci při hledání vhodných škol, se kterými
by následně zahájily spolupráci na formování
požadovaného profilu absolventa, například

5

formou poskytování odborné praxe a odborného výcviku, aktivní spolupráce na odborné
teoretické výuce, nebo na formování podoby
závěrečných prací. V této rovině byla zmíněna
role hospodářské komory a dalších profesních
svazů, které by mohly této spolupráci výrazně
pomoci.

Analýza forem praktické výuky v Jihočeském kraji

V roce 2015 souběžně probíhal průzkum současného zajišťování praktického vyučování ve školách
a způsob realizace odborného výcviku a odborných
praxí žáků středních škol, který stejně jako průzkum současně využívaných forem spolupráce firem a škol proběhl prostřednictvím dotazníkového
šetření.
Z výše uvedených průzkumů vyplývá, že problematika neefektivní praktické výuky na úrovni středního školství je dlouhodobější problém, se kterým
se potýká většina krajů v České republice. Jihočeský
kraj není výjimka. Jako nedostatečné jsou navíc
hodnoceny i kompetence absolventů vysokých
škol. Jim většinově také chybí praxe, kterou mají
buď minimální, nebo žádnou. Tyto faktory jsou negativní při vstupu na trh práce pro všechny absolventy středních a vysokých škol, snižuje to jejich
šanci na získání adekvátní pracovní pozice.
Všeobecně lze odbornou praxi získat mnoha způsoby. Mezi nejčastější patří odborná praxe a odborný výcvik. Často zastoupenými jsou také různé
workshopy a exkurze, tyto formy mají ale spíš jednorázový charakter na rozdíl od odborných praxí
či výcviků, které bývají dlouhodobějšího charakteru. Zastoupení jednotlivých forem spolupráce
škol a firem využívaných při vyučování ve školách
se liší dle oborů.

Například u oborů všeobecného vzdělávání (gymnázia) – jsou žáci seznamováni s praxí zpravidla
pouze prostřednictvím workshopů či exkurzí (odborná praxe jako forma praktického vyučování zde
obecně není ukotvena v RVP), u skupiny oborů Ekonomika a administrativa převažuje spíše odborná
praxe kombinovaná s odbornými workshopy, případně exkurzemi u zaměstnavatelů.
V jiných oborech, jako například ve strojírenství
nebo v elektrotechnice, nalezneme ve větší míře
zastoupeny všechny formy spolupráce. Mnohé
školy (zejména ty technicky orientované) již mají
nastaven fungující systém, založený na partnerství
se zaměstnavateli a některé z nich tak již řadu let
formují obsahovou strukturu praktické výuky s ohledem na reálné požadavky trhu práce.

5.1 Spolupráce firem se středními školami
Při získávání praxe žáků a studentů učilišť, středních odborných škol, vyšších odborných škol a vysokých škol je velmi důležitá spolupráce s podniky. Firmy dokáží nabídnout žákům/studentům
dostatek praktických informací a potřebných
praktických dovedností.

Zajištění odborné praxe a odborného výcviku pro
žáky zpravidla probíhá dvěma způsoby:
 tuto aktivitu zajišťuje přímo jejich škola ve spolupráci s příslušnou organizací,
 nebo si žáci vyhledávají odbornou praxi samostatně.
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Při individuálním vyhledávání zaměstnavatelů samotnými žáky však velice často dochází k případům, kdy žák v rámci odborné praxe či odborného
výcviku nevykonává odpovídající kvalifikované odborné činnosti a praxe/výcvik tak ztrácí na svém významu. Některé školy dále také poskytují možnosti
získání praktických dovedností např. prostřednictvím vedení fiktivní firmy, ve speciálně zřízeném simulovaném pracovním prostředí nebo ve školních
dílnách.
Součástí provedeného průzkumu bylo také zjišťování, v jakém rozsahu jihočeské podniky spolupracují se školami v regionu, ve kterém působí. Z celkového počtu 266 odpovědí na otázku „Spolupracujete se středními školami při zajišťování odborné
5.1.1 Formy spolupráce firem se školami
Firmy a školy spolupracují různými způsoby. Jak už
bylo nastíněno, nejčastější a nejpřínosnější spoluprací jsou praxe žáků a studentů. Z uvedeného
grafu je patrné, že plná třetina firem, které odpověděly, že spolupracují nějakým způsobem se školou, se podílí na praxi žáků, a to buď formou poskytnutí odborné praxe, nebo odborného výcviku.
Velmi častou odpovědí v našem dotazníkovém
šetření bylo také umožnění exkurzí a workshopů
na pracovištích firmy. Tento typ spolupráce je pak
využíván hlavně u středních škol ekonomického a
administrativního zaměření, dále u gymnázií a částečně u škol vysokých. Další poměrně častou variantou spolupráce je prezentování činností firmy

praxe/výcviku“, odpovědělo kladně pouze 45% respondentů. Při zohlednění skutečnosti, že praxi/výcvik na svém pracovišti nabízí školám převážně
větší podniky, které mají tento způsob spolupráce
již dlouhodobě vyzkoušený, a do celkového porovnání počítáme tedy i záporné odpovědi malých a
drobných podnikatelů, u kterých je poskytování
praxe/výcviku velice problematické, není konečný
výsledek až tak negativní.
Pozitivní je tento výsledek zejména v porovnání
s plánovaným navýšením kapacit počtu žáků
umístěných na praxi/výcviku ve firmě, kdy jsme
v odpovědích zaznamenali meziroční nárůst
téměř o 10% oproti reálnému stavu v roce 2015.

