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Úvod 
Dostává se Vám do rukou sborník z konference „Bez práce to nejde“, která se konala 25. 9. 

2014 v prostorách Luteránského gymnázia ve Velkém Meziříčí v rámci projektu Centrum 

zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, č. p. CZ.1.04/5.1.01/77.00446. 

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich 

organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.  

Medailony jsou seřazeny podle abecedního pořadí, a ve stejném pořadí jsou pak uvedeny i 

příspěvky.  

Srdečně děkujeme všem, kteří se svými příspěvky podíleli na konferenci i těm, kteří nám 

laskavě přispěli svým materiálem pro tento sborník, a tak se na celé konferenci podíleli 

nepřímo. 

Další velký dík patří všem, kteří prezentovali svoje firmy, agentury apod. na veletrhu 

pracovních příležitostí. Tento veletrh se konal souběžně s konferencí a poprvé ve Velkém 

Meziříčí přiblížil trh práce a aktuální informace o něm široké veřejnosti.  

 

  



 

 

Medailony  

Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko 

Díky znovuoživené spolupráci Velkého Meziříčí se švédským městem Vansbro vzniklo 

Centrum zaměstnanosti, které pomáhá lidem na trhu práce. Centrum zaměstnanosti 

Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko nabízí tyto služby:  

   

1. Poradenství při hledání vhodného zaměstnání 

2. Pomoc při sestavení životopisu a motivačního dopisu při oslovení zaměstnavatele (i v 

anglickém jazyce) 

3. Příprava na přijímací pohovor (také v anglickém jazyce) 

4. Zařazení uchazečů o zaměstnání do interní databáze 

5. Vyhledávání nabídek práce pomocí internetu 

6. Pomoc při zlepšování sebeprezentace 

7. Prevence a poradenství při neúnosném zadlužení 

8. Poskytování informací o pracovních příležitostech na základě spolupráce s potenciálními 

zaměstnavateli a Úřadem práce 

9. Poradenství při zakládání samostatně výdělečné činnosti 

10. Zprostředkování pracovně – právního poradenství 

  

Všechny poskytované služby jsou zdarma. 

  

Kancelář: Budova MěÚ, Velké Meziříčí, Náměstí 14/16 (sídlo České spořitelny), 3. patro, 

kancelář číslo 302. 

 

Po, St   8:00 – 17:00 

Út, Čt, Pá  8:00 – 13:00 

Tel.:   +420 566 78 1198 E-mail: centrumzamestnanosti@mestovm.cz 

  

Projekt „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko" je zaměřen na 

řešení problematiky dlouhodobě vyšší nezaměstnanosti v uvedeném mikroregionu 

v porovnání s celorepublikovým průměrem. Zřízení poradenského centra bylo jedním z 

hlavních cílů projektu.  

Pro veřejnost je kancelář v rámci projektu otevřena od 1. 11. 2013 do 30. 11. 2014. 

  

... naučte se hledat práci. Jsme tu pro vás! 

Mgr. Jana Prehradná – konzultantka projektu (individuální konzultace) 

Mgr. Eva Sedmíková – konzultantka projektu (semináře) 

Bc. Petra Sotolářová – manažerka a administrátorka projektu 

Bc. Hana Mužátková – finanční manažerka  

mailto:centrumzamestnanosti@mestovm.cz


 

 

Mgr. Bc. Michaela Beranová  
Pracovní konzultantka 

Liga vozíčkářů – Velké Meziříčí 

Posláním Ligy vozíčkářů je podporovat lidi se zdravotním postižením v každodenním životě, 

v práci, volném čase a při řešení obtížných situací, aby mohli žít podle svých představ. 

Cíle: 

1. cílem Ligy vozíčkářů je dosáhnout toho, aby klient se zdravotním postižením: 

a) byl aktivní a samostatný 

b) se vzdělával a rozvíjel 

c) byl informovaný o svých právech a možnostech a byl schopen je využít 

d) uplatňoval své schopnosti a dovednosti při hledání, získávání a udržení zaměstnání i v 

jiných oblastech života 

e) aktivně trávil volný čas. 

2. cílem Ligy vozíčkářů je dosáhnout toho, aby veřejnost byla informovaná o životě s 

postižením a přijímala a respektovala lidi se zdravotním postižením. 

Cílová skupina: 

Lidé se zdravotním postižením z České republiky. 

Liga vozíčkářů nabízí celou řadu aktivit a služeb, kterými podporuje lidi se zdravotním 

postižením v samostatném životě. Osobní asistence pomáhá lidem v domácnosti nejen s péčí 

o její chod i o osobní hygienu, ale i s cestami za prací, za vzděláním i za zábavou. K tomu je v 

nabídce i přeprava uzpůsobeným automobilem. Stejně tak nápomocní můžou být asistenční 

psi, kteří dokážou otevřít dveře, podat spadené klíče, svléct oblečení, ale jsou to i dobří 

parťáci a prostředníci v kontaktu s veřejností. Poradna pro život s postižením pak nabízí 

trpělivou a pomocnou ruku v problémech s legislativou, s příspěvky, s důchody, s 

kompenzačními pomůckami i s architektonickými bariérami. V sociální rehabilitaci najdou 

podporu lidé s různými formami postižení, kteří hledají práci, tápou v pracovně-právních 

předpisech, neví, jak zaměstnavatele oslovit s nabídkou své pracovní síly nebo potřebují 

podporu v otázkách bydlení, samostatného života nebo vzdělání. Centrum denních služeb 

nabízí klientům individuální příležitost pro efektivní trávení volného času v jeho výtvarné 

dílně, relaxačním cvičením nebo přednáškami. Plejádu aktivit a programů uzavírá prezentace 

a osvěta a Bezbariérové divadlo Barka. 

Svoje služby, pomoc a partnerství nabízíme také zaměstnavatelům, kteří chtějí zaměstnat lidi 

se zdravotním postižením. Liga jim zajistí: 

 praktické informace o zaměstnávání (daňové zvýhodnění, snížení mzdových nákladů, 

příspěvky) 

 pomoc při vyřizování formalit souvisejících se zaměstnávání OZP 

http://www.ligavozic.cz/klienti/asistencni-psi
http://www.ligavozic.cz/klienti/asistencni-psi
http://www.ligavozic.cz/klienti/poradna-pro-zivot-s-postizenim
http://www.ligavozic.cz/centrum-dennich-sluzeb
http://www.ligavozic.cz/volny-cas/divadlo-barka


 

 

 zprostředkování kontaktu s vhodnými zájemci z řad OZP 

 spolupráci při vytváření vhodného pracovního místa 

 asistenci během přijímacího řízení 

 asistenci přímo na pracovišti, díky níž nebude nutné věnovat zaměstnanci se zdravotním 

postižením větší pozornost než ostatním 

 zvýšení prestiže v očích veřejnosti 

Liga vozíčkářů působí už 24 let nejen v Brně, ale řadu služeb nabízí i v celém Jihomoravském 

kraji a v Kraji Vysočina. 

Našimi klienty nejsou jen lidé na vozíku, ale i s dalšími formami tělesného, mentálního či 

kombinovaného postižení, případně s civilizačními chorobami či jinými nemocemi. 

