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ABSTRAKT 

Tato bakalá�ská práce se zabývá situací absolvent� St�ední pr�myslové školy Zlín na trhu 

práce ve Zlínském kraji. Možností pro nalezení zam�stnání je dostatek, a� už p�es internet, 

denní tisk, pracovní agentury až po Ú�ad práce. Ve Zlínském kraji se nachází dostatek 

zam�stnavatel�, kte�í nabízení nep�eberné množství pracovních pozic pro absolventy. 

Díky dotazníku je zjiš�ována budoucnost, kterou absolventi plánují po studiu, zp�sob 

hledání práce, ochotu pracovat jinde než v rodném m�st� a také p�edstavu o výši 

nástupního platu absolventa st�ední odborné školy. 

 

Klí�ová slova: trh práce, absolvent, Ú�ad práce, zam�stnání, St�ední pr�myslová škola 

Zlín.   

 

 

 

ABSTRACT 

This Bachelor thesis is an analysis of the situation of the St�ední pr�myslová škola Zlín 

graduates on the employment market in the region of Zlín. There are neough possibilities 

how to find job, via internet, advertising in newspaper, employment agency or employment 

bureau. There exists big amount of emloyers in Zlínský kraj, who offer sufficient number 

of  different working places for graduates. 

The aim of  this thesis was to estimate the future and plans of  pr�myslová škola Zlín 

graduates by mens of an question-form, particularly the way of looking for a job,  

preparedness to work out of native town and also the idea of typical commencing salary for 

graduates of high school.  

 

Keywords: employment market, graduate employment office, job, St�ední pr�myslová 

škola Zlín. 
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ÚVOD 

	ást absolvent� st�edních škol se po absolvování studia a složení záv�re�ných zkoušek 

(maturita, státní zkoušky) dostává na trh práce a �asto máme možnost pozorovat, že p�es 

jejich odhodlání pracovat a budovat kariéru, nejsou na hledání práce a na možnosti, jak 

práci hledat, dostate�n� p�ipraveni.  

Absolvent st�ední školy je v�tšinou velmi ambiciózní a má velký elán dokázat, že se 

firmám vyplatí jej zam�stnat a platit mu za jeho práci odpovídající mzdu.  

Uchaze�i o práci – absolventi škol jsou v�tšinou velmi dob�e teoreticky p�ipraveni a 

vzd�láni v odpovídajícím oboru studia, znají sou�asné trendy, velmi dob�e zacházejí s 

internetem a obecn� s výpo�etní technikou a moderními technologiemi. Jazyková p�íprava 

je také v�tšinou na lepší úrovni než u starší generace uchaze�� o práci. Avšak i jazykové 

znalosti jsou zna�n� rozdílné nejen do po�tu jazyk�, které absolvent – uchaze� o práci zná, 

ale i v kvalit� znalosti jazyka. 

Praxe a praktické znalosti jsou nejv�tším handicapem absolventa zejména st�ední školy. 

Praxe je v�tšinou velmi sporadická a �asto jde o praxi, která nesouvisí s budoucím sm�rem 

pracovního uplatn�ní a pracovní kariéry. Absolventi vysokých škol jsou v tomto ohledu pro 

trh práce p�ipraveni pon�kud lépe, protože jejich pracovní zkušenosti jsou mnohem bohatší 

a �asto také v oblastech a oborech, ve kterých cht�jí absolventi rozvíjet svou pracovní 

dráhu. 

Absolvent st�ední školy má mnohem mén� konkrétní p�edstavy o sm�ru svého budoucího 

pracovního uplatn�ní a pracovní kariéry. Je jasné, že po složení maturitní zkoušky v 

osmnácti nebo devatenácti letech má absolvent omezen�jší rozhled než absolvent vysoké 

školy. Dalším rozdílem je i zp�sob studia na st�ední a vysoké škole. Studium na vysoké 

škole umož
uje mnohem v�tší �asovou i regionální flexibilitu a získávání pracovních 

zkušeností je mnohem jednodušší nejen u �eských zam�stnavatel�, ale i v zahrani�í, kde je 

možné studovat i jazyk. Další výhodou vysokoškolského a univerzitního studia a tím i 

absolvent� t�chto škol je práce na projektech, diplomové práce nebo práce bakalá�ské, 

které již spojují teoretickou stránku a stránku praktickou zam��enou na konkrétní p�ípady a 

jednotlivé firmy a zam�stnavatele.  

Zde je možné vysledovat jednu z nejv�tších výhod absolvent� vysokých i st�edních škol. 

Po absolvování studia jsou mzdové nebo platové požadavky absolventa (vynecháme – li 
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extrémní p�ípady) celkem rozumné, nejsou p�emršt�né a pro zam�stnavatele ur�it� 

akceptovatelné. Absolvent p�ijme nabídku za menší mzdu, když vidí možnost profesního 

r�stu i kariérového postupu.  

Další výhodou absolvent� na trhu práce je paradoxn� jeho nezkušenost a neznalost ur�itých 

pracovních postup�. Jde o fakt, který je ur�itým opozitem oproti nedostatku zkušeností. 

Jsou spole�nosti, které preferují nezkušené absolventy, kte�í nemají žádné špatné pracovní 

návyky a z tohoto d�vodu se velmi dob�e p�izp�sobí organiza�ní kultu�e i pracovním 

požadavk�m zam�stnavatele.  

Cílem této bakalá�ské práce je zjišt�ní uplatnitelnosti absolvent� St�ední pr�myslové školy 

Zlín na trhu práce ve Zlínském kraji.  

V první �ásti práce, teoretické, se budu zabývat rozborem nezam�stnanosti a aktivní 

politikou zam�stnanosti. Dále bych ráda nastínila fakta ohledn� absolvent�. Práci 

absolventa, mzdu absolventa a také n�co o praxi absolventa. Ráda bych také popsala 

vzd�lávací systém 	eské republiky a v neposlední �ad� bych p�iblížila St�ední 

pr�myslovou školu, ze které absolventi pocházejí. 

Co se týká praktické �ásti, tedy druhé �ásti bakalá�ské práce, zde bych se ráda zabývala 

Zlínským krajem jako regionem a trochu blíže jej prezentovala. Analyzovala bych 

celkovou nezam�stnanost v kraji v letech 2004 – 2007 a blíže bych se podívala na 

nezam�stnanost absolvent� (2004 – 2007), potažmo na nezam�stnanost p�ímo absolvent� 

SPŠ Zlín. V další sekci praktické �ásti budu analyzovat výsledky z anonymního dotazníku, 

který byl vypln�n studenty již výše uvedené st�ední odborné školy. Absolventi, respektive 

jednotlivé t�ídy, budou vybrány na základ� losování, mezi t�ídami t�etích a �tvrtých 

ro�ník�.  
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
 



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií 11 

 

1 NEZAM�STNANOST A AKTIVNÍ POLITIKA ZAM�STNANOSTI 

1.1 Nezam�stnanost 

Nezam�stnanost pat�í k jev�m, kterým je v moderní ekonomii v�nována zvýšená 

pozornost. Je jedním z prioritních témat, na které se orientuje hospodá�ská politika 

(Buchtová, 2002). 

Za nezam�stnaného je v ekonomické teorii považována osoba schopná pracovat, která však 

nem�že najít placené zam�stnání. Míra nezam�stnanosti je pak podíl nezam�stnaných ku 

všem osobám schopným pracovat (tedy zam�stnaným i nezam�stnaným) (Jobset: Definice 

nezam�stnanosti). 

Nezam�stnanost m�žeme sledovat z pohledu jednotlivce nebo z pohledu 

celospole�enského. Rozlišujeme: 

� nezam�stnanost dobrovolnou – lidé mají pracovní sílu, ale necht�jí ji vynakládat 

(nap�. zd�dili peníze) a sami nemají pot�ebu pracovat, preferují volný �as, 

� nezam�stnanost nedobrovolnou – lidé cht�jí a pot�ebují pracovat, aby si zajistili 

obživu, ale nemohou odpovídající práci sehnat. 

Dobrovolnou nezam�stnanost stát ne�eší. Naopak je tomu u nedobrovolné 

nezam�stnanosti. Stát ji sleduje a pomáhá �ešit. A to bu� aktivními opat�eními, což jsou 

nap�. podpora vzniku nových pracovních míst, zam�stnání absolvent� škol anebo da
ové 

úlevy p�i zam�stnávání postižených ob�an�. Pasivní opat�ení se zabývá samotnou 

podporou v nezam�stnanosti ze státního rozpo�tu, tedy nezam�stnaní pobírají dávky z 

nezam�stnanosti (Švarcová, 2000). 

1.2 Nezam�stnanost v závislosti na vzd�lání absolvent� 

Podstatnou �ást ekonomie vzd�lávání p�edstavuje okruh problém�, v n�mž se zkoumají 

vazby mezi sv�tem edukace (vzd�láním, resp. získanou úrovní vzd�lání) a sv�tem 

ekonomiky, tedy trhem práce. M�žeme zde identifikovat klí�ová témata: 

� p�echod mladých lidí ze škol do zam�stnání, 

� nezam�stnanost a její závislost na úrovni dosaženého vzd�lání, 
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� neúsp�šnost lidí ve školním vzd�lávání a ú�inky na hospodá�skou sféru, 

� ekonomická návratnost vzd�lání pro jednotlivce a spole�nost. 

Obecn� platí, ze mezi úrovní dosaženého vzd�lání a uplatn�ním lidí na trhu práce je t�sná 

závislost: �ím vyšší je úrove� dosaženého vzd�lání, tím snáze se absolventi škol 

uplatní na trhu práce, tedy najdou zam�stnání, a také jsou mén� �asto postihování 

dlouhodobou nezam�stnaností. 

Lidé s dokon�eným terciálním vzd�láním (univerzitním i neuniverzitním) mají ve v�tšin� 

vysp�lých zemí mnohem lepší p�íležitosti na trhu práce než osoby se základním vzd�láním 

nebo s nedokon�eným st�edním vzd�láním. Podle ekonomických odborník� je 

nejvýznamn�jším faktorem dokon�ení vyššího sekundárního (u nás st�edoškolského) 

vzd�lání, které se jeví jako hrani�ní pro to, aby jedinec snížil pravd�podobnost problém� se 

zam�stnáním. Samoz�ejm� o uplatn�ní na trhu práce spolurozhoduje nejen úrove
 

dosaženého vzd�lání, ale také obor studia nebo vyu�ení (Pr�cha, 2006). 

Tento trend má dlouhodobý charakter, jak lez doložit oficiálními údaji Ministerstva práce a 

sociálních v�cí o vztazích mezi úrovní vzd�lání a nezam�stnaností. 

Tab. 1. Celkový po�et nezam�stnaných lidí podle sféry vzd�lání (Integrovaný systém 

MPSV: Situace na trhu práce) 

Rok 
Celkový po�et 

nezam�stnaných 
základní 
vzd�lání 

st�edoškolské 
vzd�lání 

vysokoškolské 
vzd�lání 

1994 166 480 80,20% 17,60% 2,10% 
2001 461 923 75,30% 21,50% 3,10% 
2004 541 715 74,90% 21,20% 3,90% 
2007 354 935  74,02%  22,08%  3,90%  

 

V této oblasti je dnes výzkumný zájem soust�e�ován k problematice absolvent� r�zných 

druh� škol. Zjiš�uje se, jaké šance na získání zam�stnání mají ti, do dokon�ují studia 

v r�zných oborech – nap�. jaká je uplatnitelnost na trhu práce t�ch, kdo jsou vyu�ení, oproti 

absolvent�m st�edních škol s maturitou. T�mito problémy se systematicky zabývají 

pracovníci Národního ústavu odborného vzd�lávání v Praze. Analyzují se také pot�eby 

zam�stnavatel� a jejich o�ekávání ve vztahu k vzd�lanostnímu profilu absolvent� škol. 
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Mezi ekonomickými charakteristikami vzd�lávání má vysokou d�ležitost také fenomén 

tzv. školní neúsp�šnosti. Jde o p�ípady, kdy n�kte�í mladí lidé z r�zných d�vod� nedokon�í 

ur�itou úrove
 vzd�lávání nebo opakují ro�ník školy anebo nepodávají výkony dosta�ující 

k získání ur�ité kvalifikace. V �ad� zemí, a to i ekonomicky vysp�lých, je to tíživý 

problém, který vyvolává negativní sociální d�sledky. Mládež, která nedokon�í nap�. ani 

povinné vzd�lání, má uzav�enou cestu k získání odborné kvalifikace, a má tudíž malé 

šance na zapojení do trhu práce, stává se �asto dlouhodob� nezam�stnanou. 

1.3 Aktivní politika zam�stnanosti (APZ) 

Aktivní politika zam�stnanosti napomáhá uchaze��m o zam�stnání na trhu práce získat 

zam�stnání nebo zvýšit jejich zam�stnatelnost. Aktivní politiku zam�stnanosti realizují v 

	eské republice Ú�ady práce �ízené Správou služeb zam�stnanosti Ministerstva práce a 

sociálních v�cí 	R (Andrýsek: Aktivní politika zam�stnanosti).  

Aktivní politika zam�stnanosti: 

� podporuje strukturální zm�ny zam�stnanosti a sociáln� ekonomický rozvoj 

v regionu, 

� sm��uje k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách,  

� podporuje rozvoj samostatn� výd�le�né �innosti,  

� hmotn� stimuluje podnikatele a zam�stnavatele p�i z�izování nových pracovních 

míst,  

� podporuje rekvalifika�ní projekty,  

� podn�cuje k hledání a vytvá�ení nových pracovních míst a tvorbou pracovních 

p�íležitostí nabízí možnost pracovního uplatn�ní uchaze��m o zam�stnání. 

