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Manažerské shrnutí 

Výzvy 

Podle OECD Employment Outlook 2016 má Česko spolu se Slovenskem nejvíce pracovních míst 

ohrožených změnami souvisejícími s Průmyslem 4.0. Během velmi krátké doby se může stát, že se 

současný všeobecný nedostatek pracovních sil přemění na vysokou strukturální nezaměstnanost. 

Nové technologie mohou vytvářet i mnoho nových pracovních míst. Nová práce ovšem vznikne pouze 

tam, kde je dostatek kvalifikovaných lidí schopných nové technologie zprovoznit, využívat, servisovat 

případně vyvíjet. 

Slaďování nabídky a poptávky na trhu práce se musí odpoutat od zpětného „hašení požárů“ a zaměřit 

se na výhled vpřed – na nové dovednosti, které bude trh práce potřebovat během příštích 2-5 let. 

Tyto dovednosti je třeba identifikovat, pojmenovat, přiřadit správným povoláním a kvalifikacím. Dále 

je třeba nastavit mechanismy, aby vzdělávací systém tyto dovednosti začal vyučovat. A to ne až za 

několik let, ale nejlépe okamžitě - ve školách během 1-2 let, v dalším vzdělávání včetně rekvalifikací 

během jednoho roku. 

Je třeba významně proměnit počáteční vzdělávání. Definici „všeobecné části vzdělávání“ a 

průřezových témat výuky je třeba významně změnit. Méně memorování a více chápání souvislostí, 

méně gramatiky a více komunikace, více informací o fungování digitálního světa do humanitních 

oborů a více etiky a právních souvislostí do oborů technických. V odborném vzdělávání je třeba klást 

důraz na funkční kompetence a schopnost využívat nejmodernější technologie. Obojí nebude 

možné bez intenzivní spolupráce škol se zaměstnavateli – zaváděním prvků duálního systému.  

Možnosti spolupráce zaměstnavatelů a státu při slaďování nabídky a poptávky na trhu 

práce 

Na čem je možno stavět  

Národní síť sektorových rad (SR) – odborný a reprezentativní partner pro veřejnou správu a 

vzdělávací sféru v budování systému celoživotního učení v ČR. Sektorové rady jsou zřizovány Svazem 

průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s Agrární komorou ČR a Svazem 

podnikatelů ve stavebnictví ČR. Síť je budována a rozvíjena od roku 2005. V současnosti čítá 29 

sektorových rad, které sdružují přes 350 odborníků nominovaných nejvýznamnějšími zaměstnavateli, 

cechy a profesními sdruženími. Dalších přes 1500 expertů z praxe síť zapojuje do práce v rámci 

pracovních skupin. 

Centrální databáze kompetencí (CDK) – díky promyšlenému konceptu již dnes disponuje ČR 

strukturovanou databází dovedností, kterou využívají národní soustavy povolání a kvalifikací. 

Obsahuje jak měkké kompetence, tak téměř 19.000 konkrétních odborných dovedností ze všech 

oblastí práce. Databázi spravuje MPSV a využívá MŠMT.  

Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK) – robustní, legislativně 

zakotvené a flexibilní systémy, schopné popisovat a prezentovat aktuální požadavky trhu práce. 

Systémy jsou provázány prostřednictvím CDK. Propojení akreditačního procesu rekvalifikací a NSK již 

dnes ovlivňuje obsah a kvalitu dalšího vzdělávání. MPSV spravuje a rozvíjí  NSP prostřednictvím 

Fondu dalšího vzdělávání, MŠMT  spravuje a rozvíjí NSK prostřednictvím Národního ústavu pro 

vzdělávání. V tuto chvíli není ovšem systémově vyřešeno zapojení zaměstnavatelů do rozvoje obou 

soustav. V předchozích obdobích tuto činnost úspěšně zajišťovaly sektorové rady. 
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Kvantitativní předvídání změn profesní struktury 

Česká republika potřebuje vybudovat a soustavně rozvíjet predikční systém, který bude 

s předstihem upozorňovat na přicházející změny profesní struktury. Současnou a budoucí strukturu 

zaměstnanosti musí dávat do vztahu ke struktuře absolventů jednotlivých oborů škol i absolventů 

rekvalifikací. Protože mnoho rozhodovacích procesů probíhá na úrovni krajů, musí být prognózy 

k dispozici i na úrovni krajů. Předpokládané změny by měly být na úrovni regionů verifikovány 

komunikací s místními zaměstnavateli. Připravovaný projekt KOMPAS (MPSV) podle dostupných 

informací bude tyto potřeby naplňovat. Využití výstupů predikčního systému je třeba zaměřit do 

těchto oblastí: 

 Kariérové poradenství: Nedostatek absolventů technických a přírodovědných oborů není 

účelné řešit „optimalizací oborové struktury“. Daleko účelnější je na číslech prokázat, ve 

kterých oborech čeká dlouhodobá a dobře placená perspektiva. Pak je třeba aktivita 

zaměstnavatelů v regionech, kteří děti přesvědčí o zábavnosti techniky a atraktivitě této práce. 

 Struktura rekvalifikací: Rekvalifikace (viz dále) by neměly reagovat pouze na aktuální 

poptávku, ale musí zohledňovat i dlouhodobější trendy. Kariérové poradenství pro uchazeče o 

zaměstnání by se mělo soustředit na identifikaci talentů pro nejpotřebnější kvalifikace 

v daném regionu a nabízet jim i dlouhodobé rekvalifikační programy. 

 Preventivní opatření u ohrožených profesí: Projekt KOMPAS bude poskytovat i informace, 

které profese v jednotlivých regionech představují největší společenské riziko – např. kde hrozí 

hromadné propouštění. Zde by měl Úřad práce ve spolupráci se zaměstnavateli a odbory 

připravovat preventivní programy, především rekvalifikovat ohrožené zaměstnance na 

perspektivní profese nebo dovednosti ještě v době, kdy práci mají. 

Budoucí dovednosti a navazující změny ve vzdělávací soustavě 

Představujeme návrh, založený na spolupráci státu se zaměstnavateli, reprezentovanými národní sítí 

sektorových rad. Návrh předpokládá fungování již vybudovaných systémů NSP a NSK. Dále 

předpokládá existenci predikčního systému identifikujícího změny v profesní struktuře a rovněž 

oblasti, kde dojde ke změnám v požadovaných dovednostech (projekt KOMPAS a následně proces 

realizovaný analytickým pracovištěm MPSV).   

Navrhujeme vytvořit další dva subsystémy: 

 Dovednosti 4.0 – proces, ve kterém zaměstnavatelé spolu se zástupci akademické sféry, vědy a 

výzkumu budoucí dovednosti pojmenují1, zařadí do Centrální databáze kompetencí (CDK) a 

přiřadí současným povoláním, kvalifikacím a oborům vzdělání, případně pojmenují povolání a 

obory nové. 

 Kompetenční pyramidy – nástroj pro ovlivňování vzdělávací soustavy. Nestačí pouze identifikovat 

nové dovednosti. Je třeba vytvořit mechanismus, díky kterému se zajistí, aby tyto dovednosti měli 

absolventi příslušných oborů ideálně již během 1 až 2 let. Současně je třeba zvýšit důraz na 

průřezové a přenositelné kompetence (připravit absolventy na celoživotní učení). Uvedených cílů 

je možno dosáhnout rozčleněním požadovaných výsledků učení u jednotlivých oborů vzdělání do 

několika vrstev podle míry přenositelnosti. Kompetenční pyramidy jednotlivých oborů budou 

                                                           
1 Predikční systém budovaný v rámci projektu KOMPAS se bude věnovat změnám v dovednostech, ale především indikativním způsobem a 

na takové míře obecnosti, která nebude postačovat pro ovlivňování vzdělávací soustavy. 
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vznikat odbornou diskusí mezi zaměstnavatelskou sférou (sektorové rady) a vzdělavateli (NÚV a 

zástupci škol).  

 

Na uvedené systémy by měl navazovat systém Rámcových vzdělávacích programů (RVP) a Školních 

vzdělávacích programů (ŠVP). NÚV by přitom ve spolupráci se zaměstnavateli ke každému RVP 

vytvořil nejméně jeden vzorový ŠVP. Ten by byl vždy členěn do vzdělávacích modulů a obsahoval 

maximum prvků duálního vzdělávání v duchu doporučení projektu POSPOLU. Školy si při změně RVP 

upraví ŠVP, nebo využijí vzorový. 

Kompetenční pyramidy budou využitelné i pro vzdělávání dospělých, především pro rekvalifikace. 

Současný model krátkých (150-300 hodin) rekvalifikací, soutěžených na několik let dopředu, vůbec 

nezajišťuje pružné uspokojování potřeb trhu práce. Potřebujeme systém modulární (příprava 

k získání kvalifikace je rozdělena do několika modulů, uchazeč absolvuje jen ty moduly, které 

potřebuje), s maximálním podílem praxe u zaměstnavatele. Pro uchazeče z odlišných oborů, kteří 

budou absolvovat všechny moduly, může být pak rekvalifikační proces dlouhý (několik měsíců). Je 

třeba mimo jiné vyřešit jejich finanční motivaci. 

Podrobněji o záměru Dovednosti 4.0  

Na bázi sítě sektorových rad bude nastavena systémová spolupráce sféry aplikační (zástupci 

zaměstnavatelů) a výzkumné (zástupci VŠ, výzkumných pracovišť). Vytvoří se nástroj pro 

shromažďování a vymezení nových a budoucích kompetencí a profesí ve vybraných oborech. 

Primárně bude zaměřen na obory, kterých se aktuálně nejvíce dotýká 4. průmyslová revoluce (využijí 

se výstupy projektu KOMPAS). Projekt nastaví metodiku práce s budoucími kompetencemi a způsob 

jejich vhodného zapracování do stávajících soustav (Národní soustavy povolání, Národní soustavy 

kvalifikací, do kurikulárních dokumentů počátečního a dalšího vzdělávání). Forma prezentace bude 

využitelná i pro kariérové poradenství. 
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Podrobněji o záměru KOMPETENČNÍ PYRAMIDY 

Ve spolupráci zaměstnavatelů a odborníků na vzdělávání vzniknou vícevrstvé kompetenční modely 

pro jednotlivé obory vzdělání. Nejvyšší vrstva popisuje současné a budoucí dovednosti pracovních 

pozic, pro které obor připravuje. Nižší patra pak představují vždy o stupeň obecnější (šířeji 

přenositelné) dovednosti a kompetence, které absolvent musí mít buď pro zvládnutí dovedností 

v nejvyšší vrstvě, nebo jako základ pro celoživotní učení v oboru. Dovednosti a kompetence z pohledu 

vzdělávání představují požadované 

výsledky učení.  

Nižší patra jsou stavěna univerzálně – 

například spodní 3 patra budou 

obsahovat dovednosti a kompetence 

společné všem absolventům maturitních 

technických oborů. Pokud tedy v rámci 

Dovedností 4.0 zjistíme, že všichni 

technici mají znát principy 3-D tisku, vloží 

se tento požadavek do 3. vrstvy. Díky 

databázovému řešení se takto přenese adresný požadavek na změnu všech odpovídajících RVP (v 

tomto případě do 48 RVP na maturitní úrovni současně).     

Každý blok kompetenční pyramidy je pak podrobně vymezen prostřednictvím množiny kompetencí 

z CDK. 
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1. Úvod 
Mezi vyspělými zeměmi patří České republice a Slovensku nepříjemné prvenství. Je zde nejvíce 

pracovních míst ohrožených nástupem automatizace. Vyplývá to ze studie OECD Employment 

Outlook 2016. Graf ukazuje procentuální podíl zaměstnanců na pracovních místech v celé ekonomice, 

jejichž současná pracovní místa jsou ohrožena nástupem robotů a počítačem řízených systémů (tedy 

nezadržitelnému trendu, který bývá označován jako Průmysl 4.0). Modře jsou označena pracovní 

místa, která patrně zcela zaniknou, šedě místa, jejichž náplň se zásadně změní – protože významnou 

část činností převezmou stroje. U nás a na Slovensku tedy autoři studie očekávají, že přes 10 % 

pracovních míst zanikne zcela a dalších 35 % se významně změní.     

  
Obrázek 1 Rizika plynoucí z automatizace práce, zdroj OECD Employment Outlook 2016 

Pojmenovat příčiny tohoto stavu je poměrně snadné – obě země patří mezi nejprůmyslovější země 

světa, ale z celého spektra průmyslových činností zde převažují méně kvalifikované montážní a 

výrobní činnosti. Tedy oblasti, které se budou automatizovat relativně snadno. Pro zaměstnavatele 

mohou „modré“ pozice představovat i dobrou zprávu – v současné nouzi o pracovníky všech 

kvalifikačních úrovní to znamená, že by se mohli na trhu práce objevit volní lidé. Bohužel jejich 

dovednosti nebudou již použitelné a důležitá bude jejich ochota změnit kvalifikaci. Stejná výzva pak 

čeká na zaměstnance na „šedých“ pozicích – bez snahy osvojit si nové dovednosti přestanou být 

užiteční.  

Pro snížení rizika strukturální nezaměstnanosti a rovněž rizika poklesu konkurenceschopnosti země 

kvůli nedostatku správně kvalifikované pracovní síly je třeba se naučit předvídat, která pracovní místa 

budou zanikat a kdy a v jakém počtu k tomu dojde. Z těchto odhadů nebude ovšem možné jednoduše 

poznat změny v pozicích, které nezanikají, jen se u nich mění obsah práce, a tedy i nároky na 

dovednosti. Proto je potřeba hledat mechanismy, které umožní s předstihem identifikovat nové 

dovednosti. To bude důležité nejen pro zaměstnavatele, aby včas začali připravovat své lidi na nové 

technologie a novou organizaci práce. Zásadní by tyto informace měly být pro úřady práce, aby jejich 

rekvalifikační programy nepřipravovaly na staré nepotřebné činnosti, ale naopak s předstihem 

připravovaly lidi s novými kvalifikacemi.  

 

  

Zdroj: OECD Employment Outlook 2016
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Identifikované požadavky na nové dovednosti je třeba strukturovaně předávat vzdělavatelům, ať už 

ve středních školách, univerzitách nebo institucích dalšího vzdělávání. Je nepochybné, že změny v 

organizaci práce a potřebných dovednostech se budou zrychlovat. Stolní telefon nám sloužil klidně 20 

let, tlačítkový mobil jsme měnili po 5 letech a chytré telefony měníme téměř každý rok. Podobně s 

rostoucí sofistikovaností strojů a výrobních zařízení se zrychlí i tempo jejich morálního zastarávání. A 

stejně jako telefony vyžadují nové generace strojů mnoho nových dovedností pro jejich efektivní 

využití. Systém odborného vzdělávání se bude muset tomuto tempu přizpůsobit. Na jedné straně 

budou školy muset zlepšit spolupráci s firmami, protože stát nebude schopen zaplatit nejmodernější 

zařízení všem školám. Rovněž pedagogové se budou muset u firem učit, kam se technika posunula. 

Bude se také muset změnit obsah výuky. Důraz se musí klást na široký vzdělanostní základ v oboru, 

který umožní absolventům doplňovat si nové dovednosti v průběhu pracovního života. Tento základ 

musí obsahovat i oblasti, které ještě v tuto chvíli praxe nevyužívá, ale je zřejmé, že se to v budoucnu 

stane. Jako příklad můžeme uvést 3D tisk ve stavebnictví. Technologie je ve stadiu experimentů, ale 

během několika let bude běžnou praxí. Proto by už dnešní absolventi měli ze škol odcházet se 

znalostí fyzikálních i technických principů aditivních technologií a se zkušeností práce na malých 3D 

tiskárnách. Takových příkladů by šlo popsat mnoho. Je tedy nutné navrhnout systémové řešení, které 

udělá vzdělávací systém pružný, aby na nové požadavky praxe reagoval během jednoho či dvou let.  

Zásadních změn je třeba v oblasti kariérového poradenství. Klíčová první volba na konci základní školy 

je dlouhodobě podceněna. Místo firem se žákům ukazuje úřad práce. Výchovní poradci řeší jinou 

problematiku (inkluze, výchovné problémy). Přitom Rok průmyslu a technického vzdělávání ukázal, že 

propagační a osvětové akce dokáží děti i rodiče přesvědčit o výhodách a perspektivě technického 

vzdělání. Ovšem veřejná správa v některých regionech vůbec nezareagovala (například 

v Jihomoravském kraji nedovolili technickým školám navýšit kapacity, kterými by reagovali na 

zvýšený zájem). Ani systém kariérového poradenství se nijak nezměnil. 

Je třeba provést významné změny vzdělávacího systému, kariérového poradenství i některých 

mechanismů v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.  Tyto změny budou náročné a přinesou velký 

tlak na kvalitu a flexibilitu pedagogů, andragogů a úředníků úřadů práce. Zaměstnavatelé ovšem 

nesmí házet zodpovědnost jen na veřejné instituce. Ve všech zemích, kde propojení trhu práce a 

vzdělávacího systému dobře funguje, jsou zaměstnavatelské organizace aktivními účastníky 

systémových změn a často i jejich hlavními hybateli. Nebude to jednoduché, rezistence společnosti 

proti změnám ve vzdělávacím systému je velká. Je však třeba se touto cestou vydat, neboť jen 

správně kvalifikovaní lidé přitáhnou do naší země investice na sofistikovanější části průmyslu, jako je 

výzkum, vývoj a testování. Až se to podaří, posune se ČR v žebříčku ohrožení automatizací na 

lichotivější místa. 
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2. Východiska 
Problematika slaďování nabídky a poptávky na trhu práce je dlouhodobé téma a je zakotveno 

v mnohých důležitých dokumentech. V následující rekapitulaci jsou barevně a kurzívou označena 

témata, které považujeme za důležitá východiska pro navrhovaný model do budoucna. 

2.1. Národní dohoda 

Slaďováním nabídky a poptávky na trhu práce se zabývá i Národní dohoda, kterou střešní 

zaměstnavatelé podepsali se zástupci MPSV, MŠMT, MPO, MZe a odborů v říjnu 2015.   

Národní dohoda je společnou aktivitou iniciovanou Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a 

Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) k řešení složité situace v oblasti rozvoje 

lidských zdrojů (RLZ) systémově a efektivně na národní úrovni. Hlavním cílem je dosáhnout či přiblížit 

se ke stavu, který je možno v obecné rovině popsat následujícím způsobem – na trhu práce je k 

dispozici dostatek lidí s potřebnou kvalifikací, tj. s odpovídajícími kompetencemi, kvalitně 

připravených a v potřebných počtech a struktuře. 

Signatáři podpořili následující opatření (modře jsou označena opatření, která dále rozpracovává tento 

materiál): 

KLÍČOVÉ TÉMA 1: PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 Změnit výuku matematiky, fyziky a chemie na ZŠ a na SŠ s větším důrazem na praktické 

aplikace a logiku. 

 Zavést polytechnickou výchovu včetně nácviku manuální zručnosti v mateřských a základních 

školách. 

 Finančně zabezpečit technické mimoškolní a zájmové činnosti. 

 Zajistit propagaci technických a řemeslných oborů. 

 Zajistit kvalitu žáků a absolventů oborů středního odborného vzdělávání. 

KLÍČOVÉ TÉMA 2: KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

 Zavést samostatnou funkci kariérového poradce pro základní a střední školy (odděleno od 

funkce výchovného poradce), a systémově zakotvit pozici kariérového poradce v rámci 

systému vzdělávání a služeb zaměstnanosti, poskytovaných MŠMT a MPSV. 

 Personálně a systémově stabilizovat Informační a poradenská střediska.  

 Využít společných prezentací vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů na veletrzích vzdělávání, 

burzách práce, dnech otevřených dveří, propagace úspěšného uplatnění absolventů, atd. 

 Dopracovat a provázat existující informační systémy pro získávání relevantních dat pro 

kariérové poradenství, dopracovat funkcionality těchto systémů, včetně nástrojů pro tvorbu 

kvalitních predikcí budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce. 

KLÍČOVÉ TÉMA 3: ZVÝŠENÍ KVALITY A ROZSAHU ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA PRACOVIŠTI: PRAXE, STÁŽE, 

MOBILITA 

 Vyhodnotit, aktualizovat a rozšířit možnost odpisů nákladů na vzdělávání při podpoře ZŠ a 

SOŠ ze strany zaměstnavatelů i na OSVČ bez zaměstnanců. 

 Vyřešit postavení žáků SOŠ vykonávajících praxi na pracovišti, vytvořit vzorové smlouvy a 

určit výši tzv. odměny za produktivní činnost, stanovit možné zdroje financování, stipendia. 

 Zavést Národní rámec pro odbornou přípravu na pracovišti. 

 Zavést stáže pedagogů u zaměstnavatelů, včetně vyřešení podmínek suplování, 

sebevzdělávání, odměn a bezpečnosti práce. 

 Zvýšit počet odborníků z firem, kteří se podílejí na vyučování na středních odborných školách. 
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 Nastavit systém spolupráce středních odborných škol se zaměstnavateli a 

zaměstnavatelskými sdruženími při realizaci odborné přípravy svých studentů 

KLÍČOVÉ TÉMA 4: DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – REKVALIFIKACE 

 Nastavit pružnější nákup rekvalifikací tak, aby se vycházelo zejména z potřeb konkrétních 

uchazečů či zaměstnavatelů v regionu. 

 Zavést možnost úhrady kombinace rekvalifikačních programů a zkoušky z profesní kvalifikace 

ze strany ÚP ČR. 

 Systematicky rozšiřovat aktivity Úřadu práce ČR zaměřené na zaměstnavatele. 

 Zavést periodickou predikci kvalifikačních potřeb trhu práce jako rozhodujícího nástroje pro 

strategické plánování a rozhodování ze strany MPSV a MŠMT v oblasti počátečního a dalšího 

profesního vzdělávání. 

 Pokračovat v propojení zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v 

platném znění, s realizací rekvalifikací a aktivně pracovat se systémy NSP a NSK v oblasti 

působnosti ÚP ČR. 

 Podporovat přednostně rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání zaměřených na 

získání konkrétní technické odbornosti v souladu s aktuálními požadavky trhu práce. 

 Nastavit systematické vzdělávání pracovníků ÚP ČR i zástupců zaměstnavatelů (personalistů) 

prohlubujícího jejich znalosti o existujících či nově vzniklých (popř. připravovaných) profesních 

kvalifikacích, akreditovaných rekvalifikačních kurzech a výstupech predikcí kvalifikačních 

potřeb. 

KLÍČOVÉ TÉMA 5: NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ, NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ 

 Průběžně doplňovat a aktualizovat registr povolání a registr profesních kvalifikací podle 

aktuálního vývoje na trhu práce a na základě podnětů zaměstnavatelů a dalších aktérů (v 

případě potřeby včetně profesních kvalifikací na vyšší úrovni, tj. 5 až 7). 

 Dokončit tvorbu úplných profesních kvalifikací a zajistit průběžný transfer těchto informací k 

tvůrcům vzdělávacích programů počátečního vzdělávání a jejich implementaci do RVP i ŠVP. 

 Zajistit efektivní a motivující podmínky k systému uznávání a ověřování výsledků dalšího 

vzdělávání. 

KLÍČOVÉ TÉMA 6: CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ NOSNÝCH OBORŮ VČETNĚ NÍZKOKAPACITNÍCH 

OBORŮ S NADREGIONÁLNÍM VÝZNAMEM (CCU): 

 Finanční a legislativní ukotvení Center celoživotního učení při jejich zakládání a dalším rozvoji 

při zohlednění potřeb zaměstnavatelů a při zvážení regionálních a národních potřeb. 

 Spolupráce Center celoživotního učení s ÚP ČR a jejich zapojení do poskytování rekvalifikací a 

zajišťování dalšího vzdělávání. 

 Vyřešit problematiku nízkokapacitních oborů s celonárodní působností. 

 Umožnit vstup firem do již existujících středních odborných škol (transfer). 

KLÍČOVÉ TÉMA 7: PORADNÍ SBOR PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 Zakotvit a určit postavení Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů jako platformy pro 

vzájemné informování, výběr problémů k řešení, vyjasňování postojů a koordinaci všech 

aktérů, jejichž činnost se dotýká problematiky RLZ. 

 Zajistit úzkou návaznost Poradního sboru pro rozvoj lidských zdrojů na existující krajské 

struktury působící v oblasti lidských zdrojů, na zástupce vzdělávací sféry a využít odborné a 

administrativní zázemí sektorových rad. 

KLÍČOVÉ TÉMA 8: ŘÍZENÁ EKONOMICKÁ MIGRACE ZE TŘETÍCH ZEMÍ 
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 Připravit a přijmout nové zákonné úpravy podmínek vstupu a pobytu cizinců ze třetích zemí 

na území České republiky. 

 Zlepšit informovanost veřejnosti o pozitivních aspektech ekonomické migrace. 

 

2.2. Iniciativa Průmysl 4.0 

Národní iniciativa Průmysl 4.0, na jejíž přípravě se aktivně podílel SP ČR, si klade za cíl zmobilizovat 

klíčové rezorty a reprezentanty průmyslové sféry k vypracování podrobných akčních plánů v 

oblastech politického, ekonomického a společenského života. Předpoklady a dopady 4. průmyslové 

revoluce jsou opravdu dalekosáhlé, proto bude nutná celospolečenská diskuse a zejména součinnost 

klíčových rezortů a jejich institucí – Úřadu vlády, MPO, MPSV, MŠMT, MMR, MZV, MV, TA ČR a 

dalších – ale i sociálních partnerů při přípravě akčních plánů k realizaci iniciativy Průmyslu 4.0. 

Jednotlivé kapitoly dokumentu s názvem Národní iniciativa Průmysl 4.0 proto popisují současný stav, 

směry dalšího vývoje a klíčové výzvy v jednotlivých oblastech, které je nutno v rámci zvýšení 

připravenosti ČR na principy Průmyslu 4.0 urgentně řešit.  

Součástí dokumentu je 158 doporučení k zavedení české cesty Průmyslu 4.0 do praxe. Předpokladem 

úspěchu je podle autorů vize mj. podpory investic do řešení pro Průmysl 4.0 a podpora aplikovaného 

výzkumu, zajištění kybernetické bezpečnosti a iniciace příslušných právních úprav, sjednocení 

strategického řízení digitálních záležitostí v rámci vlády či vytvoření koordinační platformy Průmysl  

4.0. Předpokladem je i schválení Národního plánu rozvoje sítí nové generace, budování datové sítě s 

inteligentními senzory umožňující distribuovanou analýzu dat v reálném čase či podpora státu při 

budování vysokorychlostní sítě v celé ČR. 

Dokument upozorňuje i na potřebu nového nastavení politik trhu práce a vzdělávání včetně 

rekvalifikace s důrazem na vznik a podporu nových studijních oborů vycházejících z potřeb 

interdisciplinární integrace, na které je koncept Průmysl 4.0 založen.  