Máme 4 pobočky (Velké Meziříčí, Jihlava, Znojmo a Hodonín), nespočet zkušeností, desítky 

profesionálních sociálních pracovníků, kteří nabízí pomocnou ruku a s úsměvem zvou: 

„Pojďte, zkuste žít podle svých představ, podpoříme vás.“ 

  



 

 

Ing. Zdeněk Borůvka   

Ředitel Střední průmyslové školy Třebíč – SPŠT 

 

Střední průmyslová škola Třebíč je vzdělávací instituce moderního typu, která se nedávno 

sloučila se Střední školou řemesel Třebíč. Vzniká tak regionální středisko celoživotního 

vzdělávání, jež navazuje na předchozí dlouholetou úspěšnou tradici v přípravě středoškoláků 

a řemeslníků v oblasti strojírenské, elektrotechnické, automobilní, opravárenské, umělecké a i 

v oblasti informatiky. Od školního roku 2009/2010 přibyl zcela nový obor energetika, který 

vznikl na požadavek skupiny ČEZ, největšího zaměstnavatele v regionu.  

V roce 2014 rozšířil nabídku nový obor Mechanik seřizovač se zaměřením na CNC stroje a na 

seřizování strojů na zpracování plastů. 

  

Škola má v současnosti téměř dvanáct set žáků, téměř stočlenný pedagogický sbor a řadu 

provozních zaměstnanců, kteří zajišťují bezpečný a spolehlivý chod školy. SPŠT nabízí 

ucelený blok vzdělávacích aktivit členěných do těchto oblastí: 

 denní studium  

 nástavbové studium denní a dálkové  

 celoživotní vzdělávání (profesní kvalifikace, semináře) 

 

Veškeré vzdělávací aktivity jsou provázány s téměř čtyřiceti firmami v regionu, sociálními 

partnery - Hospodářská komora Třebíč, Úřad práce. 

 

Obory vzdělávání 

Elektronické řídicí systémy, energetika, počítačové systémy, strojírenství, technické lyceum, 

autotronik, mechanik elektrotechnik, mechanik seřizovač, uměleckořemeslné zpracování kovů 

– práce kovářské, práce pasířské, autoelektrikář, automechanik, elektrikář, karosář, mechanik 

elektronických zařízení, obráběč kovů, opravář zemědělských strojů. 

 

 

V roce 2013/14 firmy TOS Znojmo, MICo nabízejí žákům oborů strojírenství a obráběč 

kovů stipendium v rozsahu 500 – 2000 Kč měsíčně s pětiletou následnou pracovní 

smlouvou ve jmenované firmě. 

 

 

Střední průmyslová škola Třebíč  

Manželů Curieových 734 

Třebíč 674 01 

http://www.spst.cz/cze/ 

  

http://www.spst.cz/cze/


 

 

Mgr. Martin Čapka  
Vedoucí kontaktního pracoviště ÚP ČR pro region Velké Meziříčí a Velká Bíteš 

Úřad práce ČR je správním úřadem s celostátní působností a je účetní jednotkou. Úřad 

práce České republiky řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je jeho nadřízeným 

správním úřadem. 

Úřad práce ČR tvoří generální ředitelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní město 

Prahu. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. 

Úřad práce ČR plní úkoly zejména v těchto oblastech: 

a) zaměstnanosti, 

b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, 

c) státní sociální podpory, 

d) dávek pro osoby se zdravotním postižením, 

e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb, 

f) pomoci v hmotné nouzi a 

g) dávek pěstounské péče, 

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem 

o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o 

změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné 

nouzi a zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. 

 

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Jihlavě 

Správním obvodem krajské pobočky v Jihlavě je území kraje Vysočina (území okresů 

Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou).  

Adresa: 

Brtnická 2531/21 

586 01 Jihlava 1 

Podíl nezaměstnaných osob za první pololetí 2014 

2014 leden  únor březen duben květen červen 

kraj Vysočina 8,60% 8,50% 8,00% 7,20% 6,70% 6,50% 

okres ZR 8,90% 8,70% 8,30% 7,50% 7,00% 6,80% 

ČR 8,60% 8,60% 8,30% 7,90% 7,50% 7,40% 



 

 

 

Mgr. Petra Fortelná 
Koordinátorka aktivit 

 

Projekt „Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči“ vznikl z iniciativy 

města Třebíče se záměrem přiblížit nezaměstnaným lidem v Kraji Vysočina nové možnosti 

způsobu výkonu práce a rozšířit tím jejich možnosti při hledání nového zaměstnání a nepřímo 

napomoci ke snížení míry nezaměstnanosti v kraji.  

Cílovými skupinami projektu jsou na jedné straně zaměstnavatelé, na straně druhé osoby 

sociálně znevýhodněné na trhu práce: 

 uchazečky a uchazeči o zaměstnání, 

 osoby pečující o osobu blízkou, 

 osoby pečující o závislého člena rodiny, 

 osoby se zdravotním postižením, 

 rodiče vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh 

práce. 

Hlavní cíle projektu jsou získání zkušeností od zahraničního partnera britské organizace The 

Telework Association, jejich následná implementace do profesního života cílových skupin a 

využití na českém trhu práce, analýza způsobů implementace a dopadů na pracovní trh ČR a 

vybudování  koordinačního centra práce na dálku. 

Koordinační centrum poskytuje bezplatně efektivní a dostupné nástroje pro práci na dálku 

prostřednictvím webového portálu http://pracenadalku.trebic.cz, osobních konzultací a také 

konzultací za využití komunikačních technologií. Zaměstnavatelům nabízí zdarma podporu 

při implementaci práce na dálku (konzultace, Metodiku implementace práce na dálku, knihu a 

e-book Řízení vzdálených zaměstnanců).  

Centrum vzdělává formou školení a webinářů osoby z cílových skupin a propaguje práci na 

dálku jako nástroj pro lepší uplatnění na trhu práce sloužící ke sladění pracovního a osobního 

života, který zároveň přispívá k vyšší produktivitě a efektivitě práce zaměstnanců a 

snižování  provozních nákladů organizace. 

Projekt Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči, reg. č. CZ. 1. 

04/5.1.01/77.00234, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. 

 

  

http://pracenadalku.trebic.cz/


 

 

Ing. Bc. Josef Chytka  

Ředitel Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš  

1. 9. 1999 zahájilo ve Velké Bíteši výuku nově vzniklé Střední odborné učiliště Jana Tiraye. 

Do názvu učiliště bylo propůjčeno jméno bítešského rodáka a čestného občana města Jana 

Tiraye, jenž byl významnou pedagogickou osobností regionu. Od roku 2009 působí škola pod 

novým názvem - Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková 

organizace. 

Zřizovatelem je Město Velká Bíteš. Škola nabízí tříleté obory Obráběč kovů, Kadeřník, 

Cukrář, Kuchař – číšník, Slévač. Navíc poskytuje vzdělání ve čtyřletém maturitním studiu 

oboru Mechanik – seřizovač. 

 

Stipendium pro obor vzdělání Obráběč kovů 

Kraj Vysočina poskytuje žákům oboru vzdělání Obráběč kovů tzv. "Motivační a prospěchové 

stipendium". Na toto stipendium mají nárok všichni žáci, kteří splní požadovaná kritéria. 

Přehled kritérií naleznete na odkazu 

http://www.sosbites.cz/images/stories/Pravidla20stipendia1.pdf 

První brněnská strojírna a.s., Velká Bíteš žákům zaručuje:  

 poskytování odměny při praktické výuce ve výši 300 - 1200,- Kč měsíčně a příspěvek 

na stravování  

 poskytování pracovních oděvů a obuvi pro práci v dílnách  

 příspěvek na organizované rekreační a ozdravné pobyty mládeže  

 věcnou odměnu nejlepším absolventům 

 po ukončení učebního poměru garance uzavření smlouvy ve společnostech PBS se 

sídlem ve Velké Bíteši. 