V praxi Ú�ad� práce ve Zlín� jsou realizovány p�edevším následující nástroje aktivní 

politiky zam�stnanosti (Czech republic – oficiální web 	eské republiky: Aktivní politika 

zam�stnanosti). 

1.3.1 Rekvalifikace 

Rekvalifikace je významnou sou�ástí aktivní politiky zam�stnanosti. Význam rekvalifikace 

spo�ívá p�edevším v tom, že jednak m�že p�edcházet ztrát� zam�stnání, jednak vytvá�í 
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uchaze��m o zam�stnání (zájemc�m o zam�stnání) lepší podmínky p�i jejich dalším 

uplatn�ní na trhu práce. Z hlediska zákona o zam�stnanosti se rekvalifikací rozumí udržení, 

obnova nebo získání nových kvalifika�ních p�edpoklad� uchaze�e o zam�stnání (zájemce o 

zam�stnání) pro výkon vhodného zam�stnání. P�i ur�ování obsahu a rozsahu kvalifikace se 

vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, 

která má být rekvalifikována, formou získání nových teoretických znalostí a praktických 

dovedností v rámci dalšího profesního vzd�lávání (Van�k: Rekvalifikace),(§108, Zákon �. 

435/2004 Sb.).  

1.3.2 Investi�ní pobídky 

Investi�ní pobídky jsou nástrojem APZ, kterým se u zam�stnavatele, kterému bylo vydáno 

rozhodnutí o p�íslibu investi�ní pobídky podle zvláštního právního p�edpisu, hmotn� 

podporuje vytvá�ení nových pracovních míst a rekvalifikace nebo školení nových 

zam�stnanc�. 

Hmotná podpora m�že být poskytnuta zam�stnavateli, který vytvo�í nová pracovní místa v 

okrese, ve kterém pr�m�rná míra nezam�stnanosti za 2 ukon�ená pololetí p�edcházející 

datu p�edložení zám�ru zam�stnavatele získat investi�ní pobídky dosahuje nejmén� 

pr�m�rné míry nezam�stnanosti v 	eské republice. Území okresu Zlín tuto podmínku 

nespl
uje (Van�k: Program aktivní politiky zam�stnanosti), (§111, Zákon �. 435/2004 Sb.). 

1.3.3 Ve	ejn� prosp�šné práce (VPP) 

VPP jsou pracovní p�íležitosti, které vytvá�í zam�stnavatel nejdéle na 12 po sob� jdoucích 

kalendá�ních m�síc� (a to i opakovan�). Jedná se zejména o nekvalifikované práce 

spo�ívající v údržb� ve�ejných prostranství, úklidu a údržb� ve�ejných budov a komunikací 

nebo jiných obdobných �innostech ve prosp�ch obcí nebo ve prosp�ch státních nebo jiných 

obecn� prosp�šných institucí (tj. právnických nebo fyzických osob, které se zabývají 

obecn� prosp�šnými �innostmi). Mezi jiné obdobné �innosti pat�í nap�. pomocné práce 

charitativní, �innosti sociálního charakteru, kulturního charakteru, pomocné �innosti ve 

školách, údržbá�ské práce na sportovištích atd. 

Mezi základní kritéria pro poskytnutí p	ísp�vku p	i umíst�ní uchaze�e na VPP pat	í:  

� délka evidence nad 6 m�síc�,  
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� základní vzd�lání a zárove
 délka evidence nad 3 m�síce,  

� v�k nad 50 let a zárove
 délka evidence nad 3 m�síce,  

� pé�e o dít� do 8 let a zárove
 délka evidence nad 3 m�síce,  

� zdravotní postižení,  

� pot�eba zvláštní pomoci ve smyslu § 33 odst.1, písm. h) zákona �. 435/2004 Sb. 

(Van�k: Program aktivní politiky zam�stnanosti), (§112, Zákon �. 435/2004 Sb.). 

1.3.4 Spole�ensky ú�elná pracovní místa (SÚPM) 

SÚPM jsou pracovní místa, která zam�stnavatel z�izuje (SÚPM - nové pracovní místo) 

nebo vyhrazuje (SÚPM - vyhrazené pracovní místo) na základ� dohody s Ú�adem práce a 

obsazuje je uchaze�i o zam�stnání. Spole�ensky ú�elným pracovním místem je i pracovní 

místo, které z�izuje uchaze� o zam�stnání na základ� dohody s Ú�adem práce za ú�elem 

výkonu samostatné výd�le�né �innosti (SÚPM - OSV�).  

SÚPM - nová pracovní místa, vyhrazená pracovní místa a OSV� se z	izují pouze pro:  

� ženy vracející se z mate�ské nebo rodi�ovské dovolené + délka evidence              

nad 1 m�síc,  

� mladé do 25 let bez kvalifikace + délka evidence nad 1 m�síc,  

� osoby se zdravotním postižením,  

� starší 50 let + délka evidence nad 1 m�síc,  

� dlouhodob� nezam�stnané (nad 6 m�síc�).  

Základní kritéria pro poskytnutí p	ísp�vku:  

� absolvování rekvalifika�ního kurzu pro za�ínající podnikatele doložené osv�d�ením 

o úsp�šném ukon�ení, 

� uchaze� o zam�stnání zahajující samostatnou výd�le�nou �innost dosud nepodnikal 

(výjimku z této podmínky m�že ud�lit Komise APZ), (§113, Zákon �. 435/2004 

Sb.). 
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1.3.5 P	eklenovací p	ísp�vek 

P�eklenovací p�ísp�vek m�že Ú�ad práce na základ� dohody poskytnout osob� samostatn� 

výd�le�n� �inné, která o poskytnutí p�ísp�vku požádá do 30 kalendá�ních dn� ode dne 

uzav�ení dohody o z�ízení SÚPM. 

Základní kritéria pro poskytnutí p	ísp�vku: osoba samostatn� výd�le�né �inná, která 

p�estala být uchaze�em o zam�stnání a které byl poskytnut p�ísp�vek podle § 113 odst.1 - 

SÚPM, které z�ídil uchaze� o zam�stnání za ú�elem výkonu samostatné výd�le�né �innosti 

(Van�k: Program aktivní politiky zam�stnanosti), (§114, Zákon �. 435/2004 Sb.). 

1.3.6 P	ísp�vek na dopravu zam�stnanc� 

P�ísp�vek na dopravu zam�stnanc� m�že Ú�ad práce poskytnout zam�stnavateli na základ� 

uzav�ené dohody s ÚP, pokud zam�stnavatel zabezpe�uje každodenní dopravu svých 

zam�stnanc� do zam�stnání a ze zam�stnání v p�ípadech, kdy hromadnými dopravními 

prost�edky prokazateln� není provozována doprava v�bec nebo v rozsahu odpovídajícím 

pot�ebám zam�stnavatele. 

P�ísp�vek m�že být poskytnut i v p�ípad�, kdy zam�stnavatel zajiš�uje dopravu svých 

zam�stnanc� s t�žším zdravotním postižením, kte�í vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

nemohou využít dopravy hromadnými dopravními prost�edky. 

P�ísp�vek se poskytuje jak v p�ípad�, kdy zam�stnavatel zajiš�uje dopravu sám, tak pokud 

za ú�elem svozu svých zam�stnanc� smluvn� sjedná soukromého dopravce (§115, Zákon 

�. 435/2004 Sb.). 

1.3.7 P	ísp�vek na zapracování 

M�že Ú�ad práce poskytnout zam�stnavateli na základ� uzav�ené dohody s ÚP, pokud 

zam�stnavatel p�ijímá do pracovního pom�ru uchaze�e o zam�stnání, kterému ÚP v�nuje 

zvýšenou pé�i a kterého bude zapracovávat na pracovní místo další zam�stnanec, p�ípadn� 

další zam�stnanci zam�stnavatele. 

Základní kritéria pro poskytnutí p	ísp�vku:  

� pracovní místo bude obsazeno uchaze�em o zam�stnání, kterému ÚP v�nuje 

zvýšenou pé�i ve smyslu § 33 zákona �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti a který 

zárove
:  
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� bude u zam�stnavatele vykonávat kvalifikovanou �innost, ve které dosud 

nepracoval nebo na ní nemá kvalifikaci a, 

� je dlouhodob� vy�azen z trhu práce (nap�. osoby po rodi�ovské dovolené, 

pé�i o osobu blízkou apod.). 

� P�ísp�vek se neposkytuje v p�ípad� poskytnutí p�ísp�vku na SÚPM a uchaze��m 

umíst�ným na VPP (§116, Zákon �. 435/2004 Sb.). 

1.3.8 P	ísp�vek p	i p	echodu na nový podnikatelský program 

M�že Ú�ad práce poskytnout zam�stnavateli na základ� uzav�ené dohody s ÚP.Základním 

kritériem je, že zam�stnavatel p�echází na nový podnikatelský program a z tohoto d�vodu 

nem�že zabezpe�it pro své zam�stnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.  

P�echodem na nový podnikatelský program se rozumí taková zm�na výroby nebo 

poskytování služeb, p�i které dochází k zásadním technologickým zm�nám, nebo zm�na 

p�edm�tu podnikání zapsaná v obchodním rejst�íku nebo v živnostenském oprávn�ní. 

D�vodem technologické zm�ny m�že být i zásadní poškození nebo zni�ení technického 

vybavení v d�sledku živelní události (§117, Zákon �. 435/2004 Sb.). 
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2 ABSOLVENT 

2.1 Kdo je absolvent? 

Absolventem se rozumí zam�stnanec vstupující do pracovního pom�ru na práci 

odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po 

úsp�šném ukon�ení studia (p�ípravy) dvou let, p�i�emž se do této doby nezapo�ítává doba 

vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby nahrazující tuto službu a doba 

mate�ské nebo rodi�ovské dovolené. V praxi se tito lidé n�kdy ozna�ují také jako „�erství“ 

absolventi. (Up�es
ujícím adjektivem se p�edchází nedorozum�ní v tom, jak chápeme 

pojem absolvent obecn� a jak jej úžeji chápe zákoník práce.) 

Pokud nap�íklad �erstvý absolvent školy zprvu nesehnal práci a rozší�il �ady 

nezam�stnaných – stal se uchaze�em o zam�stnání, a nastoupí proto do pracovního pom�ru 

t�eba až po p�l roce od ukon�ení studia, stále bude považován za absolventa, a to po dobu 

dvou let (Tiscali: Absolventi). 

2.2 Práce absolvent� 

Zákoník práce obsahuje povinnost zam�stnavatel� zabezpe�ovat absolvent�m st�edních a 

vysokých škol v pracovním pom�ru p�im��enou odbornou praxi k získání praktických 

zkušeností a znalostí pot�ebných pro dobrý a spolehlivý výkon práce a pro další odborný 

r�st. Zam�stnávání absolvent� však m�že být zajímavé. P�ijme-li totiž zam�stnavatel do 

zam�stnání absolventa školy, který je uchaze�em o zam�stnání, m�že s ním Ú�ad práce 

sjednat dohodu, podle níž uhradí mzdové náklady po dobu praxe absolventa (maximáln� za 

24 m�síc�), (Tiscali: Absolventi). 

P�i sjednávání pracovního pom�ru s absolventem není zam�stnavatel omezen. Do 1. 3. 

2004 platil zákaz sjednání pracovního pom�ru na dobu ur�itou pro absolventy st�edních a 

vysokých škol, odborných u�iliš� a u�iliš� vstupující do pracovního pom�ru na práci 

odpovídající jejich kvalifikaci; (absolventem se podle d�íve platné definice rozum�l 

zam�stnanec, jehož celková doba zam�stnání v pracovním nebo obdobném pom�ru 

nedosáhla po úsp�šném ukon�ení studia (p�ípravy) 2 let, p�i�emž se do této doby 

nezapo�ítává doba vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby nahrazující tuto 

službu, doba mate�ské a rodi�ovské dovolené). (Tiscali: Absolventi). 
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2.3 Mzdy absolvent� 

Mzdové p�edpisy jsou na absolventy p�ísn�jší než na ostatní zam�stnance, nebo� osobám 

ve v�ku 18 až 21 let v prvním pracovním pom�ru nebo obdobném vztahu zaru�ují pouze 

sníženou sazbu minimální mzdy (90 % platné �ástky) nebo minimálního mzdového tarifu, 

a to po dobu 6 m�síc� ode dne vzniku pracovního pom�ru nebo obdobného pracovního 

vztahu. Mladistvým zam�stnanc�m (ve v�ku 15 – 18 let) je až do dovršení zletilosti 

zaru�ena minimální mzda (resp. minimální mzdový tarif) jen v sazb� 80 % její b�žné výše 

(Tiscali: Absolventi), (§109 – 113, Zákon �. 262/2006 Sb.). 

2.4 Odborná praxe absolvent� 

Zákoník práce (§103) zam�stnavatel�m ukládá zabezpe�ovat absolvent�m st�edních a 

vysokých škol v pracovním pom�ru p�im��enou odbornou praxi, jejímž cílem má být 

získání praktických zkušeností a znalostí pot�ebných pro dobrý a spolehlivý výkon práce a 

pro další odborný r�st. Ú�ad práce m�že v takovém p�ípad� se zam�stnavatelem, ochotným 

zajistit odborné praxe pro absolventy, sjednat písemnou dohodu o plné nebo �áste�né 

úhrad� náklad�, které v souvislosti se zajiš�ováním praxí zam�stnavateli vznikly. P�itom 

Ú�ad práce preferuje p�ípady, kdy zam�stnavatel p�ijímá absolventy na základ� pracovních 

smluv na dobu neur�itou. 