V kapitole 8.2.1 Charakter a organizace práce se uvádí: 

Tradiční organizace práce se pod vlivem nových procesů, které budou navzájem více propojené a 

kontinuální, přemění ze striktně oddělené dělby mezi profesemi a činnostmi do struktury, která bude 

výrazně plošná s decentralizovaným rozhodováním. Výkon práce bude kromě běžných pracovních 

činností vyžadovat samostatné rozhodování, které bude podporováno aplikací automatických, 

monitorovacích a optimalizačních systémů, a dále bude zahrnovat i koordinaci, kontrolu a návazné 

aktivity. To přinese zcela nové uspořádání na pracovištích a nový rytmus práce.  

Pracovní týmy budou mít amorfnější strukturu, v daleko větší míře, než nyní budou vznikat ad hoc 

týmy zaměřené na splnění určitého úkolu nebo řešení určitého problému. S využitím komunikačních 

technologií se bude jednat často o týmy založené na virtuálních vazbách, kdy mezi sebou mohou 

komunikovat a spolupracovat odborníci nejen v rámci jedné firmy či jejích regionálních poboček, ale i 

odborníci z jiných firem či samostatní specialisté. Velmi důležitou složkou kvalifikace se stane nejen 

schopnost pracovat v týmu a projektové myšlení, ale i schopnost zvládat jazykové a kulturní bariéry, 

které se zatím stále vyskytují. 

V kapitole 8 Trh práce uvádí materiál následující hrozby pro ČR: 

 Nezvládnutí strukturálních změn na trhu práce: Rychlé změny v rozsahu a struktuře pracovních sil 

a v nárocích na jejich kvalifikaci mohou vyvolat problémy na trhu práce, zejména v případě 

nezvládnutí těchto procesů. Na tyto změny je třeba včas a prediktivně reagovat a připravit 

adekvátní nástroje v rámci politiky zaměstnanosti a sociální politiky. 

 Systém vzdělávání, doškolování a rekvalifikací nebude schopen realizovat změny požadované 

implementací Průmyslu 4.0: Pokud se nepodaří zvýšit excelenci vzdělávacího systému s důrazem 
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na znalosti a dovednosti nezbytné pro nové technologie a pro fungování moderního průmyslu a 

služeb, bude se prohlubovat strukturální nesoulad mezi existujícími a požadovanými znalostmi a 

dovednostmi pracovníků. To by vedlo k propadu ČR v hodnotových řetězcích, k odklonění 

kvalifikačně náročných investic jinam, k blokaci vzniku nových pracovních příležitostí za současné 

masivní ztráty pracovních míst v zastaralých provozech. 

V kapitole 9 Vzdělávání se mimo jiné uvádí 

Všechny oblasti vzdělávání budou ovlivněny Průmyslem 4.0, ale z hlediska obsahu vzdělávání by měly 

být prioritně podporovány přírodní a technické obory z těchto důvodů: 

• Struktura studentů absolventů je už nyní výrazně posunuta směrem k humanitním oborům a 

vytváří strukturální nesoulad s potřebami strategických odvětví. 

• Také služby se tvoří a budou tvořit návazně na exaktní obory (technické, zdravotnické apod.).  

• Studium bude muset poskytovat komplexnější základ, často v kombinaci s poznatky ze 

sociálních a humanitních oborů. 

Rozhodující složkou této podpory by měla být motivace mladých lidí ke studiu technických a 

přírodovědných oborů. 

Z uvedeného i dalších doporučení plyne, že bude účelné hledat cesty, jak koncepčně přepracovat 

systém odborného vzdělávání a přípravy tak, aby ještě lépe reagoval na změny na trhu práce. Tyto 

změny je třeba zjišťovat v předstihu. 

 

2.3. Nová agenda dovedností pro Evropu 

Evropská Komise v červnu 2016 přijala novou komplexní agendu dovedností pro Evropu. Hlavním 

cílem nové agendy je zvýšit zaměstnatelnost občanů Evropy. Zlepšování výuky a uznávání dovedností 

má významně přispět k první politické prioritě Evropské komise, kterou je „Nový impuls pro 

zaměstnanost, růst a investice“. V letech 2016 a 2017 by se členské státy, sociální partneři a další 

strany měly zaměřit na následující priority: 

1. Zlepšit kvalitu a relevantnost nabývaných dovedností 

Je navrženo několik opatření zaměřených na posilování rozvoje základních, klíčových i odborných 

dovedností se zvláštním zřetelem na podporu podnikatelského ducha a na rozvoj digitálních 

dovedností. Návazně by měla proběhnout revize Evropského referenčního rámce pro zajišťování 

kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET) a Evropského systému kreditů pro 

odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). 

2. Zajistit lepší viditelnost a srovnatelnost dovedností 

Mezi plánovanými opatřeními má významné místo revize Evropského rámce kvalifikací směřující k 

větší transparentnosti a srovnatelnosti kvalifikací. Neméně důležité bude i přezkoumání souboru 

klíčových dovedností pro celoživotní učení a zavedení nástroje, který by měl podpořit včasné zjištění a 

doložení dovednostního profilu žadatelů o azyl, uprchlíků a dalších migrantů.  

3. Zdokonalit poznatky a informovanost o dovednostech pro lepší volbu povolání 

Lepší volbu povolání by měly umožňovat lepší poznatky a informace – a to díky revidovanému rámci 

Europass. Využitelnou informační základnu by mělo posílit plánované zdokonalování poznatků o 

dovednostech v hospodářských odvětvích. 

Všechna opatření nové agendy dovedností podporují digitální dovednosti. Komise vyzývá členské 

státy, aby sdílely osvědčené postupy, vypracovaly komplexní strategie pro digitální dovednosti a 

zařadily digitální dovednosti na všechny úrovně vzdělávání a odborné přípravy. 



 

  15 

Přináší také zesílenou podporu národním koalicím, které propojují orgány veřejné správy, podniky a 

subjekty v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a na trhu práce. Navrhované aktivity budou přispívat 

k významnému rozšíření zdrojů digitálního talentu a zajistí, aby byli Evropané vybaveni náležitými 

digitálními dovednostmi. 

 

2.4. Průzkum European skills and jobs (ESJ), organizovaný CEDEFOP 

Na jaře 2014 se 48 676 zaměstnanců z 28 členských zemí EU účastnilo průzkumu, ve kterém byli 

dotazování, jak jejich kvalifikace a dovednosti odpovídá potřebám vykonávané práce. 

Jeden z velmi zajímavých výstupů (obrázek 2) ukazuje, že Česká republika patří mezi země s největším 

nesouladem mezi dovednostmi požadovanými zaměstnavateli a poskytovanými uchazeči o 

zaměstnání. Kolem 55 % lidí nastupujících na pracovní místa nemá potřebné dovednosti. Oproti 

obecnému přesvědčení nevyniká ČR překvalifikovaností. Nepotvrzuje se tak rozšířená hypotéza o příliš 

velkém množství vysokoškoláků a maturantů – těch je cca 1/5, podobně jako v jiných zemích.  

 
Obrázek 2 Chybějící dovednosti a překvalifikovanost v době náboru do zaměstnání, zdroj CEDEFOP, EJS survey, 2014 

 

Naopak patříme mezi země s největším podílem lidí, kterým v době nástupu do práce některé 

dovednosti chybí. To může být způsobeno několika faktory – nevhodnou oborovou strukturou 

absolventů škol a rekvalifikací, nekvalitní výukou odborných dovedností v počátečním vzdělávání a 

v dalším vzdělávání (rekvalifikacích), případně nevhodně nastavenou formou odborné přípravy (malý 

podíl praxe) a nevhodným pojetím všeobecně vzdělávacích prvků ve školství. 
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2.5. Evropský rámec kvality učňovství – návrh ETUC 

Evropská odborová centrála European Trade Union Confederation (ETUC) zpracovala v roce 2016 

doporučení, jak by měl být rozvíjen systém učňovství v Evropě. Materiál vychází z analýzy situace a 

aktuálních změn v jednotlivých zemích EU, z hodnocení best practice i analýzy negativních scénářů. 

Byl konzultován s experty v jednotlivých zemích (včetně ČR, kde byl v konzultačním týmu i zástupce 

Svazu průmyslu a dopravy ČR). 

Podle názoru odborů by učení se praxí a učení na pracovištích mělo patřit v evropských zemích mezi 

hlavní priority, v zájmu usnadnění přechodu mladých lidí z odborného vzdělávání na trh práce a 

v zájmu zajištění přístupu k další odborné přípravě, která zajistí udržení jejich zaměstnání a zkvalitní 

jejich dovednosti a kariéru. 

Návrh standardu kvality učňovství shrnuje: 

 20 standardů kvality přijatých Výkonným výborem ETUC v roce 2013 

 sérii kritérií kvality, které umožňují snadné měření těchto standardů 

 soulad těchto standardů a kritérií s hlavními principy učňovství, které definovala Evropská 

Aliance pro učňovství a které již byly akceptovány Radou EU  

 soulad těchto standardů a kritérií s hlavními principy učňovství, které publikovala Evropská 

Komise na základě výstupů pracovní skupiny EK pro odborné vzdělávání a přípravu. 

Podrobnější rozbor materiálu je obsahem Přílohy 1. 

  

2.6. Spolupráce sociálních partnerů a státu ve vzdělávání v dokumentech EU 

EU má přispívat k rozvoji kvalitního vzdělávání a odborné přípravy tím, že bude podporovat 

spolupráci mezi členskými státy. Členské státy jsou nadále odpovědné za obsah výuky, organizaci 

vzdělávacího systému a systému odborného vzdělávání a jejich kulturní a jazykovou rozmanitost. 

Oblast vzdělávání nepatří do společných politik EU. Na rozdíl od společné měnové a celní politiky má 

vzdělávací politika statut tzv. doplňující politiky.  To znamená, že aktivita EU v této oblasti nezasahuje 

přímo do národní vzdělávací politiky, ale je omezena na podporu členských států. Orgány EU mohou 

členským státům pouze udělit doporučení. Podstata úsilí EU ve vzdělávání spočívá v systematické a 

rozsáhlé finanční podpoře jednotlivých zemí a regionů. Finanční podpora se uskutečňuje na základě 

společně přijatých cílů a prostřednictvím strukturálních fondů a programu celoživotního vzdělávání. 

Z doporučení Evropského parlamentu je aktuální:  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. září 2015 o vytvoření konkurenceschopného 

pracovního trhu EU pro 21. století: přizpůsobení dovedností a kvalifikace poptávce a pracovním 

příležitostem jako cesta k překonání krize (2014/2235(INI))2, kde se mimo jiné uvádí: 

Podpora konkurenceschopného trhu práce v EU 

19. (Evropský parlament – pozn. aut.) je přesvědčen, že pro dosažení konkurenceschopného trhu 

práce v EU je nezbytné uskutečnit ambiciózní reformy, které zvýší začlenění, rychlou flexibilitu, 

inovace a mobilitu a posílí úlohu sociálního dialogu, podnítí vytváření většího počtu pracovních míst, 

která povedou ke kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, podpoří produktivitu a přispějí k rozvoji 

lidského kapitálu, a to se zřetelem na neustále se měnící trhy práce a výrobní vzorce; 

20.  zdůrazňuje, že je nezbytné nadále usilovat o propojení vzdělání, odborné přípravy a trhů práce a 

opakuje, že vytváření inteligentního, udržitelného růstu podporujícího začlenění a vytváření 

pracovních míst v Evropě by mělo být dosaženo prostřednictvím celostního přístupu, který odráží 

                                                           
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-
0321&language=CS&ring=A8-2015-0222 
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potřeby trhu práce a podporuje ohrožené skupiny tím, že zlepšuje pracovní podmínky a poskytuje 

pobídky; 

25.  zdůrazňuje význam lidského rozvoje, profesní flexibility a osobního nasazení; připomíná v tomto 

ohledu, že profesní mobilita je zásadním faktorem a že je třeba vynakládat velké investice na aktivní 

podporu zaměstnanosti a přizpůsobivosti a předcházení úbytku dovedností u nezaměstnaných osob; 

27.  domnívá se, že mezinárodně konkurenceschopná dovednostní základna členským státům umožní 

podchytit všechny vysoce hodnotné segmenty globálního trhu; 

30.  opakuje, že v Evropě musí být uvolněn velký hospodářský potenciál žen a že je nezbytné vytvořit 

ženám odpovídající podmínky a umožnit jim sledovat profesní dráhu a zastávat vyšší pozice ve 

společnostech nebo zahájit vlastní podnikání; zdůrazňuje, že je nezbytné překlenout rozpor mezi 

dosaženým vzděláním žen a jejich účastí a postavením na trhu práce; připomíná důležitost rovnosti 

žen a mužů, což zahrnuje odstranění rozdílu v odměňování žen a mužů a zvyšování míry 

zaměstnanosti žen, a rovněž posílení politiky slaďování pracovního a osobního života, jakožto 

součásti dosahování cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti; 

32.  zdůrazňuje tudíž význam aktivních politik zaměstnanosti a nezbytnost celoživotního učení a 

zlepšování schopnosti občanů přizpůsobit se technologickým změnám; vybízí členské státy, aby 

zvětšily rozsah a zvýšily účinnost aktivních politik týkajících se trhu práce; 

34.  zdůrazňuje, že vzhledem k předpokládaným rychlým změnám trhu práce je nutné investovat do 

oblasti vzdělávání a odborné přípravy dnešních mladých lidí; zdůrazňuje, že politiky týkající se 

dovedností by se neměly zaměřovat pouze na plnění potřeb trhu práce, ale i na průřezové dovednosti 

jednotlivců, které mohou uplatnit při svém rozvoji v aktivní a odpovědné občany; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby respektovaly, že vzdělávání a odborná příprava nejsou pouze nástrojem trhu 

práce ani nemají pouze vzdělávat budoucí pracovníky, ale že se především jedná o základní právo a že 

mají hodnotu samy o sobě; 

Předvídání budoucích požadavků na dovednosti 

35.  je přesvědčen o tom, že pro předvídání budoucích požadavků na dovednosti je nezbytné velmi 

úzké zapojení subjektů trhu práce, včetně organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů a poskytovatelů 

vzdělávání a odborné přípravy, a sice na všech úrovních, zejména pak do fáze přípravy, provádění a 

hodnocení programů odborné kvalifikace, které zajišťují účinný přechod z formálního vzdělávání do 

učebních praxí založených na pracovní činnosti („učení se prací“); 

36.  vyzývá k lepšímu pochopení současných i budoucích požadavků na dovednosti a na zlepšení 

stávajícího Přehledu dovedností EU, aby bylo možno lépe identifikovat mezery v dovednostech a 

nedostatky v určitých odvětvích, povoláních a regionech a aby se zajistilo shromažďování a 

zpracovávání informací o vývoji požadavků na dovednosti a jejich šíření mezi rozhodovací a veřejné 

orgány, vzdělávací instituce a instituce odborné přípravy a zaměstnavatele v zájmu účinnějšího 

předjímání budoucích trendů; 

38.  zdůrazňuje význam integrovanějšího partnerství a důvěry mezi školami, vysokoškolskými 

institucemi, podniky a dalšími příslušnými orgány s cílem odhadnout budoucí potřeby trhu práce, 

přezkum a provádění nových programů odborné přípravy a podporovat spolupráci a výměnu 

osvědčených postupů mezi členskými státy a regionálními a místními orgány, včetně sledování 

nerovnováhy na trhu práce na regionální a místní úrovni; připomíná, že je současně nezbytná 

společenská odpovědnost všech zúčastněných stran a jejich zapojení do dalšího rozvoje nástrojů pro 

monitorování a prognózy; 

39.  je přesvědčen, že členské státy hrají důležitou roli v zajišťování toho, aby existoval dostatek 

učitelů přírodovědných předmětů a matematiky, kteří mohou u mladých lidí rozvíjet dovednosti a 

zájem o předměty týkající se přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky (STEM); 
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Význam neustálého vzdělávání a odborné přípravy pro všechny aktéry trhu práce 

41.  připomíná, že právo na vzdělání je základním právem, zdůrazňuje, že je třeba usilovat o pružnější 

a individuální přístup k profesnímu rozvoji a celoživotnímu vzdělávání a odborné přípravě v rámci 

osobní profesní dráhy, a uznává úlohu, kterou mohou v poskytování těchto hodnot sehrávat veřejné i 

soukromé subjekty, a současně uznává, že vedení a poradenství, které řeší potřeby jednotlivců a 

zaměřují se na hodnocení a rozšiřování jejich dovedností, musí představovat klíčový prvek politik 

týkajících se vzdělávání a kvalifikací již od rané fáze; 

42.  uznává význam podpory učebních praxí založených na pracovní činnosti („učení s prací“) coby 

alternativní možnosti vstupu do zaměstnání; 

43.  konstatuje, že evropské politiky týkající se celoživotního poradenství prokázaly, že mají významný 

dopad na vnitrostátní opatření v oblasti poradenství a že k účinnému celoživotnímu poradenství jsou 

nutné programy zajišťující průřezový pohled na všech úrovních; 

44.  konstatuje, že mladí lidé musí mít k dispozici různé možnosti a že definice těchto možností (praxí, 

odborných stáží) se v rámci Evropy liší; 

45.  je přesvědčen o tom, že nezaměstnaným osobám by měly být nabízeny rekvalifikační programy, 

zejména pak dlouhodobě nezaměstnaným osobám, a že by lidem měly být nabízeny rovněž programy 

v oblasti hodnocení dovedností, které budou posilovat jejich šance na trhu práce, a tyto programy by 

měly být navrhovány a prováděny v úzké spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a odborovými 

svazy, organizacemi zastupujícími nezaměstnané osoby a veřejnými a soukromými službami 

zaměstnanosti, tak aby bylo možné lépe spojit nové dovednosti pracovníků s budoucími potřebami 

trhu práce; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit a provádět zvláštní programy, které budou napomáhat 

opětovnému začlenění dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce; 

49.  zdůrazňuje, že je zapotřebí zvýšit adaptabilitu pracovní síly coby způsob, jak bojovat proti 

budoucímu nedostatku pracovních sil; vyzývá členské státy, aby za tím účelem využívaly strukturální 

fondy, zejména Evropský sociální fond; 

50.  zdůrazňuje, že právo na vzdělání a odbornou přípravu má mimořádný význam pro dlouhodobě 

nezaměstnané; připomíná, že dlouhodobě nezaměstnaní mají největší prospěch z přístupu, který je 

zacílen na jejich specifické potřeby, a nikoli ze standardních opatření; zdůrazňuje, že dlouhodobě 

nezaměstnaní potřebují být informováni o svém právu na odbornou přípravu, že opatření na ně 

zacílená musí respektovat různé varianty využití a že odborná příprava musí být dostupná a důstojná 

a musí řešit skutečné potřeby těchto osob; připomíná, že pokud tyto podmínky budou splněny, 

nezaměstnaní budou schopni využít zvyšování kvalifikace jakožto příležitost ke zlepšení svých  

Posílení kontaktů mezi vzděláváním a zaměstnáním 

54.  je přesvědčen o tom, že by měla být věnována větší pozornost duální odborné přípravě 

prostřednictvím učňovského vzdělávání a pozornost podobným systémům učení založeného na 

pracovní činnosti („učení s prací“), měla by být upřednostňována kvalita bez akademické 

předpojatosti, neboť obvykle usnadňuje začleňování na trh práce a snazší přechod ze vzdělávání do 

zaměstnání a neboť se osvědčila jako účinná, pokud jde o podporu zaměstnanosti mladých 

pracovníků; 

55.  je přesvědčen o tom, že systémy odborné přípravy, které existují v současnosti, jsou výsledkem 

určitých historických a kulturních vlivů a utvářely se působením převládajících právních norem, tradic, 

pedagogických zásad a v institucionálních struktur; 

57.  zdůrazňuje, že každý vnitrostátní systém odborné přípravy je nástrojem k dosahování určitých 

cílů, které se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit, a že každý tento systém by tedy měl být 

posuzován pouze podle toho, jak úspěšný je v dosahování těchto konkrétních cílů; zdůrazňuje, že 
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přenos systému odborné přípravy z jedné země do druhé je možný, pouze pokud podmínky 

v příslušných zemích jsou srovnatelné nebo je lze uzpůsobit; 

58.  znovu poukazuje na důležitost odborného vzdělávání a přípravy pro podporu zaměstnatelnosti a 

získávání odborné kvalifikace mladých; vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby posílily 

relevantnost odborného vzdělávání a přípravy vzhledem k potřebám pracovního trhu tak, že je začlení 

do vzdělávacího systému a zaručí vysoké standardy kvalifikace a kvality odborného vzdělávání a 

přípravy; 

59.  poukazuje na to, že vedle 2 milionů neobsazených pracovních míst v EU existuje mnoho příliš 

kvalifikovaných nezaměstnaných mladých lidí, jejichž kvalifikace neodpovídá poptávce trhu práce; 

proto zdůrazňuje význam lepší součinnosti mezi vzdělávacími systémy a trhem práce, včetně 

seznámení se s pracovištěm, pracovních stáží a spolupráce s podniky, s cílem podporovat a významně 

zvýšit úroveň zaměstnanosti a vytvářet inovativní klastry; zdůrazňuje důležitou roli, kterou mohou 

hrát podniky díky zapojení do vzdělávacích systémů ve svých členských státech; zdůrazňuje, že má-li 

být systém vzdělávání na všech úrovních včetně odborného vzdělávání přizpůsoben současným a 

budoucím potřebám trhu práce, je nutné vypracovat komplexní dlouhodobou strategii, v jejímž rámci 

budou přijata bezprostřední opatření; 

60.  vítá iniciativu Komise v rámci Evropské aliance pro učňovskou přípravu, která má za cíl propojit 

veřejné orgány, podniky a sociální partnery, poskytovatele veřejných služeb zaměstnanosti, zástupce 

mladých lidí a další klíčové aktéry při podpoře systémů učňovské přípravy a iniciativ v této oblasti 

napříč Evropou; 

61.  poukazuje na důležitost duálního vzdělávání a vzdělávacích programů, které kombinují teorii s 

praktickou přípravou, jako klíčového prvku při rozvoji dovedností a kompetencí, které odpovídají 

potřebám trhu práce, a vybízí členské státy k začlenění těchto programů do jednotlivých studijních 

plánů tak, aby umožnily získat praktické zkušenosti, kterých je zapotřebí ke snadnějšímu přechodu 

od vzdělávání a odborné přípravy na trh práce; 

62.  zdůrazňuje význam profesního zaměření a pracovních zkušeností pomocí hodnocení a profesního 

poradenství, které se zaměřuje na individuální dovednosti a potřeby a které poskytují vysoce 

kvalifikovaní poradci v oblasti zaměstnanosti pro zajištění toho, aby mladí lidé byli vybaveni 

správnými informacemi, radami a vedením nezbytnými ke správné volbě povolání; 

63.  zdůrazňuje roli vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy v rozvoji dovedností a 

kompetencí studentů; vyzývá Komisi a členské státy k vývoji vysoce kvalitního a zacíleného profesního 

poradenství, které by mladým lidem během celého vzdělávacího cyklu pomohlo při rozhodování 

ohledně jejich vzdělání a volby povolání; 

64.  konstatuje, že za účelem úspěšného přechodu do zaměstnání je velmi důležité učinit 

informovaná rozhodnutí, rozvíjet smysl pro iniciativu a zvýšit motivaci a sebevědomí, a že by v tomto 

ohledu měla být k dispozici rovněž odpovídající podpora; zdůrazňuje význam kvalitních přechodů, 

mezi něž může patřit přechod ze vzdělávání do zaměstnání, přechod na nové pracovní místo nebo 

přechod mezi zaměstnáním a přerušením kariéry; 

65.  připomíná, že investice do vzdělání a rozvoje dovedností, které odpovídají poptávce trhu a 

společnosti, jsou zásadní pro růst a konkurenceschopnost a také pro evropské povědomí, osobní růst 

a sebedůvěru; zdůrazňuje, že podnikání vyžaduje rozvoj průřezových dovedností, jako je kreativita, 

kritické myšlení, týmová práce a iniciativa atd., které přispívají k osobnostnímu a profesnímu rozvoji 

mladých lidí a usnadňují jejich včasný vstup na trh práce; zdůrazňuje, že by tyto investice měly být 

podpořeny lepší součinností mezi různými evropskými a vnitrostátními iniciativami, které zahrnují 

nejen vzdělávání a odbornou přípravu, ale i další související oblasti, jako zaměstnanost, sociální 
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politika, politika péče o mládež a kultura, jakož i užší spoluprací se všemi zainteresovanými subjekty, 

jako jsou sociální partneři a podniky, aby se osnovy studia sladily s potřebami trhu práce; 

66.  připomíná závazek členských států investovat do vyššího vzdělávání a v tomto smyslu vyzývá 

k postupnému zvyšování standardů vzdělávání a odborné přípravy v evropském vzdělávacím 

systému; vyzývá členské státy, aby uznaly vzdělávání jako klíčovou investici a aby se zavázaly 

investovat do této oblasti alespoň 2 % HDP a dále aby zaručily, aby v tomto odvětví nedocházelo 

k rozpočtovým škrtům; vyzývá Komisi, aby nadále posilovala roli vzdělávání ve strategii Evropa 2020, 

a to tak, že spojí obecné cíle strategického rámce vzdělávání a odborné přípravy 2020 (ET 2020) 

s přezkumem strategie Evropa 2020; 

67.  zdůrazňuje, že pro boj s dlouhodobou nezaměstnaností a zajištění širšího přístupu ke kvalitním 

pracovním místům je zásadní celoživotní investice do lidského kapitálu a do dovedností a zejména do 

zvyšování kvalifikace stávající pracovní síly a nekvalifikovaných pracovníků; vyzývá EU, aby stanovila 

jasné cíle celoživotního vzdělávání v případě chybějících dovedností a rozšířila odbornou přípravu a 

vzdělávání starších pracovníků a zejména pracovníků s nízkou kvalifikací ve věku nad 30 let a osob, 

které předčasně ukončily školní docházku, o komunikační, jazykové a digitální dovednosti; 

69.  je přesvědčen o tom, že je nezbytné na místní, regionální i vnitrostátní úrovni udržovat mezi 

zástupci veřejných orgánů, zaměstnavatelů a zaměstnanců, včetně veřejných a soukromých služeb 

zaměstnanosti a vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy úzké a soustavné partnerství s 

cílem rozvíjet dlouhodobé strategie pro příslušné vnitrostátní trhy práce a nalézt způsoby, jak problém 

nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi co nejlépe podchytit ve všech jeho 

ohledech, a vybízí členské státy, aby takovou spolupráci podporovaly; 