  

  

Střední odborná škola 

Jana Tiraye Velká Bíteš 

příspěvková organizace 

Tyršova 239, 

595 01 Velká Bíteš 

Tel.: 566 789 511 

E-mail: info@sosbites.cz 

http://www.sosbites.cz/ 

 

Středisko praktického vyučování PBS, a.s.,  

Vlkovská 279, Velká Bíteš 

  

http://www.sosbites.cz/images/stories/Pravidla20stipendia1.pdf
mailto:info@sosbites.cz
http://www.sosbites.cz/


 

 

Oskar Lundgren  
Vedoucí Sdružení pro rozvoj obchodu a podnikání ve Vansbro 

 

Úkolem Sdružení pro rozvoj obchodu a podnikání je podporovat nové a stávající podniky tak, 

aby se Vansbro mohlo stát nejlepším místem pro podnikání ve Švédsku.  

Jednou z nejdůležitějších cest, jak toho dosáhnout, je pilně pracovat s velkými výzvami v 

oblasti řízení talentů a náboru nové pracovní síly. V této práci sdružení spolupracuje se 

vzdělávacími institucemi, úřadem práce a místními podniky. 

Oskar Lundgren byl v rámci této práce zapojen do projektů partnerských měst Vansbro a 

Velké Meziříčí. Ve druhé polovině roku 2014 se věnuje rozvoji spolupráce mezi podniky a 

školami pro region Dalarna. 

  



 

 

Reine Johansson  
Pracovník úřadu práce ve Vansbro a Malung-Sälen. 

  

Reine Johansson ve své práci převážně pomáhá společnostem a obci najít pracovníky. 

Samozřejmě také pomáhá nezaměstnaným lidem najít práci. Pro úřad práce pracuje již od 

roku 1997. Mimo to působil také v bance a v rámci obchodní činnosti města. 

 

V obci Malung-Sälen je provozováno největší lyžařské středisko ve Skandinávii. Proto má 

Reine Johansson hodně kontaktů s firmami, které potřebují zaměstnance se znalostí cizích 

jazyků a zkušeností z jiných zemí.  

 

Kontakt s Centrem zaměstnanosti navázal, když informoval realizační tým projektu při 

návštěvě Vansbro o způsobech práce s nezaměstnanými ve Švédsku.  

 

  



 

 

Björn Lundin  

Ředitel pro vzdělávání dospělých v obci Vansbro v regionu Dalarna ve Švédsku 

 

Björn Lundin působí také jako vedoucí místní jednotky pro nezaměstnané a je odpovědný za 

integraci dospělých uprchlíků a dětí bez rodičů, kteří přicházejí do oblasti Dalarna. 

  

Pracoval v rámci Odborného vzdělávání dospělých v těsném kontaktu s místními a národními 

společnostmi v různých sektorech, od vězeňské stráže po sociální pracovníky.  

 

Spolupracuje se Švédskou národní agenturou pro zaměstnanost a místní sociální správou s 

cílem pomoci nezaměstnaným.  

 

Svou prací přispěl i do některých regionálních projektů, které byly zaměřeny na problematiku 

hledání způsobů, jak zlepšit situaci na trhu práce.  

 

Podílel se na projektu „Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko“ a 

s českým realizačním týmem sdílel svoje zkušenosti během setkání ve Vansbro i ve Velkém 

Meziříčí. 

  



 

 

ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D., Th.D. 
Rektor Západomoravské vysoké školy v Třebíči 

ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D., Th.D. (nar. 1977) – Po studiích historie a teologie na 

Univerzitě Karlově v Praze a na Univerzitě v Tübingen pracoval jako odborný asistent na 

Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jako ředitel Institutu celoživotního 

vzdělávání. V letech 2008 až 2013 byl ředitelem Farní charity pro nevidomé. V současné 

době působí na Západomoravské vysoké škole v Třebíči jako rektor vysoké školy, která 

nabízí vzdělání v bakalářských oborech Kulturněhistorická studia a Udržitelný rozvoj regionu 

a krajiny. Je autorem několika odborných monografií zaměřených na dějiny středověké 

společnosti a problematiku vzdělávání a výchovy. Autor je také šéfredaktorem odborného 

časopisu Studia Trebicensia. 

Název příspěvku: Vzdělání pro praxi – praxe ve vzdělání 

 

 

  



 

 

Jana Minaříková 
Kontaktní osoba EURES a pracovnice Informačně poradenského střediska Třebíč 

 

Úřad práce ČR 

Krajská pobočka v Jihlavě 

Kontaktní pracoviště Třebíč 

 

Služba EURES v Evropské unii (EU) a Evropském hospodářském prostoru (EHP) 

Úřad práce České republiky se po připojení země k EU (2004) stal součástí sítě EURES, 

jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Službu 

EURES (z angl. EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti) nabízejí 

veřejné služby zaměstnanosti všech 28 členských států EU, dále Norsko, Island a 

Lichtenštejnsko, které jsou součástí EHP, a dohodu o účasti v síti EURES má i Švýcarsko. 

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby užitečné všem pracujícím, uchazečům a 

zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob. 

Poskytování služeb EURES je umožněno dvěma základními cestami: na jedné straně to jsou 

databáze zveřejněné na EURES – Evropském portále pracovní mobility, na straně druhé to 

jsou informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky 

EURES, kteří působí na krajských pobočkách a kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. 

www.eures.cz 

www.eures.europa.eu 

 

Informačně poradenské středisko Třebíč 

Informačně poradenské středisko je součástí Úřadu práce v Třebíči a spolupracuje především 

s referátem rekvalifikací a analýzy trhu práce a poskytuje všechny dostupné informace o 

možnostech rekvalifikací a aktuální přehled nových pracovních míst.  

 

IPS poskytuje aktuální informace  o: 

• síti středních a vysokých škol, studijních a učebních oborů v regionu a v celé ČR  

• podmínkách a průběhu přijímacího řízení  

• nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání  

• možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi  

• situaci na trhu práce v regionu a v celé ČR  

 

IPS nabízí služby: 

• žákům základních škol  

• studentům a absolventům SŠ  

• rodičovské veřejnosti  

http://www.eures.cz/
http://www.eures.europa.eu/
https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_skol
https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_skol
https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_skol
https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_skol


 

 

• školským zařízením  

• uchazečům a zájemcům o zaměstnání 

• dalším zájemcům z řad veřejnosti 

 

IPS umožňuje: 

• prostřednictvím počítačového programu vyhledávání studijního nebo učebního oboru v celé 

ČR, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném (pomaturitním) a vysokoškolském 

studiu  

  

V IPS najdete: 

• podrobné popisy jednotlivých profesí, obsahující výčet pracovních činností, používaných 

pracovních prostředků, popis pracovního prostředí a dalších předpokladů potřebných pro 

volbu a změnu povolání 

  

IPS má k dispozici: 

• počítačový program pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a 

příslušné vzdělání  

  

IPS organizuje skupinové poradenství pro žáky ZŠ a absolventy SŠ: 

• pro žáky základních škol k volbě prvního povolání  

• pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce, 

seznámení s činností úřadu práce a možnostech dalšího studia  

  

IPS provádí  individuální poradenství: 

• pro žáky ZŠ, absolventy SŠ a další zájemce z řad veřejnosti, související s volbou povolání a 

jejich následným uplatněním v praxi  

• zpracování životopisu, motivačního dopisu v elektronické podobě 

• příprava na přijímací pohovor a výběrové řízení 

• ISTP (Integrovaný systém typových pozic) – srovnávání profilů klienta s profily typových 

pozic  světa práce, jehož výstupem je nabídka vhodných pracovních pozic a vyhledání 

konkrétního volného místa 

• vyhledávání volných pracovních míst z Internetu s důrazem na Portál MPSV 

  

 

 

  



 

 

Ing. Radovan Necid 
Starosta Velkého Meziříčí 

Narodil se 30. ledna 1967 ve Velkém Meziříčí. Po absolvování gymnázia ve Velkém Meziříčí 

vystudoval VUT v Brně, fakultu strojní, obor přístrojová, automatizační a regulační technika. 