Zam�stnavatelé ovšem o absolventy bez odborné praxe obvykle nestojí a odmítají je 

p�ijímat do zam�stnání, takže �ada absolvent� je evidována u Ú�adu práce jako uchaze�i o 

zam�stnání a pobírají podpory, p�estože by m�li zájem pracovat. Neda�í se jim tak získat 

zam�stnavateli vyžadovanou praxi (Hanzlíková, Pauknerová, Soušková 2001). 

2.5 Problematika zam�stnávání absolvent� 

Pro� jsou absolventi rizikovou skupinou a jak se �elí t�mto rizik�m. Absolventi p�edstavují 

na trhu práce rizikovou skupinu. Vzhledem k chyb�jící praxi a nedostate�ným pracovním 

návyk�m jsou mnohem více ohroženi nezam�stnaností než ostatní kategorie ob�an�. 

Neúsp�šnost p�i hledání pracovního místa na po�átku pracovní kariéry m�že vést u 

mladého �lov�ka ke ztrát� motivace a m�že se i odrazit zvýšenou tendencí k sociáln� 

patologickým jev�m. 
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Míra nezam�stnanosti absolvent� je závislá p�edevším na ekonomické situaci ve stát� a 

celkové nezam�stnanosti. Nep�íznivým vývojem na trhu práce jsou absolventi škol 

ohroženi více než ostatní pracovníci, míra nezam�stnanosti absolvent� je tedy vždy vyšší 

než pr�m�rná míra nezam�stnanosti. Odráží stav mezi poptávkou a nabídkou po 

pracovních silách jak z hlediska regionálních rozdíl� na trhu práce (okresy s vyššími po�ty 

nezam�stnaných vykazují i vyšší po�ty nezam�stnaných absolvent� škol - nejvyšší po�ty se 

soust�e�ují do nezam�stnaností nejvíce postižených region� – Moravskoslezského, 

Jihomoravského a Ústeckého kraje), tak z pohledu struktury profesní. Míra 

nezam�stnanosti absolvent� v zá�í 2004 tvo�ila 11 % z celkové nezam�stnanosti.  

Šance absolventa na získání zam�stnání závisí mimo jiné na stupni vzd�lání – 

nezam�stnaností jsou mén� ohroženi absolventi vyšších odborných škol a vysokých škol, 

naopak nejvíce jsou nezam�stnaností postiženi ti, kte�í na trh práce vstupují se základním 

vzd�láním, p�íp. nedokon�eným základním vzd�láním. Dalším d�ležitým faktorem je 

vystudovaný obor �i specializace. Spolupráce s resorty zodpov�dnými za oblast vzd�lávání 

a odborné p�ípravy je jedním z d�ležitých aspekt� v dlouhodobé strategii snižování 

nezam�stnanosti.  

Z výše uvedeného vyplývá priorita nastavení státní politiky zam�stnanosti. V souvislosti s 

novým zákonem o zam�stnanosti �. 435/2004 Sb., který je ú�inný od 1. �íjna 2004, je nutné 

zmínit nové pojetí této kategorie nezam�stnaných. V uvedeném zákon� je pojem absolvent 

nov� definován. P�vodn� se jednalo o mladé lidi do dvou let po úsp�šném absolvování 

studia. Nové pojetí rozši�uje tuto kategorii osob vyžadujících zvýšenou pé�i p�i 

zprost�edkování zam�stnání na mladé lidi do 25 let v�ku a absolventy vysokých škol do 

dvou let po úsp�šném ukon�ení studia, nejdéle však do 30 let v�ku. Kategorie mladých lidí 

do 25 let se podílela v zá�í 2004 na celkové mí�e nezam�stnanosti 24,2 %.  

Jedním z dalších nových ustanovení zákona o zam�stnanosti je zm�na v p�iznávání 

podpory v nezam�stnanosti absolvent�m škol. Podpora m�že být p�iznána pouze 

uchaze��m o zam�stnání, kte�í v posledních t�ech letech vykonávali zam�stnání nebo jinou 

výd�le�nou �innost alespo
 12 m�síc�, tzn. že absolventi ztratili automatický nárok na 

podporu v nezam�stnanosti, avšak do doby zam�stnání se jim zapo�ítávají veškeré brigády 

b�hem studia, které zakládaly ú�ast na sociálním pojišt�ní.  
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Mimo služby Ú�adu práce ur�ené všem uchaze��m – tj. pomoc p�i zprost�edkování 

zam�stnání, nabídka poradenských aktivit, p�ípadn� rekvalifikace - p�ispívá k �ešení 

nezam�stnanosti této skupiny osob i zvýšení motivace zam�stnavatele k p�ijímání mladých 

nezam�stnaných do pracovního pom�ru poskytováním finan�ních podpor.  

Ú�ad práce po posouzení ú�elnosti vynaložení finan�ních prost�edk� zváží možnost 

poskytnutí p�ísp�vku na z�ízení spole�ensky ú�elného pracovního místa. P�ísp�vek m�že 

být zam�stnavateli poskytnut formou �áste�né nebo plné úhrady mzdových náklad� na 

takto p�ijatého zam�stnance nebo návratného p�ísp�vku, p�íp. jinak ú�elov� ur�eného 

p�ísp�vku na vytvo�ení takového místa (nap�. nákup stroje, vybavení atd.).  

Zákon dále umož
uje kompenzovat zvýšené nároky na zam�stnavatele p�i zapracování 

nového zam�stnance poskytnutím p�ísp�vku na zapracování. P�ísp�vek na zapracování 

m�že získat zam�stnavatel, který p�ijme uchaze�e o zam�stnání, kterému Ú�ad práce 

v�nuje zvýšenou pé�i p�i zprost�edkování zam�stnání – tj. i mladého �lov�ka do 25 let a 

absolventa vysoké školy do dvou let po úsp�šném ukon�ení studia, nejdéle však do 30 let 

v�ku. P�ísp�vek na zapracování m�že být zam�stnavateli poskytován po dobu maximáln� 

t�í m�síc� a jeho výše m�že dosáhnout až poloviny minimální mzdy.  

Zprost�edkovávat zam�stnání nejen absolvent�m, ale i ostatním uchaze��m o zam�stnání, 

zejména t�m, kterým Ú�ad práce v�nuje zvýšenou pé�i, je možno rovn�ž prost�ednictvím 

agentur práce. Agentury práce bu� p�ímo zprost�edkovávají pracovní místa, poskytují 

poradenské a informa�ní služby, nebo svoje zam�stnance p�id�lují k výkonu práce k 

jinému zam�stnavateli.  

Získání zam�stnání se u mladého �lov�ka však neobejde bez jeho vlastní iniciativy a 

reálného posouzení vlastních možností s ohledem na konkrétní situaci na trhu práce 

(M��ínská: Problematika zam�stnávání absolvent�). 
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3 VZD�LÁVACÍ SYSTÉM V �R 

Vzd�lávací systém v 	eské republice vychází z dlouhé tradice po�ínající rokem 1774, kdy 

byla zavedena povinná školní docházka. Dnes fungují v 	R všechny typy vzd�lávání - od 

p�edškolního, p�es základní, st�ední, vysoké, postgraduální až po celoživotní.  

3.1 P	edškolní vzd�lávání 

První vzd�lávání, jako dopln�k výchovy v rodin�, mohou d�ti absolvovat ješt� p�ed 

zapo�etím povinné školní docházky. K tomu slouží jednak jesle, jednak mate�ské školy. 

Tyto instituce slouží k vyp�stování základních návyk� v u�ení a také zajišt�ní sociálního 

kontaktu mezi d�tmi. Obojí je d�ležité pro hladký nástup d�tí do základních škol.  

D�ti se ve spolupráci s rodi�i a vychovateli u�í logicky uvažovat a diskutovat, procvi�ují 

svou pam�� i fantazii. Tyto dovednosti slouží zárove
 pro posouzení intelektuální a 

výchovné úrovn� dít�te p�ed nástupem na základní školu.  

3.2 Základní vzd�lávání  

Základní vzd�lání získávají d�ti zpravidla na základní školách. Povinná školní docházka 

je devítiletá a trvá tedy obvykle od 6 do 15 let v�ku dít�te. D�ti ji však mohou absolvovat 

na r�zných typech škol, které navíc mohou využívat r�zné typy vzd�lávacích program�. 

Mezi typy škol umož
ujících získat d�tem základní vzd�lání pat�í:  

� Základní škola (státní nebo soukromá): d�ti zde absolvují celou devítiletou 
povinnou školní docházku rozd�lenou do dvou cykl�.  

� Gymnázium: v rámci osmiletých nebo šestiletých gymnázií mohou žáci dokon�it 
základní vzd�lání a plynule pokra�ovat ve výuce st�ední úrovn�.  

� Konzervato	: osmileté tane�ní konzervato�e umož
ují student�m dokon�it 
základní vzd�lání a plynule pokra�ovat ve výuce st�ední úrovn�. 

� Speciální škola: d�ti se zdravotním postižením mohou být integrovány do 
speciálních t�íd základní školy, anebo mohou navšt�vovat školu speciální.  

� Zvláštní a pomocné školy jsou ur�eny pro d�ti s mentálním postižením.  

 

V posledních n�kolika letech se rovn�ž experimentáln� ov��uje systém domácího 

vzd�lávání.  
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 Pro hodnocení výsledk� studia slouží v 	eské republice hodnotící systém známek od         

1 (nejlepší) po 5 (nejhorší). Žák�m jsou v polovin� a na konci každého školního roku 

vydávána souhrnná hodnocení (tzv. vysv�d�ení), na nichž jsou uvedeny známky za 

jednotlivé p�edm�ty. 

Pokud je žák hodnocen známkou 5, musí na konci letních prázdnin (nej�ast�ji v srpnu) 

absolvovat p�ezkoušení z tohoto p�edm�tu. Usp�je-li u p�ezkoušení, m�že v zá�í nastoupit 

do vyššího postupného ro�níku. Neusp�je-li, musí celý uplynulý ro�ník absolvovat znovu. 

3.3 St	ední vzd�lávání  

O studium na st�ední škole se mohou ucházet žáci, kte�í splnili devítiletou povinnou školní 

docházku. Absolvováním st	edního stupn� vzd�lání je p�itom možno získat: 

� St	ední vzd�lání, kdy student po 1 - 2 rocích studia získá vysv�d�ení o záv�re�né 

zkoušce.   

� St	ední vzd�lání s výu�ním listem zakon�ené po 2 - 3 letech studia vysv�d�ením o 

záv�re�né zkoušce a výu�ním listem o odborné zp�sobilosti nap�íklad v oblasti 

�emesel. Absolventi t�chto obor� obvykle již ve vzd�lání v klasickém vzd�lávacím 

systému nepokra�ují a za�ínají pracovat ve vybraném oboru.  

� St	ední vzd�lání s maturitou, kdy zpravidla po 4 letech studia získá absolvent 

vysv�d�ení o maturitní zkoušce. Maturitní zkouška se skládá z n�kolika díl�ích 

zkoušek - zkoušky z �eského jazyka a dalších zkoušek závislých na oboru studia a 

�áste�n� také na výb�ru žáka. Od roku 2008 by se m�la maturita skládat ze 2 �ástí, 

spole�né (státní) a profilující (specifické pro jednotlivé typy škol). Cílem je zajistit 

lepší srovnatelnost této zkoušky mezi r�znými školami. 

Odborné vzd�lání na vyšší sekundární úrovni vysoce p�evažuje nad všeobecným, které 

absolvuje jen �tvrtina žák�. 

St�ední školy se �lení na tyto t	i základní typy:  

• Gymnázia  

• St�ední odborné školy  

• St�ední odborná u�ilišt� 
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St�ední vzd�lání mohou studenti získat také na osmiletých, respektive šestiletých 

gymnáziích, na nichž absolvovali již n�kolik ro�ník� vzd�lání základního.  

St�ední školy mohou organizovat také programy nástavbového studia, do n�hož mohou 

být p�ijati žáci, kte�í úsp�šn� absolvovali alespo
 t�íletý p�íbuzný studijní obor zakon�ený 

výu�ním listem. Nástavbové studium trvá 2 roky denní formou studia.  

3.4 Terciální vzd�lávání 

Terciální vzd�lávání je za�azeno jako studium navazující na úplné st�ední vzd�lání s 

maturitou. Do terciálního vzd�lání je za�azeno vyšší odborné a vysokoškolské vzd�lání. 

K vyššímu odbornému vzd�lání mají p�ístup žáci s úplným st�edoškolským vzd�láním 

zakon�eným maturitou. Systém výuky je tém�� totožný se systémem na vysoké škole, na 

vyšší odborné školy se však vztahují n�která pravidla st�edoškolského vzd�lávání 

(prázdniny, fixní rozvrh hodin aj.). 

Vyšší odborné vzd�lání  prohlubuje všeobecné i odborné znalosti, v denní form� trvá 3 

roky v�etn� praxe, u zdravotnických a n�kterých dalších obor� až 3,5 roku. Studium je 

ukon�eno absolutoriem, specifickou zkouškou z vybraných obor�, praktické zkoušky a 

obhajoby absolventské písemné práce - vše samoz�ejm� v návaznosti na studovaný obor. 

Spole�n� s absolutoriem získávají žáci titul diplomovaný specialista (zkratka DiS. je 

uvád�na za jménem). 

Na vyšších odborných školách žáci platí školné. To se zpravidla pohybuje od n�kolika tisíc 

korun ro�n� až po n�kolik desítek tisíc. 