přímo ve školách a s tím spojená distribuce propagačních materiálů.
Veškeré typy spolupráce a jejich početní zastoupení u firem v Jihočeském kraji lze vidět v následujícím grafu. Data byla získána od celkového počtu
122 firem, které odpověděly kladně na otázku existence spolupráce se školou. Průzkum dával respondentům možnost vybrat více variant spolupráce,
uvedená procenta tak odpovídají poměrnému rozložení s tím, že některé firmy pochopitelně realizují
kombinaci více těchto forem spolupráce.

Graf 10: Nejčastější formy spolupráce firem a škol
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Poměrně zajímavou organizovanou aktivitou jsou
v současné době soutěže žáků. Zároveň mají možnost i učitelé získávat nové poznatky z praxe díky
stážím v podnicích, které umožňují firmy. V některých případech se mohou podniky podílet i na
podpoře talentovaných žáků formou sponzorování a případného poskytování stipendií při studiu. Vzácně se prozatím odborníci z praxe podílí

např. na zadávání ročníkových prací nebo na odborných žákovských projektech. Velmi málo jsou v
dnešní době využívané i zahraniční stáže, které by
prohloubily zkušenosti žáků a umožňovaly rozšiřování jejich kompetencí díky mezinárodnímu srovnání.

5.1.2 Bariéry spolupráce firem se školami a jejich řešení
Téměř polovina firem, které se zúčastnily dotazníkterá jen s obtížemi hledá pracovníka, kterého by
kového šetření, neposkytuje odborné praxe/výcvik
mohla uvolnit na pozici instruktora praktického
a ani je neplánuje během následujícího roku. To savyučování. Nesmíme zapomínat, že dotazníkové
mozřejmě musí mít své důvody. Ty stěžejní jsou vyšetření probíhalo i mezi menšími podniky, které si
psány v následujícím grafu. Nejčastější bariérou, se
takového pracovníka nemohou dovolit. Tyto firmy
kterou se potýká většina firem, je organizační a
i za předpokladu ochoty poskytnout odbornou
časová náročnost pro firmu. Tento problém uvedlo
praxi/výcvik, nemají prostředky a většinou ani prave své odpovědi celkem 115 respondentů z celkocovní místa, která by nabídly jako odbornou praxi
vého počtu 244, kteří na tuto otázku odpovídali.
či odborný výcvik pro žáky a studenty.
Další velice často zmiňovaný problém je nedostatečné personální a materiální zajištění ve firmě,
Graf 11: Nejčastější problémy při hledání partnerství mezi školou a firmou z pohledu firem
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Velmi alarmující je hodnocení zájmu žáků a studentů o praxi ve studovaném oboru. Zaměstnavatelé tento problém vnímají jako třetí nejsilnější překážku v nastavení kvalitní spolupráce se školou.
Stojíme tedy před vážnou otázkou, jak žáky a studenty více motivovat k zájmu o další studium a
získávání tolik nezbytných a firmami vysoce ceněných pracovních zkušeností.
Co se týče bariér, které vidí školy, tak největšími
překážkami při zajišťování odborné praxe a odbor-

ného výcviku je především organizační, časová i finanční náročnost odborných praxí a odborných výcviků pro samotné firmy (školy tedy v tomto ohledu
firmy chápou). Často se však školy setkávají i s problémy dopravní dostupnosti do firem či přímo s
nedostatkem firem v požadovaném oboru, které
by umožňovaly zapojení žáků do svého pracovního
provozu. Nezřídka je problémem zajišťování odborných praxí a výcviků i nezájem firem o spolupráci
se školami.

5.2 Návrhy na opatření
Jak již vyplynulo z předchozích kapitol, stěžejním
nedostatkem čerstvých absolventů učilišť, středních a vysokých škol je odborný výcvik a odborná
praxe získaná během studia. V minulé kapitole byly
shrnuty hlavní bariéry této zajisté velmi důležité
kooperace. Nyní se tedy nabízí otázka, jak zmíněné
bariéry odstranit nebo jim předejít tak, aby byla
praxe během studia pro žáky a studenty zajištěna v
dostatečné míře a byly získány odborné znalosti
adekvátní danému studijnímu oboru.

Z provedeného průzkumu je patrné, že zaměstnavatelé jsou ochotni se podílet na formování kompetencí absolventů zejména středních odborných
škol a učilišť, ale neumí, nebo nejsou schopni sami,
tuto spolupráci efektivně navazovat. Jako nejčastější návrhy pro zlepšení stávajícího stavu uvádějí zaměstnavatelé spolupráci na ŠVP, vyšší podíl praxe
ve firmách, ale také zároveň zajištění dostatečné
odborné úrovně odborníků, kteří se na vzdělání
těchto žáků podílejí.