V letech 1993 a 1994 byl zaměstnán jako realitní makléř, od roku 1995 podniká. V roce 1996 

se stal společníkem a jednatelem ve společnosti Falco computer, s.r.o. se sídlem ve Velkém 

Meziříčí. 

 Od jara roku 2003 do konce roku 2010 byl místopředsedou fotbalového klubu FC Velké 

Meziříčí, osm let byl členem Sdružení rodičů při Gymnáziu ve Velkém Meziříčí, z toho 4 

roky byl jeho místopředsedou. Domluví se anglicky, částečně německy, jeho velkým 

koníčkem je sport, ať v aktivní či pasivní podobě. 

 Od roku 2006 je členem Občanské demokratické strany, téhož roku se stal zastupitelem 

Velkého Meziříčí. 

Je předsedou místního sdružení, předsedou oblastního (okresního) sdružení a členem 

regionální (krajské) rady ODS. 

 Dne 9. listopadu 2010 se stal starostou Velkého Meziříčí. 

V roce 2012 se stal členem Zastupitelstva Kraje Vysočina a zároveň členem Výboru 

Regionální rady Regionu v soudržnosti Jihovýchod. Je také členem Dopravní komise rady 

Kraje Vysočina. 

 

 V květnu roku 2012 podalo město Velké Meziříčí projektovou žádost s názvem „ Centrum 

zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko“, zkráceně „Centrum 

zaměstnanosti“. Žádost byla podána v rámci Výzvy č. 77 v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

 

  



 

 

Ing. Věra Nečadová 
Akademický pracovník Vysoké školy polytechnické v Jihlavě 

   
Ing. Věra Nečadová působí jako akademický pracovník Vysoké školy polytechnické v Jihlavě 

od samého počátku. Absolventka VŠE Praha, zaměření na řízení národního hospodářství a 

plánování a studium pedagogiky odborných ekonomických předmětů. 

V oblasti školství pracuje řadu let, když současně pracovala i v oblasti veřejné správy, což 

uplatňuje i při působení na VŠPJ, kde se zabývá nejen odbornými ekonomickými předměty, 

ale i problematikou veřejné správy. 

 

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla zřízena zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 

3. 6. 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru v České republice a je 

jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. 

VŠPJ je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je 

poskytovat odborně různorodé studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního 

trhu práce, pěstovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou, odpovídající tvůrčí činnost a 

aplikovaný výzkum, poskytovat pestrou nabídku celoživotního vzdělávání a napomáhat 

kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu. 

VŠPJ nabízí akreditované studijní programy bakalářského typu a kurzy celoživotního 

vzdělávání. Různorodá škála bakalářských oborů odpovídá na potřeby regionu a je v souladu 

s názvem školy. Slovo polytechnická je převzato ze starořečtiny a vyjadřuje v nejširším 

smyslu zběhlost v umění či řemesle, zkušenost, zručnost, obratnost, mistrnost, řadu 

dovedností. A to je směr, kterým se poměrně mladá regionálně zaměřená škola ubírá. 

 

VŠP Jihlava je zapojena do různých výzkumných a tvůrčích aktivit, participuje na řešení 

zadání z podnikové či veřejnoprávní sféry, pořádá konference i s mezinárodní účastí, vydává 

vlastní časopisy a studenti i akademičtí pracovníci se účastní mezinárodních výměnných 

pobytů. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také vlastní cestovní kancelář. 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polytechnika


 

 

Ing. Hana Orgoňová 
Branch Manager, Grafton Recruitment s.r.o., Jihlava 

 

Grafton Recruitment je poskytovatelem řešení pro nábor, talent management a lidské zdroje s 

více než 30 lety zkušeností. Grafton je jednou z největších nezávislých společností v Evropě s 

30 pobočkami v 7 zemích. 

 

V Graftonu se zaměřujeme na profesionalitu, a proto je nám vlastní bezchybný zákaznický 

servis. Jsme hrdí na to, že dokážeme zvyšovat výkonnost a konkurenceschopnost našich 

klientů, a to díky oborovým znalostem, našim odborným konzultantům a využití špičkových 

technologií.  

Jsme klíčovou silou při náboru. Naši lidé instinktivně přinášejí inovativní a individuální 

klientská řešení pro takřka každou komerční situaci, jaké dnes podniky čelí. Máme 

prokazatelné zkušenosti s podílením se na výjimečném pokroku našich klientů 

prostřednictvím snižování nákladů, zrychlování procesů a zlepšování ziskovosti.  

 

  



 

 

Příspěvky 

Liga vozíčkářů – Směrem k práci  

Mgr. Bc. Michaela Beranová 

Ve Velkém Meziříčí funguje pobočka Ligy vozíčkářů již několik let v podobě projektů 

s různými názvy, ale stejným cílem – pomoci lidem se zdravotním postižením v našem městě 

žít lépe, najít si práci, vzdělávat se… zkrátka zapojit se do aktivního života. 

Každý z nás je jiný a také zdravotní problémy a starosti, kvůli kterým k nám lidé 

přicházejí, se liší. Podporujeme lidi s chronickými bolestmi, s civilizačními nemocemi, 

s tělesným postižením, podporujeme lidi po úraze či nemoci, po mozkové příhodě… zkrátka 

ty, komu zdravotní potíže komplikují život.  

Někdo hledá zaměstnání, či řeší bydlení, jiný chce trávit aktivně svůj volný čas a 

využije nabídku našich rekvalifikačních nebo zájmových kurzů. Pro zájemce k nám do 

Velkého Meziříčí jezdí psycholog, který je podrobuje pracovní nebo bilanční diagnostice. Ta 

může pomoci zorientovat se v tom, jaká práce je vhodná, mohla by klienta bavit nebo jaký 

osobnostní rys je pro daného člověka dominantní a jak s ním pracovat.  

Stěžejní aktivitou naší nabídky jsou individuální konzultace s klientem, kdy s každým 

samostatně řešíme jeho konkrétní problémy a hledáme vhodné pracovní uplatnění na míru.  

Za posledních 18 měsíců s námi 41 lidí našlo práci a 31 s námi absolvovalo některý 

z nabízených kurzů. Že tato podpora není bezcenná, dokazuje nejeden z našich klientů. Pan 

J. přišel k nám na pobočku na začátku června 2014, hledal práci. Od konce stejného měsíce je 

zaměstnán. Během tří týdnů stihnul i krátký rekvalifikační kurz, který mu velmi pomohl 

k novému místu. S prací je velmi spokojený.  

Paní K. dlouho řešila otázku, jak skloubit péči o rodinu s hledáním zaměstnání. 

Nakonec pracuje z domova. Hledání této práce nám trvalo necelých 6 měsíců. 

Vzhledem k blížícímu se konci roku 2014 se i nám pomalu blíží konec projektu Směrem 

k práci, který tu pro zájemce bude do února 2015. Ale už nyní přemýšlíme nad tím, co dál, 

čím bychom mohli dále přispět. 

Za uplynulých 18 měsíců práce s těmi, kteří nás potřebují, již víme, že lidé tady ve 

Velkém Meziříčí a okolí neřeší jen práci, ale některé trápí otázky bydlení, jiné situace 

v rodině, finanční problémy nebo sociální izolace. Například rodiny s dětmi se zdravotním 

postižením hledají pomoc pro své děti, jejich vzdělání, pracovní uplatnění a možnost 

samostatného života a nezávislosti na rodičích.  

Na základě těchto zkušeností připravujeme nový koncept fungování pobočky ve 

Velkém Meziříčí, který by měl zahrnovat sociální rehabilitaci, projekt pro mládež a agenturu 

práce.  