Vysokoškolské vzd�lání je umožn�no všem uchaze��m s ukon�eným úplným st�edním 

vzd�láním (tj. s maturitou), kte�í úsp�šn� vykonají p�ijímací zkoušku. Systém p�ijímacích 

zkoušek si stanovuje každá vysoká škola sama a ov��uje v nich znalosti �i schopnosti 

uchaze��.  

V�tšina univerzit má akreditovány programy:  

� Bakalá	ské: jedná se zpravidla o t�íleté obory, v nichž studenti získají základní 

p�ehled o vysoce odborných oblastech. Studenti mohou bu� studium po t�chto 3 

letech ukon�it státní záv�re�nou zkouškou s obhajobou bakalá�ské práce, anebo 

pokra�ovat v navazujícím magisterském oboru, v n�mž získají užší specializaci.  
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� Magisterské: fungují bu� jako p�tileté (resp. �ty�leté nebo šestileté), anebo jako 

dvouleté navazující na bakalá�ské studium. Studenti za období studia získají jak 

základní p�ehled o vysoce odborných oblastech, ale také ur�itý stupe
 specializace. 

Na záv�r žáci skládají požadované státní zkoušky a obhajují diplomovou práci.  

� Inženýrské: týká se technických a ekonomických obor�.  

Po absolvování t�chto typ� vysokoškolského studia pokra�ují n�kte�í studenti v dalším 

prohloubení své specializace v doktorských programech. Absolvování tohoto programu 

je �asto podmín�no ur�itou publika�ní prací a n�kdy také výukou. 

Na vysokých školách je možné studovat formou prezen�ní (d�íve denní studium), 

distan�ní (d�íve studium p�i zam�stnání) nebo kombinovat ob� formy studia (studium 

kombinované). 

Krom� standardních druh� studia nabízejí vysoké školy i další formy vzd�lávání: 

rekvalifika�ní studium, univerzity t�etího v�ku, studium sm��ující k získání pedagogické 

kvalifikace a další. 

S ohledem na rostoucí zájem je v 	eské republice možné na n�kterých školách absolvovat 

také studijní programy vedoucí k získání titulu Master of Business Administration. 

Studium je problémov� orientované, pracuje se v týmech, �eší se reálné p�ípadové studie z 

praxe. Studenti si navzájem vym�
ují zkušenosti z vlastní praxe a jejich manažerské 

znalosti a dovednosti rychle rostou. 

Jelikož kvalita studia nebyla d�íve garantována Ministerstvem školství, mládeže a 

t�lovýchovy 	R (jak je tomu u vysokých škol), vznikla v roce 1998 �eská asociace MBA 

škol, která po úsp�chu v náro�ném akredita�ním procesu, ud�lí programu ur�itý "status 

kvality".  

3.5 Celoživotní vzd�lávání 

Pot�eba celoživotního vzd�lávání vystupuje do pop�edí zejména ve spojitosti se zm�nami 

na trhu práce a zavád�ním nových technologií. Sféra celoživotního vzd�lávání, resp. 

pot�eba zvýšení ú�asti na dalším vzd�lávání, je rovn�ž jednou z p�ti hlavních priorit 

vzd�lávací politiky EU formulované v roce 2000 na Lisabonské konferenci. 
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V rámci program� celoživotního vzd�lávání je univerzitami uskute�
ováno množství 

nejr�zn�jších kurz� ur�ených nap�íklad zájemc�m o studium, absolvent�m univerzity, 

senior�m, ale i student�m i dalším zájemc�m z praxe. Realizované kurzy jsou zam��eny 

bu� na výkon povolání nebo zájmov�. 

N�které univerzity organizují také tak zvanou Univerzitu 3. v�ku. Ta je ur�ena senior�m, 

kte�í mají zájem získávat nové poznatky ve vybraných oborech a  je zpravidla bezplatné. 

Nejenže umož
uje senior�m získat nejnov�jší znalosti z r�zných obor�, jeho snahou je 

také stimulovat jejich zájem o sou�asné d�ní a aktivní p�ístup k životu (Czech republic – 

oficiální web 	eské republiky: Vzd�lávací systém v 	R), (NVF: Vzd�lávací systém).  

3.6 Mezinárodní standardní klasifikace vzd�lávání - ISCED  

Mezinárodní standardní klasifikace vzd�lávání - ISCED (International Standard 

Classification of Education) byla vypracována a vydána UNESCO v roce 1976, aby 

sloužila "jako nástroj vhodný pro shromaž�ování, zpracování a zp�ístup
ování 

vzd�lávacích statistik jak v jednotlivých zemích, tak v mezinárodním m��ítku". Tato 

klasifikace byla p�timístná. První místo ozna�ovalo úrove
 vzd�lávání a další dv� místa 

skupinu vzd�lávacích program�, resp. obory vzd�lávání. Podrobn�jší t�íd�ní vzd�lávacích 

program� bylo provedeno posledními kódy klasifikace. Klasifikace ISCED se již �adu let 

aktualizuje. V listopadu 1997 byly na Generální konferenci UNESCO v Pa�íži schváleny 

zm�ny týkající se úrovn� vzd�lávání i obor� vzd�lávání. 

Klasifikace kmenových obor� vzd�lávání byla vypracována tak, aby byla snáze 

p�evoditelná na mezinárodní standard ISCED 1997, zejména pokud se jedná o úrovn� 

vzd�lávání.  

Klasifikace ISCED 1997 má 7 úrovní vzd�lávání (0 až 6), které mohou mít vnit�ní �len�ní 

A až C. 

Informativní p	ehled kódového zna�ení úrovní vzd�lávání podle ISCED 1997  

kód úrove� vzd�lání 

0 preprimární vzd�lávání (bez vzd�lání) 

1 primární vzd�lávání  
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2 nižší sekundární vzd�lávání 

2A - stupe
, ze kterého je možné p�ejít na vyšší vzd�lávání 

2B - p�ípravný stupe
 pro pracovní trh 

2C - stupe
 sm��ující na pracovní trh  

3 vyšší sekundární vzd�lávání 

3A - stupe
, ze kterého je možné p�ejít na vyšší vzd�lávání 

3B - p�ípravný stupe
 pro pracovní trh 

3C - stupe
 sm��ující na pracovní trh  

4 postsekundární vzd�lávání nižší než terciární 

4A - stupe
, ze kterého je možné p�ejít na vyšší vzd�lávání 

4B - prakticky zam��ené studium  

5 první stupe� terciárního vzd�lávání 

5A - stupe
, ze kterého je možné p�ejít na vyšší vzd�lávání 

5B - prakticky zam��ené studium  

6 druhý stupe� terciárního vzd�lávání 

 

P�eklad ISCED 1997 vydal Ústav pro informace ve vzd�lávání Praha v roce 1999. V 

publikaci je u každé úrovn� vzd�lávání uvedeno odpovídající vzd�lávání poskytované 

v 	R (	SÚ: Mezinárodní standardní klasifikace vzd�lávání ISCED), (NÚOV: Mezinárodní 

standardní klasifikace vzd�lávání ISCED). 
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4 ST�EDNÍ PR�MYSLOVÁ ŠKOLA ZLÍN 

4.1 Historie 

Sídlem školy je krajské m�sto Zlín, pr�myslová metropole jihovýchodní Moravy s více než 

80 000 obyvateli, která je proslulá jako m�sto obuvi. 

Nejen pr�myslové školství, ale i celý život m�sta byl již ve 20. a 30. letech ovliv
ován 

pot�ebami firmy Ba�a, která se rychle za�adila mezi nejvýznamn�jší v Evrop�. S rozvojem 

Ba�ových závod� se rychle zvyšoval i po�et obyvatel m�sta Zlín. Tomu odpovídala nejen 

výstavba nových byt�, ale i škol pro d�ti. Na rozvinutou soustavu základního školství 

navazovaly školy u�
ovské a pozd�ji také r�zné formy st�edního vzd�lání. 

V roce 1925 schválilo tehdejší ministerstvo školství otev�ení závodní odborné školy 

obuvnické firmy Ba�a. Vznik strojnických a �ady dalších odd�lení v Ba�ových závodech si 

vynutil i výchovu pracovník� v odpovídajících profesích se znalostmi obchodními, 

organiza�ními, jazykovými i odbornými. Dne 23.8.1933 bylo schváleno vytvo�ení �ty�leté 

odborné školy strojnické s právem ve�ejnosti.  

Ministerstvo školství vyhov�lo pozd�ji další žádosti firmy Ba�a a po volilo dne 20.7.1937 

z�ízení pr�myslové školy ve Zlín� s odd�lením strojnickým,obuvnickým a chemickým. 

První maturitní zkoušky na této škole se konaly v roce 1939.  

V dalších letech po�et žák� rychle vzr�stal a škola se postupn� rozší�ila na sedm 

obor�:strojírenský, stavební, obuvnický, koželužský, elektrotechnický, chemický a 

pleta�ský. Za okupace p�ibyly ješt� obory textilní a stola�ský. Po válce prod�lala škola 

mnoho zm�n. Po�et obor� se snížil - n�které byly p�emíst�ny do jiných m�st a jiné zrušeny. 

V roce 1950 vznikla Vyšší pr�myslová škola strojnická p�i n.p. ZPS.  

Od roku 1953 p�estala pr�myslová škola p�sobit jako škola podniková a stala se státní 

pr�myslovou školou strojnickou, do níž p�icházeli p�ímo žáci ze základních škol. 

Vzhledem k tomu, že p�icházející žáci nem�li za sebou žádnou praxi, vznikla pot�eba 

vybudovat dílny a laborato�e. Prostory stávající budovy byly malé, a proto po dlouhém 

jednání byla schválena stavba budovy nové. Dne  30. srpna1974 slavnostn� otev�ena nová 

budova školy na t�íd� Tomáše Bati. 
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V nové škole dochází k n�kolika zm�nám. Rozší�il se po�et obor� elektro se zam��ením na 

slaboproud a silnoproud. Pon�vadž název školy s p�ívlastkem strojnická již zcela 

neodpovídal dané skute�nosti, byl 1. zá�í 1980 zm�n�n na St�ední pr�myslová škola.  

Od školního roku 1990-1991 prošla škola dalším bou�livým vývojem. Výrazn� se zlepšilo 

její technické vybavení, nastupuje po�íta�ová technika, objevují se nové CNC stroje, 

modernizují se laborato�e. Rozši�uje se vzd�lávací nabídka zavád�ním nových studijních 

obor�, modernizuje se nápl
 studia obor� strojírenských a elektrotechnických. Významnou 

novinkou bylo otev�ení obor� technické a ekonomické lyceum od školního roku 1994-

1995. Oba tyto obory vypl
ují mezeru ve vzd�lávací nabídce gymnázií a st�edních 

pr�myslových škol.  

V letech 1993 až 1996 zpracována objemová studie a následn� projektová dokumentace 

nástavby a rekonstrukce objekt� SPŠ Zlín. Koncem roku 1998 za�aly stavební práce. 

Rozhodující etapa rekonstrukce školy byla dokon�ena v srpnu 2000 a od 1.zá�í došlo ke 

slou�ení se SPŠ stavební do jednoho právního subjektu s názvem "St�ední pr�myslová 

škola, Zlín, t�. Tomáše Bati 4187". Úplná rekonstrukce byla dokon�ena vým�nou oken v 

celém areálu školy v roce 2002.  

 

Obr. 1. Budova St�ední pr�myslové školy (SPŠ Zlín) 

V dnešní dob� má škola optimální kapacitu 40 t�íd denního studia a s 1200 studenty je 

jednou z nejv�tších st�edních pr�myslových škol u nás. Jejím cílem je vychovávat budoucí 

absolventy školy v duchu ba�ovské tradice k cílev�domosti, samostatnosti, podnikavosti, 

zdravému sebev�domí a odborné zdatnosti v�etn� aktivní znalosti cizích jazyk� a 

po�íta�ové gramotnosti (SPŠ Zlín). 
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4.2 Hlavní priority vzd�lávací koncepce školy a její vybavení 

St�ední pr�myslová škola, Zlín, t�. Tomáše Bati 4187 je školou s promyšlenou vzd�lávací 

koncepcí, v níž dominují obory technického zam��ení ( strojírenství, elektrotechnika a 

stavebnictví ), dva typy lyceí ( technické a ekonomické ), dopln�né oborem ekonomickým.  

Jako jediná u nás má již od roku 1994 v nabídce oba typy lyceí - technické a ekonomické - 

která p�edstavují novou vzd�lávací cestu ke studiu na vysokých školách odpovídajícího 

zam��ení a jsou vhodná i pro d�v�ata. Úsp�šnost absolvent� lyceí p�i p�ijímání na vysoké 

školy je mimo�ádn� dobrá. I proto je zájem o tyto obory vzr�stající a studium na lyceu se 

stává v�cí prestižní. 

Po stránce technického vybavení pat�í nov� rekonstruovaná škola mezi absolutní špi�ku 

mezi st�edními školami.  

Vedle velmi dob�e za�ízených odborných u�eben a laborato�í pro CNC techniku a 

automatizaci, elektrotechnická a strojnická m��ení, ekonomiku, cizí jazyky a další 

p�edm�ty jsou nejmodern�jší projek�ní a didaktickou technikou vybaveny : 

� multimediální u�ebny, 

� odborné u�ebny výpo�etní techniky a jejích aplikací pro CAD a CAD/CAM 

systémy, 

� dv� u�ebny pro výuku cizím jazyk�m, 

� posluchárna a laborato� fyziky a chemie, 

� p�ednášková místnost pro 100 poslucha��, 

� informa�ní centrum, jehož sou�ástí je knihovna, studovna �ítárna a internetové 

st�edisko. 