Rozvíjení podnikatelského ducha mezi občany: malé a střední podniky a mikropodniky 

82.  zdůrazňuje, že do všech úrovní vzdělávání a odborné přípravy je třeba začlenit prvky 

podnikatelské přípravy, protože vštěpování podnikatelského ducha mladým lidem v rané fázi 

vzdělávání představuje účinný způsob boje proti nezaměstnanosti, zejména pak mezi mladými lidmi; 

naléhavě vyzývá k aktivnímu dialogu a spolupráci mezi akademickou sférou a podnikatelským 

prostředím za účelem vytvoření vzdělávacích programů, které vybaví mladé lidi požadovanými 

dovednostmi a kompetencemi; 

85.  vyzývá členské státy k tomu, aby snížily daňové zatížení práce; 

87.  je přesvědčen o tom, že by měly být zavedeny pobídky pro podnikatele, aby investovali do 

odborného vzdělávání a učňovské přípravy pro zaměstnance a že by případně měly být za tímto 

účelem zavedeny a rozvíjeny pobídky, neboť jim to umožní rozšiřovat svou činnost a vytvářet nová 

pracovní místa; je přesvědčen o tom, že rozvoj sítí zaměstnavatelů může malým a středním podnikům 

a mikropodnikům pomoci získat přístup k poskytování odborné přípravy a k podpoře, kterou potřebují; 

Inovace a digitalizace: nové dovednosti a pracovní místa 

89.  zdůrazňuje, že je třeba určit širokou škálu nově se rozvíjejících odvětví a klíčových odvětví růstu, 

na které by se členské státy měly zaměřit při rozvíjení své dovednostní základny; 

91.  zdůrazňuje nový trend týkající se společností, které znovu přesouvají svou výrobu a služby do EU, 

a příležitosti, které to přináší v souvislosti s tvorbou pracovních míst, především pro mladé lidi; je 

přesvědčen o tom, že ekonomiky EU mají jedinečnou příležitost k urychlení tohoto trendu přesouvání 

pracovních míst zpět do EU tím, že zajistí, aby dovednosti pracovní síly odpovídaly potřebám podniků; 

92.  zdůrazňuje význam studia v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky 

(STEM) a vyzdvihuje jejich význam v tom, aby Evropa dokázala hrát důležitou roli na celosvětové 

scéně, pokud jde o technologický pokrok; 
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94.  zdůrazňuje, že se EU potýká s nedostatkem dovedností v oblasti přírodních věd, technologií, v 

inženýrských oborech a v matematice (tzv. STEM oborech), zatímco má příliš mnoho absolventů v 

oboru společenských věd; je toho názoru, že pro překonání nedostatku v oblasti pracovních míst a 

studií v oborech STEM jsou nezbytné doplňující iniciativy na evropské a vnitrostátní úrovni; 

doporučuje, aby Evropská komise a členské státy podporovaly atraktivitu a hodnotu oborů STEM a 

aby pobízely mladé lidi, včetně žen, aby se hlásili ke studiu na tyto obory; 

95.  poukazuje na to, že ve 21. století je stále místo pro tradiční know-how, které vytváří stabilní 

práci, již nemohou zabezpečit externí dodavatelé, a které je základem odvětví, v nichž Evropa vyniká; 

vyzývá k tomu, aby byla těmto tradičním dovednostem poskytována podpora, aby se zachovaly a byly 

prostřednictvím odborného vzdělávání předávány dalším generacím a aby byly v zájmu maximalizace 

svého potenciálu vhodně kombinovány s novými druhy know-how, včetně digitálních dovedností;   

Politické návrhy a doporučení 

101.  vyzývá členské státy, aby náležitě zohlednily význam automatizace jakožto trendu, který může 

oslabit kvantitativní význam řady pracovních míst, a aby své programy odborné přípravy pro 

nezaměstnané zaměřily na učení se dovednostem užitečným na pracovních místech s nerutinní prací; 

107.   vyzývá členské státy, aby do svých vzdělávacích programů začlenily vzdělání v oblasti vedoucích 

schopností, řízení, podnikání a finančnictví, poradenství v oblasti zakládání podniků a komunikačních 

technologií, včetně strategií celoživotního učení a aby upřednostňovaly další rozvoj programů 

odborného vzdělávání a přípravy, včetně evropských řemesel, a to s přihlédnutím k rozdílům mezi 

členskými státy v trzích práce a ve vzdělávacích systémech, neboť jednotný přístup pro všechny není 

vhodný; 

110.   vyzývá členské státy, aby podporovaly úzké a systematické zapojení subjektů trhu práce, 

včetně organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců, vzdělávacích institucí a veřejných a soukromých 

služeb zaměstnanosti na místní, regionální a národní úrovni, a to rovněž usnadněním komunikace a 

sdílením informací mezi těmito subjekty, s cílem pomáhat rozvoji užších vazeb mezi vzděláním a 

odbornou přípravou na jedné straně a pracovištěm na straně druhé, lépe přizpůsobovat nabídku 

poptávce a předvídat a plánovat, jaké dovednosti a kvalifikace budou v budoucnu žádané; 

111.  vyzývá Komisi, členské státy a orgány na regionální a místní úrovni, aby poskytly finanční a 

ekonomické pobídky, které budou podporovat účast na neustálém vzdělávání a odborné přípravě s 

cílem zajistit do budoucna kvalifikovanou pracovní sílu; doporučuje vycházet v těchto pobídkách 

z měřitelných a na údajích založených ukazatelů, u nichž lze prokázat účinnost; 

112.  vyzývá členské státy, aby učitelům a vedoucím osobnostem v oblasti vzdělávání poskytovaly 

náležitou odbornou přípravu a zajistily jim neustálý profesní rozvoj, jež těmto osobám pomohou 

využívat ty nejvhodnější výukové metody a umožnit tak evropské mládeži rozvoj dovedností a 

kompetencí pro 21. století; zdůrazňuje proto, že je důležité poskytovat učitelům know-how založené 

na zkušenostech, které kombinuje praxi s teorií, zvláště co se týče nových technologií a digitalizace, 

tak aby mohli předávat tyto znalosti studentům; 

114.  vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly prognózy týkající se měnících se trhů práce, zejména 

v souvislosti s problémy vyplývající z globalizace a prognózy pracovních míst a dovedností, které lze v 

jednotlivých členských státech a ve všech odvětvích očekávat; 
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Z dalších doporučení evropských institucí považujeme za významné: 

Usnesení Rady o obnoveném evropském programu pro vzdělávání dospělých3, jenž s odvoláním na 

Strategii Evropa 2020 vyzývá ke zvýšení prestiže vzdělávání dospělých, mj. úsilím o: 

- zajištění komplexní nabídky kvalitního formálního i neformálního vzdělávání a odborné 
přípravy pro dospělé, jejichž cílem je získání klíčových kompetencí nebo jež vedou k získaní 
kvalifikací na všech úrovních evropského rámce kvalifikací, za podpory občanské společnosti 
a sociálních partnerů, jakož i místních orgánů, 

- podporu úlohy sociálních partnerů a občanské společnosti při stanovování potřeb v oblasti 
odborné přípravy a rozvoji vzdělávacích příležitostí pro dospělé, jakož i optimalizaci zapojení 
ústředních, regionálních i místních orgánů 

- zapojení sociálních partnerů a zvýšení jejich povědomí o tom, že vzdělávání přímo na 
pracovišti včetně poskytnutí možnosti získat základní dovednosti je přínosné i pro ně. 

                                                           
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN 
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3. Model zapojení zaměstnavatelů do slaďování nabídky a poptávky na 

trhu práce 

3.1. Hlavní cíle: 

Slaďování nabídky a poptávky na trhu práce se musí odpoutat od zpětného hašení požárů a zaměřit 

se na výhled vpřed – na nové dovednosti, které bude trh práce potřebovat během příštích 2-5 let. 

Tyto dovednosti je třeba identifikovat, pojmenovat, přiřadit správným povoláním a kvalifikacím. 

Dále je třeba nastavit mechanismy, aby vzdělávací systém tyto dovednosti začal vyučovat. A to ne 

až za několik let, ale nejlépe okamžitě - ve školách během 1-2 let, v dalším vzdělávání včetně 

rekvalifikací během jednoho roku. 

Je třeba významně proměnit počáteční vzdělávání. Definici „všeobecné části vzdělávání“ a 

průřezových témat výuky je třeba významně redefinovat. Méně memorování a více chápání 

souvislostí, méně gramatiky a více komunikace, více informací o fungování digitálního světa do 

humanitních oborů a více etiky a právních souvislostí do oborů technických. Obecně je třeba zvýšit 

prestiž studia v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky (STEM). Proto je třeba 

předefinovat způsob výuky předmětů tvořících základ pro STEM (s důrazem na principy badatelství a 

rozvoje vnitřní motivace žáků) a zajistit rozvoj pedagogů vyučujících přírodovědné předměty. 

Modulární vzdělávání pak pomůže matematice a přírodním vědám dát smysl – pokud se budou 

vyučovat současně s praktickou aplikací. 

V odborném vzdělávání je třeba klást důraz na funkční kompetence a schopnost využívat 

nejmodernější technologie. Obojí nebude možné bez intenzivní spolupráce škol se zaměstnavateli – 

zaváděním prvků duálního systému. To se týká i rekvalifikací. 

Zásadní změny je třeba provést v oblasti kariérového poradenství. Kariérové poradenství musí být 

vysoce profesionalizované. Musí poskytovat relevantní informace o aktuálním a předpokládaném 

vývoji na trhu práce (princip Evidencebased Policy při rozhodování dětí i dospělých) a musí se opírat 

o individuální přístup (analýzu relevantních silných stránek osobnosti a případných omezení); 

současně by mělo kariérové poradenství inspirovat k uplatnění v nejperspektivnějších oblastech 

regionálního trhu práce, k získávání zkušeností v zahraničí nebo jiných regionech (podporovat 

mobilitu) a bourat negativní stereotypy (jako je například nevhodnost technických oborů pro 

děvčata).  

Z hlediska financování je důležité nastavení udržitelného fungování Národní sítě sektorových rad 

v oblasti vymezování aktuálních a budoucích požadavků na dovednosti. V oblasti odborného 

vzdělávání je třeba dořešit financování duálních prvků vzdělávání (učení se praxí) jak v počátečním 

vzdělávání, tak v rekvalifikacích. Rekvalifikace dále vyžadují přepracování mechanismu financování a 

výběru dodavatelů.   
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3.2. Popis modelu 

Základní vizí je překlenutí prostoru mezi prostředím firem a organizací a vzdělávacím systémem 

aktivitami ve vzájemné spolupráci sociálních partnerů, státu a vzdělávací sféry. 

 
Obrázek 3 Model slaďování nabídky a poptávky na trhu práce - základní schéma vazeb 

Oblast A: Aktuální vývoj světa práce popisuje Národní soustava povolání (NSP). Vymezuje jednotky 

práce, které se na národním trhu práce vyskytují, popisuje vykonávané činnosti, obvyklé pracovní 

podmínky a zdravotní omezení. NSP vymezuje i požadované znalosti, dovednosti a požadovanou 

úroveň měkkých kompetencí. Kompetence jsou ukládány v Centrální databázi kompetencí (CDK), 

která propojuje NSP s Národní soustavou kvalifikací (NSK). NSK definuje, jak mají být kompetence 

prokázány a ověřeny zkouškou. Vzniká tak strukturované a jasné zadání pro vzdělávací sféru a 

současně  vzniká možnost ověřovat a uznávat dovednosti získané neformálním učení (například 

výkonem práce).  

NSP na základě zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti je garantováno MPSV, které pověřilo 

správou systému Fond dalšího vzdělávání (FDV). NSK na základě zákona č. 179/2006 Sb. je 

garantováno MŠMT, které pověřilo správou Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Systémy jsou 

nastaveny a funkční (probíhá průběžná aktualizace obou soustav), není ale systémově vyřešeno 

zapojení zaměstnavatelů. V době budování obou systémů v rámci projektů ESF obě soustavy 

vytvářeli přímo zaměstnavatelé v rámci Národní sítě sektorových rad. Po skončení projektů je třeba 

najít mechanismus, jak reprezentativní zapojení zaměstnavatelů do rozvoje obou soustav zajistit.  

Oblast B: Česká republika potřebuje vybudovat a soustavně rozvíjet predikční systém, který bude s 

předstihem upozorňovat na přicházející změny profesní struktury. Současnou a budoucí strukturu 

zaměstnanosti musí dávat do vztahu ke struktuře absolventů jednotlivých oborů škol i absolventů 

rekvalifikací. Protože mnoho rozhodovacích procesů probíhá na úrovni krajů, musí být prognózy k 

dispozici i na úrovni krajů. Předpokládané změny by měly být na úrovni regionů verifikovány 

komunikací s místními zaměstnavateli. Připravovaný projekt KOMPAS (MPSV) podle dostupných 

informací bude tyto potřeby naplňovat. 

MODULÁRNÍ PROGRAMY S PRVKY 

DUÁLU, VZOROVÉ ŠVP 

Oblast A Oblast B Oblast C 

Oblast D Oblast E Oblast F Oblast G 
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Zaměstnavatelé by se měli na predikčním systému aktivně podílet. Na regionální úrovni by měli být 

součástí regionálních platforem, které budou připravovat trendová data v oblasti struktury 

zaměstnanosti a verifikovat trendy, které budou na základě makroekonomického modelování 

predikovány pro jednotlivé kraje. Na národní úrovni by bylo účelné verifikovat predikované trendy v 

jednotlivých sektorech prostřednictvím sektorových rad.  

Výstupem predikčního systému by měly být kvantitativní trendy ve struktuře zaměstnanosti (v 

podobě přímo využitelné pro kariérové poradenství pro prvotní volbu povolání/školy i pro volbu 

rekvalifikací), identifikace oblastí (sektorů, profesí, regionů) s nejvíce ohroženými profesemi (pro 

plánování preventivních opatření) a identifikaci oblastí (profesí, sektorů) s očekávanou významnou 

změnou požadovaných kompetencí nebo s předpokládaným vznikem nových profesí a 

mezioborových kombinací.  Podrobněji viz kapitola 4.1. 

Oblast C: Je třeba nastavit soustavný proces, ve kterém zaměstnavatelé spolu se zástupci 

akademické sféry, vědy a výzkumu a se vzdělavateli budoucí dovednosti pojmenují, zařadí do 

Centrální databáze kompetencí (CDK) a přiřadí současným povoláním, kvalifikacím a oborům 

vzdělání, případně pojmenují povolání a obory nové.  

Pro tento účel bude vhodné inovovat personální i institucionální složení současných sektorových 

rad. Kromě zástupců předních firem, cechů a profesních sdružení bude účelné zapojit i zástupce 

akademické sféry, vědy a výzkumu. Dále bude vhodné nastavit proces soustavného monitoringu 

zahraničních systémů zabývajících se identifikací změn v dovednostech. Podrobněji viz kapitola 4.2. 

Oblast D: Považujeme za účelné, aby stát ve spolupráci se sociálními partnery připravil podmínky, kdy 

zaměstnanci vykonávající ohrožené profese budou motivováni k prohlubování kvalifikace ve 

smyslu nových dovedností, případně rekvalifikováni na perspektivní kvalifikace ještě v době, kdy 

budou mít práci. Zaměstnavatelé ve spolupráci s odbory by měli připravit motivující prostředí a 

vhodné podmínky pro rozvoj těchto lidí tak, aby se neomezila konkurenceschopnost firem a současně 

se udržela dlouhodobá ochota ke vzdělávání dotčených zaměstnanců. 

Oblast E: Navrhujeme inovovat systém rekvalifikací tak, aby bylo možné akreditovat modulární 

vzdělávací programy. Některé vzdělávací moduly budou praktické s možností učení se praxí přímo 

ve firmách (pokud dodrží předem definovaný standard kvality výkonu praxe). Úřad práce bude 

disponovat postupy a odborníky, kteří dokáží identifikovat úroveň kompetencí uchazeče (a jeho 

případná zdravotní či motivační omezení) a bude tyto informace využívat jak při zprostředkování 

práce, tak při výběru potřebných modulů rekvalifikací (a tím celý systém v důsledku zlevní). Bude 

vyřešen i systém financování dlouhodobých rekvalifikací (motivace uchazečů dlouhou rekvalifikaci 

dokončit, motivace zaměstnavatelů poskytovat praxi). 

Oblast F: Kariérové poradenství by mělo být základním nástrojem, který ukáže talentovaným lidem 

příležitosti v profesích, které jsou na trhu práce perspektivní. Nemá smysl přesvědčovat nebo 

nařizovat, ale je třeba poskytovat relevantní informace o současném a předpokládaném vývoji trhu 

práce. Které profese a kvalifikace znamenají jistotu zaměstnání? Kde je možné se spolehnout na 

vysoký výdělek po celou dobu profesního života? Které rekvalifikace zajistí dlouhodobé uplatnění 

s vysokým příjmem?  

Služby kariérového poradenství na školách by měli vykonávat kvalifikovaní odborníci, schopní 

individuálně posoudit silné stránky dítěte, poskytnout mu informace nejen o možnostech 

středoškolského případně vysokoškolského studia, ale především o možnostech budoucího 

profesního uplatnění. Poradci by měli rovněž poskytovat co nejvíce podnětů a inspirací (exkurze ve 

firmách, vývojových pracovištích, experimentáriích atd.). 

Kariérové poradenství pro dospělé se musí rovněž opírat o kvalifikovaný rozbor silných a slabých 

stránek klienta a o aktuální informace o aktuální a očekávané poptávce na trhu práce. 
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Zaměstnavatelé přispějí kariérovému poradenství poskytováním informací o aktuální a budoucí 

poptávce. Dále by měli být aktivní v propagaci svého oboru a vyučovacích předmětů, které s jejich 

podnikáním souvisí. V ČR proběhlo na regionální úrovni velké množství úspěšných akcí tohoto typu 

(dnů řemesel, soutěží, zábavných exkurzí atd.). Je třeba sdílet best practice a aktivně je v regionech 

iniciovat a finančně podpořit. 

Oblast G: Pružné změny kurikula základních, středních a vysokých škol. Ve spolupráci 

zaměstnavatelů a odborníků na vzdělávání vzniknou vícevrstvé kompetenční modely pro jednotlivé 

obory vzdělání. Nejvyšší vrstva popisuje současné a budoucí dovednosti pracovních pozic, pro které 

obor připravuje. Nižší patra pak představují vždy o stupeň obecnější (šířeji přenositelné) dovednosti 

a kompetence, které absolvent musí mít buď pro zvládnutí dovedností v nejvyšší vrstvě, nebo jako 

základ pro celoživotní učení v oboru. Dovednosti a kompetence z pohledu vzdělávání představují 

požadované výsledky učení.  

 
Obrázek 4 Schematické znázornění struktury kompetenčního modelu (kompetenční pyramidy) 

Struktura Rámcových vzdělávacích programů (RVP) středních odborných škol se sladí se strukturou 

kompetenčních pyramid. Nižší patra pyramid jsou stavěna univerzálně – například spodní  tři patra 

budou obsahovat dovednosti a kompetence společné všem absolventům maturitních technických 

oborů. V RVP budou tyto kapitoly představovat obecný základ. Pokud tedy v rámci 

systémuDovednosti 4.0 zjistíme, že všichni technici mají znát principy 3-D tisku, vloží se tento 

požadavek do 3. vrstvy. Díky databázovému řešení se takto přenese adresný požadavek na změnu 

všech odpovídajících RVP (v tomto případě do 48 RVP na maturitní úrovni současně).     

Školy si na základě RVP rozvíjejí a upravují své školní vzdělávací programy (ŠVP). Jen málo z nich 

přitom využívá modulární způsob výuky, kdy teoretické základy z různých vědních oborů jsou učeny 

na příkladech praktického využívání. Tyto postupy jsou pedagogicky velmi účinné, ale organizačně 

náročné, připravit taková ŠVP není jednoduché. Proto součástí každého RVP bude vzorový ŠVP, 

který bude modulární a bude řešit i co největší podíl praxe v reálných pracovních podmínkách (tzv. 

prvky duálního vzdělávání). Vzorový program zpracují státní instituce ve spolupráci s nejlepšími 

školami a zaměstnavateli v sektorových radách. Školy se pak mohou rozhodnout, zda budou učit 

podle vzorového nebo podle vlastního ŠVP (a vzorový program mohou využít jako inspiraci, jak se 

vyrovnat se změnami vyvolanými zapracováním nově identifikovaných dovedností). 
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4. Identifikace potřeb trhu práce a předvídání dalšího vývoje 

4.1. Kvantitativní hledisko vývoje nabídky a poptávky na trhu práce 

4.1.1. Dosavadní přístupy k predikcím a analýzám trhu práce 

Pro včasnou a adekvátní reakci na (aktuální i budoucí) požadavky spojené s kvalitou a kvantitou 

připravených / připravovaných lidských zdrojů existuje jen málo relevantních informací (ve formě 

statistických dat, jejich interpretaci, predikcí, analýz, atd.). Do jisté míry a v některých případech jsou 

tyto informace (v lepší či horší vypovídající hodnotě) dostupné na národní úrovni, na úrovni regionů / 

krajů je jejich relevantnost silně omezena. 

Záměry na vytváření uceleného systému národních a regionálních analýz v ČR byly definovány 

minimálně od roku 2000 formou různě koncipovaných projektů. Realizované projekty byly zaměřeny 

hlavně na nalezení vhodného „predikčního modelu“ pro prognózování vývoje v odvětvích a/nebo 

kvalifikacích. Tyto přístupy byly téměř výhradně zaměřeny na „poptávkovou“ stranu trhu práce (jaká 

bude zaměstnanost v daném odvětví nebo kolik lidí v daných profesích bude v určeném časovém 

horizontu potřeba). Takto zaměřené aktivity byly převážně řešeny v rámci dílčích, výzkumných a 

téměř bezvýhradně jednorázových projektů. 

Současně byly tyto aktivity zaměřeny hlavně na národní úroveň a regionální aspekty této 

problematiky nebyly téměř nikdy postihovány (z důvodu používané metodiky nebo nedostupnosti 

regionálních dat).   

V České republice tyto systémy nejsou v současnosti dostatečně vyvinuty, přičemž existuje řada 

úspěšně implementovaných řešení v mnoha zemích v EU (Irsko, Velká Británie, Švédsko, Dánsko, 

Německo, Rakousko a dalších) nebo jiných rozvinutých ekonomikách (USA, Kanada a dalších).   

Národní úroveň 

Na národní úrovni byly v posledních letech realizovány mnohé aktivity na poli popisu budoucí možné 

poptávky kvalifikací či profesí, které byly uskutečněny prostřednictvím zejména veřejných institucí. 

Měly převážně formu různých analýz, ať již ad hoc formou (často projektově podmíněnými) nebo i 

periodickými výstupy. Mezi výstupy těchto analýz a institucí je možno jmenovat například: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV), který na svých stránkách http://www.vupsv.cz/ 

prezentuje on-line téměř 500 publikací a dokumentů (samozřejmě ne vždy zaměřených na analýzy trhu 

práce). VÚPSV v minulosti zpracoval také kupříkladu některé regionální výstupy, např. „Prognóza trhu 

práce v Ústeckém kraji“ (http://regionalniprognozatrhuprace.vupsv.cz), nebo „Model pro odhadování 

vzdělanostních potřeb  - aplikace pro Moravskoslezský kraj“ (pouze ve formě dokumentu).   

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) na svých stránkách http://www.nuv.cz/ prezentuje on-line téměř 

300 publikací a dokumentů (některé z nich zaměřené na analýzy trhu práce). NÚV rovněž provozuje 

portál Infoabsolvent http://www.infoabsolvent.cz/, který poskytuje zajímavá a aktualizovaná data, 

která jsou jak v datové tak ve výstupové formě velice kvalitní. Je zde sice problém s absencí určitých 

regionálních informací, nicméně z proběhlých diskusí vyplývá, že někteří uživatelé (např. školské 

odbory krajských úřadů) vybrané informace z tohoto portálu využívají pro tvorbu svých vlastních 

podkladů. 

Národní vzdělávací fond (NVF) - kromě „historické role“ této instituce coby „motoru“ propagujícího 

regionální přístupy v prognózování trhu práce, se prostřednictvím svého pracoviště „Národní 

observatoř zaměstnanosti a vzdělávání“ (http://www.nvf.cz/narodni-observator) zabývá rovněž 

různými analytickými výstupy spojenými s tématikou prognóz kvalifikačních potřeb trhu práce. NVF 

také v minulosti realizovala zajímavý projekt pod názvem „Budoucnost profesí“ 

http://www.vupsv.cz/
http://regionalniprognozatrhuprace.vupsv.cz/
http://www.nuv.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.nvf.cz/narodni-observator


 

  28 

http://www.budoucnostprofesi.cz/, který poskytuje zajímavé výstupy pro předpokládaný vývoj ve 

vybraných odvětvích. Jako jedna z mála institucí (lépe řečeno jako jediná instituce) si NVF „troufl“ 

prezentovat střednědobé projekce možného vývoje zaměstnanosti v odvětvích a ze všech 

posuzovaných výstupů se jedná o nejkomplexnější a uživatelsky nejpřívětivější informace o možném 

vývoji (na úrovni ČR, ne regionů).   

Středisko vzdělávací politiky UK (http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/) postihuje hlavně 

problematiku studentů a absolventů vysokých škol, nicméně i ona připravuje různé analytické podklady 

spojené s tématikou prognóz kvalifikačních potřeb trhu práce.  

Nejaktuálnějšími výstupy (2015) pro řešení predikcí potenciálního vývoje poptávky a nabídky 

v odvětvích a profesích na národní úrovni jsou dokumenty z projektu „Překvap“, jehož realizátorem je 

MPSV ČR prostřednictvím své organizace Fond dalšího vzdělávání (FDV). Hlavní výstupy obsahují:  

 40 profilů profesních skupin na národní úrovni vč. očekávaného výhledu situace do r. 2025 

 25 studií vývoje odvětví na národní úrovni vč. očekávaného výhledu situace do r. 2025 

Výše uvedené příklady výstupů jsou jistě zajímavé, metodicky konzistentní a těžící v maximální možné 

míře z existujících datových zdrojů (jakkoliv jsou tyto zdroje na regionální úrovni omezené). Na 

druhou stranu – není známa skutečnost, že by je uživatelé (na které by tyto výstupy měly být cíleny) 

skutečně využívali (ať již z důvodu, že o jejich existenci nejsou informováni, nebo že je nepovažují za 

užitečné či vypovídající).  

Regionální úroveň 

V jednotlivých regionech / krajích (ale samozřejmě také na národní úrovni) se dlouhodobě diskutují 

problémy přetrvávajících disproporcí v poptávce a nabídce na trhu práce, neuspokojeného očekávání 

zaměstnavatelů a vhodného zacílení strategií vzdělávání (formálního i dalšího) a rekvalifikací. 