Sociální rehabilitace rozšíří témata, která bude moct klient řešit s pracovníkem 

pobočky oproti projektu ve všech zmiňovaných oblastech.  



 

 

Agentura práce bude nadále pomáhat lidem s postižením v hledání vhodného 

zaměstnání a firmám z okolí s hledáním spolehlivých a pracovitých zaměstnanců.  

Díky projektu pro mládež pak můžeme řešit již situaci dětí se zdravotním postižením, 

které si teprve vybírají povolání a ve spolupráci s rodinou a s dalšími organizacemi (např. 

pedagogicko-psychologickou poradnou, školou atd.) můžeme pomoci vybrat dítěti takový 

obor studia, ke kterému má předpoklady, ve kterém mu nebude bránit handicap a který je v 

daném regionu uplatnitelný u místních zaměstnavatelů. Rádi bychom naše klienty směřovali 

k právě takovému vzdělání, které jim umožní bezproblémové uplatnění na trhu práce 

Velkomeziříčska.  

 

Při této příležitosti bych ráda poděkovala všem našim partnerům z řad organizací, úřadů 

a zaměstnavatelů za příjemnou spolupráci a také všem našim klientům za projevenou důvěru. 

Věřím, že stejně příjemná a přínosná spolupráce nás čeká také v dalších letech a že nové 

služby, které pro vás připravujeme od roku 2015, osloví ještě více lidí, kteří třeba zatím ani 

netuší, že se na nás mohou obrátit. 

 

Co je Liga vozíčkářů?  

 

Posláním brněnské neziskové organizace Liga vozíčkářů je podporovat lidi se zdravotním 

postižením v každodenním životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situací, aby 

mohli žít podle svých představ.  

Liga vozíčkářů nabízí celou řadu aktivit a služeb, kterými podporuje lidi se zdravotním 

postižením v samostatném životě.  

Osobní asistence pomáhá lidem v domácnosti nejen s péčí o její chod i o osobní hygienu, 

ale i s cestami za prací, za vzděláním i za zábavou. K tomu je v nabídce i přeprava 

uzpůsobeným automobilem.  

Stejně tak nápomocní můžou být asistenční psi, kteří dokážou otevřít dveře, podat 

spadené klíče, svléct oblečení, ale jsou to i dobří parťáci a prostředníci v kontaktu 

s veřejností.  

Poradna pro život s postižením pak nabízí trpělivou a pomocnou ruku v problémech s 

legislativou, s příspěvky, s důchody, s kompenzačními pomůckami i s architektonickými 

bariérami.  

V sociální rehabilitaci najdou podporu lidé s různými formami postižení, kteří hledají 

práci, tápou v pracovněprávních předpisech, neví, jak zaměstnavatele oslovit s nabídkou své 

pracovní síly nebo potřebují podporu v otázkách bydlení, samostatného života nebo vzdělání. 

Tuto službu nabízí Liga i ve čtyřech dalších pobočkách – v Jihlavě, ve Velkém Meziříčí, 

v Hodoníně a ve Znojmě. 

Centrum denních služeb nabízí klientům individuální příležitost pro efektivní trávení 

volného času v jeho výtvarné dílně, relaxačním cvičením nebo přednáškami. Plejádu aktivit a 

programů uzavírá osvětová kampaň Přisedni si, časopis Vozíčkář a Bezbariérové divadlo 

Barka.       

http://www.ligavozic.cz/klienti/asistencni-psi
http://www.ligavozic.cz/klienti/poradna-pro-zivot-s-postizenim
http://www.ligavozic.cz/centrum-dennich-sluzeb
http://www.ligavozic.cz/volny-cas/divadlo-barka
http://www.ligavozic.cz/volny-cas/divadlo-barka


 

 

Zkušenosti a možnosti ve spolupráci firmy a školy SPŠT 
Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel SPŠT 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Mnohovrstevná působnost úřadu práce v oblasti zaměstnanosti a sociální 

práce 
Mgr. Martin Čapka, ÚP ČR 

Dámy a pánové, přeji krásný den. Připadl na mne úkol prezentovat na tomto fóru Úřad 

práce ČR. Abychom mohli plnohodnotně pochopit současnost, tak mi dovolte malý pohled do 

minulosti.  

Úřad práce ČR vznikl jako základní článek služeb zaměstnanosti v ČR v roce 1990 

přijetím zákonného opatření předsednictva ČNR č. 306/1990 Sb., o zřízení úřadů práce. Na 

úřady práce tehdy přešla působnost ve věcech pracovních sil, která do té doby příslušela 

okresním národním výborům. Tímto způsobem byl institucionálně zabezpečen trh práce do 

doby, než vstoupil 1. 2. 1992 v účinnost zákon o zaměstnanosti. Ještě v roce 1990 fungovalo 

v rámci ČR celkem 76 úřadů práce, a to ve všech okresech a v hlavním městě Praze. O šest let 

později, po vzniku dalšího okresu – Jeseník – stoupl počet úřadů práce na 77. V roce 2003, 

v souvislosti s ustanovením krajských orgánů územní samosprávy, bylo 14 úřadů práce 

pověřeno výkonem činnosti krajských koordinátorů pro realizaci státní politiky zaměstnanosti 

v územním obvodu kraje. V roce 2004 pak převzaly úřady práce agendu systému Státní 

sociální podpory od obcí s rozšířenou působností, kromě Prahy, kde došlo k převodu agendy 

až po pěti letech. 

Píše se rok 2011 a úřady práce mění zásadně svou organizační strukturu a uspořádání. 

Změny vycházejí ze zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky. Vzniká 

centralizovaný Úřad práce ČR (ÚP ČR) v čele s generálním ředitelem. Pod jeho hlavičkou 

funguje 14 krajských poboček v jednotlivých krajích, pod které spadají kontaktní pracoviště. 

Krajské pobočky z hlediska věcného zajišťují především nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti, kontaktní pracoviště pak agendy zprostředkování práce a státní sociální 

podpory. Z Úřadu práce ČR se stává zároveň jediné výplatní místo pro všechny nepojistné 

dávky. Zatímco před touto změnou působilo v 77 samostatných úřadech práce celkem 8 136 

lidí, po převodu dalších agend jejich počet klesl o 1 953 pracovníků. V srpnu 2013 schválila 

vláda ČR personální navýšení ÚP ČR celkem o 700 lidí. Po skončení náborů nových 

pracovníků by měl mít Úřad práce ČR celkem 9 000 kmenových zaměstnanců. V současné 

době byla navýšena pracovní místa obzvláště na agendách nepojistných sociálních dávek.  

A nyní mi dovolte přejít kontinuálně k současnosti či nedávné minulosti. Úřad práce 

jako takový zabezpečuje svou činností primárně oblasti: 

a) zaměstnanosti, 

b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, 

c) státní sociální podpory, 

d) dávek pro osoby se zdravotním postižením, 

e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb, 

f) pomoci v hmotné nouzi,  

http://portal.mpsv.cz/upcr/oup/info/zakon_o_uradu_prace_ceske_republiky_a_o_zmene_souvisejic.pdf


 

 

g) dávek pěstounské péče, 

 

a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem 

o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o 

změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné 

nouzi a zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. 

Když se řekne „úřad práce“, tak se mnohdy člověku vybaví nejdříve a v mnoha 

případech pouze podpora v nezaměstnanosti a samotná evidence. Ovšem skutečnost je hlubší 

a rozmanitější. Myslím, že je dobré přirovnat úřad práce k mnohovrstvému útvaru. Úřad práce 

jako takový zabezpečuje globální činností péči o člověka, který jeho pomoc potřebuje. Na 

tomto místě bych velmi stručně popsal jednotlivé činnosti ve světle jednotlivých agend.  