Všechny odborné u�ebny, kabinety vyu�ujících a kancelá�e vedení školy jsou propojeny 

po�íta�ovými sít�mi. Celá škola je p�ipojena optickým kabelem na internet, jehož 

využívání se stalo nedílnou sou�ástí moderní výuky podobn� jako konstruování na 

po�íta�ích v oborech strojírenství, stavebnictví, slaboproudá elektrotechnika a technické 

lyceum. 

Velký d�raz se klade také na jazykovou výuku v u�ebnách vybavených pot�ebnou 

didaktickou technikou. Ve všech oborech ekonomického zam��ení je zavedena výuka dvou 
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cizích jazyk� (angli�tina a n�m�ina), v technických oborech jeden cizí jazyk, ale se 

zvýšenou hodinovou dotací až na 4 hodiny týdn�. Teoretická výuka odborným p�edm�t�m 

je dopln�na praktickými aplikacemi ve strojních i elektrotechnických laborato�ích a ve 

školních dílnách s moderními m��icími a diagnostickými p�ístroji, CNC technikou atd. 

Sportovní hala, posilovna, malý atletický stadion a sál pro gymnastiku dotvá�ejí prost�edí 

školy.  

Vše, co škola nabízí, je také možno podle zájmu využívat mimo vyu�ování a ve volném 

�ase v hodnotné mimoškolní �innosti sportovní, kulturní i odborné (SPŠ Zlín). 

4.3 Zahrani�ní kontakty školy 

SPŠ v posledních letech navázala úsp�šn� kontakt se st�ední školou VTI podobného 

zam��ení v belgickém m�st� Izegem. Podepsaná dohoda o vzájemné spolupráci preferuje 

odborn� a jazykov� zam��ené vým�nné pobyty student� v partnerských školách s 

ubytováním v rodinách. Jsou organizovány v rámci projektu Sokrates. Tím výrazn� vzr�stá 

motivace ke studiu cizích jazyk�, jejichž znalost je ve vysp�lých evropských zemích 

naprostou samoz�ejmostí i mezi mládeží (SPŠ Zlín). 

4.4 Obory vzd�lávání 

Všechny nabízené obory poskytují ve �ty�letém denním studiu st	ední odborné vzd�lání s 

maturitou. U�ební plány všech obor� jsou koncipovány tak, aby absolventi našli nejen 

univerzální uplatn�ní v oboru, ale mohli pokra�ovat úsp�šn� i ve studiu na vysoké škole.  

4.4.1 Strojírenství 

Komplexní technické vzd�lání v oblasti konstruk�ní a technologické p�ípravy výroby. 

Využití výkonných po�íta�� pro konstruování s podporou CAD systém�. Využití po�íta�� 

pro �ízení a programování CNC obráb�cích stroj�. Praktická �innost ve školních dílnách a 

laborato�ích kontroly m��ení. Zvládnutí opera�ních systému, textových editor�, 

tabulkových procesor� a databází ve výpo�etní technice. Práce v síti internet. Automobily, 

mechanizmy, jaderná energetika, helioenergetika, spalovací, letecké a raketové motory. 

Materiály ve strojírenství a jejich tepelné zpracování, výroba polotovar�, odlévání, kování, 

lisování, svá�ení a pájení. Moderní metody obráb�ní. Navrhování nástroj�, p�ípravk� a 
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m��idel. Základy elektrotechniky a automatizace. Výuka jednoho sv�tového jazyka 

(angli�tina nebo n�m�ina) se zvýšenou hodinovou datací. T�lesná výchova a sport. 

Odborné exkurze a veletrhy. Odborná praxe. 

Strojírenství pat�í k tradi�ním obor�m školy. Absolventi oboru strojírenství jsou 

mimo�ádn� p�izp�sobiví a racionáln� uvažují technici s vysokým stupn�m získaných 

manuálních dovedností. Poptávka po absolventech oboru strojírenství je viditeln� 

vzr�stající a v mnoha firmách je absolvent� s výše uvedenými dovednostmi již nyní 

nedostatek. O kvalit� a úrovni studia tohoto oboru sv�d�í mimo jiné i vysoká úsp�šnost 

absolvent� p�i p�ijímání na vysoké školy. 

Absolventi se velmi dob�e uplatní jak p�ímo ve strojírenství, tak i v jiných odv�tvích 

pr�myslu i u soukromých firem, zejména na místech konstruktér� a technolog�, v 

provozovn� technických útvarech, technické kontrole, v zásobování, v obchodních 

službách, pozd�ji i v oblasti nižšího a st�edního managementu firmy. 

Obor je vhodný pro chlapce i d�v�ata. 

4.4.2 Slaboproudá elektrotechnika 

Poskytuje ucelený p�ehled o slaboproudé elektrotechnice s velmi dobrou pr�pravou pro 

konstruk�ní a projek�ní �innost v oblasti po�íta�ových systém� a sítí a �ídicích systém�. 

Spole�ným znakem je po�íta�ová podpora výuky v odborných p�edm�tech a výuka 

výpo�etní techniky ve všech ro�nících. Zvládnutí opera�ních systém�, textových editor�, 

tabulkových procesor�, databází a strukturovaného programování. Práce s internetem. 

Práce s grafickými systémy pro kreslení schémat, návrh plošných spoj�, simulaci 

elektronických obvod�. Práce s informa�ními a �ídicími systémy. Samostatná práce v 

laborato�i �íslicové, mikroprocesorové a automatiza�ní techniky a v laborato�i 

elektrotechnických m��ení. Programování jedno�ipových mikropo�íta�� a 

programovatelných automat�. Stavebnice Dominoputer. Odborné exkurze, veletrhy. 

Odborná praxe v podnicích. 

Studenti zevrubn� poznají funkci mikroprocesoru a nau�í se ho i programovat. Seznámí se 

s technickým vybavením po�íta�� všech úrovní. Ovládnou principy a vlastnosti zdroj� 

audio a videosignál�, zp�soby jejich zpracování a p�enosu. Zjistí, jak lze moderní 
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elektroniku využít pro ovládání a �ízení výrobní linky nebo elektrárny, ale t�eba i 

automatické pra�ky nebo CD p�ehráva�e. 

Absolvent s elektrotechnickým vzd�láním má proto obrovskou šanci usp�t na trhu práce 

nebo pokra�ovat ve studiu na vysoké škole. 

4.4.3 Stavebnictví 

Komplexní technické vzd�lání v oblasti konstruk�ní a technologické p�ípravy a realizace 

staveb. Využití výkonných po�íta�� pro konstruování s podporou CAD systém�. Zvládnutí 

opera�ních systém�, textových editor�, tabulkových procesor� a databází ve výpo�etní 

technice. Práce v síti internet (E-mail, WWW). Materiály ve stavebnictví, zp�sob jejich 

použití, zásady navrhování objekt� po technické a architektonické stránce. Geodézie - 

vyty�ování a zam��ování staveb pomocí základních i nejmodern�jších p�ístroj�. Statika a 

mechanika stavebních konstrukcí. Inženýrské stavby. Profilující odborná p�íprava v 

p�edm�tu pozemní stavitelství. Výuka jednoho sv�tového jazyka (angli�tina nebo n�m�ina) 

se zvýšenou hodinovou dotací. T�lesná výchova a sport. Odborné exkurze a veletrhy. 

Odborná praxe. 

U�ební plán studijního oboru stavebnictví je koncipován tak, aby absolvent našel nejen 

univerzální uplatn�ní v oboru, ale mohl pokra�ovat úsp�šn� i ve studiu na VŠ.  

Obor je vhodný pro chlapce i d�v�ata. 

4.4.4 Ekonomické lyceum 

Ekonomické lyceum je obor, který p�ipravuje budoucí absolventy hlavn� k dalšímu 

vysokoškolskému studiu, ale p�itom poskytuje úplné st�ední všeobecné odborné vzd�lání. 

U�ební plán organicky spojuje zejména p�edm�ty všeobecn� vzd�lávací, nap�. cizí jazyky, 

d�jepis, zem�pis, ob�anskou nauku, matematiku, fyziku, chemii, biologii atd. s p�edm�ty 

odbornými, které dávají úplné st�edoškolské vzd�lání. Jde zejména o p�edm�ty ekonomika, 

ú�etnictví, korespondence, právo, výpo�etní technika, marketing a managament, 

aplikovaná ekonomie, psychologie, nauka o spole�nosti, atd.  

Nadstandardn� vybavená škola nabízí též dobré podmínky pro práci s internetem, volitelné 

p�edm�ty, zájmovou �innost, t�lesnou výchovu a sportovní vyžití. 
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Absolventi jsou p�ipravováni tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružn� 

p�izp�sobili podmínkám vyšších odborných i vysokých škol, p�ípadn� podnikatelské praxi. 

Absolventi ekonomického lycea, kte�í nep�jdou na VŠ a hodlají p�ímo nastoupit do praxe, 

budou schopni rychle se orientovat a zapracovat. K tomuto ú�elu slouží námi nabízený 

nepovinný p�edm�t ve 3.ro�níku - Aplikovaná ekonomie v rámci projektu Junior 

Achievement. 

O kvalit� a úrovni studia tohoto oboru sv�d�í mimo jiné i vysoká úsp�šnost absolvent� p�i 

p�ijímání na vysoké školy. 

4.4.5 Technické lyceum 

Technické lyceum je obor, který p�ipravuje budoucí absolventy hlavn� k dalšímu 

vysokoškolskému studiu, ale p�itom poskytuje úplné st�ední všeobecné odborné vzd�lání. 

U�ební plán preferuje jak p�edm�ty všeobecn� vzd�lávací, tak i odborné povinné a 

výb�rové p�edm�ty, které dávají základy odborného vzd�lání. Všestrann� podporujeme 

také zájmovou �innost. 

Absolventi jsou p�ipravováni tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružn� 

p�izp�sobili podmínkám vyšších odborných i vysokých škol, p�ípadn� technicko-

podnikatelské praxi. 

Studenti se dokonale nau�í ovládat osobní po�íta�, aby jim skute�n� sloužil a pomáhal v 

náro�né práci, a nau�í se základ�m strukturovaného, objektového i modulárního 

programování. Skupina volitelných p�edm�t� dotvá�í profil odborného zam��ení studia v 

oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví nebo informa�ních technologií. 

Absolventi technického lycea, kte�í nep�jdou na VŠ a hodlají p�ímo nastoupit do praxe, 

budou schopni rychle se orientovat a zapracovat díky získaným v�domostem, dovednostem 

a návyk�m z oblasti všeobecného i základ� odborného technického vzd�lání. 

Technické lyceum je vhodné pro chlapce i pro technicky nadané dívky. O kvalit� a úrovni 

studia tohoto oboru sv�d�í mimo jiné i vysoká úsp�šnost našich absolvent� p�i p�ijímání na 

vysoké školy (Tišt�ný materiál SPŠ Zlín). 
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4.5 Celkový po�et student� studujících na SPŠ a po�et absolvent� 

jednotlivých obor� v roce 2006/2007 

Jak lze z tabulky vid�t, na St�ední pr�myslové škole Zlín studovalo ve školním roce 

2006/2007 celkem 1157 student� v šesti oborech. Z celkového po�tu student� opustilo 

lavice školy celkem 263 absolvent� (SPŠ Zlín). 

Tab. 2. Po�et žák� v jednotlivých oborech a po�et absolvent� ve školním roce 2006/2007 

(SPŠ Zlín) 

Denní studium 

Obor Kód oboru Sou�ást 
školy Po�et žák� 

Ukon�ilo 
maturitní 
zkouškou 

Strojírenství (STR) 23-41-M/001 SOŠ 220 52 
Slaboproudá elektrotechnika 
(SLE) 26-43-M/004 SOŠ 214 43 

Technické lyceum (LYT) 78-42-M/001 SOŠ 227 52 
Ekonomické lyceum (LYE) 78-42-M/002 SOŠ 207 30 
Management obchodu a 
služeb (MAN) 64-42-M/037 SOŠ 56 30 

Stavebnictví (STA) 36-47-M/001 SOŠ 233 56 
CELKEM x x 1157 263 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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5 ZLÍNSKÝ KRAJ 

Správním centrem Zlínského kraje je Zlín. Kraj je tvo�en 4 okresy -  Krom��íž, Uherské 

Hradišt�, Vsetín a Zlín. Sídelní struktura je soust�ed�na hlavn� do nížinných oblastí, v 

nichž jsou výrazn� zastoupena sídla s maximem do 2000 obyvatel. 

Zlínský kraj vypl
uje st�ední �ást východní Moravy a má zna�n� rozdílné p�írodní 

podmínky. V jeho západní �ásti jsou dva moravské úvaly – dolní �ást Hornomoravského a 

severní �ást Dolnomoravského. Východním sm�rem se krajina zvedá do horských celk� 

Karpatské soustavy – Beskydy, Javorníky a Bílé Karpaty. To ovliv
uje i rozdílné podmínky 

klimatické a p�dní. Území úval� je odlesn�no, horské oblasti jsou kryty rozsáhlými porosty 

jehli�nan�.  

Nejvýznamn�jší podniky jsou v pr�myslu gumárenském, všeobecném strojírenství, 

textilním, od�vním a kožed�lném pr�myslu a elektrotechnice. Zem�d�lství je soust�ed�no 

do nížinných �ástí. Velmi dobré podmínky (�ernozem�, teplé klima) v úvalech umož
ují 

p�stování pšenice, cukrovky i sladovnického je�mene. V podhorských a horských oblastech 

p�evládá p�stování brambor a pícnin. 