V některých případech (profesích, sektorech, při řešení aktuálních požadavků atd.) jsou tyto 

problémy poměrně úspěšně a rychle řešeny (např. stále častější spoluprací firem s konkrétními 

školami, realizací krátkodobých vzdělávacích projektů atd.), na druhou stranu je v mnoha případech 

tento problém téměř permanentní. 

Pro včasnou a adekvátní reakci na (aktuální i budoucí) požadavky spojené s kvalitou a kvantitou 

připravených / připravovaných lidských zdrojů existuje jen málo relevantních informací (ve formě 

statistických dat, jejich interpretaci, analýz, atd.). Do jisté míry a v některých případech jsou tyto 

informace (v lepší či horší vypovídající hodnotě) dostupné na národní úrovni, na úrovni regionů / 

krajů je však jejich relevantnost silně omezena. 

Potřebu těchto regionálně zaměřených informací podmiňují minimálně 3 následující faktory: 

 míra dojíždění za prací mimo region bydliště je v ČR velmi nízká – význam regionálně 

zaměřených analýz trhu práce je proto velký 

 i přes skutečnost, že ČR je středně velkou zemí, existují rozdíly ve struktuře regionálních 

ekonomik a tudíž i v regionálních potřebách trhu práce 

 jednotlivé kraje (prostřednictvím krajských úřadů) mají zodpovědnost za směřování 

regionálního středního školství  

Pravidelné regionální analýzy trhu práce jsou v krajích zajišťovány pouze půlročními analýzami úřadů 

práce, které jsou však z důvodu metodiky jen krátkodobé a narážejí na limity datových vstupů. 

V některých krajích se problematikou tohoto typu regionálních informací zabývají, nicméně jsou 

řešeny většinou v rámci dílčích, regionálních nebo dotačních projektů bez významnější metodické 

opory (zejména v predikcích) a z důvodu využití různých metodik či postupů jsou tak vytvářeny 

rozdílné typy výstupů. 

http://www.budoucnostprofesi.cz/
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/
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Existuje tedy vysoká poptávka po takto tematicky zaměřených regionálních informacích a proti tomu 

velmi omezená nabídka. Evidentní je na regionální úrovni také nízká znalost budoucích potřeb 

zaměstnavatelů ve vztahu k počtu a kvalitě požadovaných lidských zdrojů. 

Na úrovni regionů (krajů nebo NUTS 2) jsou analýzy a predikce trhu práce silně limitovány 

dostupností využitelných vstupních dat. Tato omezení silně ovlivňují jak metodiku, tak výstupy 

z regionálních predikcí. Regionální analýzy / predikce byly zpracovány v několika krajích, zejména na 

základě zadání buď krajských úřadů, krajských hospodářských komor nebo různých dalších 

regionálních iniciativ. Pro ilustraci lze uvést výstupy například: 

V Moravskoslezském kraji byl zpracován v r. 2013/14 zpracován dokument „Odhad poptávky a 

nabídky lidských zdrojů v průmyslu MS kraje 2013–2020“, který je k dispozici (včetně popisu metodiky 

postupu) na http://msobservator.cz/profily-ms-kraje-publikace-a-analyzy/. Jednalo se pokus odhadu 

vývoje potřeb lidských zdrojů pro průmyslová odvětví s definovanými omezeními na straně vstupů, 

použité metodiky i výstupů.  

V Jihomoravském kraji se již dlouhodobě prostřednictvím KÚ JM kraje zpracovávají odhady vývoje 

zaměstnanosti (jako jistý doplněk půlročních analýz ÚP) v jednotlivých odvětvích kraje na základě 

pravidelného vyhodnocování výsledků dotazování mezi firmami. Má poměrně impozantní výsledky ve 

vyhodnocování tohoto dotazování (4 tisíce dotazovaných firem, návratnost dotazníků 80%). Jsou 

nicméně zaměřeny na horizont maximálně 12 měsíců. Bližší informace na http://www.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=168630&TypeID=1 

Ve Zlínském kraji byl v r. 2015 zpracován dokument pod názvem „Analýza nabídky a poptávky po 

pracovní síle v oblasti odborných technických profesí ve Zlínském kraji v horizontu 2015 – 2020“. Tato 

analýza byla vytvořena na základě expertních odhadů, a to jednak na poptávkové straně 

(vyhodnocením dotazníkového šetření včetně predikce nahrazující a expanzní poptávky)  jednak na 

nabídková straně (vyhodnocením statistických dat o žácích škol ve Zlínském kraji). Výstupy jsou on-

line k dispozici ke stažení na odkazu https://www.kr-zlinsky.cz/analyza-nabidky-a-poptavky-po-

pracovni-sile-v-oblasti-odbornych-technickych-profesi-ve-zlinskem-kraji-v-horizontu-2015-2020-cl-

3298.html 

  

http://msobservator.cz/profily-ms-kraje-publikace-a-analyzy/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=168630&TypeID=1
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=168630&TypeID=1
https://www.kr-zlinsky.cz/analyza-nabidky-a-poptavky-po-pracovni-sile-v-oblasti-odbornych-technickych-profesi-ve-zlinskem-kraji-v-horizontu-2015-2020-cl-3298.html
https://www.kr-zlinsky.cz/analyza-nabidky-a-poptavky-po-pracovni-sile-v-oblasti-odbornych-technickych-profesi-ve-zlinskem-kraji-v-horizontu-2015-2020-cl-3298.html
https://www.kr-zlinsky.cz/analyza-nabidky-a-poptavky-po-pracovni-sile-v-oblasti-odbornych-technickych-profesi-ve-zlinskem-kraji-v-horizontu-2015-2020-cl-3298.html


 

  30 

4.1.2. Datové zdroje  

Údaje z Výzkumných šetření pracovních sil (VŠPS) zpracovávané Českým statistickým úřadem (ČSÚ) 

jsou dlouhodobě využívány jako hlavní zdroj informací týkající se pracovní síly a její struktury. Šetření 

jsou prováděna kvartálně na vzorku 0,6% domácností v ČR (cca 24 tisíc domácností zahrnujících 

přibližně 55 tisíc osob / respondentů, z toho cca 47 tis starší 15 let) a jsou navázána na metodiky ČSÚ 

a Eurostatu. Data se přepočítávají na celou populaci České republiky podle regionu, pohlaví a věku. 

Spolehlivost odhadu závisí zejména na velikosti skupiny a některé výsledky tedy mohou být zatíženy 

výběrovou chybou. Při interpretaci výsledků je tedy nutné obezřetně posuzovat malé kategorie, kde 

není četnost alespoň v řádu tisíců jednotek (osob). Obecně platí, že údaje se vzorkem menším než 

3.000 se považují za málo spolehlivé a jejich relativní směrodatná odchylka je vyšší než 20 %. Roční 

údaje menší než 500 osob se vůbec nepublikují, neboť jejich směrodatná odchylka je vyšší než 50 %. 

Tato skutečnost je zejména pro regionální výstupy velice omezující a jedinou možností, jak s nimi na 

úrovni regionů smysluplně pracovat jsou agregace, které mohou snižovat praktickou využitelnost. 

Obecně lze říci, že na národní úrovni dávají výstupy víceméně využitelné výstupy, nicméně na 

regionální úrovni (kraje) je z důvodu malého vzorku respondentů přímé využití těchto výstupů velice 

omezené (lépe řečeno nemožné).  

V oblasti charakteristik zaměstnanosti lze na krajské úrovni získat z veřejně dostupných dat VŠPS 

získat informace pouze v následující struktuře: 

 Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let 

 Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání 

 Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE (jen do úrovně sekcí CZ-NACE) 

 Zaměstnaní podle tříd klasifikace zaměstnání ((jen do úrovně 1. oddílu CZ-ISCO) 

 Míra ekonomické aktivity osob ve věku 15 a více let  

 Obecná míra nezaměstnanosti  

 Věk, vzdělání a specifické skupiny nezaměstnaných 

V oblasti zaměstnanosti v odvětvích na krajské úrovni se se dostáváme pouze na úroveň sekcí, což je 

pak zejména u sekce C – Zpracovatelský průmysl velice agregovaný výstup neumožňující bližší 

specifikaci alespoň na úroveň 2místných CZ-NACE - údaje o regionální zaměstnanosti na úrovni 

2místných CZ-NACE v průmyslu jsou z údajů ČSÚ poskytovány agregovaně jen za podniky nad 100 

zaměstnanců, což nemá ve snahách o popis zaměstnanosti v odvětvích žádnou praktickou využitelnost.  

Pro oblast klasifikace zaměstnání můžeme na regionální úrovni z dat VŠPS získat údaje pouze do úrovně 

1 třídy CZ-ISCO. Tato úroveň je pro potřeby monitorování trhu práce nedostatečná. Současně není 

k dispozici rozdělení jednotlivých profesí napříč jednotlivými odvětvími. 

Údaje o věkovém složení zaměstnanců nejsou údaje na regionální úrovni vůbec k dispozici. Přitom se 

jedná o důležité údaje, které by mohly poskytnout informaci o předpokladu postupné generační 

výměny jak na úrovni profesí, tak na úrovni jednotlivých odvětví. Obecně v současné době odchází do 

důchodu v rámci ČR cca 2,5% zaměstnanců ročně napříč celou ekonomikou, nicméně tyto hodnoty se 

mění a navíc v různých odvětvích či profesích jsou výrazné rozdíly.    

Údaje o vzdělanostním složení zaměstnanců nejsou údaje na regionální úrovni vůbec k dispozici.  

Velké naděje a očekávání jsou v rámci různých diskusí k této tématice vkládána do dat České správy 

sociálního zabezpečení (ČSSZ), nicméně výsledky těchto očekávání nejsou v současné době uspokojivé. 

Z proběhlých diskusí vyplývá, že tato data mohou být využita jen do jisté míry a s výrazným omezením 

(např. regionální lokalizace plátce podle místa mzdové účtárny a ne podle místa vykonávání činnosti 

nebo zaměstnání, neexistence zařazení profese daného plátce, neexistence informací o odvětví 
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podnikání zaměstnavatele atd.). Současně i veřejná správa naráží na problémy s jejich poskytováním. 

Vzhledem k dlouhodobě trvajícím diskusím o využitelnosti dat a k dosud téměř nulovým výsledkům pro 

potřeby monitorování nebo predikcí trhu práce se zdá, že tento zdroj dat nebude v blízké budoucnosti 

použitelný. 

Jako vhodná alternativa k regionálně omezeným datům VŠPS a momentálně nedostupným datům ČSSZ 

se jeví údaje, jež mohou být získávány z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), jehož 

vlastníkem je MPSV ČR. Tato data obsahují informace od téměř 19 tisíc ekonomických subjektů, které 

zaměstnávají téměř 2,5 milionů zaměstnanců. ISPV vhodně doplňuje údaje VŠPS u populace 

zaměstnanců (zejména na regionální úrovni), navíc zaměstnání jsou zde shlukována na základě 

podobnosti (i s ohledem na obory RVP) a v rámci ISPV je možné propojit CZ-ISCO (zaměstnání) a obory 

RVP (obory vzdělání). Pro praktické využití dat IPSV bude nutné zavést do tohoto systému další 

informace. 

Jak pro národní, tak regionální úroveň jsou dalšími zdroji informací databázové a informační zdroje 

MŠMT ČR, MPSV ČR (portál MPSV / data a analýzy regionálních poboček ÚP), krajské úřady atd.  

Nabídku pracovních sil představují jednak absolventi všech typů středoškolského, vyššího odborného 

a vysokoškolského vzdělání, kteří vstupují na regionální trh práce, a současně uchazeči o zaměstnání, 

kteří jsou evidováni na regionálních pobočkách úřadů práce. 

Údaje o počtu absolventů středních škol jsou jednou z klíčových informací, které lze využít pro popis 

národního a regionálního trhu práce (jeho nabídkovou část). V případě absolventů středních škol 

(získaných ať již ze zdrojů MŠMT nebo KÚ) je současně nutné pro další kalkulace nutné počítat pouze 

s těmi, kteří po absolvování studia zůstávají na regionálním trhu práce, tj. s těmi, kteří po absolvování 

nepokračují v následujícím terciálním vzdělávání (tedy na VOŠ a VŠ). Obecně v rámci ČR pokračuje ve 

studiu na VOŠ a VŠ 

 cca 66% všech absolventů SŠ kategorie M  

 cca 30% absolventů SŠ kategorie L0 

 cca 34% absolventů SŠ kategorie L5 

V případě lyceí (78 Obecně odborná příprava) se jedná o cca 86% a v případě gymnázií (79 Obecná 

příprava) o cca 95% absolventů pokračujících v terciálním vzdělávání. Údaje o počtu absolventů (stejně 

tak jako počet žáků, počet žáků vstupujících do 1. ročníku atd.) lze získat z databáze MŠMT, konkrétně 

Statistické ročenky školství – výkonové ukazatele http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp. Pro práci 

s údaji za SŠ lze z této on-line databáze vybrat kapitolu Střední školství. Je nicméně důležité zmínit, že 

poskytované údaje nejsou zrovna v uživatelsky přívětivé formě a v regionálním členění často s 

nedotačně strukturovanými informacemi podle oborů atd. Pro potřebné analýzy je tedy většinou 

nutné podat přímý dotaz na MŠMT s žádostí o poskytnutí regionálních údajů v požadované struktuře. 

Druhou (a pravděpodobně jednodušší, rychlejší a operativně účinnější) možností je využívání informací 

z interních databází krajských úřadů (které mají na starosti regionální střední školství). Tyto informace 

většinou nejsou veřejně (či on-line) k dispozici, ale lze získat ze zdrojů odboru školství krajských úřadů. 

Údaje o nezaměstnanosti absolventů středních škol lze využít např. pro popis uplatnitelnosti 

jednotlivých oborů vzdělání na regionálním trhu práce, případně pro určení oborů, které by bylo 

vhodné zvýšeně podporovat při sestavování vzdělávacích politik na úrovni jednotlivých krajů. 

Informace o specifické míře nezaměstnanosti absolventů středních škol lze za celou ČR získat na 

portálu Infoabsolvent až do úrovně oborů vzdělání na stránce 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-1-02/Nezamestnanost-absolventu-podle-

oboru-vzdelani. S využitím dostupných zdrojů, tj. počtu nezaměstnaných absolventů za 1. pololetí 

z údajů MPSV ČR (on-line https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo) a počtu absolventů jednotlivých 

oborů (zdroj dat jednotlivé KÚ) je možné individuálně konstruovat specifickou míru nezaměstnanosti 

http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-1-02/Nezamestnanost-absolventu-podle-oboru-vzdelani
http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-1-02/Nezamestnanost-absolventu-podle-oboru-vzdelani
https://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo
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absolventů SŠ také podle jednotlivých krajů (to však není v nabídce portálu Infoabsolvent, nutno 

vypočítat individuálně). 

V případě počtu absolventů vysokých škol je jejich popis a oborové zaměření (jak na národní tak 

regionální úrovni) obtížnější než v případě středoškolských absolventů. Informace o počtech studentů 

a absolventů VŠ je (stejně jako v případě středoškolských studentů) k dispozici z databáze MŠMT 

(Statistické ročenky školství – výkonové ukazatele) na odkazu http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 

(v samostatných tabulkách ve stažení v Kapitole F - Vysoké školství a související zařízení) nebo také 

v novém (zatím testovacím) režimu na odkazu http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/. Za pomocí těchto 

datových vstupů lze popsat studenty z daného regionu (respektive těch s trvalým bydlištěm v daném 

kraji), ale jen podle jejich studia či absolutoria na jednotlivých vysokých školách, respektive jejich 

fakultách. Nelze tedy přesně vysledovat, jaký obor absolventi z daného regionu skutečně vystudovali. 

Dalším informačním zdrojem o zájmu studentů o studium na vysokých školách je databáze 

„Vysokoškolské vzdělávání v ČR: nabídka a poptávka“, kterou pomocí vlastní aplikace spravuje 

Středisko vzdělávací politiky UK v Praze. Tato databáze poskytuje informace z různých pohledů a její 

nespornou výhodou (oproti výše uvedeným veřejným zdrojům MŠMT) je také členění na obory 

vzdělání (do 2. úrovně KKOV). Poskytuje informace o uchazečích (ne o absolventech) o studium na 

dané vysoké škole nebo v oborech vzdělání v datové řadě od r. 2004. Vlastní aplikace s databází je 

k dispozici na odkazu http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/app/vsuchazeci/. Středisko 

vzdělávací politiky UK v Praze rovněž publikuje informace o absolventech vysokých škol nebo jejich 

nezaměstnanosti na odkazu http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/app/navs2010/. Tato 

databáze umožňuje získat informace o absolventech na úrovni vysokých škol (respektive jejich fakult) 

a ne již na úrovni jednotlivých oborů. 

Míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol je k dispozici na již uvedeném odkazu Střediska 

vzdělávací politiky UK v Praze http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/app/navs2010/. Tato 

databáze umožňuje získat informace o nezaměstnanosti absolventů na úrovni vysokých škol 

(respektive jejich fakult), ne na úrovni jednotlivých oborů. 

Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou evidováni na regionálních pobočkách úřadů práce, tvoří další složku 

nabídky pracovních sil. Údaje o jejich počtu jsou každý měsíc zveřejňovány v pravidelných informacích 

o vývoji nezaměstnanosti na portálu MPSV ČR (viz https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz). MPSV ČR na 

svém integrovaném portálu zveřejňuje rovněž podrobnější údaje o Nabídce a poptávce na trhu práce 

(uchazeči a volná pracovní místa) a to až do 5. úrovně CZ-ISCO na úrovni jednotlivých okresů (viz 

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/trh).  

Z výše uvedených příkladů různých datových zdrojů je evidentní, že bude nutno vybudovat dlouhodobě 

udržovanou datovou základu, která bude obsahovat konzistentní data jak na národní, tak na regionální 

úrovni. Kromě jejich budování a udržování je nutná rovněž dohoda na úrovni agregací vybraných dat 

tak, aby byly jednotné a poskytovaly využitelné informace jednak pro plánovaný predikční systém (viz 

kapitola 4.1.5) a jednak poskytovaly přehledné informace pro uživatele. Současně bude vhodné 

stanovit jejich provázání s Národní soustavou povolání (NSP) a vytvořit „vazebníky“ mezi jednotlivými 

obory vzdělání (podle RVP nebo KKOV) a zaměstnáními (podle CZ-ISCO).  

Problémy s hodnověrností vstupních dat a následných predikcí často vedou k rezignaci a nedůvěře 

k jakýmkoliv projekcím a prognózám („jak můžete zaručit, že vaše analytické výstupy jsou správné, když 

již na začátku pro své modely nebo kalkulace používáte neúplná data?“). 

Je zřejmé, že potřebná vstupní data určitě nebudou dlouhodobě (možná nikdy) dostupná 

v požadované a jasné podobě. Pokud by byla, tak by systém prognózování lidských zdrojů byl již zcela 

určitě k dispozici a mohli bychom těžit z jeho výstupů. 

http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/app/vsuchazeci/
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/app/navs2010/
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/app/navs2010/
https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz
https://portal.mpsv.cz/sz/stat/trh
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4.1.3. Uživatelé výstupů a nedostatky v jejich implementaci do vzdělávacího systému 

Koncept národních a regionálních predikcí a analýz trhů práce ve smyslu budoucího slaďování nabídky 

a poptávky na trhu práce může být smysluplný pouze v tom případě, že bude dodávat informace jeho 

potenciálním uživatelům v požadované struktuře a současně tito uživatelé s výstupy budou dále 

pracovat. 

Systém musí reagovat na poptávku po informacích a predikcích trhu práce ze strany veřejného sektoru 

a škol (vytváření a podporu účelných vzdělávacích programů ve střednědobém horizontu), 

zaměstnavatelů a ze strany zájemců o zaměstnání. 

Je však nutné zdůraznit, že jakkoliv jsou tyto informace důležité, je nutné tato data, interpretace a 

analýzy následně „přetavit“ do vhodných (informačně a analyticky podložených) intervencí, projektů a 

programů. Bez tohoto následného a zásadního kroku budou tyto jistě dobře míněné aktivity jen dalšími 

výstupy bez praktického využití. Celý koncept by měl být „customer driven“, tj. že uživatelé jasně 

definují, jaké výstupy od systému očekávají. 

Níže uvádíme hlavní typy těchto uživatelů a jejich zobecněné požadavky: 

Regionální školství / Vzdělavatelé / Kariéroví poradci na školách 

 Jaké obory mají perspektivu? 

 Jak zacílit výuku pro potřeby zaměstnavatelů? 

 Jaké obory doporučit žákům? 

Zaměstnavatelé / investoři 

 Kolik absolventů a v jaké kvalitě mohu očekávat na regionálním trhu práce? 

 Jaká jsou dlouhodobé tendence na regionálním trhu práce? 

  Jak se může vyvíjet odvětví mého podnikání?  

Krajský úřad (odbor školství) 

 Které obory dlouhodobě cíleně podporovat? 

 Jaké jsou požadavky zaměstnavatelů? 

 Jak zaměřit vzdělávací projekty (dalšího vzdělávání)? 

Správa zaměstnanosti / ÚP 

 Kam směřovat aktivní politiku zaměstnanosti? 
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4.1.4. Slabá místa pro realizaci predikcí trhu práce 

Na základě výše uvedených skutečností lze shrnout hlavní body indikující, co chybí v kontextu analýz a 

predikcí trhu práce (na národní i regionální úrovni) následovně: 

 nedostatek podkladů pro mapování, analyzování a modelování trhu práce (včetně vývoje 
klíčových odvětví, oborů a profesí) 

 chybějící systém, který by výstupy z těchto činností smysluplně implementoval do vzdělávacích, 
inovačních a rozvojových politik  

 predikce a střednědobé analýzy jsou do určité míry vytvářeny na úrovni ČR, nicméně těm 
v naprosté většině chybí regionální dimenze, která je při nízké mobilitě pracovní síly v ČR klíčová 

 existuje poptávka po informacích a predikcích potřeb trhu práce ze strany veřejného sektoru i 
ze strany zaměstnavatelů, ale nabídka těchto informací je velmi omezena 

 dlouhodobě se diskutuje disproporce mezi kvantitativní a kvalitativní nabídkou a poptávkou 
absolventů pro trh práce 

 evidentní je nízká znalost budoucích potřeb zaměstnavatelů ve vztahu k počtu a kvalitě lidských 
zdrojů 

Ke zlepšení situace v oblasti analyzování a predikcí národního i regionálních trhů práce mohou vést 

následující kroky: 

 propojit samostatné zdroje informací o situaci na trhu práce do jednoho funkčního celku, snadno 
dostupného a přehledného pro uživatele 

 poskytovat informace za účelem zvýšení účinnosti politik zaměřených na sladění nabídky a 
poptávky  

 analyzovat specifické problémy trhu práce (například na sektorové úrovni) 

 poskytovat informace, které by umožnily dělat správná rozhodnutí při volbě vzdělání 

 analyzovat střednědobou potenciální nabídku absolventů SŠ a VŠ v krajích včetně střednědobé 
projekce absolventů SŠ a VŠ v jednotlivých oborech vzdělání 

 analyzovat očekávaný vývoj střednědobé poptávky po absolventech SŠ a VŠ podle jednotlivých 
oborů vzdělání ze strany zaměstnavatelů v krajích vč. systému pravidelného monitoringu 
zaměstnavatelů ve střednědobém horizontu 

 vytvořit predikční systém trhu práce (poptávka x nabídka) v jednotlivých oborech a profesích 
(postavený na vhodném národním modelu) 

 zpracovávat dílčí analýzy a průzkumy podle potřeb uživatelů jednotlivých uživatelů informací z 
trhu práce 

 vytvořit informační a datové portály s požadovanými výstupy o situaci a predikcích vývoje trhu 
práce trhu v přehledné formě a s průběžně aktualizovanými informacemi  
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4.1.5. Plánovaný projekt „Kompas“ 

Základem pro smysluplné predikce kvalifikačních potřeb je kvalitní makroekonomický predikční model 

a kvalitní demografické prognózy. Při predikcích je důležité mít na paměti i možný vývoj v rámci 

koncepce Dovednosti / Průmysl 4.0. Predikční makroekonomické modely (postihující zejména budoucí 

expanzní poptávku po pracovních silách) mohou být na čistě regionální úrovni využívány jen v omezené 

podobě a s největší pravděpodobností s velmi rozporuplnými výstupy.  

Proto se jako vhodné jeví využívání predikčních makroekonomických modelů na národní úrovni a jejich 

dezagregace na krajské aplikace, které by následně byly v regionech upřesňovány v rámci tzv. 

„krajských platforem“ se znalostí místního trhu práce (požadavky regionálních zaměstnavatelů po 

pracovních silách, vstupy nových investorů, expanze nebo naopak významný pokles zaměstnanosti u 

významných regionálních firem atd.).  

Je tedy důležité brát prognostické modely ne za ideální, ale důležitý nástroj. Predikční výstupy je tak 

nutno modifikovat, doplňovat a upravovat (minimálně na regionální úrovni) expertním pohledem 

například v rámci doplňujících průzkumů, výstupů z fokusních (oborově nebo profesně zaměřených) 

skupin, diskusí se zaměstnavateli nebo jejich organizacemi a asociacemi (hospodářské komory, Svaz 

průmyslu a dopravy, regionální sektorové rady, klastrové organizace nebo oborové asociace). 

Domnívat se, že střednědobé prognózy potřeb trhu práce budou skutečně přesné, by bylo samozřejmě 

naivní. Na druhou stranu, odmítání těchto postupů, protože nepoužívají (nemohou využívat) na svém 

začátku přesná vstupní data, je druhým extrémem. Nelze předpokládat, že se prognózy 100% vyplní, 

ale měly by vytvořit prostor pro rámcové plánování intervencí v oblasti lidských zdrojů a počítat s tím, 

že průběžně je nutno odhady korigovat a připravovat současně několik možných scénářů vývoje. 

Na základě diskusí a výstupů z předešlých projektů a analýz byl na MPSV spolu s dalšími partnery 
(VÚPSV, NVF, Pakty zaměstnanosti, Svaz průmyslu a dalších) připraven projekt „Kompas“. Tento 
systémový projekt se bude mimo jiné zabývat predikcemi vývoje trhu práce a jeho potřebami na 
národní a regionální úrovni. Projektový záměr byl připraven MPSV ČR. Jeho zahájení se předpokládá 
od začátku r. 2017 a bude spolufinancován v rámci Operačního programu zaměstnanost s délkou trvání 
4 roky. Hlavním cílem projektu je vytváření predikcí trhu práce na národní a regionální úrovni 
s vybudovanou jednotnou metodikou, systémovým přístupem a vybudovanými kapacitami jak na 
národní, tak krajské úrovni pro monitorování a predikce trhu práce. 