Oblast zaměstnanosti se dělí na aktivní politiku zaměstnanosti a pasivní politiku 

zaměstnanosti. Obě tyto oblasti činností spolu úzce souvisí, neboť vyvíjejí činnost ve snaze 

zabezpečit člověka a pomoci člověku, který je uchazečem o zaměstnání. Pro představu to 

zahrnuje: evidenci na ÚP, zprostředkování zaměstnaní, vyplácení dávek PvN, PpR, příspěvky 

na podporu zaměstnávání OZP, monitorování volných pracovních míst na trhu práce, 

pracovní rehabilitace OZP, chráněná pracovní místa, plnění náhradního podílu, spolupráce 

v oblasti zaměstnanosti cizích státních příslušníků, zajišťování rekvalifikací, investiční 

pobídky, aplikace nástrojů APZ a následnou kontrolní činnost, aplikace programů a projektů 

ESF, ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, součinnost s úřady, 

soudy, exekutorskou komorou, EURES poradenství a další. Nechci vás unavovat výčty, ale 

pod těmito stručnými názvy se ukrývá velké množství přidružených činností, finančních a 

kontrolních mechanismů, které nesměřují jen dovnitř, ale hlavně vně úřad práce.  

Další rozsáhlou činností úřadu práce je oblast nepojistných sociálních dávek, která 

zahrnuje jak dávky státní sociální podpory, tak dávky osobám zdravotně postiženým a 

osobám v hmotné nouzi. Zase tři oblasti, ale nepřeberné množství činností, které vám nyní 

stručně vyčtu. Státní sociální podpora se primárně zabývá dávkami v rovině rodičovských 

příspěvků, odměn pěstounů, příspěvků na bydlení, přídavků na děti, součinností s úřady, 

soudy, exekutory, pohřebného, porodného a v neposlední řadě kontinuální činností s agendou 

zaměstnanosti a hmotné nouze. Oblast hmotné nouze se zabývá rovinou doplatků na bydlení, 

příspěvku na živobytí, dávkami mimořádné okamžité pomoci, příspěvků na pořízení nutných 

věcí. Dávky osobám zdravotně postiženým se primárně odvíjí v oblasti příspěvku na péči, 

příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a vydáváním průkazů OZP. Agenda 

dávek osobám zdravotně postiženým a agenda dávek osobám v hmotné nouzi v sobě zahrnují 

specifickou činnost terénního sociálního šetření, které je nedílnou součástí práce sociálních 

pracovníku na tomto úseku činnosti úřadu práce.  

Možná by stálo za to se v této chvíli zastavit a spíše než výčet dalších činností si 

uvědomit skutečnost, že takto rozsáhlou činnost úřadu práce v současné době zabezpečují 



 

 

zaměstnanci, kteří mají velmi kumulované funkce. Nemohu zde na tomto místě nezmínit 

poslední tři roky života úřadu práce. Po reformě úřadů práce v roce 2011, které vždy 

fungovaly profesionálně a měly vytvořenou ve svých 77 okresních pracovištích síť odborníků, 

nastala doba rozvalu. Doby propouštění, personálních rošád, neexistence metodického vedení, 

neznalosti činností úřadu práce, které se obzvláště projevilo u vrcholného managementu 

v tomto období, zanechaly v srdcích a na zdravotním stavu mnoha zaměstnanců své hluboké 

zářezy. Pokračováním tohoto zbědovaného stavu byla absence funkčních IT agendových 

programů, realizace nových programů bez odzkoušení a při změnách pak tzv. ruční zadávání 

dat z jednoho programu do druhého. Také nemohu nezmínit agresivitu, napadání a útoky na 

zaměstnance ze strany klientů v tomto období.  Jsem rád, že s přispěním všech zaměstnanců 

resortu se podařilo situaci v mezích možností udržet v chodu. V současné době po letech rád 

vidím, že se znovu stáváme úřadem práce a nejen místem výplaty dávek. Za vše také velmi 

vděčíme subjektům a partnerům vytvářejícím trh práce.  

V neposlední řadě se musíme dotknout tématu projektů financovaných z ESF. Musíme 

zde také zákonitě zmínit útvary úřadu práce projektů EU, které plní funkci koordinátora 

implementace projektů financovaných z ESF v rámci jednotlivých krajů. Implementace 

projektů EU na úrovni kraje zahrnuje zejména činnosti při uzavírání závazků, monitorování, 

věcnou, právní a finanční kontrolu realizace projektů. Tyto realizované projekty jsou 

zaměřovány na jednotlivé cílové skupiny, které jsou ve většině případů ohroženy na trhu 

práce. Pro příklad zde uvedu některé z realizovaných národních nebo regionálních 

individuálních projektů: Klíč ke kariéře, Kariéra s dítětem, Odrazový můstek, Mladá šance, 

Cesta přes bariéry, První zaměstnání, Nový směr, Restart, atd. Jen v období let 2008 – 2014 

bylo nebo je v kraji Vysočina realizováno 19 projektů. Na vzdělávací a rekvalifikační 

programy uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a zaměstnanců bylo do této chvíle 

vynaloženo 340 980 608 Kč jen v Kraji Vysočina.  

Samozřejmě aktivity v projektové činnosti vyvíjejí města, příspěvkové a neziskové 

organizace, firmy a mnohé další subjekty. Většina těchto projektů je úzce vázána na úřad 

práce a jeho činnost. Úřady práce jsou zahrnuty do projektové činnosti také ve výběru 

vhodných klientů, zpracováváním analýz a dotazníkovým šetřením. Je to chvályhodné, ale 

musím říci, že mnoho záležitostí v této oblasti by mělo být spíše směřováno k vyplňování 

„děr“ činností úřadu práce. Tam, kde z personálních důvodů již nedosáhneme. Projekty ESF 

v oblasti prevence sociální exkluze, individuální činnost s klienty úřadu práce, kterým se 

nedaří dlouhodobě nalézt zaměstnání, nebo již ztratili zájem pracovat i samotné pracovní 

návyky a v neposlední řadě skupina zdravotně postižených, občanů před starobním důchodem 

nebo mladých lidí, kteří již pracovní návyky ani nehledají. To je jen letmý náhled na činnosti, 

které mohou být inspirací pro realizátory a tvůrce jednotlivých projektů. Znovu bych chtěl na 

závěr zdůraznit, že činnosti těchto projektů nemají primárně suplovat činnosti úřadu práce, 

protože zde je vytvořena již za léta fungování propracovaná a odzkoušená forma práce, ale 

spíše dotvářet v oblastech často složitě řešitelných životních situací jednotlivého člověka nebo 

skupin lidí podpůrnou činnost pro kvalitní fungování oblasti zaměstnanosti a sociální práce.  



 

 

Velmi vám děkuji za pozornost a velmi také děkuji na tomto místě všem zaměstnavatelům, 

partnerům a všem subjektům, kteří vytvářejí trh práce a zaměstnanost v našich spravovaných 

regionech, za dlouhodobou spolupráci a ochotu. Věřím, že společnými silami můžeme 

přinášet růst do našich regionů v mnoha oblastech lidského života a zabránit tak odlivu 

obyvatel, kterých je zde velmi zapotřebí.   

Mgr. Martin Čapka 

vedoucí kontaktního pracoviště ÚP ČR  

region Velké Meziříčí a Velká Bíteš 

  



 

 

Práce na dálku – nový trend na pracovním trhu 
Mgr. Petra Fortelná, koordinátorka aktivit Koordinačního centra práce na dálku v Třebíči 

Cílem prezentace je seznámit účastníky konference se změnami, které ovlivňují trh práce a 

přináší nové nároky na kvalifikaci a dovednosti uchazečů o zaměstnání. Zejména s těmi, které 

souvisí s flexibilními formami práce. Záměrem není uchazeče deprimovat, ale povzbudit je 

k vědomé změně v postoji při hledání a zejména získání zaměstnání.  