K nejatraktivn�jším pat�í z hlediska p�írodních krás a rázovitosti Valašsko. Známé je 

muzeum v p�írod� v Rožnov� pod Radhošt�m. Vyhledávanými lázn�mi pro lé�ení cest 

dýchacích a zažívacího ústrojí jsou Luha�ovice. Hlavními st�edisky osídlení jsou dále 

Uherské Hradišt�, Krom��íž, Vsetín a Valašské Mezi�í�í. 

Z hlediska cestovního ruchu se území Zlínského kraje rozd�luje do t�í turistických 

marketingových oblastí: Jižní Morava, Severní Morava a Slezsko a St�ední Morava.  

Oblast Bílých Karpat najdeme na seznamu biosférických rezervací UNESCO a tvo�í 

zárove
 CHKO. Na severním území Zlínského kraje se také rozkládá CHKO Beskydy. 

Vzhledem k poloze kraje p�i hranici se Slovenskem je �ást Zlínského kraje zapojena do 

p�eshrani�ní spolupráce v rámci Euroregionu Bílé Karpaty (RIS: Zlínský kraj).  

Celkem je ve Zlínském kraji evidováno 304 samostatných sídel (�ili obcí a m�st). Ve 

statutárních m�stech žije asi 60,8% (361 772 ob.) z celkového po�tu obyvatel Zlínského 

kraje, p�i�emž nejv�tší po�et obyvatel je p�irozen� ve Zlín�, dále v Krom��íže a ve Vsetín� 

a Uherském Hradišti. Ostatních 39,2% obyvatel kraje žije ve vesnicích (které nemají statut 

m�sta), (Zlínský kraj – RIS: Obce a m�sta). 
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Obr. 2. Mapa okres� Zlínského kraje (Zlínský kraj – RIS: �len�ní kraje) 

5.1 Celková nezam�stnanost ve Zlínském kraji 

Ke konci roku 2004 byla nezam�stnanost ve Zlínském kraji 9,5%. V roce 2005 se 

nezam�stnanost snížila o dv� desetiny procentního bodu na 9,3%. Nezam�stnanost v roce 

2006 �inila 7,0% a na konci roku 2007 nezam�stnanost byla 6,0%.  Z grafu �. 1 plyne, že 

nezam�stnanost ve Zlínském kraji má sestupnou tendenci. Po�et uchaze�� se v posledních 

�ty�ech letech samoz�ejm� také snížil. V roce 2004 �ekalo na jedno pracovní místo 17,93 

uchaze��. V roce 2006 to bylo už jen 5,01 uchaze�e na jedno volné místo a v roce 2007 na 

jedno volné místo p�ipadalo 3,02 uchaze�e. 

Situace na trhu práce je pro nezam�stnané stále p�íznivá. To ovšem neplatí pro 

zam�stnavatele, kte�í stále nemohou najít vhodné uchaze�e na pracovní místo, které 

nabízejí. 

Pokles nezam�stnanosti p�ímo souvisí také se snížením po�tu evidovaných uchaze�� o 

zam�stnání, kte�í mohli okamžit� nastoupit do práce, a to z 25 601 (prosinec 2006) na 

20 171 (prosinec 2007). Klesající trend zaznamenala nezam�stnanost už od roku 2004. 

Celkový po�et uchaze�� o zam�stnání klesl ve všech �ty�ech okresech Zlínského kraje. 
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Nejvyšší míra nezam�stnanosti byla na konci února na Vsetínsku a Krom��ížsku, kde �inila 

shodn� 7,2 procenta. Nejnižší pak na Zlínsku 5,1 procent a 5,6 procenta lidí bez práce 

zaznamenal ú�ad v Uherském Hradišti. Ú�ady práce ve Zlínském kraji v únoru nabízely 

celkem 6683 volných pracovních míst. Na jedno místo p�ipadají t�i uchaze�i. 

V nabídce volných pracovních míst stále p�evažují místa pro zedníky, svá�e�e, nástrojá�e a 

záme�níky, obsluhu obráb�cích stroj� a stroj� na výrobu pryžových výrobk�. 

Z tabulky �. 3 a grafu �. 1 lze vid�t vývoj na trhu práce ve Zlínském kraji za poslední �ty�i 

roky.  

Tab. 3. Vývoj na trhu práce ve Zlínském kraji 

Vývoj na trhu práce ve Zlínském kraji 

  31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 
po�et uchaze�� o 
zam�stnání celkem 31 606 29 505 25 601 20 171 
volná pracovní místa 1 762 2 067 5 111 6 683 
po�et uchaze�� na 1 volné 
místo 17,93 14,27 5,01 3,02 
míra nezam�stnanosti v % 9,5 9,3 7,0 6,0 

Vývoj na trhu práce ve Zlínském kraji
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Graf  1. Vývoj na trhu práce ve Zlínském kraji v letech 2004 - 2007 
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5.2 Nezam�stnanost absolvent� ve Zlínském kraji 

Podniky ve Zlínském kraji mají nejv�tší zájem o absolventy s vysokoškolským vzd�láním, 

konstruktéry a technology a st�edoškoláky pro práci ve strojírenském, stavebním a 

gumárenském pr�myslu. Klesá naopak zájem o st�edoškolské absolventy administrativních 

obor� a vysokoškoláky, kte�í studovali speciální humanitní disciplíny. 

Situace na trhu práce je pozitivní, absolventi mají spoustu pracovních nabídek. Zejména 

studenti, kte�í získají výu�ní list, se v evidenci Ú�adu �asto v�bec neobjeví. Práci najdou ve 

firm�, u které získali praxi. Nepat�í mezi rizikovou skupinu práce, ze strany 

zam�stnavatel� je o n� zájem. Ve Zlín� tvo�í �erství absolventi v pr�m�ru 6,4 procenta 

uchaze�� o práci. 

Žák�m u�
ovských obor� strojírenského �i stavebního zam��ení nabízí Zlínský kraj ve 

spolupráci s podniky nový motiva�ní program. Jde o takzvaná podniková stipendia, kdy 

firmy p�j�í rodi��m na školné, a v p�ípad�, že student z�stane i po ukon�ení oboru nadále 

pracovat v podniku, peníze vracet nemusí. 

 

Tab. 4. Absolventi na trhu práce ve Zlínském kraji 

Absolventi na trhu práce ve Zlínském kraji 

  31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 
po�et uchaze��-
absolvent� o 
zam�stnání celkem 3 092 2 380 1 979 1 405 
volná pracovní 
místa pro 
absolventy 290 408 1 089 2 204 
po�et uchaze�� na 
1 volné místo 10,66 5,83 1,82 0,64 
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Graf  2. Absolventi na trhu práce ve Zlínském kraji v letech 2004 – 2007 

 

Z tabulky lze vy�íst, že absolventi na trhu práce ve Zlínském kraji si za poslední �ty�i roky 

výrazn� polepšili. Zatím co v roce 2004 p�ipadalo jedno volné místo na bezmála 11 

absolvent�, o rok pozd�ji už to byla jen polovina. Na konci roku 2007 je situace na trhu 

práce absolvent� taková, že volná místa pro absolventy p�evyšují samotný po�et 

absolvent�. Ke konci roku �ekalo na práci 1 405 absolvent�. Firmy ve stejném období 

nabízeli 2 204 volných míst ur�ených p�ímo pro absolventy. 

5.3 Absolventi St	ední pr�myslové školy v evidenci Ú	adu práce 

P�i zkoumání nezam�stnanosti student� St�ední pr�myslové školy Zlín bylo zjišt�no, že o 

absolventy této školy je u zam�stnavatel� pom�rn� velký zájem. To dokládá i samotná 

tabulka Ú�adu práce, která ukazuje, kolik absolvent� je p�ihlášeno z této školy na Ú�adu 

práce, kolik z tohoto po�tu je dívek a kolik absolvent� z jednotlivých obor� dosud 

nepracuje. Nejlépe jsou na tom absolventi oboru Technické lyceum, kte�í nejsou evidování 

na Ú�adu práce. Všichni absolventi tohoto oboru našli uplatn�ní, a� již na n�které vysoké 

škole nebo u zam�stnavatele, u kterého nap�. d�lali praxi.  
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Obor Stavebnictví ve školním roce 2006/2007 úsp�šn� absolvovalo 56 student� a z tohoto 

po�tu je na Ú�adu práce evidován pouze jeden nezam�stnaný. Z oboru Strojírenství 

ukon�ilo maturitní zkouškou rok 2006/2007 52 student� a z toho dva dosud nenašli práci. 

Nejh��e, ale po�ád velmi dob�e v porovnání s ostatními školami, dopadly obor Slaboproudá 

elektrotechnika a Management obchodu a služeb. T�i absolventi z t�chto obor� ješt� 

nepracují. Bližší údaje o po�tu absolvent� z jednotlivých obor� jsou uvedeny v tabulce �. 2. 

Tab. 5. Absolventi SPŠ v evidenci Ú�adu práce 

Název školy KKOV 
Název oboru 

KKOV Celkem Dívek 
Dosud 

nepracující 
St�ední pr�myslová škola Zlín 23-41-M/001 Strojírenství 2 0 2 

St�ední pr�myslová škola Zlín 26-43-M/004 
Slaboproudá 
elektrotechnika 4 0 3 

St�ední pr�myslová škola Zlín 36-47-M/001 Stavebnictví 1 0 1 

St�ední pr�myslová škola Zlín 64-42-M/037 

Management 
obchodu a 
služeb 3 3 3 

St�ední pr�myslová škola Zlín 78-42-M/002 
Ekonomické 
lyceum 3 3 2 

 

5.4 Zam�stnavatelé ve Zlínském kraji 

Ve Zlínském kraji se nachází kolem cca 15 000 zam�stnavatel�.  Tento trend se p�íliš 

nem�ní a je p�ibližn� stále stejný za posledních 5 let.  

Mezi n�kolik nejvýznamn�jších firem Zlínského kraje pat�í tyto podniky:  

� Barum Continental spol. s r.o. Otrokovice výroba autodíl�, 

� SWS, a.s. Slušovice    trh po�íta�ového softwaru, 

� TON, a. s. Byst�ice pod Hostýnem  výroba nábytku, 

� Fatra, a.s. Napajedla,     výroba plast�, 

� DEZA, a.s. Valašské Mezi�í�í výroba základních organických 

chemických látek, 

� HAMÉ, a.s. Babice    výrobce konzervovaných potravin, 

� PSG International, a.s. Zlín pr�myslové, ob�anské a inženýrské 

stavby. 
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Dle výsledk� 13. ro�níku žeb�í�ku 100 nejvýznamn�jších firem 	R, který každoro�n� 

sestavuje Sdružení CZECH TOP 100, se staly ve Zlínském kraji „TOP“ tyto firmy. 

1. místo: DEZA, a.s. 

2. místo:  SWS, a.s. 

3. místo: HAMÉ, a.s. 

4. místo:  Fatra, a.s. 

5. místo: PSG – International, a.s. 

5.4.1 Kompetence, které zam�stnavatelé vyžadují u absolvent� v pr�myslovém 

sektoru 

Pro absolventa SOŠ s maturitou jsou nejd�ležit�jší tyto t�i kompetence: 

� adaptabilita a flexibilita, 

� ochota u�it se, 

� nést zodpov�dnost. 

Následující graf zobrazuje jednotlivé znalosti, schopnosti a dovednosti v po�adí podle 

celkové d�ležitosti. Barevn� je zvýrazn�no, do jaké míry jsou jednotlivé kompetence 

hodnoceny jako zcela nezbytné, velmi d�ležité a d�ležité. 

 

Obr. 3. D�ležitost vybraných kompetencí z pohledu zam�stnavatel� – pr�myslový sektor 
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Vedoucí pozice bývají obsazovány pracovníky s maturitou a jsou spojeny s požadavky na 

v�tší samostatnost, zodpov�dnost, schopnost se rozhodovat a �ešit problém. Za 

nejd�ležit�jší je v pr�myslovém sektoru pokládáno adaptabilita a flexibilita, ochota u�it 

se, �tení a porozum�ní pracovním instrukcím, nést zodpov�dnost a zb�hlost v 

používání výpo�etní techniky.  

Za nejmén� d�ležité je možné ozna�it schopnost vést a zb�hlost v cizích jazycích. Je ale 

t�eba upozornit na to, že a�koli uvedené dv� kompetence se jeví jako nejmén� žádané, je 

z�ejmé, že v p�ípad� pracovník� se st�edním odborným vzd�láním s maturitou je jim 

p�ikládán v�tší význam než u pracovník� s výu�ním listem (Informa�ní systém o uplatn�ní 

absolvent� škol na trhu práce: D�ležitost kompetencí pro zam�stnavatele v jednotlivých 

sektorech národního hospodá�ství). 

5.4.2 Kompetence, které zam�stnavatelé vyžadují u absolvent� v sektoru služeb 

Pro absolventa SOŠ jsou nejd�ležit�jší tyto t�i kompetence: 

� schopnost �ešit problém, 

� komunika�ní schopnosti (ústní a písemný projev), 

� nést zodpov�dnost. 

Následující graf zobrazuje jednotlivé znalosti, schopnosti a dovednosti v po	adí podle 

celkové d�ležitosti. Barevn� je zvýrazn�no, do jaké míry jsou jednotlivé kompetence 

hodnoceny jako zcela nezbytné, velmi d�ležité a d�ležité. 

 

Obr. 4. D�ležitost vybraných kompetencí z pohledu zam�stnavatel� –sektor služeb 
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Za nejd�ležit�jší je ve sfé�e služeb pokládáno schopnost 	ešit problém, komunika�ní 

schopnost, nést zodpov�dnost, ochota u�it se a adaptabilita a flexibilita.  