Z dosud dosažených výstupů vyplynulo, že pro ČR je v oblasti predikcí vhodné použít kombinovaný 

kvantitativně-kvalitativní prognostický postup zjišťování budoucích kvalifikačních potřeb podpořený 

monitoringem trhu práce. Projekt Kompas tak nestaví „na zelené louce“, ale vychází z doposud 

získaných informací, a to jak pozitivních zjištění, tak identifikovaných nedostatků.  

Podstatou kvantitativních modelů je, že pracují s časovými řadami dat o struktuře zaměstnanosti a 

vzdělání pracovní síly získaných z Výběrových šetření pracovních sil ČSÚ, dále se střednědobou projekcí 

zaměstnanosti ve vybraných odvětvích ekonomiky, s odhady počtu a vzdělanostní struktury budoucích 

absolventů škol a krátkodobě nezaměstnaných. Vyhodnocují vývojové trendy ve struktuře 

zaměstnanosti podle skupin profesí i vzdělání.  

Modely na základě vývojových trendů zaměstnanosti, věkových struktur zaměstnaných a dalších 

faktorů odhadují celkovou poptávku po práci ve střednědobé perspektivě. Odhadnutou poptávku 

v zaměstnáních transformují na poptávku po vzdělání, porovnávají ji s přílivem absolventů a 

krátkodobě nezaměstnaných a vyhodnocují napětí na trhu práce pro definované vzdělanostní skupiny.  

Dosavadní výstupy ukazují, že národní úroveň predikcí je nedostatečná pro kvalifikovaná rozhodnutí 

činěná na regionální úrovni. Je tak třeba dosáhnout výstupů platných i pro regionální úroveň. Tato 
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skutečnost vyžaduje vedle užití kvantitativní metody i uplatnění kvalitativních metod doplněných 

vhodně nastaveným monitoringem trhu práce.  

Projekt Kompas má ve vztahu k predikcím trhu práce tyto cíle: 

 zmapovat, zejména s nástupem čtvrté průmyslové revoluce, kdy se očekávají dopady do celé 
řady oblastí od průmyslu, přes oblast technické standardizace, bezpečnosti, systému vzdělávání 
až po oblast trhu práce nebo sociální systém, potřeby/očekávání v souvislosti s tvorbou predikce 
trhu práce 

 zkvalitnit doposud vytvářené modely (národní a regionální úroveň) na základě zjištěných potřeb, 
tak aby došlo k dosažení očekávaných výstupů 

 zajistit a připravit data v dlouhodobé perspektivě s potřebnou vypovídající hodnotou, která bude 
respektovat princip efektivnosti a udržitelnosti 

 tvorbu relevantních analytických výstupů 

 promítnout nutné změny pro zkvalitnění výstupů prognózy trhu práce do existující podoby 
monitoringu trhu práce realizovaného ÚP ČR mezi zaměstnavateli 

 vytvořit regionální struktury pro hodnocení budoucích regionálních trendů trhu práce,  
identifikaci regionálních specifik trhu práce a potenciálu ke snížení lokálních strukturálních 
znevýhodnění 

 verifikovat modelem dosažených výstupů s pomocí znalostí získaných prostřednictvím 
Barometru trhu práce 

Projekt Kompas bude postaven na následující datové struktuře: 

 Makroekonomická prognóza 

 Výběrové šetření pracovních sil 

 Data o žácích a absolventech škol 

 Data o nezaměstnaných 

 Data ISPV 

Do řešení projektu Kompas budou zahrnuty také relevantní regionální struktury formou tzv. 

„krajských platforem“. Role krajských platforem (ve většině případů pak prostřednictvím 

Teritoriálních paktů zaměstnanosti) na řešení projektu bude spočívat především v poskytování 

odborných konzultací a v předávání relevantních informací.  Zároveň krajské platformy vybudují 

funkční krajské struktury, udržitelné i po skončení projektu, které se budou podílet na naplňování 

systému predikce potřeb trhu práce. V této souvislosti půjde o zajištění následujících činností:  

 zmapování očekávání, která mají potenciální uživatelé v souvislosti s tvorbou predikce 
kvalifikačních potřeb trhu práce;   

 identifikace faktorů majících vliv na změnu trendů na trhu práce 

 osvěta mezi zaměstnavateli k problematice předvídání kvalifikačních potřeb v regionu - podpora 
monitoringu trhu práce prováděného ÚP ČR; 

 součinnost při posouzení odhadů zaměstnanosti v odvětvích v daném kraji předložených ze 
strany realizačního týmu;  

 Verifikace výstupu modelu regionální úrovně 
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4.2. Kvalitativní hledisko - přenos nových dovedností do vzdělávacího systému 

4.2.1. Aktuálně požadované dovednosti 

Aktuální vývoj světa práce popisuje Národní soustava povolání (NSP). Vymezuje jednotky práce, 

které se na národním trhu práce vyskytují, popisuje vykonávané činnosti, obvyklé pracovní podmínky 

a zdravotní omezení. NSP vymezuje i požadované znalosti, dovednosti a požadovanou úroveň 

měkkých kompetencí. Kompetence jsou ukládány v Centrální databázi kompetencí (CDK), která 

propojuje NSP s Národní soustavou kvalifikací (NSK). NSK definuje, jak mají být kompetence 

prokázány a ověřeny zkouškou (podle zákona č. 179/2006 Sb.). Dále definuje požadavky na zkoušející 

– autorizované osoby. Vzniká tak strukturované a jasné zadání pro vzdělávací sféru a současně se 

vzniká možnost ověřovat a uznávat dovednosti získané neformálním učení (například výkonem 

práce).  

NSP na základě zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti garantuje MPSV a to pověřilo správou 

systému Fond dalšího vzdělávání (FDV). NSK na základě zákona č. 179/2006 Sb. garantuje MŠMT, 

které pověřilo správou Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Systémy jsou nastaveny a funkční 

(probíhá průběžná aktualizace obou soustav), není ale systémově vyřešeno zapojení 

zaměstnavatelů. 

Nejvhodnějším mechanismem systémového zapojení zaměstnavatelů do aktualizace a rozvoje NSP 

a NSK je Národní síť sektorových rad4, a to z několika důvodů: 

A. Reprezentativnost členů sektorových rad. Reprezentativnost posuzují zástupci zřizovatele 

sítě SR – Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Agrární 

komorou ČR a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Jen reprezentativní zástupci 

zaměstnavatelů jsou schopni zajistit objektivnost výstupů, experty schopné nastavit věcný 

obsah PK a postupné prosazování PK v praxi firem. NSP a NSK jsou národní soustavy, nelze je 

tedy jako takovou vytvářet nahodile s jednotlivými experty vyhledávanými podle nejasných 

klíčů, bez znalosti jasně prezentovaného, reprezentativního stanoviska zaměstnavatelů. Aby 

byly standardy povolání a kvalifikací akceptovatelná, musí u pracovního stolu sedět i 

konkurenční podniky či svazy, cechy. Konkrétní výsledky práce sektorových rad jsou však 

důkazem, že takové postupy jsou ze strany zaměstnavatelů možné a využitelné. 

B. Transparentní postupy. Síť SR a procesy tvorby jednotlivých PK jsou popsány jasně 

definovanými pravidly v Modelu SR, kde je vymezena pravomoc a odpovědnost všech 

subjektů zasahující do tvorby NSK, vzájemné vazby subjektů a procesů. Model SR obsahuje v 

ČR jedinečný třístupňový systém zapojení zaměstnavatelů do tvorby NSP a NSK. Nominující 

subjekty – svazy cechy navrhují členy SR, členové SR vytvářejí pracovní skupiny nominací 

                                                           
4 Sektorové rady jsou nezávislá a zaměstnavateli organizovaná sdružení odborníků. Jejich cílem v rámci NSK je 
vytvořit systém odrážející skutečné požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance, jejich dovednosti a možnosti 
vzdělávání. Sektorové rady sdružují významné odborníky v oblasti lidských zdrojů ze všech odvětví a sektorů. 
Příklady firem a sdružení zapojených do sektorových rad: ABB s.r.o., AŽD Praha s.r.o., Continental Barum, spol. s 
r. o., Česká pošta, s.p., České dráhy, a.s., ČEZ, a.s., dm drogerie markt s.r.o., E.ON Česká republika, s. r. o., Fatra, 
a.s., Komerční banka, a.s., LAUFEN CZ s.r.o., Letiště Praha, a.s., Metrostav, a.s., OKD, a.s., OREA HOTELS, s.r.o., 
Panasonic AVC Networks, Czech, s.r.o., Pražská energetika, a.s., PRECIOSA, a.s., Siemens s.r.o., Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, ŠKODA AUTO a.s, Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., 
TON, a.s., TONAK a.s., Třinecké železárny, a. s., VEBA, textilní závody a.s., VÍTKOVICE, a.s., ŽĎAS, a.s.., Cech 
čalouníků a dekoratérů, Cech kamnářů, Cech obkladačů, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Svaz 
kovohutnického průmyslu, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Svaz 
polygrafických podnikatelů, Svaz strojírenské technologie, Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu a 
stovky dalších významných firem, svazů a cechů. 



 

  38 

expertů z praxe. Následně pak SR a další subjekty oslovují posuzovatele – další odborníky z 

praxe, kteří se vyjadřují k využitelnosti standardů v jednotlivých firmách. 

 
Obrázek 5 Schéma řízení Národní sítě sektorových rad 

 

C. Model sektorových rad byl úspěšně nastaven a ověřen v praxi, kdy během posledních cca 6 

let vznikly stovky kvalifikací a tisíce jednotek práce a zároveň se nastavila pravidla spolupráce 

veřejné správy a zástupců zaměstnavatelů. 

D. Bezprecedentní rozsah sítě sektorových rad – v předchozích projektech dokázala síť 

sektorových rad prokazatelně zapojit tisíce lidí5 z velkých i malých firem a organizací i 

reprezentantů OSVČ.    

 

Doporučení:  

Systémy NSP a NSK byly vyvinuty v projektech financovaných z ESF a úspěšně ověřeny. Některé prvky 

řešení byly ve své době velmi inovativní (především propojení obou systému přes sdílenou databázi 

kompetencí CDK) a jsou oceňovány institucemi EU jako best practice6. Je účelné zajistit fungování 

těchto systému i do budoucna. 

V současnosti je třeba vyřešit způsob spolupráce státních institucí se sociálními partnery při rozvoji 

obou soustav, a to včetně financování. Zásadní je pokračovat v rozvoji obou systémů v úzké 

spolupráci státu se zaměstnavateli.  

                                                           
5 Přes 240 členů sektorových rad přizvalo do pracovních skupin přes 1500 osob do pracovních skupin, dalších více 
než 1500 přizvaly sektorové rady k připomínkování (role stvrzovatelů). 
6 Například řešitelé evropského systému povolání a kompetencí ESCO se odkazují na české řešení jako na 
významnou inspiraci. 
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4.2.2. Identifikace budoucích dovedností 

Trh práce se kvůli technologiím změní. S rozvojem robotizace a umělé inteligence se za patnáct let 

může zásadně změnit, či dokonce zmizet, až polovina profesí. Profese, které zaniknou, nahradí nové 

pracovní příležitosti. Některé dovednosti nebudou třeba, objeví se zcela nové. Tyto trendy je nutné 

zjišťovat s předstihem – ve spolupráci s výzkumnou a aplikační sférou. 

V ČR již několik let existuje síť sektorových rad, která sdružuje respektované a reprezentativní 

odborníky v oblasti rozvoje lidského kapitálu za jednotlivé sektory (přes 240 členů SR, další stovky v 

pracovních skupinách – viz kapitola 4.2.1). Existuje tedy fungující akceschopná základna odborníků, 

kterou lze posílit o výzkumnou sféru a zástupce firem, které aktivně používají nové technologie, a 

společně s nimi mapovat změny trhu práce související s průmyslem 4.0. 

Systémy NSP a NSK reagují až na situace, kdy se dovednosti stanou standardem. Vzdělávací systém by 

se však měl dívat do budoucna. Cílem je vybudování systému identifikace očekávaných změn v 

požadavcích na dovednosti stávajících i nových povolání (pro časový horizont do 5 let) a vyřešení 

přenosu těchto informací do vzdělávacího systému.  

Navrhujeme doplnění stávajících systémů NSP (č.1) a NSK (č.2) o dva související systémy, 

využívající společný jazyk – centrální databázi kompetencí. Systém č. 3, zde nazvaný Dovednosti 

4.0, má za úkol identifikovat nové dovednosti. A systém č. 4 Kompetenční pyramidy pak slouží jako 

nástroj pro přenos těchto požadavků do vzdělávací soustavy.  
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Základní popis navrhovaného systému Dovednosti 4.0 

Na bázi sítě sektorových rad bude nastavena systémová 

spolupráce aplikační (zástupci zaměstnavatelů) a 

výzkumné sféry (zástupci VŠ, výzkumných pracovišť).  

Vytvoří se metodika a databázový nástroj pro 

shromažďování a vymezení nových a budoucích 

dovedností v jednotlivých odvětvích národního 

hospodářství. Aktivity budou přednostně zaměřeny na 

obory, kterých se aktuálně nejvíce dotýká 4. průmyslová 

revoluce (identifikace oborů a oblastí kompetencí s 

nejvýznamnějšími změnami se využijí výstupy projektu 

KOMPAS, viz kapitola 4.1).  

Bude nastavena metodika práce s budoucími 

dovednostmi a způsob jejich vhodného zapracování do stávajících soustav - Národní soustavy 

povolání, Národní soustavy kvalifikací i do kurikulárních dokumentů počátečního a dalšího 

vzdělávání. Výstupy budou využitelné i pro kariérové poradenství, například pro klienty ÚP. Měly by 

být prezentovány v nástrojích jako je připravovaný JobHUB a poskytovat odpovědi na otázku, jaké 

kompetence ve svém oboru je třeba získat pro udržení konkurenceschopnosti na trhu práce. 

Pro úspěch tohoto záměru je třeba: 

 Vypracování metodiky procesů shromažďování, třídění a vymezování budoucích dovedností a 

pravidla strukturování obsahu.  

 Nastavení soustavného procesu monitoringu změn v dovednostech v systémech vyspělých 

ekonomik. 

 Rozvoj Národní sítě sektorových rad na vyšší kvalitativní úroveň v oblasti spolupráce s vědou a 

výzkumem, zapojení akademické sféry. 

 Zahájit vymezování budoucích kompetencí a profesí v jednotlivých oblastech (včetně 

mezioborových oblastí). 

 Přiřazování nových dovedností do stávajících soustav – NSP, NSK a soustava oborů vzdělání. 

 Zajištění efektivního využívání v práci ÚP a ve změnách vzdělávání (viz dále). 

  
Obrázek 6 Časová osa identifikace dovedností v jednotlivých systémech 

Doporučení: Formou systémového projektu MPSV vybudovat proces identifikování nových 

dovedností, založený na organizačních mechanismech Národní sítě sektorových rad, doplněných o 

zástupce akademické sféry, výzkumných a vývojových organizací. Časový horizont výhledu by měl být 

5 let.   
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5. Systémové využívání identifikovaných potřeb trhu práce 

5.1. Dopady na počáteční vzdělávání 

V současnosti je obsah výuky v na základních a středních školách definován tzv. dvoustupňovým 

kurikulem. První stupeň představují Rámcové vzdělávací programy (RVP), které definuje MŠMT 

(návrhy vytváří jeho přímo řízená organizace NÚV). Jednotlivé školy si pak pro každý vzdělávaný obor 

musí povinně vytvářet své Školní vzdělávací programy (ŠVP).  Soulad ŠVP a RVP pak kontroluje Česká 

školní inspekce. 

RVP definují cíle vzdělávání v podobě výsledků učení (kompetencí absolventa). U středního 

odborného vzdělávání jsou tyto cíle rozděleny do dvou kategorií: Klíčové kompetence a Odborné 

kompetence.  

Zaměstnavatelé jsou do tvorby některých RVP zapojeni prostřednictví tzv. oborových skupin NÚV. 

Těch je 25, mají celkem 250 členů, kteří reprezentují jak zaměstnavatele, tak vzdělavatele (počet 

zástupců zaměstnavatelů je tak řádově menší než v síti sektorových rad). Celé RVP základních škol ani 

klíčové kompetence v RVP středních škol zaměstnavatelé neposuzují.  Systémový přenos požadavků 

trhu práce do RVP zatím neprobíhá, i když je dlouhodobě deklarován záměr přebírat informace ze 

systémů NSP a NSK jako základní vstup při aktualizaci odborné části RVP. 

Při přechodu od závazných osnov na model dvoustupňového kurikula byla jako významná výhoda 

často citovaná možnost úzké spolupráce školy a regionálních zaměstnavatelů při tvorbě ŠVP. Tím 

mělo být zajištěno úzké sepětí výuky s praxí. Existují školy, kde se tuto vizi podařilo naplnit. Nejde 

však o vlastnost systému. Inspekce tento aspekt tvorby ŠVP nekontroluje. Z průzkumů ve školách 

vyplývá, že tato forma spolupráce se často nedaří. Jsou naopak doložitelné případy, že na některých 

školách probíhá výuka odborných předmětů v prakticky nezměněné podobě od 90. let minulého 

století. Díky poměrně vysoké obecnosti RVP mohou být ŠVP velmi rozdílné kvality. 

Jen malé množství škol využívá při odborné výuce modulární přístup. Příčinou je pravděpodobně 

velká pracnost vytvoření takového ŠVP a rovněž řešení organizačních obtíží spojených 

s kombinováním teoretické a praktické výuky. 

Výhody současného systému jsou zaměření na výsledky učení a prostor pro úpravy kurikula ve 

spolupráci školy a regionálních firem. 

Nevýhody současného systému je možné spatřovat v systémově nevyřešeném přenosu aktuálních a 

budoucích dovedností do RVP a následně ŠVP, minimální zapojení zaměstnavatelů do ovlivňování 

jiných částí RVP než odborné kompetence absolventů a malá podpora školám při zavádění 

modulárního vzdělávání. 

Výtku si zaslouží i technická stránka tvorby a aktualizace RVP a ŠVP. Reálně tyto rozsáhlé a 

strukturované dokumenty vznikají v textovém editoru. Pokud by se nyní dohodla změna ve společné 

části RVP (týkající se například všech maturitních oborů odborného vzdělávání), musí NÚV upravit 48 

dokumentů ve Wordu a poslat těchto 48 dokumentů do schvalovacího procesu na MŠMT. Výsledek 

pak školní inspekce může vložit do systému pro kontrolu ŠVP. Informace o změnách se musí do škol 

doručit jinou formou. Pak mají školy čas na změnu ŠVP (až 2 roky), pak do něj teprve začnou nabírat 

žáky a absolventi s novou dovedností se na trhu práce objeví až za 6-8 let od schválené změny.   
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5.1.1.  Návrh inovace – kompetenční pyramidy: 

Kompetenční pyramidy – nástroj pro ovlivňování vzdělávací 

soustavy. Nestačí pouze identifikovat nové dovednosti. Je 

třeba vytvořit mechanismus, díky kterému se zajistí, aby tyto 

dovednosti měli absolventi příslušných oborů ideálně již 

během 1 až 2 let. Současně je třeba zvýšit důraz na průřezové 

a přenositelné kompetence (připravit absolventy na 

celoživotní učení). Uvedených cílů je možno dosáhnout 

rozčleněním požadovaných výsledků učení do několika vrstev 

podle míry přenositelnosti. Kompetenční pyramidy 

jednotlivých oborů budou vznikat odbornou diskusí mezi 

zaměstnavatelskou sférou (sektorové rady) a vzdělavateli 

(NÚV a zástupci škol). 

 

S ohledem na zvyšující se dynamiku změn na trhu práce je třeba zaměřit diskuse na aktualizaci 

společného kvalifikačního (nebo vzdělanostního) základu, který má být dostatečnou základnou pro 

celoživotní učení a mezi profesní a mezioborovou migraci. 

Vícevrstvá architektura (místo současných 2 vrstev RVP navrhujeme vrstev 6) umožní diskutovat 

nejen co do kurikula doplnit, ale také co ze současného kurikula již vypustit. Již dnes dostupnost 

encyklopedických znalostí na internetu (například z chytrého telefonu) vede k úvahám, co si musí žáci 

pamatovat. Do budoucna například systémy rozšířené reality mohou změnit pohled i na dovednosti, 

které jsme dnes považovali za nepostradatelné. 

 
Obrázek 7 Šest pater kompetenční pyramidy 

Význam nižších pater kompetenční pyramidy 

Dnešní komunikace vzdělávací sféry se zaměstnavateli je zaměřená především na praktické 

dovednosti absolventa. Fráze „Řekněte, co má umět – my ho to naučíme!“ se tak ve skutečnosti 

koncentruje na aktuálně vyžadované dovednosti specifické v podmínkách konkrétního 

zaměstnavatele. Ve schématu kompetenční pyramidy představují tyto dovednosti modrý vrchol 
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pyramidy. Jenže právě tyto dovednosti podléhají nejintenzivnějšímu zastarávání. Některé odhady 

hovoří o průměrné životnosti těchto dovedností 3-5 let. 

Další zobecňování již přebírají na svá bedra vzdělavatelé – na národní úrovni experti NÚV, na školní 

úrovni pedagogové školy. Z hlediska celoživotního učení a připravenosti na technologické změny jsou 

však právě témata „jaká výuka přírodních věd nebo jazyků je pro získání těchto požadovaných 

dovedností potřebná“, „jaké další všeobecné poznatky z oblasti technologií nebo organizace práce 

v daném sektoru je účelné poskytnout všem studentům oboru“ nebo „jaké pracovní a studijní návyky 

je potřeba si osvojit“ zásadní. Proto by se měla stát tématy dialogu mezi vzdělávací sférou a 

zaměstnavateli.   

Spodní patra představují základ – nejen pro vyšší patra, ale i pro celoživotní učení. 

Přenositelnost 

Koncept kompetenčních pyramid vychází ze skutečnosti, že významné procento obyvatel během 

svého profesního života musí změnit povolání nebo vykonává povolání jiné, než na které se 

připravovali ve škole. I když vykonává povolání shodné se školní přípravou, dochází ke změnám 

náplně práce a tím pádem vyžadovaných kompetencí. Z dlouhodobého hlediska není možné 

predikovat, která odvětví budou do budoucna poskytovat kvalitní pracovní místa (viz například 

propad a opětovná renesance sklářství v ČR během posledních 20 let). Proto je účelné koncipovat 

vzdělávací programy tak, aby absolventy vybavily co nejvíce přenositelnými dovednostmi. Tedy 

dovednostmi, které využijí i v případě, že budou vykonávat práce v jiném oboru. 

Nižší patra kompetenční pyramidy musí být navržena tak, aby vyhovovala i všem ostatním vyšším 

patrům (v daném stupni vzdělání, oboru, sektoru…). 

Vytvoření této struktury kompetencí nebude jednoduché. Diskuse a hledání konsenzu u nižší pater 

musí probíhat napříč obory. Na druhou stranu právě tyto debaty mohou vést k jasné definici 

univerzálního společného základu a v důsledku zajistit dlouhodobou uplatnitelnost absolventů. 

Pružnost 

Pokud díky systému Dovednosti 4.0 identifikujeme potřebnost změny v některém nižším patře, 

automaticky se přenese do všech RVP na stejném základě. Jedna změna se tak může dotknout 

několika RVP. Takové změny je ale třeba domyslet do důsledků – aby je bylo možné realizovat ve 

vzdělávací praxi. Proto by měl správce RVP současně s návrhem změny v rámcovém programu 

promyslet a navrhnout i úpravy vzorových školních vzdělávacích programů.  

Pro každý RVP by měl existovat alespoň jeden vzorový ŠVP, který by připravoval NÚV ve spolupráci 

s nejlépe hodnocenými školami a se zaměstnavateli nominovanými sektorovými radami. Vzorový ŠVP 

by měl zahrnovat nejmodernější a nejefektivnější výukové metody (modulární vzdělávání, velký podíl 

praktické výuky v reálných podmínkách zaměstnavatelů atd.). Zakomponování nových dovedností by 

mělo být dopracováno tak, aby je získali i studenti v posledním ročníku (a to i v případě, že ve 

standardním kurikulu se budou tyto dovednosti získávat například v ročníku prvním). Rok po 

schválení změny RVP by tak měli být na trhu práce absolventi s novými kompetencemi.  

Školy by měly mít možnost volby, zda budou chtít rozvíjet a aktualizovat svůj vlastní ŠVP, nebo využijí 

vzorový.   
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Obrázek 8 Modelový příklad jednotlivých pater kompetenční pyramidy 

Struktura kompetenčních pyramid 

Kompetenční pyramida je členěna do 6 pater. Nejnižší dvě patra (1. a 2.) obsahují výsledky učení, 

které by měly být společné pro stupeň vzdělání daného typu – tedy například pro všechny maturitní 

obory středního odborného vzdělávání („M“). První patro obsahuje měkké dovednosti, druhé pak 

všeobecné znalosti a dovednosti (IT, STEM, komunikační dovednosti ve vlastním a cizím jazyce atd).  

Třetí patro obsahuje potřebné výsledky učení společné pro všechny obory technické, resp. 

humanitní. Čtvrté patro pak kompetence průřezové pro celý sektor (stavebnictví, elektrotechnika, 

strojírenství, osobní služby atd.). 

Páté patro pak obsahuje kompetence, kterými je charakterizováno příslušné povolání, a tedy i obor 

vzdělání (RVP).  

V šestém patře je zásobník specifických dovedností reálných pracovních pozic na trhu práce, které 

absolvent oboru má být schopen se svou kvalifikací vykonávat ihned nebo po krátkém zapracování. 

Některé z těchto dovedností budou rozvíjeny v rámci ŠVP (specializace), jiné až v rámci celoživotního 

učení. 
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Bloky kompetenčních pyramid 

Patra kompetenčních pyramid se skládají z bloků – logicky seskupených množin kompetencí. Tyto 

kompetence jsou kódovány podle hierarchického systému Centrální databáze kompetencí (CDK), 

kterou sdílejí systémy NSP/NSK a do kterého bude nové dovednosti přidávat i systém Dovednosti 4.0. 

Také v rámci tvorby Kompetenčních pyramid budou do CDK doplňovány nové dovednosti, znalosti 

nebo měkké kompetence, které budou potřebné pro popis výsledků učení v nižších patrech 

kompetenční pyramidy7. Formulace kompetencí pro nižší patra se čerpají z kurikulárních dokumentů. 