Práce na dálku jakožto nový trend postupně mění přístup k tradičnímu pojetí pracovního 

režimu v řadě profesí. Moderní technologie přinášejí stále nové možnosti ve smyslu vzdálené 

práce odkudkoli. To sebou přináší také vyšší flexibilitu a příležitost ke slaďování pracovního 

a osobního života. Díky tomu také dochází k jinému vnímání obou těchto oblastí, které 

donedávna byly spíše oddělovány než propojovány. Toto propojení může být velkým 

přínosem nejen pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance.  

Uveďme to na příkladu rodičů na rodičovské dovolené. Díky (částečné) práci z domova 

neztrácejí kontakt s organizací, pro kterou pracují. Zároveň nepřerušují svoji kariéru a 

nepřicházejí o novinky ve svém oboru. Jejich život se neomezuje pouze na péči o děti a 

domácnost (nikterak nezmenšujme důležitost těchto činností). I proto je pro ně snazší se do 

zaměstnání vrátit, a to i v podstatně kratší době, např. díky postupnému navyšování úvazku a 

právě využití práce z domova (home office). Navíc v případě osvědčení se práce z domova 

během rodičovské dovolené, a to pro obě strany, se dá v tomto režimu dále pokračovat. 

Velkou výhodou je, že zaměstnavatel neztrácí kvalitního odborníka, do jehož vzdělávání 

investoval čas a peníze. To může být u některých profesí klíčové. Zaměstnavatel rovněž 

nemusí vynakládat další finanční prostředky na nábor a zaškolení nových pracovníků na dobu 

určitou – kde hrozí např. riziko nezapadnutí do firemní kultury apod.  

Práce na dálku rozšiřuje možnosti pracovního uplatnění také pro uchazeče o zaměstnání, kteří 

mohou hledat zaměstnání i mimo region svého bydliště. Tím, že nejsou nuceni denně dojíždět 

do sídla firmy, nejen že šetří čas a náklady spojené s cestou, ale mohou pracovat pro firmy 

v delší dojezdové vzdálenosti. Dostupnějšími se tak pro obyvatele Kraje Vysočina stávají 

regiony s vyšším počtem pracovních nabídek. Např. řada obyvatel města Třebíče pracuje pro 

firmy z Brna nebo Prahy.  

Navíc uchazeči mohou získat lépe placenou práci a při tom ušetří za náklady spojené se 

životem ve velkém městě. Důležitý přínos pro rodinu, komunitu i obec je také v tom, že 

dotyční zůstávají v místě svého bydliště. Nedochází tedy k odlivu obyvatel a finančních 

prostředků a nezanikají pracovní příležitosti pro další spoluobčany – např. v oblasti služeb. 

Pro jednotlivce pak odpadá nutnost volit kompromis mezi životem v příjemném prostředí a 

zaměstnáním v rušném velkoměstě. 

Výše popsané výhody pro uchazeče o zaměstnání, rodiče na rodičovské dovolené, platí také 

pro další cílové skupiny projektu: osoby pečující o někoho blízkého nebo pro osoby se 



 

 

zdravotním postižením. A určitě bychom našli další výhody práce na dálku. Pojďme se nyní 

podívat, jaké nároky sebou tento způsob výkonu práce přináší.  

Zaměstnavatelé potřebují a hledají kvalifikované zaměstnance, kteří flexibilitu nejen vyžadují, 

ale i sami nabízejí. Skutečně efektivní pracovník pracující z domova je, dle Michala 

Martocha, motivovaný, komunikativní, zodpovědný, plní své úkoly s předstihem v té nejvyšší 

kvalitě a zvládá organizovat svůj pracovní i osobní život.
1
 Umí výborně pracovat s počítačem. 

V dnešním světě je primární konkurenceschopnost organizace a ta s těmito dovednosti úzce 

souvisí.  

Může to vypadat jako opakování známých skutečností. Říkáte si, že jste to už slyšeli nejméně 

stokrát. Ale ruku na srdce, kolik z těch věcí opravdu umíte a používáte? Zkušenost z naší 

poradenské praxe ukazuje něco jiného. Stále k nám přicházejí uchazeči o zaměstnání 

s nereálnými očekáváními o budoucím zaměstnání, s malým nebo žádným povědomím o 

svých schopnostech a dovednostech. Ve svých požadavcích na zaměstnavatele mají ovšem 

jasno. Zdá se, že otázka co sami mohou nabídnout, je jedna z posledních, na kterou hledají 

odpověď.  

Pokud jste momentálně nezaměstnaní, využijte svůj čas aktivně! Vzdělávejte se, nabídněte 

svoji práci jako dobrovolník, snažte se získat praxi v oboru, který vás zajímá. Hledáte-li 

dlouho dobu marně práci ve svém oboru, zvažte rekvalifikaci či vlastní podnikání. Buďte 

aktivní! Existuje celá řada způsobů, jak začít. První krok na vaší cestě může být seminář, kde 

se dozvíte něco nového, potkáte zajímavé lidi, získáte kontakty.  

Toto jsou mimo jiné zkušenosti účastníků prezenčních školení o práci na dálku, která 

pořádáme ve spolupráci se špičkovými odborníky v této oblasti. Poslední cyklus těchto 

bezplatných školení proběhne v listopadu 2014 v Třebíči. Více informací na webovém portálu 

http://pracenadalku.trebic.cz.  

Pokud Vás práce na dálku zajímá, neváhejte využít bezplatných služeb Koordinačního centra 

práce na dálku v Třebíči.  

Projekt „Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči“, reg. č. 

CZ.1.04/5.1.01/77.00234, vznikl z iniciativy Města Třebíč za účelem přispění ke snížení 

nezaměstnanosti v Kraji Vysočina. Cílem projektu je mj. přiblížit práci na dálku zástupcům 

organizací (ze soukromého i neziskového sektoru a z veřejné správy), stejně jako osobách ze 

skupin sociálně znevýhodněných na trhu práce (uchazečům o zaměstnání, rodičům na 

rodičovské dovolené, osobám pečujícím o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny a 

osobám se zdravotním postižením).  

Projekt je realizován v období od 1. srpna 2012 do 1. června 2015. Po tuto dobu Koordinační 

centrum nabízí, díky podpoře z ESF a státního rozpočtu, bezplatně tyto služby: informační 

                                                           
1
 Martoch, M. Řízení vzdálených pracovníků. Koordinační centrum práce na dálku Třebíč. 1. vyd. 2014. s. 27. 

Kniha je dostupná také jako e-book na webovém portálu http://pracenadalku.trebic.cz  

http://pracenadalku.trebic.cz/
http://pracenadalku.trebic.cz/


 

 

webový portál, Metodika implementace práce na dálku, poradenství v oblasti práce na dálku 

(pro firmy i jednotlivce), školení, semináře, konference, webináře a videozáznamy z nich. 

Webový portál http://pracenadalku.trebic.cz, včetně metodiky, e-booku Řízení vzdálených 

pracovníků a videozáznamů z webinářů, bude zájemcům dostupný do 1. června 2018. 
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Zkušenosti a možnosti ve spolupráci firmy a školy SOŠ Jana Tiraye 
Ing. Josef Chytka, ředitel SOŠ Jana Tiraye 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

Příspěvek zahraničního partnera – Vansbro, Švédsko 
Reine Johansson, Oskar Lundgren, Björn Lundin 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Vzdělání pro praxi a praxe ve vzdělání 
Marek Matějek  

rektor Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s.  