Za nejmén� d�ležité je možné ozna�it schopnost vést a zb�hlost v cizích jazycích. Je ale 

t�eba upozornit na to, že a�koli uvedené dv� kompetence se jeví jako nejmén� žádané i v 

p�ípad� vyu�ených, je z�ejmé, že v p�ípad� pracovník� se st�edním odborným vzd�láním s 

maturitou je jim p�ikládán v�tší význam.  

Z uvedených graf� lze vyvodit, že požadavky na absolventy, kte�í budou p�ijímáni do 

zam�stnání v pr�myslovém sektoru nebo sektoru služeb, jsou odlišné (Informa�ní systém o 

uplatn�ní absolvent� škol na trhu práce: D�ležitost kompetencí pro zam�stnavatele 

v jednotlivých sektorech národního hospodá�ství). 
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6 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠET�ENÍ 

6.1 Výzkumné metody a techniky 

Základní výzkumnou metodou bylo dotazníkové šet�ení. Realizováno bylo pomocí 

anonymního dotazníku. Dotazník m�l nestandardizovanou podobu. Krom� uzav�ených 

otázek byly okrajov� použity i otázky formulované jako otev�ené, tak aby bylo možno 

postihnout široké spektrum názor�. 

6.2 Výb�r vzorku 

Dotazníkového šet�ení se zú�astnilo celkem 92 student� St�ední pr�myslové školy Zlín. 

Z celkem 20 t�íd t�etích a �tvrtých ro�ník� byly vylosovány t�i t�ídy, ve kterých prob�hlo 

dotazníkové šet�ení. Vybrány byly t�ídy s technickým zam��ením, �emuž odpovídá i 

struktura student� a studentek ve t�íd�. Je zde více než 90% zastoupení student�.  

6.3 Anonymní dotazník 

Ve zvolených t�ídách byl dán na vypln�ní anonymní dotazník, který se skládá ze dvou 

otázek zjiš�ujících pohlaví a v�k a dále dalších 7 otázek s výb�rem odpov�di, které zjiš�ují 

jak se studenti staví k budoucí práci, kterou budou hledat, jakými prost�edky ji budou 

hledat a také jaký nástupní plat si studenti myslí, že by m�li dostat. Studenti m�li asi 10 – 

15 min na vypln�ní dotazník�, v�tšinou v suplovaných hodinách, nebo na za�átku hodin 

praxe. 

6.3.1 Dotazník p	edkládaný student�m k vypln�ní 

Prosím o vypln�ní následujícího anonymního dotazníku. Prohlašují, že vypln�né údaje 

budou použity pouze pro ú�ely mé bakalá�ské práce. 

Pohlaví:   MUŽ  ŽENA 

V�k:   ........................................................... 

1. Po složení maturitní zkoušky plánuji: 

� jít na vysokou školu, 

� pracovat v 	R, 

� pracovat v zahrani�í (nap�. jako aupair), 
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� odpo�ívat. 
 

2. Máte jasnou p�edstavu o svém budoucím zam�stnání: 

� ano, vím co chci d�lat, 

� ne, nemám p�esnou p�edstavu, 

� nevím co chci d�lat, 

� nep�emýšlel (la) jsem o tom. 
 

3. Se�a�te schopnosti/dovednosti uchaze�e pro získání zam�stnání dle d�ležitosti 

(1 – nejd�ležit�jší, 13 – nejmén� d�ležitá): 

……… schopnost týmové práce, 

………   zb�hlost v zacházení s informacemi, 

……… komunika�ní schopnosti (ústní a písemný projev), 

……… schopnost rozhodovat se, 

……… práce s �ísly p�i pracovním uplatn�ní, 

……… zb�hlost v cizích jazycích, 

……… schopnost vést, 

……… adaptabilita a flexibilita, 

……… ochota u�it se, 

……… �tení a porozum�ní pracovním instrukcím, 

……… nést zodpov�dnost, 

……… zb�hlost v používání výpo�etní techniky, 

……… schopnost �ešit problém. 

 

4. Jakým zp�sobem se budete snažit hledat práci: 

� p�es internet, denní tisk nebo za použití pracovních agentur, 

� p�es Ú�ad práce, 

� založím si svou vlastní firmu, 

� po�kám si až m� n�kdo osloví. 
 

5. Jsi ochoten (na) pracovat i v jiném m�st�? 

 Pokud ano, pro�? 

� lepší finan�ní ohodnocení, 
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� možnost lepšího kulturního vyžití, 

� v�tší možnost získání práce, 

� jiné: ........................................................ 
 Pokud ne, pro�? 

� nechci dojížd�t do práce (nap�. špatná dopravní infrastruktura), 

� horší kulturní vyžití, 

� nechci opustit partnera, rodinu atd., 

� vysoká cena byt�, 

� jiné: ........................................................ 
 

6. Jakou máte p�edstavu o výši nástupního platu absolventa st�ední odborné školy: 

� 10 000 – 12 000 K�, 

� 12 000 – 15 000 K�, 

� 15 000 – 18 000 K�, 

� 18 000 – 21 000 K�, 

� 21 000 – 23 000 K�, 

� 23 000 – 25 000 K�, 

� 25 000 a výše. 
 

7. Pokud nebudete schopni najít si práci, jste ochotní podstoupit rekvalifikaci? 

 ano  spíše ano  spíše ne  ne   nevím 

 

D�KUJI ZA �AS STRÁVENÝ VYPLN�NÍM TOHOTO DOTAZNÍKU. 

6.4 Výsledky dotazníkového šet	ení 

Z celkem 92 vypln�ných dotazník� bylo možno výsledky zpracovat z 88 dotazník�, které 

byly vypln�ny zcela a nechyb�la odpov�� na n�kterou �ást otázky. Zbylé 4 dotazníky byly 

vy�azeny. Chyb�ly zde údaje týkající se v�ku, nebo nebyla zaškrtnutá jedna �í více 

odpov�dí u uvedených otázek. Ze správn� vypln�ných dotazník� byly spo�ítány výsledky 

(procentuální vyhodnocení), které jsou prezentovány v následujících stránkách. 

Jelikož se dotazník dostal do t�íd, které byly technicky zam��ené vyplnilo dotazník celkem 

84 chlapc� (95%) a 4 dívky (5%).  

V�k dotazovaných student� je uveden v následující tabulce. Zú�astnili se jej studenti od 17 

do 22 let. Nejvíce byli zastoupení 18-ti a 19-ti letí studenti.  
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Pr�m�rný v�k všech respondent� je 18,5 roku. 

Tab. 6. Rozd�lení respondent� podle v�ku 

v�k student� po�et student�  procentuální rozd�lení 
17 let 4 4,55% 
18 let 42 47,73% 
19 let 39 44,32% 
20 let 1 1,14% 
21 let 1 1,14% 
22 let 1 1,14% 
celkem 88 100,00% 

 

6.4.1 Otázka �íslo 1: Plány pro budoucnost po složení maturitní zkoušky 

V první otázce byli studenti dotazováni na plány, které mají v blízké dob� po složení 

maturitní zkoušky. Respondent�m byly nabídnuty �ty�i možné odpov�di.  

Po složení maturitní zkoušky plánuji

13%

4% 2%

81%
jít na vysokou školu
pracovat v �R
pracovat v zahrani�í (nap�. jako aupair)
odpo�ívat

 

Graf  3. Otázka �. 1: Po složení maturitní zkoušky plánuji 

Tém�� 81% student� si po složení maturitní zkoušky p�eje nastoupit na vysokou školu a 

studovat dále. Jako druhou nej�etn�jší odpov�� uvedli studenti, že cht�jí pracovat v 	R. 

Z dotázaných respondent� je to cca 13%. Minimální výskyt odpov�dí (asi 4 % ze všech 
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dotázaných) byl zaznamenán u odpov�di pracovat v zahrani�í a také u odpov�di, že student 

bude po maturitní zkoušce odpo�ívat. Tuto odpov�� zazna�ilo malé procento student�. 

Grafické znázorn�ní otázky je uvedené v následujícím grafu. 

6.4.2 Otázka �íslo 2: P	edstava o budoucím zam�stnání 

P�i formulaci této otázky se p�edpokládalo, že studenti St�ední pr�myslové školy Zlín mají 

v�tšinou p�edstavu o tom, jaké bude jejich budoucí povolání. Výsledky tyto p�edpoklady 

nepotvrdily. P�ekvapením bylo následující vyhodnocení této otázky. Více než polovina 

respondent� (51%) nemá p�esnou p�edstavu o tom, co by cht�li v budoucnu d�lat. 41% 

student� má p�esnou p�edstavu o tom jakou práci by v budoucnu cht�li d�lat. Malá �ást 

student� v�bec neví jaké by m�lo být jejích zam�stnání v budoucnu. Odpov�� 

„nep�emýšlel(-a) jsem o tom“ jaké bude mé zam�stnání nezvolil žádný s respondent�. 

Grafické zobrazení této otázky najdete pod textem. 

Máte jasnou p	edstavu o svém budoucím zam�stnání

41%

51%

8% 0%

ano, p�esne vím co chci d�lat
ne, nemám p�esnou p�edstavu
nevím co chci d�lat
nep�emýšlel(-a) jsem o tom

 

Graf  4. Otázka �. 2: Máte jasnou p�edstavu o svém budoucím zam�stnání 
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6.4.3 Otázka �íslo 3: D�ležitost ur�itých schopností pro získání práce 

Ve t�etí otázce m�li studenti p�i�adit každé schopnosti ur�itou váhu (�íslo 1 – 13,                

1 – schopnost nejd�ležit�jší, 13 – schopnost nejmén� d�ležitá). Ú�elem za�azení této 

otázky do dotazníku bylo srovnání s grafem v kapitole 5.4.1, kde jsou tyto schopnosti 

se�azeny podle d�ležitosti pro zam�stnavatele. Jelikož byl dotazník vypln�n studenty 

technických obor�, jejich odpov�di budou srovnány s kompetencemi, které zam�stnavatelé 

vyžadují u absolvent� v pr�myslovém sektoru. D�íve než dojde k samotnému porovnávání 

odpov�dí, bude popsán samotný graf (uvedený níže), který byl sestaven z odpov�dí. 

Absolventi St�ední pr�myslové školy Zlín si myslí, že u zam�stnavatel� nejvíce usp�jí 

s t�mito následujícími schopnostmi. Nejlépe se v žeb�í�ku umístila schopnost �ešit 

problém. P�id�leno jí bylo 100% a od toho se pak odvíjely výsledky ostatních schopností a 

dovedností. Druhou nejd�ležit�jší dovedností pro získání práce byla vyhodnocena 

schopnost rozhodovat se s tak�ka 84%. Cca 83,5% dostala schopnost nést zodpov�dnost. 

Na dalších místech se umístily nap�. schopnost týmové práce, komunika�ní schopnost, 

ochota u�it se nebo adaptabilita a flexibilita jakožto i zb�hlost v cizích jazycích. Jako 

schopnosti, které nejsou pro získání práce d�ležité byly vyhodnoceny: zb�hlost v používání 

výpo�etní techniky (53%), zb�hlost v zacházení s informacemi (53%), práce s �ísly p�i 

pracovním uplatn�ní (31%). 

 

Graf  5. Otázka �. 3: D�ležitost schopností uchaze�e pro získání práce 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
práce s �ísly p�i pracovním uplatn�ní 
zb�hlost v zacházení s informacemi 

zb�hlost v používání výpo�etní techniky 
schopnost vést 

�tení a porozum�ní pracovním instrukcím 
zb�hlost v cizích jazycích 

adaptabilita a flexibilita 
ochota u�it se 

komunika�ní schopnosti 
schopnost týmové práce 

nést zodpov�dnost 
schopnost rozhodovat se 

schopnost �ešit problém 

D�ležitost schopností uchaze�e pro získání práce 
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P�i srovnávání odpov�dí absolvent� St�ední pr�myslové školy Zlín s odpov��mi 

zam�stnavatel�, bylo zjišt�no, že schopnosti, které si absolvent myslí, že budou d�ležité 

pro získání zam�stnání, nejsou až tak d�ležité pro zam�stnavatele.  

Pro srovnání je po�adí jednotlivých schopností uvedeno v  Tab. �. 7. Zatímco absolventi 

mají jako t�i nejd�ležit�jší schopnosti, které jim pom�žou najít práci: schopnost �ešit 

problém, schopnost rozhodovat se a nést zodpov�dnost, zam�stnavatelé up�ednost
ují spíše 

adaptabilitu a flexibilitu, ochotu u�it se a jako t�etí �tení a porozum�ní pracovním 

instrukcím. 

Schopnosti, které absolventi �adí na poslední p�í�ky jsou zb�hlost v používání výpo�etní 

techniky, zb�hlost v zacházení s informacemi a práce s �ísly. Zatímco práci s �ísly 

zam�stnavatelé �adí také spíše ke konci po�adí, zb�hlost v zacházení s informacemi 

za�azují do st�edu tabulky, na osmé místo. Velký rozdíl je také u zb�hlosti v používání 

výpo�etní techniky, tu absolventi �adí až na 11. místo, zatímco zam�stnavatelé ji považují 

za pátou nejd�ležit�jší. 

Zam�stnavatelé a absolventi se nejvíce neshodují ve stanovení d�ležitosti p�edevším u 

dvou kritérií. Schopnosti se rozhodovat a adaptability a flexibility. 