 

Spolupráce při tvorbě kompetenčních pyramid 

Identifikace nových dovedností i vymezování kompetenčních pyramid bude probíhat ve spolupráci 

zaměstnavatelů (rozšířené sektorové rady) a vzdělávací sféry (pod vedením NÚV, za účasti nejlépe 

hodnocených škol). V první etapě může být poměrně pracné dojít ke konsenzu o struktuře (jaké bloky 

v jednotlivých patrech, kolik různých 3. pater atd.) i o formulaci jednotlivých kompetencí.  

Výsledkem této diskuse je ovšem nesmírně hodnotný výstup. Kompetenční pyramidy poskytují jak 

jasné zadání pro vzdělavatele, tak i nástroj pro snadnou identifikaci potřebných změn ve vzdělávání a 

k jejich realizaci.  Jsou využitelné i pro poradenství a rekvalifikace (jaké dovednosti z nižších pater si 

musí člověk doplnit, aby byl schopen osvojit si odborné kompetence pro výkon práce. 

Změna struktury RVP 

Aby bylo možné transparentně přenášet požadované výsledky učení do RVP, změní se struktura 

tohoto dokumentu. RVP budou primárně vedeny v databázové formě, dokumenty ke schvalování se 

budou z databází generovat. RVP pak budou napojeny na datové struktury kompetenčních pyramid a 

změna v některé kompetenci se zobrazí i jako návrh změny v RVP (bude-li v nižším patře, pak ve 

všech dotčených RVP). Dokument RVP ve své kapitole 3 – Kompetence absolventa převezme 

strukturu jednotlivých pater kompetenční pyramidy. 

Doporučení: Formou systémového projektu MŠMT přepracovat metodiku tvorby RVP pro 

středoškolské odborné vzdělávání s využitím principu kompetenčních pyramid. Projekt realizovat ve 

spolupráci státu, zaměstnavatelů a vzdělavatelů. Analyzovat možnosti využití tohoto principu i pro 

RVP základních škol, gymnázií a VOŠ a dále pro inovace vzdělávacích programů VŠ.

                                                           
7 Jelikož jsou systémy NSP a NSK založeny na popisu prací a kompetencí pro profesní kvalifikace, zabývají se 
finálními kompetencemi, tedy kompetencemi potřebnými pro kvalifikovaný výkon práce. Při tvorbě 
kompetenčních pyramid bude třeba se zabývat i kompetencemi, znalostmi či dovednostmi, které je potřeba si 
osvojit jako základ, bez kterého není možné získat finální kompetence (například pro „Programování v příslušném 
programovacím jazyce na základě analytické dokumentace – kód CDK j21.D.7127“ je třeba mimo jiné mít 
osvojenou dovednost „výroková logika“, tu ale nyní v CDK nenajdeme). 

Blok 5. 1 Kontrola výroby a stavební dozor 
g11.D.3210  Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve stavebnictví 
g11.D.3310  Kontrola plnění operativních plánů stavebních prací 
g11.D.3410  Provádění technického dozoru na stavbách 
g11.D.3510  Provádění vstupních kontrol surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve stavebnictví 
g11.D.3610  Uplatňování a vyřizování reklamací ve stavebnictví (včetně zjišťování závad) 
g11.D.4351  Provádění zkoušek a měření mechanických, fyzikálních, popř. chemických vlastností surovin, materiálů, 
polotovarů a výrobků pro stavbu 

Obrázek 9 Blok kompetenční pyramidy s kompetencemi ze systému CDK 



 

 

 

 
Obrázek 10 Schematické znázornění rolí jednotlivých pater kompetenčních pyramid 



 

 

5.1.2. Modularizace a vzorové školní vzdělávací programy 

Modulární vzdělávání je v oblasti odborné přípravy nejvhodnější formou. Prokazuje to mnoho studií, 

v ČR se uskutečnilo mnoho úspěšných experimentů a existují školy, které takto učí. Mezi přínosy 

tohoto přístupu jsou dle Paulovčákové (2012) řazeny: 

- propojení obsahu studia, objasnění návazností mezi učivem, odstraňování duplicit ve výuce; 

- zjednodušení a zprůhlednění kontroly plnění studijních povinností; 

- usnadnění studia prostřednictvím stavebnicového systému.  

Navrhnout kvalitní modulární ŠVP je ovšem náročný proces. Tradiční výuka u nás je rozdělena podle 

jednotlivých předmětů. Jak je zřejmé na obrázku 10, jeden vhodně navržený modul v sobě integruje 

prvky teoretické a praktické, a to současně z několika „předmětů“.  

Navržení vhodných modulů tak, aby byly zvládnutelné žáky i pedagogy, vyžaduje zkušenosti. Většina 

škol, které u nás modulární programy využívají, vytvořila své ŠVP v rámci projektů se zahraničními 

partnery. Představa, že všechny střední školy budou schopny pro všechny své vzdělávací programy 

samostatně vytvořit a průběžně aktualizovat modulární ŠVP, je mírně řečeno naivní. 

Doporučujeme, aby součástí každého RVP byl vzorový ŠVP, který bude zpracován modulárním 

způsobem. Program vytvoří experti z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) ve spolupráci 

s nejlépe hodnocenými školami v daném oboru, zaměstnavateli v příslušné sektorové radě a 

s využitím kompetenčních pyramid a zahraničních řešení (především SRN a Rakousko).  

NÚV se sektorovými radami budou rovněž zajišťovat aktualizaci programu při změnách požadovaných 

dovedností. Školám zůstane možnost na základě RVP vytvářet vlastní unikátní školní programy, pokud 

je to účelné.  

 
Obrázek 11 Ukázka definice vzdělávacího modulu (překlad z německého vzdělávacího programu) 

Rámcové i školní vzdělávací programy by měly být spravovány v databázových aplikacích. Rámcové i 

školní vzdělávací programy jsou dnes udržovány a aktualizovány primárně jako textové dokumenty. 

Až ze schválených textových dokumentů se vytvářejí data například pro kontrolní aplikace České 
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školní inspekce. Bude účelné udržovat RVP i vzorové ŠVP v databázových aplikacích, aby 

administrativní náročnost nebyla překážkou změn. Tyto aplikace mohou být přímo napojeny na 

strukturu kompetenčních pyramid (kapitola 5.1.1) a Centrální databázi kompetencí. Aplikace by měly 

být cloudové, aby je bez omezení mohly využívat školy při tvorbě unikátních ŠVP (pokud nevyužijí 

vzorové řešení). 

Kombinací popsaných postupů by zajistila, že reálné změny ve výuce mohou nastat během 1-2 let po 

identifikování nově potřebných dovedností a schválení odpovídající změny v RVP. 

 

Doporučení: Změnou zákona zajistit, aby součástí RVP byl i vzorový ŠVP. Tento vzorový program by 

vytvářel a aktualizoval NÚV ve spolupráci se zaměstnavateli v sektorových radách a nejlepšími 

školami. Vzorový ŠVP by byl modulární s důrazem na velký podíl praxe.   
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5.1.3. Spolupráce zaměstnavatelů, státu a vzdělavatelů, duální prvky vzdělávání  

Při srovnávací analýze českých a německých RVP (TREXIMA a HK ČR, 2015 – viz příloha 2) byly 

identifikovány základní rozdíly mezi českými a německými přístupy ke středoškolskému kurikulu. 

V Německu jsou zaměstnavatelé výrazně více zapojení do nastavování parametrů systému 

vzdělávání na úrovni spolkových zemí. Debatu nad systémovými rozdíly mezi modely středního 

odborného školství ve srovnávaných zemích by však nebylo vhodné předem uzavřít s poukazem na 

aplikaci duálního systému odborného vzdělávání v Německu, neboť některé německé přístupy (jako 

např. způsob a míra konkretizace německých vzdělávacích rámců) lze převzít i v českém prostředí 

poměrně rychle. 

To je velmi dobře patrné na Slovensku, které má historicky vzdělávací systém velmi podobný 

českému. Na Slovensku vznikla v roce 2009 Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu 

s významným zastoupením zaměstnavatelů a od září 2015 byl zaveden volitelný duální systém 

vzdělávání (jeho parametry viz Příloha 3). Systém se postupně rozbíhá a zkušenosti jsou převážně 

pozitivní8. 

Duální vzdělávání, jehož hlavní charakteristikou je propojení všeobecného a odborného 

teoretického vzdělávání ve školách s praktickou přípravou u konkrétního zaměstnavatele, bylo v ČR 

opakovaně diskutováno. Tuzemští experti došli k závěru, že pro ČR není duální systém vhodný 

(údajně by nebylo možné jej uvést do života), máme se soustředit na jiné formy spolupráce firem a 

škol (takzvané „prvky duálního systému“). Projekt POSPOLU připravil sadu doporučení, jejich 

realizace ale vázne. 

Slovenský příklad ukazuje, že se čeští experti pravděpodobně mýlili. Volitelný duální systém může 

být vhodnou cestou i pro ČR. Je tedy vhodné znovu otevřít debatu na toto téma. Na účelnosti 

duálního systému se shodují jak doporučení EU (viz kapitola 2.6), tak i doporučení dalších expertů – 

například evropských odborů ETUC (shrnutí viz příloha 1). Vznikla i studie Úřadu vlády (2015) se 

stejným závěrem 9. 

Současně je vhodné požadovat naplňování závěrů projektu Pospolu (tam, kde nevznikne duální 

systém, prosazovat alespoň jeho prvky s cílem maximalizovat podíl praxe ve firmách v odborném 

vzdělávání). 

Je třeba nastavit spolupráci zaměstnavatelů a státu na národní, sektorové a regionální úrovni. Roli 

koordinačního orgánu na národní úrovni by mohl sehrát Národní dohodou navrhovaný Poradní sbor 

pro rozvoj lidských zdrojů (viz kapitola 2.1) nebo po slovenském vzoru Rada vlády pro odborné 

vzdělávání a přípravu. Takový orgán by nejen prospěl sociálnímu dialogu v oblasti vzdělávání, ale 

přispěl by i ke koordinaci resortů práce a školství. Bylo by účelné zakotvit nová pravidla spolupráce 

státu se sociálními partnery legislativně – například zákonem o odborném vzdělávání. 

Na regionální úrovni je účelné využít nově vznikajících Paktů zaměstnanosti.  

Na sektorové úrovni je nejvhodnější stavět na Národní síti sektorových rad – viz kapitola 4.2.1 

  

                                                           
8 Například trenčínský župan Jaroslav Baška na jaře 2016 uvedl: „Sme krajom, ktorý má v aktuálnom školskom 
roku najvyšší počet žiakov zapojených do duálneho vzdelávania v rámci všetkých krajov. Pokiaľ ide o budúci 
školský rok, počet zamestnávateľov sa zvyšuje z pôvodných 12 na 44, počet učebných zmlúv stúpol z pôvodných 
sto na 316 požadovaných učebných miest zo strany zamestnávateľov. Zapojených škôl nebude 6, ale až 18.“ 
9https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/vydavatelstvi/vydane-publikace/dualni-system-odborneho-vzdelavani-
jako-reseni-potreb-trhu-prace-v-cr-136172/ 

https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/vydavatelstvi/vydane-publikace/dualni-system-odborneho-vzdelavani-jako-reseni-potreb-trhu-prace-v-cr-136172/
https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/vydavatelstvi/vydane-publikace/dualni-system-odborneho-vzdelavani-jako-reseni-potreb-trhu-prace-v-cr-136172/
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Doporučení: Vytvořit národní platformu pro dialog státu a zaměstnavatelů pro oblast odborného 

vzdělávání. Rozvíjet Národní síť sektorových rad jako komunikační platformu zaměstnavatelů se 

státem a vzdělavateli na sektorové úrovni. Posilovat pozici zaměstnavatelů v krajských Paktech 

zaměstnanosti s důrazem na témata odborného vzdělávání a spolupráce firem a škol. Prosazovat 

maximální podíl praxe ve firmách v programech odborného vzdělávání a otevřít znovu debatu o 

volitelném duálním systému.  
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5.2. Dopady na další vzdělávání (rekvalifikace) 

Inovované rekvalifikace. V předchozích letech se podařilo prosadit, aby ty rekvalifikace, pro které 

existuje profesní kvalifikace NSK, byly povinně zakončovány touto zkouškou. Teoreticky je tak 

zajištěno, že absolventi těchto rekvalifikací mají dovednosti požadované zaměstnavateli. Reálná 

situace je ovšem méně růžová.  

Systém rekvalifikací je nedostačující, a to z těchto pohledů:  

 struktura rekvalifikací - vzhledem k soutěženým zakázkám na období 3 let není možné 

rekvalifikace přizpůsobovat potřebám regionálních trhů práce; 

 obsah a rozsah rekvalifikací – nízký podíl praxe a nedostatečná délka trvání u technicky 

zaměřených kvalifikací;  

 nepružnost - každý účastník absolvuje celou rekvalifikaci bez ohledu na jeho vstupní 

kompetence.  

Fakta, která tyto nedostatky současného modelu rekvalifikací dokládají, jsou následující: Podle 

Analýzy zaměstnanosti 2014 (MPSV, materiál pro RHSD, červen 2015) se z celkových nákladů na APZ 

6,7 mld. Kč podílely rekvalifikace pouze 0,344 mld. Kč, tedy cca 5 procenty. Počet rekvalifikovaných za 

rok 2014 je velmi nízký (46 tis.).  Průměrné náklady na jednu rekvalifikaci jsou 7,5 tis. Kč. To je velmi 

nízká částka. Ukazuje to důsledky nesmyslného soutěžení „na cenu“. Za tyto náklady je nemožné 

rekvalifikovat na průmyslové nebo řemeslné profese (se spotřebou materiálu, odpisy zařízení…).   

Pozitivním trendem je rostoucí podíl zvolených rekvalifikací (44 % z celkového počtu), i když nejde ani 

tak o systémové řešení, jako spíše o obcházení nesmyslného modelu soutěžení dodavatelů na 3 roky. 

Zkušenosti ukazují, že současné krátké rekvalifikace (150 až 300 hodinové) jsou nedostatečné, 

pokud máme vychovat použitelného zaměstnance například pro průmysl. Rovněž by bylo účelné 

začlenit do rekvalifikačního procesu praxi přímo v podnicích, což je v dnešním modelu obtížné.  

Z nízkého počtu osob, které prošly individuální bilanční diagnostikou (za rok 242 interně a 1217 

externě) je patrné, že ÚP ČR příliš neposuzuje individuální kompetence jednotlivců. Patrně není ani 

využívána síť pracovišť pro ověřování a uznávání kompetencí získaných neformálním a informálním 

učením, vybudovaná v projektech UNIV. Z výše uvedeného vyplývá, že je nutno zaujmout k 

rekvalifikacím nový přístup - zavést modularizaci rekvalifikací, ke které se budou moci vyjádřit 

zaměstnavatelé jakožto klíčoví uživatelé a zajistit provázanost rekvalifikací s Národní soustavou 

kvalifikací a také rychlejší reakci na změny související s Průmyslem 4.0. Vyšší kvalitu a účinnost 

rekvalifikací lze dosáhnout za předpokladu, že výstup projektu - návrh systémového řešení 

financování modularizace rekvalifikací při zapojení zaměstnavatelů, včetně nastavení standardu 

kvality praxe  a také návrh změn v pravidlech udělování akreditací vzdělávacích programů bude 

plošně implementován. A to do procesu udělování akreditací vzdělávacích programů, činnosti 

rekvalifikačních zařízení a činnosti ÚP ČR.   

Implementace do činnosti rekvalifikačních zařízení by se měla především odrazit v nabídce 

modularizovaných vzdělávacích programů a užší spolupráci se zaměstnavateli v jednotlivých 

regionech. Tato spolupráce by měla spočívat v zajištění praktické části modularizované rekvalifikace 

a diagnostiky vstupních předpokladů, která by měla být součástí modularizované rekvalifikace, a 

mělo by ji provádět rekvalifikační zařízení jako smluvní partner ÚP ČR.  Kvalita modularizovaných 

rekvalifikací musí být zajištěna jak procesem udělování akreditací vzdělávacích programů MŠMT, tak 

procesem zabezpečování rekvalifikací ÚP ČR. 

 

Financování rekvalifikací je nutné upravit tak, aby uchazeči byli motivování zapojit se do 

dlouhodobých rekvalifikací a vytrvat v nich až do získání dané kvalifikace. Je třeba diskutovat o 

modelu postupně se zvyšující odměny za práci v rámci dlouhodobé rekvalifikace. Současně je třeba 
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dořešit motivaci firem k získání akreditace (splněním standardu praxe) a poskytování praktických 

modulů rekvalifikací. Zvýšené náklady plynoucí z výše uvedených opatření by mohly být 

kompenzovány kvalitní analýzou kompetencí uchazeče PŘED vstupem do rekvalifikace a výběrem 

pouze těch modulů, které potřebuje (individuální přístup).  

Doporučení: Formou systémového projektu definovat a ověřit pravidla pro výkon významné části 

rekvalifikací přímo ve firmách (praktické moduly podle definovaného standardu praxe) a dořešit 

problematiku akreditací modularizovaných programů včetně akreditace firem. Legislativní změnou 

změnit financování rekvalifikací tak, aby uchazeči byli motivováni dokončovat dlouhé rekvalifikační 

programy.  
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5.3. Kariérové poradenství 

Kariérové poradenství je třeba vnímat jako proces rozvoje kompetencí občanů ke správnému 

kariérovému rozhodování. To by mělo být založeno na: 

 věrohodných informacích o trhu práce a jeho očekávaném vývoji; 

 pochopení a pojmenování silných stránek člověka; 

 inspiraci odbourávající stereotypy („špinavá výroba“, „nevhodnost technických oborů pro 

děvčata“). 

Kariérové poradenství pro děti i pro dospělé by měli vykonávat kvalifikovaní profesionálové 

s dostatečnou časovou dotací na tuto činnost. Měli by mít k dispozici data o vývoji na trhu práce a o 

mzdové úrovni v mezinárodním, národním i regionálním měřítku.   

Zaměstnavatelé by měli spolupracovat s úřadem práce i kariérovými poradci a prezentovat 

perspektivní obory. 

Doporučení (viz Národní dohoda): Zavést samostatnou funkci kariérového poradce pro základní a 

střední školy (odděleno od funkce výchovného poradce), a systémově zakotvit pozici kariérového 

poradce v rámci systému vzdělávání a služeb zaměstnanosti, poskytovaných MŠMT a MPSV.  

Personálně a systémově stabilizovat Informační a poradenská střediska ÚP. Využít společných 

prezentací vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů na veletrzích vzdělávání, burzách práce, dnech 

otevřených dveří, propagace úspěšného uplatnění absolventů, atd. Dopracovat a provázat existující 

informační systémy pro získávání relevantních dat pro kariérové poradenství, dopracovat 

funkcionality těchto systémů, včetně nástrojů pro tvorbu kvalitních predikcí budoucích kvalifikačních 

potřeb trhu práce. 

 

5.4. Ohrožené profese 

Ohrožené profese – prostor pro významnou roli odborů. Jak vyplývá z analýzy OECD, ČR patří mezi 

země, kde je nejvíce pracovních míst ohrožených automatizací. A to jak úplným zánikem, tak 

významnou změnou dovedností. Nové dovednosti mohou znamenat pro zaměstnance obdobné 

riziko, jako zánik místa. Velmi nízká ochota ke vzdělávání u dospělých, obzvláště u lidí s nižší 

kvalifikací, může představovat významnou překážku v udržení schopnosti vykonávat práci v souladu 

s měnícími se požadavky.  

Považujeme za účelné, aby stát ve spolupráci se sociálními partnery připravil podmínky, kdy 

zaměstnanci vykonávající ohrožené profese budou motivováni k prohlubování kvalifikace ve 

smyslu nových dovedností případně rekvalifikováni na perspektivní kvalifikace ještě v době, kdy 

budou mít práci. Zaměstnavatelé ve spolupráci s odbory by měli připravit motivující prostředí a 

vhodné podmínky pro rozvoj těchto lidí tak, aby se neomezila konkurenceschopnost firem a současně 

se udržela dlouhodobá ochota ke vzdělávání dotčených zaměstnanců. 

Doporučení: Ve spolupráci zaměstnavatelů s odbory vysvětlit lidem, že 4. průmyslová revoluce může 

být pro každého příležitost získat lepší práci, ale jedinou cestou k tomuto cíli je vzdělávání a získávání 

nových kvalifikací. 
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Příloha 1 Shrnutí materiálu: A European Quality Framework For  

Apprenticeships. A European Trade Union Proposal 

 

Autor: evropské odbory ETUC a Unionlearn, originál studie: 

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/a_european_quality_framework_fo

r_apprenticeships_en.final_.corr_.pdf 

1. Aktuální změny ohledně učňovství v Evropě 

Legislativní změny 

Francie 

Novelizace Zákoníku práce doplněním Zákona o odborné přípravě, zaměstnanosti a kariérového poradenství, 
který vznikl na základě národní multisektorové dohody podepsané sociálními partnery v prosinci 2013. Zákon 
přinesl mj. vznik Národní rady pro zaměstnanost, odbornou přípravu a kariérové poradenství – tripartitní 
orgán, který odpovídá za podněcování regulativních a legislativních iniciativ vztahujících se k zaměstnanosti,  
odborné přípravě a kariérovému poradenství. Dále odpovídá za účast na hodnocení politik zaměstnanosti a 
odborné přípravy, za koordinaci státních agentur na národní a regionální úrovni a dalších klíčových hráčů 
zaměstnanosti (sociálních partnerů, místních autorit, specializovaných orgánů).  

Francouzský prezident stanovil cíl dosáhnout počtu 500 tisíc učňovských míst do roku 2017. 

Belgie 

Ve Valonsku byla v letech 2014 a následně 2015 přijata Dohoda o spolupráci v oblasti naplňování zákona o 
duálním vzdělávání. Cílem dohody bylo zvýšit kvalitu učňovství, vyjasnění a harmonizaci existujících opatření 
zaměřených na (učňovské) kontrakty, zlepšení podpory pro učně ve vzdělávacích institucích a na pracovištích, 
podpora pokroku mezi vzděláváním a odbornou přípravou a zavedení škály odměn učňům. Zákon také zavedl 
přesnou definici učňovství (doslovně ve studii uvedena) 

Španělsko 

Královským dekretem z roku 2012 byly zavedeny dvě formy učení se prací: kontrakty pro odbornou přípravu 
a učňovství na jedné straně a duální systém odborného vzdělávání na straně druhé.  

Rumunsko 

Zákon o učňovství z roku 2005 byl v roce 2013 novelizován a mj. přesně definoval pojem učňovské přípravy 
(definice ve studii přesně uvedena). 

Procesy přezkumu aktuální situace ohledně učňovství v Evropě  

Irsko 

Proces přezkumu učňovství v Irsku byl zahájen v roce 2013. V rámci přezkumu byla navržena nová definice 
učňovství (ve studii uvedena). Je navržen vznik Rady pro učňovství, která by měla být řízena zaměstnavateli, 
se zapojením sociálních partnerů (zástupci byznysu, odbory). Měl by být prostor pro rozšíření učňovství do 
nových povolání. Návrh řeší témata jako: 

- nábor a registrace 

- kurikula 

- hodnocení 

- vývoj 

- incentivy pro zaměstnavatele 

- mechanismy získávání zpětné vazby 

- LMI (Labour Market Intelligence) 

- PR kampaně, branding 

- strukturální fondy a zdroje EU 

Plán implementace byl publikován v červnu 2014, zajistil ustavení Rady pro učňovství, dále formuloval tři fáze 
prací:  

- revize učňovství a identifikace nových příležitostí 

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/a_european_quality_framework_for_apprenticeships_en.final_.corr_.pdf
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/a_european_quality_framework_for_apprenticeships_en.final_.corr_.pdf
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- vývoj návrhů 

- ukotvení struktur 

 

Velká Británie 

Velká Británie má decentralizovaný rámec učňovství, s odlišnými systémy v Anglii, Walesu, Skotsku a Severním 
Irsku.  

V Anglii byl proces revize učňovství spuštěn v roce 2012 a přinesl sérii doporučení. V tomto novém přístupu je 
učňovství založeno na standardech vytvářených zaměstnavateli tak, aby odpovídaly jejich požadavkům, učni 
musí předvést své kompetence prostřednictvím přísných, nezávislých hodnocení navržených spolu se 
zaměstnavateli. 

Institut tzv. „průkopníků“ (trailblazers) – skupina zaměstnavatelů založená za účelem přepracování standardů 
učň. oborů pro různá povolání v jejich sektorech. 

Předseda vlády stanovil cílovou hodnotu 3 milionů nových učňovských míst od roku 2020 a navrhl zavést daň 
vztaženou k učňovství od roku 2017.  

Počínaje zářím 2015, všechny nabídky na kontrakty s vládou vyšší než 10 mil. liber musí obsahovat konkrétní 
závazek v oblasti učňovství.  

Vláda také navrhla ošetřit pojem „učňovství“ zákonem, aby nedocházelo k jeho zneužívání.  

 

 

Nové strategie ke zlepšení učňovských systémů 

Německo 

Federální a zemské vlády se spolu se sociálními partnery (organizacemi zaměstnavatelů a odborů) dohodli na 
společné strategii „Aliance pro počáteční a další (odbornou) přípravu 2015-2018“, která představila sérii 
opatření zaměřených na zlepšení přípravy mladých lidí pro jejich povolání a svět práce.  

Bylo přislíbeno 20 tisíc nových učňovských míst v roce 2015 nad rámec stavu roku 2014. 

Každý zájemce o učňovské vzdělávání, kterému se do určitého data nepodařilo získat učňovské místo, musí 
dostat minimálně 3 nové nabídky. Podniky dále přislíbily ročně vytvořit 20 tisíc pozic tzv. „vstupní přípravy“, 
které tvoří jakýsi most k vlastním učňovským místům.  

Dánsko 

V roce 2014 byla přijata reforma nazvaná „Zkvalitnění odborného vzdělávání a přípravy“. Struktura reformy 
byla definována na základě diskusí mezi vládou a sociálními partnery (organizacemi zaměstnavatelů a odborů). 

Formulovala 4 cíle a ke každému z nich měřitelné indikátory.  

 

 

Restrukturalizace administrativních struktur určených k implementaci učňovských politik  

Nizozemí 

V Nizozemí Ministerstvo školství, kultury a vědy v srpnu 2015 předalo ústřední poradní úlohu v oblasti politiky 
učňovství nové nadaci, "Spolupráce mezi odborným vzděláváním a trhem práce" (Stichting Samenwerking 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven - SBB). SBB je nyní zodpovědná za výzkum trhu práce, rozvoj a udržování 
struktury kvalifikací a za akreditace podniků pro poskytování učňovských míst. Kromě toho počet jednotlivých 
sektorových "znalostních center" byl snížen ze 17 na 8 širších „sektorových komor“ - strojírenství a zastavěné 
prostředí; mobilita, doprava, logistika a námořnictví; zdravotnictví, sociální péče a sport; obchod; ICT a tvůrčí 
odvětví; potravinářství, zemědělství a pohostinství; obchodní služby a bezpečnost; specializované znalosti.  