Graf 12: Nejčastěji navrhované formy spolupráce firem se vzdělávací sférou (celkem odpovídalo 231 respondentů)
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5.2.1 Aktivní spolupráce na úpravě školních vzdělávacích programů
Za předpokladu již zavedené spolupráce mezi fiŠkoly by na druhé straně měly mít zájem na uplatremní a vzdělavatelskou sférou, v našem případě
nitelnosti svých absolventů, ŠVP by tak částečně
mezi školou a firmou, je jedním z možných řešení
mohly být upraveny pro potřeby konkrétních firem
spolupráce těchto subjektů na obsahu školních
v regionu. Bylo by pak snazší zapracovat čerstvé abvzdělávacích programů (ŠVP). Firmy mají jasno
solventy do pracovních procesů, protože by na
v tom, co přesně požadují a budou požadovat po
tento proces byli důkladněji připravováni již během
svých pracovnících, proto by měly kooperovat se
studia samotného.
školami.
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5.2.2 Využít potenciál lokálních firem
Jedním z možných návrhů je zapojení malých firem
do procesu ohledně poskytování praxí a výcviků. V
tomto ohledu nabízí Jihočeská hospodářská komora možnost pomoci a podpory v administrativě
5.2.3 Obsah praxe a její cílené zaměření
Pokud naopak spolupráce již funguje a přesto je odborná praxe v nedostatečné míře, jedním z možných řešení je jejich navýšení. Praxe trvající dva
týdny je pro žáky a studenty pouze nahlédnutím do
pracovních procesů a postupů při práci ve firmách.
Obvykle se stihnou pouze seznámit s prostředím, v

6

při poskytování praxe a výcviku žákům a studentům
v malých podnicích, čímž by se odbourala jedna z
hlavních bariér skoro nulové spolupráce s menšími
podniky.

lepším případě splní určité úkoly a praxe skončí.
Aby si žáci a studenti mohli osvojit pracovní postupy a získat ucelený obraz o chodu firmy, u které
jsou na praxi, je potřeba delší časový úsek strávený
ve firmách.

Závěr

Aktuální situaci na regionálním trhu práce v Jihočeském kraji lze hodnotit v souvislosti s nezaměstnaností (v Jihočeském kraji je jedna z nejnižších v
ČR) pozitivně, nicméně z pohledu zaměstnavatelů
se jedná o nepříznivý vývoj právě s ohledem na jejich aktuální potřebu hledat kvalifikované pracovníky, kteří ubývají, nebo nejsou vůbec. Až 64% fi-

rem zapojených do dotazníkového průzkumu pociťuje nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců u
konkrétních pracovních pozic, které jsou dlouhodobě nedostatkové. U konkrétních poptávaných
pozic se tedy nabídka s poptávkou na trhu práce
nepotkává, což nelze připisovat pouze menší flexibilitě segmentu školství, faktorů, které to ovlivňují,
je jistě více.
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Z VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU AKTUÁLNÍHO STAVU NA TRHU PRÁCE VYPLÝVÁ, ŽE:

Firmy, které se zapojily do šetření,
předpokládají v horizontu následujících
dvou let přijmout více než 2270 nových
pracovníků, z nichž více než polovinu
tvoří pracovníci ve strojírenském
průmyslu.

Současný trend, tedy postupný nárůst
poptávky po kvalifikované pracovní
síle, zůstane v horizontu 3 až 5 let
stejný, nebo se ještě zvýší vlivem
nepříznivého vývoje demografické
křivky a dalších faktorů, jakým je
například nezájem žáků o studium
technických oborů.

I přesto, že se podniky
v současné době
mnohem více orientují
na spolupráci se
školami a aktivně tak
vstupují do formování
ideálního profilu
absolventa, který by
více odpovídal
potřebám trhu práce,
je žádoucí zaměřit se
na prohlubování
spolupráce škol a firem
a využívat celou škálu
forem praktického
vyučování.

Zatímco ještě v roce
2013 čerství absolventi
bez praxe jen těžko
hledali uplatnění na
trhu práce, nyní o ně
firmy stojí v mnohem
větším měřítku a
zaměřují na ně své
náborové aktivity. Mezi
nejvýznamnější bariéry
zaměstnávání
absolventů firmy řadí
nedostatečnou praxi
nebo neochotu
absolventů přizpůsobit
se aktuální pracovní
nabídce.

Vzhledem k
nástupu tzv.
čtvrté
průmyslové
revoluce se dá
předpokládat
ještě vyšší podíl
inteligentních
zařízení v
průmyslu. To s
sebou ponese i
stále vyšší nároky
na odbornost a
kvalifikaci
pracovníků.
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Největší podíl
na současné
poptávce po
zaměstnancích
má obor
Strojírenství a
Strojírenská
výroba.

S velkým
odstupem za
Strojírenstvím je
dalším výrazně
nedostatkovým
oborem z
pohledu nabídky
uchazečů
Elektrotechnika,
která je jen o dvě
procenta před
Obchodem a
Textilní výrobou,
následuje
Stavebnictví a
Doprava.
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