Tab. 7. Po�adí schopností a dovedností podle absolvent� a zam�stnavatel� pro získání 

práce 

Jednotlivé schopnosti a dovednosti 

Po�adí podle 
dotazníkového šet�ení u 

absolvent� 

Po�adí podle 
zam�stnavatel� dle 

pr�zkumu ISA 
Schopnost �ešit problém 1 6 
Schopnost rozhodovat se 2 10 
Nést zodpov�dnost 3 4 
Schopnost týmové práce 4 7 
Komunika�ní schopnosti  5 9 
Ochota u�it se 6 2 
Adaptabilita a flexibilita 7 1 
Zb�hlost v cizích jazycích 8 12 
	tení a porozum�ní pracovním 
instrukcím 9 3 
Schopnost vést 10 13 
Zb�hlost v používání výpo�etní 
techniky 11 5 
Zb�hlost v zacházení s informacemi 12 8 
Práce s �ísly p�i pracovním 
uplatn�ní 13 11 
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6.4.4 Otázka �íslo 4: Zp�sob hledání práce 

	tvrtá otázka anonymního dotazníku se zabývala zp�sobem hledání práce. 

Jakým zp�sobem se budete snažit hledat práci

69%

17%

11%
3%

p�es internet, denní tisk nebo za použití pracovních agentur
p�es ú�ad práce
založím si vlastní firmu
po�kám si až m� n�kdo osloví

 

Graf  6. Otázka �. 4: Jakým zp�sobem se budete snažit hledat práci 

 

Jak lze vid�t v grafu �. 6 na tuto otázku odpov�d�lo 69% student� tak, že se budou snažit 

práci hledat p�es internet, denní tisk nebo za použití pracovních agentur. Dalších 17% 

využije pro zprost�edkování práce Ú�ad práce. Asi desetina dotazovaných si založí vlastní 

firmu a tudíž si nebude muset hledat práci. Také se mezi studenty najdou takoví, kte�í si 

radši po�kají až je osloví n�jaká firma a tudíž se nebudou sami angažovat. 

6.4.5 Otázka �íslo 5: Ochota pracovat v jiném m�st� 

V otázce �íslo p�t byla otázka formulována tak, aby si studenti byli schopni uv�domit, jestli 

jsou ochotni pracovat i v jiném m�st� nebo ne a jaké k tomu mají d�vody. 71% student� 

odpov�d�lo, že by nem�li problém se p�est�hovat za prací do jiného m�sta. Na druhou 

stranu zbylých 29% respondent� by se za práci nest�hovalo. Jednotlivé d�vody pro to, pro� 
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by se st�hovali (p�ípadn� nest�hovali do jiného m�sta), budou popsány v dalších �ádcích a 

zobrazeny v p�íslušných grafech. 

Z uvedených 71% student�, kte�í jsou ochotni pracovat v jiném m�st�, by volilo tuto 

možnost p�est�hovat se kv�li lepšímu finan�nímu ohodnocení 67% student� (Pozn.: V tuto 

chvíli již bylo uvedených 71% považováno za 100% pro vygenerování následujícího 

grafu.) 	ty�iadvacet procent respondent� by bylo ochotno pracovat v jiném m�st�, protože 

si myslí, že by tam m�li v�tší možnost získání práce. 6% student� by šlo pracovat jinam 

aby m�li možnost lepšího kulturního vyžití a jako �tvrtá odpov�� s t�íprocentní ú�astí byla 

možnost „jiné“. Pod touto možností si m�žeme p�edstavit nap�. zm�nu prost�edí. 

Ano, jsem ochoten (a) pracovat v jiném m�st� z t�chto d�vod�

67%
6%

24%

3%

lepší finan�ní ohodnocení
možnost lepšího kulturního vyžití
v�tší možnost získání práce
jiné

 

Graf  7. Otázka �. 5: Ano, jsem ochoten (a) pracovat v jiném m�st� z t�chto d�vod� 

 

Ze zbylých 29% respondent�, kte�í nejsou ochotní se kv�li práci st�hovat do jiného m�sta 

bylo cca 53% student�, kte�í necht�jí opustit svou rodinu, partnera atd. Jednat�icet procent 

student� nechce dojížd�t do práce, nap�. kv�li špatné dopravní infrastruktu�e v kraji. 

Desetin� dotázaných se zdá být cena byt� v p�íslušném m�st�, kde by pracovali p�íliš velká 

a proto neplánují hledat práci jinde. Jako poslední byly vyhodnoceny dv� odpov�di se 

stejným t�íprocentním zastoupením. První odpov�� byla, že by se absolventi nest�hovali 
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do jiného m�sta, protože by tam bylo horší kulturní vyžití. Druhá odpov�� je 

nespecifikovaný d�vod pro to, nest�hovat se jinam. 

Ne, nejsem ochoten (a) pracovat v jiném m�st� z t�chto d�vod�

31%

3%

10%
3%

53%

nechci dojížd�t do práce
horší kulturní vyžití
nechci opustit partnera, rodinu atd.
vysoká cena byt�
jiné

 

Graf  8. Otázka �. 5: Ne, nejsem ochoten (a) pracovat v jiném m�st� z t�chto d�vod� 

6.4.6 Otázka �íslo 6: P	edstava o výši platu absolventa st	ední odborné školy 

Více než polovina respondent� (62%) si p�edstavovala výši svého platu v rozmezí 10 000 – 

18 000 K�. Konkrétn� 7% absolvent� si myslí, že jejich nástupní plat se bude pohybovat 

v rozmezí 10 000 – 12 000 K�. Tém�� stejný kus grafického zobrazení mají dv� rozmezí 

absolventského platu. Jsou to 12 000 – 15 000 K�, které mají zastoupení u 28% absolvent� 

a rozmezí 15 000 – 18 000 K�, které by si jako sv�j absolventský plat p�edstavovalo 27% 

respondent�. T�etí nejpo�etn�jší skupinou v grafu jsou absolventi, kte�í mají p�edstavu, že 

ve svém prvním zam�stnání získají 18 000 – 21 000 K�. Tuto možnost volilo 18% 

absolvent�. Variantu prvního platu ve výši 21 000 – 23 000 K� zvolilo 8%  student�. 

Nejmén� respondent� se p�iklán�lo k možnosti 23 000 – 25 000 K�. Pouhé 3%. Necelá 

desetina student� by si sv�j první plat p�edstavovala v rozmezí 25 000 a výše. Celý p�ehled 

jednotlivých možností a procent je zobrazen v následujícím grafu �. 9. 
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Jakou máte p	edstavu o výši nástupního platu absolventa st	ední 
odborné školy

7%

28%

27%

18%

8%

3%
9%

10 000 - 12 000 K�
12 000 - 15 000 K�
15 000 - 18 000 K�
18 000 - 21 000 K�
21 000 - 23 000 K�
23 000 - 25 000 K�
25 000 a výše

  

Graf  9. Otázka �. 6: Jakou máte p�edstavu o výši nástupního platu absolventa st�ední 

odborné školy 

6.4.7 Otázka �íslo 7: Možnost rekvalifikace 

Poslední otázka anonymního dotazníku se týkala rekvalifikace. Pokud by absolvent nemohl 

najít práci ve svém oboru mohl by podstoupit rekvalifikaci a nastoupit na jiné místo a najít 

si jiné zam�stnání. 40% student� se p�iklání k možnosti „ano“, což znamená, že kdyby bylo 

pot�eba, rekvalifikaci by jist� podstoupili. 32% respondent� odpov�d�lo, že by se spíše 

p�iklonili k tomu, aby se rekvalifikovali na jinou profesi. V sou�tu je tedy 71% student� 

pro rekvalifikace pokud by bylo pot�eba.  

Zbylé procenta pat�ily odpov�dím „ne“ a „nevím“. Odpov�� spíše ne by volilo 14% 

student� a absolutní ne zaškrtlo 6% respondent�. To, jestli by podstoupili rekvalifikace, 

neví 8% odpovídajících. 
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Pokud nebudete schopni najít si práci, jste ochotni podstoupit 
rekvalifikaci?

40%

32%

14%

6%
8%

ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím
 

Graf  10. Otázka �. 7: Pokud nebudete schopni najít si práci, jste ochotni podstoupit 

rekvalifikaci 
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ZÁV�R 

Cílem bakalá�ské práce byla analýza uplatnitelnosti absolvent� St�ední pr�myslové školy  

Zlín na trhu práce ve Zlínském kraji. 

Dle údaj� o celkové nezam�stnanosti ve Zlínském kraji, prezentovaných Ministerstvem 

práce a sociálních v�cí, se nezam�stnanost od roku 2004 stále snižuje. Na konci roku 2007 

se nezam�stnanost pohybovala na úrovni 6%. To má samoz�ejm� také vliv na 

nezam�stnanost absolvent� v kraji. Zatímco v roce 2004 p�ipadalo na jedno volné místo 

cca 11 absolvent�, v roce 2007 to bylo už jen cca 1 absolvent na jedno volné místo. Ú�ady 

práce evidují stále mén� student�, kte�í nemohou najít práci. T�m se snaží pomoci pomocí 

aktivní politiky zam�stnanosti, a� už rekvalifikací, p�ísp�vkem na zapracovaní nebo 

dalšími možnostmi. D�vodem pro to, že Ú�ady práce evidují stále mén� absolvent�, ale 

také m�že být to, že na trh práce se každoro�n� dostávají popula�n� slabší ro�níky, nebo že 

�ada student� odjíždí za prací do zahrani�í pokud se jim nepoda�í dostat na vysokou školu. 

Co se týká samotných absolvent� St�ední pr�myslové školy Zlín a nezam�stnanosti 

m�žeme mluvit o výborných výsledcích, kterých dosahují absolventi p�i p�ijetí na vysoké 

školy nebo získávání práce. Ve školním roce 2006/2007 opustilo t�ídy školy 263 maturant� 

z celkem šesti obor�, které jsou otev�eny na SPŠ. Na konci roku 2007 bylo na Ú�adu práce 

evidováno 11 absolvent� této školy, kte�í dosud nepracují, tzn. z celkového po�tu 

maturujících jsou to pouze cca 4%. Díky stále klesající nezam�stnanosti v kraji je velká 

šance, že práci najdou. Napomoci jim tomu m�že i velkém množství zam�stnavatel� ve 

Zlínském kraji.  

Vzhledem ke skute�nosti, že absolventi této školy jsou osoby mladistvé do 25 let, kte�í 

budou možná dále studovat na vysoké škole nebo pracovat, by m�li mít n�jakou p�edstavu 

o svém budoucím zam�stnání, zp�sobu jeho hledání a platových možnostech.  

V  provedeném dotazníkovém šet�ení bylo zjišt�no, že v�tšina absolvent� spoléhá na p�ijetí 

na VŠ. Minimální po�et respondent� by cht�lo jít po st�ední škole rovnou pracovat. 

Velkým problémem, který byl p�i analýze zjišt�n, je p�edstava o budoucím zam�stnání. 

Polovina absolvent� nemá jasnou p�edstavu o tom, jaké by m�lo být jejich budoucí 

zam�stnání.  

Problém pro absolventa m�že být i samotné hledání práce. Je pozitivní, že absolvent se 

bude snažit hledat práci p�es internet, denní tisk nebo za použití pracovních agentur a 
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nenechá vše jen na Ú�adu práce nebo náhod�. Vzhledem k rozdílnému pohledu na 

požadované schopnosti a kompetence uchaze�� m�že dojít ke zklamání a nep�ijetí 

absolventa na pracovní pozici. To dokazuje otázka �. 3 v dotazníkovém šet�ení. D�ležitost 

kompetencí pro získání práce u absolventa a u zam�stnavatele se znateln� liší. 

Za pozitivní zjišt�ní lze v dotazníku považovat skute�nost, že uchaze�i o práci jsou ochotni 

se st�hovat za prací do jiného m�sta, a� už z d�vod� lepšího finan�ního ohodnocení nebo 

z d�vod� v�tší možnosti získání práce. Pokud by mobilita absolvent� byla brána podle 

vyhodnoceného dotazník�, tém�� ¾ absolvent� by se p�est�hovalo za prací jinam. 

Dalším pozitivním zjišt�ním byl fakt, že budoucí zam�stnanci nemají p�íliš vysoké mín�ní 

o svém finan�ním ohodnocení. D�vodem m�že být i to, že se snaží najít práci za každou 

cenu, i když finan�ní ohodnocení m�že být nižší, pokud mají zaru�ený profesní r�st. 

V p�ípad� dlouhodob�jšího neúsp�chu v hledání práce se jako pozitivní jeví fakt, že pokud 

absolvent st�ední odborné školy nebude moci najít práce, cca 75% absolvent� by bylo 

ochotno p�istoupit na rekvalifikaci na jiný obor, respektive rozší�ení svých schopností. To 

jim zaru�í lepší možnost získání práce. 

Myslím, že cíl této bakalá�ské práce byl napln�n. Uplatn�ní absolvent� St�ední pr�myslové 

školy na trhu práce je výborné. Na Ú�adu práce je minimální po�et evidovaných 

nezam�stnaných z této školy a o absolventy této školy je zájem. 

Dle anonymního dotazník� bylo zjišt�no, že absolventi se aktivn� stav�jí k hledání 

zam�stnání, všemi dostupnými zdroji. Mají snahu se st�hovat za zam�stnáním pro nalezení 

„vysn�né práce“ i do jiného m�sta, nemají p�ehnané p�edstavy o svém nástupním platu. 

Pokud by byla nutná rekvalifikace, v�tšina absolvent� by ji podstoupila. 

Tato práce by mohla být nápomocná absolvent�m, hledajícím práci, pokud nebude úsp�šné 

jejich další studium. 
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