 

Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy a sociální partneři mají rovné zastoupení v každé sektorové 
komoře a v rámci SBB. 
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Zajímavé informace a argumenty z dalších kapitol: 

Výzvy k řešení 

Pokles počtu učňovských míst 

S výjimkou Španělska, kde se během 3 let od zavedení systému kontrahovaného učňovství (vč. duálního systému) 

počet míst zvýšil 4násobně, v Evropě dochází k poklesu, v nejlepším případě ke stagnaci počtu učňovských míst 

(doloženo daty).  

Autoři (odbory) to s poukazem na podstatu učňovství (kombinace učení se ve škole a učení se prací) dávají do 

souvislosti s problémovou ekonomickou situací v Evropě posledních let, z níž vyplývá i problematický stav trhu 

práce. Autoři říkají, že klíčovým sdělením při komunikaci poklesu (stagnace) počtu učňovských míst je situace, 

kdy si zaměstnavatelé nemohou rozšiřovat své závazky vůči novým zaměstnancům, což v sobě zahrnuje i učně. 

V nejhorším scénáři dokonce dochází k propouštění učňů, což např. irské autority donutilo k zavedení schématu 

RAPS (Redundant Apprentice Placement Scheme), které umožnilo 2 250 nadbytečným učňům pokračovat 

v odborné přípravě. 

Nesoulad nabídky a poptávky 

Korelace mezi nabídkou učňovských míst a poptávkou po nich je další klíčové téma. Např. v Německu v roce 2014 

získalo 522 231 mladých lidí učňovská místa, ale místo jich hledalo 603 240, což činí rozdíl 81 099. Z pohledu 

zaměstnavatelů na druhou stranu zůstalo 37 101 učňovských míst neobsazeno.  

Dokončení/předčasné ukončení odborné přípravy 

V Dánsku v roce 2012 dokončilo vzdělávání pouze 52 % učňů. Dánská vláda chce podíl do roku 2020 zvýšit na 

60 %. 

V Lucembursku nedokončilo obor 70 % procent učňů, kteří se začali vzdělávat ve školním roce 2010/2011.  

Ve Francii míra předčasných odchodů z učebních oborů učňů, kteří podepsali kontrakty v roce 2011/2012, činila 

27 %.  

V Německu se míra předčasných ukončení vzdělávání pohybovala v letech 2009-2013 na konstantních 25 %.  

Průzkum provedený v Anglii prokázal, že z těch, kteří ukončili vzdělávání mezi srpnem 2011 a březnem 2012, jich 

řádně dokončilo 82 % a 18 % jich vzdělávání nedokončilo (nezískali kvalifikaci). V Irsku byla míra předčasných 

odchodů z učňovských oborů 17 % v roce 2012.  

Autoři v této souvislosti upozorňují na slabost a nevhodnou alokaci času a zdrojů, a to jak vzdělávaných, tak 

systému jako celku a vznáší otázku, zda žáci včas a řádným způsobem měli k dispozici kariérové poradenství od 

kvalifikovaných kariérových poradců (ať už před vstupem do odborného vzdělávání nebo v jeho průběhu), aby 

mohli činit informovaná a kvalifikovaná rozhodnutí. 

Retence (přechod ze vzdělávání na trh práce) 

Vysoká míra retence se pokládá za pečeť kvality učňovského systému.  

Autoři to dokládají mj. na závěrech studie Evropské Komise „Apprenticeship and Traineeship Schemes in EU27: 

Key Success Factors“ (2013).  

V Německu po dokončení učňovské přípravy v roce 2013 získaly dvě třetiny učňů zaměstnání u těch 

zaměstnavatelů, u nichž se vzdělávali.  

Ve Francii z těch učňů, kteří dokončili odbornou přípravu v roce 2013, jich po 7 měsících od získání kvalifikace 

mělo zaměstnání 67 %.  

V Lucembursku to bylo 81 % do tří let od ukončení vzdělávání.  

V Anglii se míra retence odhaduje na 73 %.  

V Nizozemí mělo placené zaměstnání 95 % učňů v době 18 měsíců od chvíle, kdy dokončili svou odbornou 

přípravu. 

Autoři tyto míry pokládají za pozitivní čísla a upozorňují na zranitelnost učňovského systému v případě slabé 

ekonomické výkonnosti a špatných podmínek na trhu práce. Míra retence (přechodu na trh práce) se zpravidla 

chápe jako indikátor kvality učňovského systému, ale ani nejlepší učňovské systémy na světě nemohou zařídit 

vysoké míry přechodu na trh práce, pokud nejsou k dispozici pracovní místa. 
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Další aspekty kvality 

Autoři na prvním místě vyzdvihují potřebu souladu učňovských systémů s požadavky trhu práce (což umožní dále 

zlepšit míru přechodu na TP), ale upozorňují i na další aspekty kvality (dobrá mzda, odpovídající pracovní 

podmínky, možnosti dalšího kariérního růstu, příležitosti pro všechny).  

Jako prevenci předčasných odchodů z odborné přípravy doporučují, nejlépe ještě před výběrem oboru, kvalitní 

kariérové poradenství.  

Je nutné zajistit kvalitu odborné přípravy na pracovištích, kvalitu podnikových instruktorů, kvalifikaci učitelů 

s aktuálními znalostmi a kompetencemi. Učňovství musí být uznáváno kompetentními orgány tak, aby se zajistilo, 

že osvojené znalosti a dovednosti vedou ke kvalifikacím, které jsou uznávány trhem práce a usnadňují postup 

vzdělávacím systémem. 

 

Vývoj v oblasti učňovství na evropské úrovni 

Autoři shrnují vývoj v oblasti učňovství na úrovni EU od roku 2004 do současnosti, po závěry z Rigy (2015). 

Prokazují, že význam VET v dokumentech EU postupně stoupá.  

Evropská aliance pro učňovství  

Autoři připomínají vznik Aliance v roce 2013 a uvádí cíle, k nimž má Aliance sloužit, a dále roli evropských 

sociálních partnerů v Alianci – uvádí, jaké typy akcí se od sociálních partnerů očekávají. 

Pokud jde o Alianci, Rada EU přijala zásadní deklaraci týkající se mimo jiné kvality učňovství a formulovala vlastní 

sadu principů kvality učňovství, které studie doslova vyjmenovává a další části dává do souvislosti s vlastními 

parametry a ukazateli kvality učňovství. 

Evropská rada od roku 2011 začala vydávat doporučení jednotlivým členským zemím ve věci učňovského 

vzdělávání. 

Dále se připomínají aktivity německé vlády: bilaterální a multilaterální dohody o spolupráci v oblasti učňovství. 

S několika zeměmi (včetně Slovenska) Německo podepsalo tzv. „Berlínské memorandum“, které obsahuje i 

konkrétní opatření v odborném vzdělávání na bázi německého duálního systému. Německo, Rakousko, 

Švýcarsko, Lucembursko a Dánsko se zavázaly zpracovat sadu nástrojů k usnadnění implementace duálního 

vzdělávání. Německé odbory připravily projekt UNIONS4VET, kdy s několika zeměmi (včetně Slovenska) posiluje 

spolupráci odborů v oblast VET, zejména učňovství.  

Studie dále připomíná různé přísliby konkrétních opatření, s nimiž do aliance přišli jednotliví zaměstnavatelé, 

hospodářské komory, odb. organizace nebo další sociální partneři.  
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Nástroje EU pro vzdělávání a odbornou přípravu 

V další kapitole se studie věnuje evropským nástrojům: Europass, EQF, ECVET, EQAVET. Popisuje jejich použití a 

roli odborů při jejich aplikaci.  

Standardy a kritéria kvality a příklady nejlepší praxe 

V této kapitole je popsáno a srovnáno: 

 20 standardů kvality přijatých Výkonným výborem ETUC v roce 2013 

 Série kritérií kvality, které umožňují snadné měření těchto standardů 

 soulad těchto standardů a kritérií s hlavními principy učňovství, které definovala Evropská Aliance pro 
učňovství a které již byly akceptovány Radou EU  

 soulad těchto standardů a kritérií s hlavními principy učňovství, které publikovala Evropská Komise na 
základě výstupů pracovní skupiny EK pro odborné vzdělávání a přípravu 

Níže budou popsány pouze vybrané příklady dobré praxe za sociální partnery (primárně zaměstnavatele) při 

naplňování vybraných principů a ukazatelů. 

Regulativní rámec – příklad Lucembursko 

Regulativní rámec pro přípravu učňů v Lucembursku je vychází z legislativní reformy odborného vzdělávání a 
odborná přípravy, (2008), která mimo jiné pokrývá odpovědnost všech zúčastněných stran, odměňování, 
hodnocení a podmínky pro vzdělávání v podnicích. Podle článku 2 se formální učňovská příprava 'provádí v 
organizovaném a strukturovaném kontextu ve vzdělávací instituci nebo na pracovišti. Odborná příprava 
navržena jako učební obor, pokud ve smyslu cílů, času a prostředků ". Poměr přípravy ve firmách a v odborných 
školách se liší v závislosti na odvětví, ale firemní vzdělávání převažuje. 

Zákon upravuje zapojení sociálních partnerů do navrhování a provádění učebního výcviku. VET v Lucembursku 
je založeno na partnerství mezi státem a komorami zastupujícími zaměstnavatele a zaměstnance, které jsou 
odpovědné za vzdělávání. 

Konkrétně pokud jde o učňovskou přípravu, sociální partneři jsou prostřednictvím Komor členy kurikulárních 
týmů, které jsou zodpovědné za vypracování vzdělávacích standardů, profilů oborů a osnov odborné přípravy. 
Kromě toho jsou odpovědní za vypracování kritérií a postupů pro hodnocení učňů. Jsou také odpovědné za 
akreditaci podnikových pracovišť pro učňovské vzdělávání. 

 

Sociální partnerství a správa – příklad Německo 

Sociální partnerství je ústředním bodem německého učňovského systému. Zákon o odborném vzdělávání 
obsahuje ustanovení o rozsáhlém zapojení sociálních partnerů při navrhování a realizaci učňovství 
prostřednictvím účasti v orgánech vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních.  
Na národní úrovni jsou sociálními partneři (odbory a organizace zaměstnavatelů)  členy Rady Spolkového 
ústavu pro odborné vzdělávání a přípravu. Rada je často popisována jako německý parlament odborného 
vzdělávání. Provádí výzkum v oblasti učňovského vzdělávání, poskytuje servisní a poradenské činnosti 
spolkové vládě a poskytovatelům odborné přípravy.  

Na regionální úrovni jsou členy regionálních Výborů pro odborné vzdělávání, které radí regionálním vládám v 
otázkách učňovské odborné přípravy. Na místní úrovni jsou členy Výborů odborného vzdělávání v rámci tzv. 
"kvalifikovaných orgánů", které jsou odpovědné, mimo jiné, za monitoring učňovského školství (dohled 
vzdělávací instituce, hodnocení instruktorů a organizování závěrečných zkoušek) a za poskytování 
poradenských služeb pro přípravu učňů. 

 

Spravedlivé sdílení nákladů mezi zaměstnavateli a veřejnou správou – příklady Francie, Velká Británie 

Francouzské podniky platí tzv. „učňovskou daň“ ve výši 0,68 % z hrubých mezd. 77 % fondu se využívá 
specificky na učňovskou přípravu. 

V Anglii bude učňovská daň zavedena od dubna 2017. Pro účely financování učňovské přípravy budou anglické 
podniky odvádět 0,5 % z hrubých mezd. Aby byla zvýšena přijatelnost opatření, všichni zaměstnavatelé obdrží 
příspěvek ve výši 15 tis. liber, což prakticky znamená, že firmy s platbami hrubých mezd menšími než 3 miliony 
liber nebudou platit nic.  
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Odezva na potřeby trhu práce – příklad Dánsko 

Sociální partneři (odbory a zaměstnavatelské organizace) mají rovné zastoupení 48 sektorových "obchodních 
výborech", (faglige udvalg v dánštině), která jsou mimo jiné zodpovědné za identifikaci a předvídání potřeb 
trhu práce a za vytváření projekcí, pokud jde o pracovní místa a učňovská místa v jim příslušných sektorech. 
Zjišťují, kolik jich je potřeba a popisují požadované kompetence.  

 

Poté vypracují návrhy, jak tyto potřeby naplnit: vytvořením nových učebních programů, revizemi stávajících 
oborů nebo, pokud je to nezbytné, ukončením stávajících programů.  

 
Tyto návrhy jsou pak odeslány do Národního poradního sboru pro počáteční odborné vzdělávání, kde jsou 
návrhy odsouhlaseny. V Národním poradním sboru mají zaměstnavatelé a odbory stejné zastoupení. Na 
základě doporučení Sboru rozhodne Ministerstvo vzdělávání, jaké formální kroky je třeba uskutečnit. 

 

Odborný rozvoj a kariérní příležitosti pro učně – příklad Nizozemí 

Systém kvalifikací v Holandsku je v procesu probíhající revize a vstoupí v platnost v roce 2016. Cílem je, aby 
kvalifikace měly šířeji pojatou základnu se sekcemi: 

- obecnou (klíčové kompetence, průřezové dovednosti, jako schopnost komunikovat v holandštině, 
matematické kompetence, sociální a občanské schopnosti a dovednosti pro řízení vlastní kariéry; 

- základní odborné sekce pro všechny profese v rámci určité kvalifikace;  

- konkrétní profesní moduly; 

- řada volitelných modulů, které jsou důležité pro celou řadu různých kvalifikací.  

 

Díky tomuto širšímu pojetí kvalifikace se předpokládá, že učni (a také studenti v institucích odborného 
vzdělávání) získají více rozmanitých pracovních příležitostí a také přípravu na vstup do vyššího stupně vzdělání, 
pokud je to vhodné. 

 

Odměny a sociální ochrana učňů – příklad Lucembursko 

V Lucembursku jsou odměny učňů fixní a jsou odvislé od: 

- typu kvalifikace 

- ročníku studia 

- hodnocení učně 

- sektoru. 

 

Příklad: 

Zedník (2014) 

 1.ročník 2. ročník 3. ročník 

Hodnocení – level 2 689 euro 862 euro 1 034 euro 

 

Pokud jde o sociální ochranu, článek 20.2 lucemburské reformy odborného vzdělávání a zákona o vzdělávání 
(2008) zajišťuje, že učňovská smlouva se vztahuje na předpisy, zákony a předpisy týkající se ochrany mladých 
pracovníků, ochrany zdraví při práci, ochrany těhotných zaměstnankyň a matek, ochrany proti propuštění v 
případě zranění a zákonné svátky. 

Procedury zajištění kvality – příklad Německo 

Německé Deutscher Gewerkschaftsbund a IG Metall vyprodukovaly brožuru Qualitätsrahmen für die 
Berufsausbildung (Rámec kvality pro odborné vzdělávání), která je určena k podpoře zástupců odborů 
zapojených do místních výborů odborného vzdělávání. Tato příručka zkoumá různé aspekty odborné 
přípravy - vstupy, proces a výstupy - za účelem zjištění, zda byly splněny normy kvality. Příručka poukazuje 
na různé fáze - poradenství, příprava pro odborné vzdělávání, požadavky na učební podnik, kvalifikovaní 
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hodnotitele, zpracování (rámce) podniklo vzdělávání, spolupráce mezi školní a podnikovou bází výcviku, 
zavádění hodnocení, hodnocení učňů. 
Poskytuje také kontrolní seznam pro hodnocení, které mohou být použity podnikovými mentory a učni. 
V samostatné iniciativě provádí sekce DGB každoroční průzkum mezi učni. V nejnovější verzi byli učni 
požádáni o názory na řadu otázek v rámci čtyř zastřešujících témat: technické kvality vzdělávání v podniku; 
doba odborné přípravy a přesčasy; odměňování; a osobní hodnocení odborné přípravy. 

 

 

Poměr mezi učením se prací a školním vzděláváním – příklad Irsko 

V Irsku vyvinuly agentury pro učňovství podrobné osnovy pro různé profese - a to jak pro fáze školního 
vzdělávání (off-the-job) tak pro fáze učení se praxí (on-the-job) s informacemi o: 

- cílech,   
- výsledcích vzdělávání,  
- hodnocení,  
- zajišťování kvality,  
- povinnostech a odpovědnostech učně i zaměstnavatele,  
- profesních profilech (klíčové dovednosti, odborné dovednosti, všeobecné dovednosti, personální 

dovednosti),  
- modulárních plánech,  
- osobních ochranných a pracovních pomůckách, zařízeních a nástrojích, školicích pomůckách a 

prostředcích. 

Rada pro elektrotechniku například zpracovala záznamovou knihu, která poskytuje kompletní katalog toho, 
co se po učni požaduje: co se musí naučit v procesu učení se praxí, formuláře pro záznam zkušeností učně, 
formuláře pro záznam dovedností, znalostí nebo chování učně, listy pro supervizory a školitele atp. Tyto 
formuláře jsou součástí formálního hodnocení.  

 

Učitelé, trenéři a mentoři – příklad Francie 

Ve Francii byla podepsána dohoda napříč sektory mezi sociálními partnery v roce 2011, která stanovila 
opatření pro vytvoření vzdělávacího standardu pro podnikové mentory a pro vytvoření charty kvality 
podnikových mentorů. 

Na tomto základě může podnikový mentor zapracovávat učně, přispívat k osvojení jeho odborných 
kompetencí, jednat se vzdělávacími institucemi, které jsou odpovědné za odbornou přípravu, hodnotit a 
sledovat rozvoj učně, a podílet se na posuzování a dalším vývoji odborného výcviku. 

Kurz pro mentory obvykle trvá 2 dny a vede k certifikátu podnikového mentora. 

 

Prostupnost – příklad Nizozemí 

V Nizozemsku existují dvě cesty k získání kvalifikace v rámci odborného vzdělávání a přípravy: dráha duální (na 
praxi založená odborná příprava (Beroepsbegeleidende leerweg - BBL) a školsky orientované odborné 
vzdělávání (beroepsopleidende leerweg the - BOL). Originalita nizozemského systému spočívá v tom, že 
kvalifikace jsou stejné a mají stejnou hodnotu. Tyto kvalifikace jsou celostátně uznávané a je možné přecházet 
z jednoho systému do druhého, a také z jedné úrovně do druhé. Se získanou kvalifikací je možné přejít na 
"odbornou  přípravu specialistů" na post-sekundární úrovni, která trvá jeden nebo dva roky a je klasifikována 

na úrovni EQF 4 nebo na nově ustavených „Associate degrees“, které jsou součástí bakalářských programů. 

 

 

 Dále v materiálu následuje srovnávací analýza 20 standardů kvality přijatých Výkonným výborem 
ETUC v roce 2013, kritérií kvality, které umožňují snadné měření těchto standardů a hlavních principů 
učňovství, které definovala Evropská Aliance pro učňovství a které již byly akceptovány Radou EU. 

 V další části studie následuje podrobný sumář aktuální situace v jednotlivých evropských zemích.  
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Příloha 2 Komparativní analýza vzdělávacích rámců v ČR a v Německu 

– manažerské shrnutí 

 

Základní údaje: 

Forma realizace výzkumu:  Aplikovaný výzkum v rámci poptávkového řízení v programu BETA 

Zadavatel VZ:   Technologická agentura České republiky 

Identifikace VZ: TB940MPO002 Analýza vybraných německých vzdělávacích rámců, jejich 

porovnání s českými ekvivalenty a definování obsahů vzdělávání technických 

oborů požadovaných zaměstnavateli v oblasti středního školství včetně 

návrhů dalšího využití 

Zpracovatel VZ:   TREXIMA, spol. s.r.o., Tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín – Louky, IČ: 440 04 508 

Hospodářská komora České republiky, Freyova 82, 190 00 Praha, IČ: 

49279530 

Předání výstupů: 30. října 2015 

 

1. Úvod 

 

Předkládané manažerské shrnutí představuje zásadní informace vyplývající ze studie, zpracované v rámci 

projektu „Komparativní analýza vzdělávacích rámců v ČR a v Německu a definování obsahů vzdělávání 

požadovaných zaměstnavateli včetně návrhů dalšího využití“. Jeho účelem je na základě výstupů jednotlivých 

dílčích částí studie na jednom místě představit klíčová zjištění a vybraná doporučení k zapojení zaměstnavatelů 

do systémového definování obsahů vzdělávání. 

Struktura shrnutí reflektuje strukturu realizované zakázky a její dílčí výstupy. Kapitoly 2-5 popisují zásadní závěry 

dílčích aktivit, jak byly předdefinovány zněním výzvy: 

 komparativní analýza vzdělávacích rámců v České republice a v Německu v oblasti středního vzdělávání; 

 šetření u zaměstnavatelů na téma zaměstnavateli požadovaných znalostí a dovedností žáků, resp. 

absolventů středních škol, uplatnitelných v profesním životě a na téma možností systémového zapojení 

zaměstnavatelů do vzdělávacích aktivit; 

 identifikace a popis modelových příkladů dobré praxe v národním i zahraničním kontextu; 

 metodická doporučení k zapojení zaměstnavatelů do systémového definování obsahů vzdělávání. 

Při tvorbě shrnutí byly použity dílčí výstupy vlastní zakázky. Na závěr každé kapitoly shrnutí jsou pro zájemce 

o detailnější informace uvedeny názvy primárních zdrojů, tj. dílčích částí studie.  

2. Komparativní analýza vzdělávacích rámců v České republice a v Německu v oblasti středního vzdělávání 

 

Při realizaci analýzy, zaměřené na komparaci vybraných vzdělávacích rámců středního odborného vzdělávání 

v ČR a Německu, bylo autorům studie od počátku zřejmé, že při porovnávání parametrů jednotlivých oborů musí 

analýza obsahovat rovněž srovnání klíčových parametrů samotných systémů odborného vzdělávání v obou 

zemích. Zásadní rozdíly mezi porovnávanými obory totiž nejsou dány dílčími rozdíly na výkonné úrovni, nýbrž 

systémovými rozdíly na úrovni řídicí, koncepční a organizační. Debatu nad systémovými rozdíly mezi modely 

středního odborného školství ve srovnávaných zemích by však nebylo vhodné předem uzavřít s poukazem 

na aplikaci duálního systému odborného vzdělávání v Německu, neboť některé německé přístupy (jako např. 

způsob a míra konkretizace německých vzdělávacích rámců) lze převzít i v českém prostředí poměrně rychle. 

S výstupy komparativní analýzy lze dále pracovat na třech úrovních:  
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 srovnávací analýza vybraných vzdělávacích rámců a zejména podrobný popis obsahu německých kurikul 

může jednoznačně posloužit jako „inspiromat“ pro střední odborné školy, které nabízejí příslušné 

obory, a rovněž jejich sociálním partnerům při inovacích školních vzdělávacích programů; 

 vybrané parametry německých vzdělávacích rámců lze využít na národní úrovni jak při inovacích 

obsahu a parametrů příslušných rámcových vzdělávacích programů, tak v přístupu k pojetí RVP 

středního odborného vzdělávání obecně.  

Do budoucna by bylo účelné věnovat větší pozornost zejména: 

 systému vnitřní diferenciace jednotlivých oborů (společný základ v prvním ročníku, specializace 

ve vyšších ročnících), jak je pojatý nejen v Německu, ale například i v Rakousku; 

 podrobnější a konkrétnější specifikaci vzdělávacích okruhů v RVP, včetně členění na hodinové 

dotace a jednotlivé ročníky, a dále jednoznačnému určení oblastí/kompetencí osvojovaných 

prostřednictvím praktického vyučování; 

 specifikaci standardů, zaměřené na materiálně-technické vybavení školních dílen, resp. 

pracovišť zaměstnavatelů poskytujících odborný výcvik a odborné praxe. 

 Popsané rozdíly mezi oběma systémy odborného vzdělávání, které mají jednoznačný dopad 

na parametry zkoumaných oborů, lze využít jako další ze zdrojů inspirace pro formulování 

dlouhodobých záměrů reformy systému středního odborného vzdělávání v České republice.  

Ke klíčovým prvkům německého systému středního odborného vzdělávání, kterým by v rámci inovace 

českého odborného vzdělávání měla být věnována zvláštní pozornost, patří zejména: 

 princip partnerství hlavních klíčových hráčů (zaměstnavatelé, odbory, stát, regiony) v oblasti 

středního odborného vzdělávání především při jeho koordinaci a řízení, inovacích struktury a 

obsahu oborů s cílem efektivního přenosu požadavků trhu práce do oblasti vzdělávání;  

 přenos významných kompetencí v oblasti středního odborného vzdělávání na zaměstnavatele 

a jejich střešní organizace; 

 realizace odborného vzdělávání a přípravy převážně u zaměstnavatelů; 

 definování standardů na materiálně technické a personální vybavení zaměstnavatelů 

poskytujících odborné vzdělávání; 

 výběr učňů zaměstnavateli; 

 legislativní opora formou zákona o odborném vzdělávání. 

 

Související výstupy: 

Komparativní analýza vybraných českých a německých vzdělávacích rámců 

Shrnutí komparativní analýzy vybraných českých a německých vzdělávacích rámců 

 

3. Šetření u zaměstnavatelů 

 

Dotazníkové šetření mezi zaměstnavateli v mnoha aspektech potvrdilo zjištění doložená obdobnými průzkumy, 

zároveň však poukázalo na některé, dotazníkovými šetřeními doposud opomíjené formy zapojování 

zaměstnavatelů do odborného vzdělávání. Autoři zde mají na mysli zejména roli podniků (a organizací 

zaměstnavatelů) na regionální, národní a sektorové úrovni. Zatímco formám individuální spolupráce mezi 

školami a firmami se v minulosti věnovalo již více výzkumů, prvkům systémového zapojení byla pozornost 

věnována spíše okrajově. 

Zjištění vyplývající z provedeného šetření umožňují formulovat následující závěry: 

 odborné kompetence formulované v odpovídajících standardech Národní soustavy kvalifikací jsou 

využitelné jako vstupní báze pro revizi rámcových vzdělávacích programů. Revize RVP je však třeba 

provádět i dalšími postupy, v každém případě vždy s přímým zapojením zaměstnavatelů do procesu 

revize RVP; 

 zaměstnavatelé potřebují u žáků rozvíjet jak odborné, tak měkké, resp. průřezové kompetence; 
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 podniky hodnotí kvalitu absolventů zkoumaných oborů pouze jako průměrnou – je proto nutné 

přistoupit k opatřením, které připravenost absolventů SŠ na plnění požadavků trhu práce významně 

zkvalitní; 

 existuje velký prostor k posílení individuální spolupráce mezi školami a zaměstnavateli při formulování 

parametrů školních vzdělávacích programů. Tato forma spolupráce je z pohledu zaměstnavatelů 

využívána nedostatečně; 

 zaměstnavatelé navrhují významně vyšší podíl praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů, 

než je v současnosti zpravidla realizován;  

 existuje mnoho bariér, které komplikují spolupráci mezi zaměstnavateli a vzdělávacím sektorem 

na všech úrovních; 

 z výsledků šetření vyplynulo, že bariéry i potřeby identifikované malými a středními podniky jsou často 

odlišné od situace velkých firem a je potřeba pro ně hledat specifické nástroje podpory; 

 rozsah spolupráce se středními školami a ochota zapojení do formování obsahů vzdělávání jsou přímo 

úměrné velikosti firem. U velkých zaměstnavatelů je míra zapojení do ovlivňování vzdělávacích aktivit 

vyšší, vykazují i výraznější potenciál rozšíření do budoucna. Významný potenciál dalšího rozvoje je však 

zejména u podniků střední velikosti, který však přímo závisí na aplikaci specifických opatření, např. 

formou informační a poradenské podpory; 

 význam střešních organizací zaměstnavatelů v systémovém zapojení do definování obsahů vzdělávání 

na regionální a národní úrovni silně stoupá. Pouze největší podniky mají dostatečný vliv a kapacity, aby 

mohly prosazovat opatření na úrovni vyšší než individuální. 

 

Související výstupy: 

Výsledky dotazníkového šetření u zaměstnavatelů 

 

4. Příklady dobré praxe v národním i zahraničním kontextu 

 

České studie zaměřené na popis příkladů dobré praxe se zpravidla zaměřují na stav a formy individuální 

spolupráce středních odborných škol se zaměstnavateli. Jen minimální pozornost se věnuje mapování příkladů 

dobré praxe při zapojování zaměstnavatelů a jejich organizací do systémového definování obsahů vzdělávání 

na úrovni regionální, národní nebo sektorové. 

Na úrovni Evropské unie probíhá intenzivní dialog a spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. 

Reformní úsilí EU a jednotlivých členských zemí ve středním odborném školství se zintenzivnilo na základě 

zkušeností s nedávnou ekonomickou krizí. 

Existuje více příkladů evropských iniciativ zaměřených na podporu a rozvoj odborného vzdělávání a přípravu, 

které by ČR měla následovat a plně využívat jejich potenciálu, mj. v tématech učení se prací (work-based 

learning), mechanismů zajištění kvality odborného vzdělávání a přípravy a budování informačních okruhů a 

cyklické zpětné vazby do systému počátečního odborného vzdělávání a přípravy. Již dnes jsou k dispozici 

podpůrné dokumenty EU, které popisují parametry funkčního systému učení se prací v okruzích: řízení – kvalita 

– partnerství. Popsané příklady dobré praxe, uvedené v příslušném dílčím výstupu, mohou být využity jako 

zásobník námětů pro jednotlivé hráče v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v daných okruzích (řízení, 

kvalita, partnerství) a na různých úrovních (lokální, regionální, národní, sektorová). 

Mezi zvláště inspirativní doporučení a ilustrativní příklady v rámci doporučení lze zařadit: 

 požadavek na jasný regulativní rámec pro učení se prací s určením odpovědností, práv, povinností 

každé smluvní strany; 

 požadavek na jasné definování smluvního ujednání mezi studentem, zaměstnavatelem a 

poskytovatelem odborného vzdělávání; 

 vertikální rozměr regulativního rámce (nejen na výše uvedené mikroúrovni, ale i na úrovni nejvyšší, 

včetně odpovědností za zpracování vzdělávacích standardů, zajištění kvality, hodnocení a přezkumu a 

odpovědností za veřejné financování a jeho užití); 
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 požadavek na intenzivní zapojení sociálních partnerů, včetně vytvoření řídicí struktury, které zajišťuje, 

že požadavky zaměstnavatelů jsou reflektovány (např. dánský model, který zajišťuje zapojení 

zaměstnavatelů na úrovni lokální, sektorové i národní); 

 důraz kladený na specifické potřeby malých a středních podniků a požadavek na tomu odpovídající 

servis; 

 konkrétní popis nástrojů a procesů pro efektivní učení se prací, včetně ilustrativních příkladů dobré 

praxe; 

 příklady opatření a nástrojů pro externí zajištění kvality učení se prací.  

V procesech modernizace a reforem středního odborného vzdělávání je zejména rolí státu, aby využil potenciálu 

vyplývajícího z dostupných zdrojů informací, možností spolupráce a výměny zkušeností na celoevropské a 

dvojstranné úrovni (datová základna Evropské komise a CEDEFOP, programy Evropské komise a operační 

programy, nejrůznější platformy spolupráce typu Evropská aliance pro učňovství apod.). Podpora a kooperace 

zejména ze strany zaměstnavatelů je ovšem nezbytná. 

Nejdůležitější zahraniční příklady dobré praxe jsou uvedeny i ve výstupu „Metodická doporučení k zapojení 

zaměstnavatelů do systémového definování obsahů vzdělávání“, kde ilustrují vybraná doporučení.  

 

Související výstupy: 

Příklady dobré praxe v oblasti spolupráce firem a škol v odborném vzdělávání z ČR a zahraničí  

 

5. Metodická doporučení k zapojení zaměstnavatelů do systémového definování obsahů vzdělávání 

 

Navržená doporučení k zapojení zaměstnavatelů do systémového definování obsahů vzdělávání vychází 

především z analýzy strategických dokumentů, a to jak národních, tak formulovaných střešními 

zaměstnavatelskými sdruženími. Dále se v nich odráží zjištění vyplývající ze všech předchozích dílčích výstupů 

studie a z diskusí o jednotlivých okruzích doporučení, vedených zejména se střešními organizacemi 

zaměstnavatelů. Z tohoto důvodu nejsou vždy formulovaná doporučení ve stoprocentním souladu s opatřeními 

a doporučeními, které lze nalézt v analyzovaných podkladových dokumentech. S mnoha návrhy lze bez dalších 

komentářů souhlasit, jiná doporučení autoři studie dále rozvádějí nebo uvádějí do kontextu s jinými náměty. 

Snahou bylo rovněž vybraná doporučení podpořit ilustrativním zahraničním příkladem dobré praxe.  

 

Navrhovaná klíčová doporučení lze shrnout následovně: 

Na národní úrovni je nutné ustavit koordinační platformu pro odborné vzdělávání, v níž budou mít 

zaměstnavatelé odpovídající zastoupení a roli. Pro funkčnost tohoto orgánu nicméně bude rozhodující správné 

nastavení parametrů jeho fungování. Inspiraci lze najít u německé Hlavní rady pro odborné vzdělávání 

(Hauptausschuss) a/nebo rakouského Federálního poradního sboru pro záležitosti učňovství 

(Bundesberufsausbildungsbeirat).  

Obdobně je třeba posílit roli zaměstnavatelů na regionální úrovni v rozhodovacích procesech a při formulaci 

regionálních strategických dokumentů a iniciativ v oblasti odborného vzdělávání. Procesy zapojování 

zaměstnavatelů bude účelné sjednotit, např. na bázi Paktů zaměstnanosti. Příslušná regionálně specifická 

podkladová data pro rozhodování by měla být identifikována v regionálních observatořích trhu práce. 

Jednou z klíčových aktivit systémové participace zaměstnavatelů na odborném vzdělávání musí být jejich 

zapojení do formulování struktury, tvorby a revizí RVP středního odborného vzdělávání. Cílem tohoto opatření 

je zajištění průběžného přenosu požadavků, trendů a změn trhu práce do odborného vzdělávání a přípravy. 

Vhodnou platformou zaměstnavatelů pro uvedené procesy jsou zejména sektorové rady, které jsou již ustaveny. 
Vedle NSK a přímého zapojení zaměstnavatelů je třeba využívat dalších zdrojů a postupů (využití NSP, predikcí 

kvalifikačních potřeb, sektorových analýz atp.). Z procesního hlediska bude nutné nastavit parametry orgánů typu 

Rada pro revizi RVP oborů středního odborného vzdělávání obdobně jako v případě národní koordinační 

platformy a upřesnit vazbu na tento orgán. 
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V případě ŠVP bude třeba programy nejen projednávat se spolupracujícími zaměstnavateli, ale i průběžně 

upravovat na základě zpětné vazby od podniků. Nabízí se možnost legislativně stanovit povinnost škol projednat 

ŠVP se zaměstnavateli, s nimiž mají podepsánu smlouvu o poskytování praktického vyučování.  
V oblasti spolupráce zaměstnavatelů při zajištění výuky a odborné praxe se doporučení autorů studie shodují 

s doporučeními a navrhovanými opatřeními, uvedenými v analyzovaných strategických materiálech a 

dokumentech. Některým tématům je však třeba věnovat bližší pozornost a jejich dílčí aspekty dále diskutovat.  

Rozvoj a koordinaci partnerství škol a zaměstnavatelů je nutné vnímat jako jedno z klíčových témat regionálních 

platforem sociálních partnerů v oblasti odborného školství. Na tomto základě bude možné prosazovat další 

opatření, jako např. budování sítě regionálních středisek podpory spolupráce podniků a škol, nastavení 

standardů spolupráce škol se zaměstnavateli, formulování rozsahu a kvality spolupráce škol se zaměstnavateli 

jako jednoho z faktoru hodnocení kvality škol jejich zřizovateli atp. 

Spolupráci zaměstnavatelů a středních odborných škol dále bezpochyby posílí a zkvalitní opatření směřující 

k realizaci praktických částí závěrečných zkoušek a profilových maturitních zkoušek ve firemním prostředí, 

posílení zapojování odborníků z praxe do výuky ve školách nebo participace zaměstnavatelů na dalším vzdělávání 

pedagogů.  

Významným okruhem participace zaměstnavatelů je spolupráce na optimalizaci struktury oborů středního 

odborného vzdělávání. I zde bude nutné systémově zabezpečit zapojení zaměstnavatelů do rozhodování 

o struktuře oborů a do rozhodování o nových oborech vzdělávání (v regionech např. v platformách Paktů 

zaměstnanosti). Pro optimalizaci struktury oborů je důležité využívat dat získávaných mj. z predikcí potřeb trhu 

práce (včetně využití dat regionálních observatoří trhu práce) a rovněž nastavit funkční systém pro identifikaci 

nových znalostí a dovedností, které budou vyžadovány trhem práce v budoucnu. Při zkoumání potřeb 

jednotlivých sektorů se lze inspirovat dánským modelem tzv. sektorových komisí, které v rámci ČR mohou 

fungovat na bázi již fungujících sektorových rad. 

Výše popsané návrhy opatření, budou-li uvedeny v život, přispějí k naplnění požadavku na intenzivnější 

spolupráci škol a firem, posílení praxe v procesu odborného vzdělávání a přípravy a posílení kvality odborného 

vzdělávání. Stále se ovšem pohybují v mantinelech, definovaných stávajícím systémem středního odborného 

vzdělávání v ČR. Autoři studie proto doporučují velmi pozorně sledovat stav a vývoj odborného vzdělávání 

v okolních zemích, a vyhodnocovat možnost zavedení alternativních modelů odborného vzdělávání, včetně 

duálního systému. Nelze přehlédnout skutečnost, že země s tradicí duálního systému (Německo, Nizozemí, 

Dánsko, Rakousko, Švýcarsko) dlouhodobě vykazují nejnižší míry nezaměstnanosti mladých v Evropě a z hlediska 

HDP patří mezi nejbohatší evropské země. Autoři studie doporučují zaměřit se zejména na zkušenosti 

s implementací duálního vzdělávání na Slovensku na bázi Zákona č. 61/2015 Z. z., o odborném vzdělávání 

a přípravě. Rovněž bude potřebné rozvíjet odbornou diskusi a šířit povědomí o klíčových parametrech duálních 

systémů. 

Související výstupy: 

Metodická doporučení k zapojení zaměstnavatelů do systémového definování obsahů vzdělávání 

Přehled doporučení k zapojení zaměstnavatelů do systémového definování obsahů vzdělávání 
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Příloha 3 Charakteristika slovenského přístupu k duálnímu vzdělávání 
Převzato z www.potrebyovp.sk/dv_v-praxi. 

POSKYTOVANIE PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA V SYSTÉME 
DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

 Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým 
sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä 
úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej 
škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. 

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi 
zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje 
práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším 
dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a 
školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá 
upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou 
zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické 
vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho 
realizáciou. 

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku 
praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje 
organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ 
vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti 
zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len 
osvedčenie). Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská 
alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia podľa prílohy č. 7 
Vyhlášky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom 
vzdelávania, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie. 

 Osvedčenie oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom v systéme 
duálneho vzdelávania, s ktorými zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 
61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( 
ďalej len zákon č 61/2015) na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou 
školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z.. 

 Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v 
učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí najmä materiálno-technická, 
odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským 
zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade 
so štátnym vzdelávacím programom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými 
osnovami pre systém duálneho vzdelávania. 

http://www.potrebyovp.sk/dv_v-praxi
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Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak pripravuje, 
môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom 
mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u 
odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a pod.), pričom zamestnávateľ dodržiava 
podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou. 

 Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku 
alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktického 
vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre systém 
duálneho vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy 
alebo inštruktora. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného 
odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora. Praktické 
vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak 
získa výučný list. Odborná prax sa vykonáva v odboroch, v ktorých žiak získa iba maturitné 
vysvedčenie. 

 Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon 
povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa. 

PREČO SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

 Získate vyššiu odbornú pripravenosť zamestnancov, reálne kopírujúcu Vaše 
požiadavky 

 Ušetríte náklady na nábor zamestnancov (pracovné agentúry) 

 Ušetríte náklady na rekvalifikáciu zamestnancov 

 Získate možnosť vyberať si v prípade potreby nových zamestnancov 

 Zvýšite lojalitu Vašich zamestnancov 

 Znížite mieru fluktuácie 

 Zlepšíte pracovné návyky zamestnancov 

 Zlepšíte imidž Vašej firmy 

 Zlepšíte firemnú kultúru 

 Posilníte spoločenský status Vašej firmy 

 Zlepšíte pozitívne vnímanie Vašej firmy v regióne 

 Zvýšite stabilitu Vašej firmy 

 Zvýšite záujem nových odberateľov 

 Zvýšite zisky Vašej firmy 

 Silné stránky duálneho vzdelávania 

 Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce. 

 Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa. 

 Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa. 
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 Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa. 

 Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania. 

 Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania. 

 Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich 
úprave. 

 Overenie vedomostí a zručností  absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia. 

 Žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie. 

 Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do 
školy so súhlasom zamestnávateľa. 

 Dohľad zamestnávateľských združení nad duálnym systémom vzdelávania. 

 Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom. 

 Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka. 

 Prakticky cielené učebné osnovy pre jednotlivé odbory. 

 Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu. 

 Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom. 

Príležitosti duálneho vzdelávania 

 Zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ. 

 Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie. 

 Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl. 

 Reálne pracovné, sociálne situácie  a osvojenie si „firemnej kultúry“. 

 Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné  potreby podniku. 

 Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov. 

 Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity technických povolaní - status 
„poctivého remesla“. 

 Dobudovanie a posilnenie stavovských a profesijných organizácií a centier odborného 
vzdelávania a prípravy. 

 Zjednotenie obsahu a náročnosti kvalifikačných skúšok, kvalifikačných úrovní. 

 Záujem štátu a ochota zahraničných komôr podporiť rozvoj duálneho vzdelávania 
svojou vlastnou skúsenosťou. 

 Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a Slovenska. 

 Prostredníctvom dobrých príkladov postupné zapojenie väčšieho počtu 
zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy systémom duálneho 
vzdelávania. 

 Možnosť financovania prechodu na duálny systém zo štrukturálnych fondov EÚ. 

 Zvýšenie objemu financií do školstva (v pomere k HDP) prostredníctvom vstupu 
zamestnávateľov do financovania odborného vzdelávania a prípravy. 

 Vstup zamestnávateľov do zvyšovania odbornej úrovne učiteľov odborných 
predmetov a majstrov odbornej výchovy. 
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 Subjekty duálneho vzdelávania a ich úlohy 

 Hlavnými partnermi v duálnom vzdelávaní sú zamestnávatelia, škola a žiak. Tvoria spolu 
dobre fungujúci systém, z ktorého profitujú všetky strany. 

Vizualizácia postupov pri SDV – zamestnávateľ/stredná odborná škola/žiak 

 Subjekty duálneho vzdelávania 

Zamestnávateľ Stredná odborná škola Žiak/Zákonný zástupca 

Rozhodnutie zamestnávateľa 
o vstupe do duálneho 

vzdelávania. 

↓ 

Zadefinovanie počtu žiakov  pre 
uzatvorenie učebnej zmluvy 

a odborov štúdia pre praktické 
vyučovanie u zamestnávateľa 
a zadefinovanie počtu žiakov, 
ktorým bude zamestnávateľ 

poskytovať praktické vyučovanie 
v priebehu vyučovacieho dňa 

praktického vyučovania 
(vzdelávacia kapacita v jednom 

vyučovacom dni). 

↓ 

Výber vhodnej strednej odbornej 
školy, návšteva školy a rokovanie 

o spolupráci. 

↓ 

Dohoda so školou o spolupráci 
pri aktualizácii školského 

vzdelávacieho programu - profilu 
absolventa, učebného plánu, 

tematických plánov predmetov 
odborného vzdelávania, dohoda 

o organizácii a časovom 
harmonograme praktického 

vyučovania a pod. 

↓ 

Podanie žiadosti o overenie 
spôsobilosti na výkon 

praktického vyučovania 
u zamestnávateľa 

↓ 

Proces overovania spôsobilosti 
zamestnávateľa 

u zamestnávateľa komisiou 
stavovskej alebo profesijnej 

organizácie. 

↓ 

Rozhodnutie školy o vstupe do 
duálneho vzdelávania. 

↓ 

Nadviazanie kontaktu so 
zamestnávateľom. 

↓ 

Dohoda so zamestnávateľom 
o spolupráci pri aktualizácii 

školského vzdelávacieho 
programu - profilu absolventa, 
učebného plánu, tematických 
plánov predmetov odborného 

vzdelávania, dohoda o 
organizácii a časovom 

harmonograme praktického 
vyučovania a pod. 

↓ 

Uzatvorenie zmluvy o duálnom 
vzdelávaní so zamestnávateľom. 

↓ 

Zverejnenie výzvy na 
prihlasovanie sa žiakov na 

duálne vzdelávanie 
u zamestnávateľa. 

↓ 

Spracovanie a schválenie 
konečnej verzie školského 

vzdelávacieho programu podľa 
vzorových učebných plánov 

a vzorových učebných osnov pre 
odbor štúdia, v ktorom bude 

zamestnávateľ poskytovať 
praktické vyučovanie v systéme 

duálneho vzdelávania. 

↓ 

Pracovné stretnutie k duálnemu 
vzdelávaniu – pedagogickí 
pracovníci školy (U/MOV) 

s pracovníkmi zamestnávateľa 
(inštruktor/MOV). 

Oboznámenie sa s prevádzkou 
zamestnávateľa, technickým 

Oslovenie žiaka/rodiča 
informáciou o duálnom 
vzdelávaní. Spolupráca 
s kariérnym poradcom. 

↓ 

Informačný deň u 
zamestnávateľa. 

Exkurzie u zamestnávateľa. 
Voľnočasové aktivity 

u zamestnávateľa – krúžky 
a pod. 

Krátkodobé stáže 
u zamestnávateľa. 

Brigády u zamestnávateľa. 

↓ 

Deň otvorených dverí v strednej 
odbornej školy za účasti 

zamestnávateľa a absolventov 
školy. 

↓ 

Návšteva veľtrhu alebo burzy 
práce, regionálnej 

výstavy  zamestnávateľov a pod. 

↓ 

Prihlásenie žiaka 
u zamestnávateľa na duálne 
vzdelávanie na základe výzvy 

zamestnávateľa. 

↓ 

Účasť na výberovom konaní 
u zamestnávateľa. 

Výberové konanie – výber žiakov 
u zamestnávateľa. Pohovor, 
testy, overenie základných 

zručností a pod. Výber žiakov pre 
uzatvorenie učebnej zmluvy. 

↓ 

Doručenie rozhodnutia 
zamestnávateľa o výbere žiaka 

na duálne vzdelávanie 
u zamestnávateľa. 

↓ 
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Po získaní Osvedčenia 
o spôsobilosti pre výkon 
praktického vyučovania 

u zamestnávateľa v systéme 
duálneho vzdelávania označenie 

prevádzky „Vzdelávajúca 
organizácia“. 

↓ 

Uzatvorenie zmluvy o duálnom 
vzdelávaní s vybranou strednou 

odbornou školou. 

↓ 

Zverejnenie výzvy na 
prihlasovanie sa žiakov na 

duálne vzdelávanie 
u zamestnávateľa. 

↓ 

Spracovanie a schválenie 
konečnej verzie školského 

vzdelávacieho programu podľa 
vzorových učebných plánov 

a vzorových učebných osnov pre 
odbor štúdia, v ktorom bude 

zamestnávateľ poskytovať 
praktické vyučovanie v systéme 

duálneho vzdelávania. 

↓ 

Výberové konanie – výber žiakov 
u zamestnávateľa. Pohovor, 
testy, overenie základných 

zručností a pod. Výber žiakov 
pre uzatvorenie učebnej zmluvy. 

↓ 

Vydanie potvrdenia 
o poskytovaní praktického 

vyučovania zamestnávateľom 
v systéme duálneho vzdelávania 

na základe učebnej zmluvy so 
žiakom pre účely prijímacie 

konania v škole. 

↓ 

Prevzatie zoznamu prijatých 
žiakov, ktorým zamestnávateľ 
vydal potvrdenie o uzatvorení 
učebnej zmluvy, schváleného 

riaditeľom školy. 

↓ 

Uzatvorenie učebnej zmluvy so 
žiakom. 

↓ 

a technologickým vybavením. 
Koordinácia teoretického 
a praktického vzdelávania 

žiakov. 

↓ 

Nábor žiakov základnej školy pre 
duálne vzdelávanie v spolupráci 

so zamestnávateľom. 

↓ 

Spolupráca pri výberovom 
konaní – výber žiakov 

u zamestnávateľa. Pohovor, 
testy, overenie základných 

zručností a pod. Výber žiakov pre 
uzatvorenie učebnej zmluvy. 

↓ 

Prijímanie žiakov na štúdium. 

Prijímacie konanie na základe 
prihlášky na štúdium 

a potvrdenia zamestnávateľa 
o uzatvorení učebnej zmluvy po 

prijatí. 

↓ 

Prijímacia skúška z predmetov 
prijímacieho konania. 

Rozhodnutie o prijatí na 
štúdium. 

↓ 

Zaslanie zoznamu prijatých 
žiakov                  s potvrdením od 

zamestnávateľa, s ktorým žiak 
uzatvorí učebnú zmluvu. 

↓ 

Účasť zástupcu školy na uvedení 
žiaka s učebnou zmluvou do 

podniku. 

↓ 

Teoretické vyučovanie. 

↓ 

Klasifikácia a hodnotenie žiaka 
v spolupráci so 

zamestnávateľom. 

Priebežná komunikácia 
a spolupráca so 

zamestnávateľom 
prostredníctvom majstra 

odbornej výchovy, zamestnanca 
školy – koordinátora duálneho 

vzdelávania. 

↓ 

Prevzatie potvrdenia 
o poskytovaní praktického 

vyučovania zamestnávateľom 
v systéme duálneho vzdelávania 

na základe učebnej zmluvy so 
žiakom pre účely prijímacie 

konania v škole. 

↓ 

Absolvovanie prijímacieho 
konania a prijímacej skúšky 
v strednej odbornej škole. 

↓ 

Zápis na štúdium v strednej 
odbornej škole – odovzdanie 
zápisného lístka zo základnej 

školy. 

↓ 

Uzatvorenie učebnej zmluvy so 
zamestnávateľom. 

↓ 

Nástup do školy na začiatku 
školského roku. 

↓ 

Nástup k zamestnávateľovi na 
praktické vyučovanie. 

Oboznámenie sa s pracoviskom 
zamestnávateľa, internými 
predpismi zamestnávateľa, 

úvodné školenia a pod. 

↓ 

Účasť žiaka na teoretickom 
vyučovaní v škole a na 
praktickom vyučovaní 

u zamestnávateľa. 

↓ 

Ročníkové overenie vedomostí 
a zručností - hodnotenie žiaka. 

↓ 

Príprava žiaka na ukončenie 
štúdia – záverečná 

skúška/maturitná skúška. 

 ↓ 

Absolvovanie teoretickej 
časti  ukončenia štúdia v škole a 
praktickej časti ukončenia štúdia 

u zamestnávateľa. 

↓ 

Prevzatie dokladov o ukončení 
štúdia – maturitné vysvedčenie 
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Príchod žiaka na duálne 
vzdelávanie u zamestnávateľa. 

Uvedenie žiaka do podniku 
a jeho oboznámenie s podnikom 

za účasti rodičov a zástupcu 
školy. 

↓ 

Výkon praktického vyučovania 
žiaka u zamestnávateľa. 

↓ 

Klasifikácia a hodnotenie žiaka 
v spolupráci so školou. 

Priebežná komunikácia 
a spolupráca so školou 

prostredníctvom majstra 
odbornej výchovy, zamestnanca 
školy – koordinátora duálneho 

vzdelávania. 

↓ 

Ročníkové hodnotenie výsledkov 
žiaka na praktickom vyučovaní. 

↓ 

Rozhodnutie o mieste konania 
praktickej časti skúšky 

v spolupráci so školou – 
záverečná skúška/maturitná 
skúška/absolventská skúška. 

↓ 

Rozhodnutie zamestnávateľa 
o uzatvorení budúcej pracovnej 
zmluvy alebo pracovnej zmluvy 
so žiakom už v priebehu štúdia 

alebo po ukončení štúdia. Nie je 
povinné. 

Ročníkové hodnotenie žiaka. 

↓ 

Organizácia a realizácia 
ukončenia štúdia v spolupráci so 
zamestnávateľom – záverečná 

skúška/maturitná skúška. 

Rozhodnutie o mieste konania 
praktickej časti skúšky 

v spolupráci so 
zamestnávateľom – záverečná 

skúška/maturitná 
skúška/absolventská skúška. 

↓ 

Odovzdávanie dokladov 
o ukončení štúdia a prípravy na 

povolanie v spolupráci so 
zamestnávateľom. 

v škole, výučný list 
u zamestnávateľa. 

↓ 

Uzatvorenie pracovnej zmluvy so 
zamestnávateľom, ak tak 
rozhodne zamestnávateľ. 

 