 

 

Pryč jsou doby, kdy měl nespornou výhodu uchazeč o zaměstnání, který se mohl pochlubit 

vysokoškolským titulem, aniž by záleželo na tom, jaký obor vystudoval. Mít jakýkoli 

vysokoškolský titul dnes rozhodně nestačí.  Sám o sobě není vysokoškolský diplom zárukou 

kvality budoucího zaměstnance a dokladem toho, že je jeho držitel důsledný, disponuje 

nezbytnými dovednostmi a způsobilostmi pro samostatné řešení úkolů. V posledních letech se 

proto ukazuje, že v některých oblastech je firmami pozitivně hodnocená prokazatelná praxe. 

Pro úspěšný vstup absolventa vysoké školy na trh práce se tedy ukazuje jako optimální, 

podaří-li se skloubit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi, které si osvojí v rámci 

odborných praxí a stáží v konkrétních firmách a závěrečnou kvalifikační prací, která bude mít 

praktický přínos pro dané pracoviště a stane se impulsem pro zahájení dlouhodobé 

spolupráce.  

Hlavní příčinou nedostatku kvalifikovaných absolventů není jenom nedostatek studentů, ale 

jejich nekomplexní příprava a v důsledku toho nízká použitelnost pro praxi. Slabinou 

dosavadního vzdělávacího systému je nedostatečná diverzifikace terciárního vzdělávání.  

Pomineme-li rozdíly mezi středoškolským a vysokoškolským studiem v šířce a hloubce 

odborného obsahu, pak hlavním znakem vysokoškolského studia jsou tvůrčí činnosti, které 

musí vzdělávací instituce aktivně realizovat společně s činnostmi vzdělávacími. Požadavek 

tvůrčích činností se přitom vztahuje na vzdělávací instituci, tedy nestačí angažovat do 

vysokoškolského vzdělávacího procesu odborníky s jejich osobní zkušeností z této oblasti. 

Vysoká škola musí tyto tvůrčí činnosti sama pěstovat. Obě části, jak vzdělávací, tak tvůrčí, 

jsou organicky propojeny, takže se vzájemně podporují a vzájemně si korespondují jak 

obsahem, tak kvalitativní úrovní. Kvalita obou částí je rovněž vyžadována v procesu 

akreditací studijních programů na veřejných i soukromých vysokých školách v ČR.  

Nedostatečná diverzifikace však vedle rozvoje výzkumných univerzit brzdí také další rozvoj 

neuniverzitních profesně orientovaných vysokých škol. Zejména v případě regionálních 

vysokých škol by mělo být hlavním hodnotícím kritériem kvality schopnost reagovat na 

požadavky trhu práce a poskytovat profesně orientované vzdělání s vysokou mírou 

uplatnitelnosti absolventů. Je zcela logické, že firmy mají zájem na tom, aby ze škol vycházeli 

absolventi, kteří lépe odpovídají reálným potřebám zaměstnavatelů. Klíčem k tomu by mělo 

být koncepční propojení výuky s prací, aby student dostal příležitost teoretické znalosti 

propojit s praktickými dovednostmi už během studia. Málokterý zaměstnavatel má tolik 

finančních prostředků a dlouhodobý rozvojový program, aby mohl vychovávat své vlastní 

experty.  

 



 

 

Modelovým příkladem propojení mezi vysokou školou a aplikační sférou může být studijní 

obor Udržitelný rozvoj regionu a krajiny, který realizuje Západomoravská vysoká škola 

Třebíč, o. p. s. ve spolupráci se sítí odborných pracovišť a podniků v regionu. Ty se od 

počátku aktivně podílejí na utváření a rozvoji studijního oboru.  

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. intenzivně spolupracuje zejména se 

Zemědělskou a ekologickou regionální agenturou – ZERA, o. s. na zajištění odborných 

seminářů a laboratoří. Laboratoř vytváří zázemí pro výuku 

praktických cvičení předmětů biologie, chemie a aplikovaná 

fyzika v prvním ročníku studia oboru. Praktická cvičení jsou 

pro tento typ studia nepostradatelná.  Zde mají studenti 

k dispozici nejen zázemí v podobě laboratoří, ale i literaturu 

z oblasti ekologie, energetiky, odpadů, ochrany přírody a 

krajiny, půdy, vody, vzduchu, základních ekosystémů, 

venkova, technik a technologií, zahradnictví, vinohradnictví, botaniky, zoologie, zemědělství 

a ekologického zemědělství. K dispozici jsou také periodika zaměřená na odpadové 

hospodářství.  

Vzhledem k tomu, že je kladen velký důraz na prohloubení praktických dovedností studentů a 

úzkou spolupráci vysoké školy s aplikační sférou, mají studenti již v prvním roce studia 

možnost zúčastnit se terénních cvičení a exkurzí na odborná pracoviště v regionu. Pro 

vytvoření kooperační báze s partnerskými institucemi je nastaven režim pravidelných 

seminářů a workshopů, jichž se účastní zástupci pedagogů a jednatelé firem poskytujících 

odborné praxe. Cílem setkávání je vytvoření optimálních podmínek spolupráce jak v rámci 

budoucích praxí studentů, tak při zadávání a realizaci ročníkových a státních závěrečných 

bakalářských prací. Jednotliví koordinátoři praxí poskytnou zpětnou vazbu o průběhu a 

činnosti studenta na daném pracovišti a současně již od zahájení výuky v rámci oboru vstupují 

do diskuze o dalším rozvoji a inovacích studia v souladu s aktuálním vývojem oboru a 

potřebami trhu práce. Společnou snahou všech zainteresovaných je zapojení studentů do 

činností a aktivit v rámci studovaného oboru a vytvoření perspektivy budoucího zaměstnání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spolupracující instituce 

 
 

  



 

 

Nezaměstnanost a samosprávy středních a malých sídel 
Ing. Radovan Necid, starosta Velkého Meziříčí 

 

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, 

nezaměstnanost, lépe řečeno zaměstnanost je evergreenem nejrůznějších setkávání zástupců 

radnic s občany, diskusních fór měst a obcí, volebních programů politických stran a vůbec se 

jako červená nit táhne celým životem samospráv obcí a měst.  

Je to logické, dobrou práci a dobrou mzdu chce každý a každý ji právem vnímá jako základ 

svého spokojeného života.  

V následujících minutách pro vás ale budu mít špatnou zprávu. Řeknu vám totiž, že 

samosprávy nemají moc nástrojů, jak zaměstnanost ovlivnit.  

Budu mít ale i dobrou zprávu. Řeknu vám, že samosprávy mohou zaměstnanost podstatně 

ovlivnit. A vysvětlím vám také jak.  

To je ale rozpor, co? Nebojte se, nezbláznil jsem se z blížících se voleb. Je to opravdu tak, jak 

říkám.  

Radnice zaměstnanost neovlivní 

Samy radnice měst bývají významnými zaměstnavateli. Zaměstnávají nejen úředníky, ale 

například také pracovníky svých obchodních společností a příspěvkové organizace, muzeí, 

knihoven, škol a školek apod. Podle velikosti sídla to bývají desítky i stovky lidí. Jenže to je 

asi tak všechno. Jsou to tabulková místa s tabulkovým platem a celkem nic navíc.  

Další pracovní místa ve městech a obcích vytvářejí zaměstnavatelé - podnikatelé, živnostníci, 

koncerny národní i nadnárodní velikosti a státní instituce.  

To, jak se jmenovaným subjektům daří a kolik tedy zaměstnávají lidí, je věcí globálního stavu 

ekonomiky, evropského hospodářského růstu, stavu státní kasy a ekonomického optimismu v 

daném státě.  

Ostatně jsme to viděli v uplynulých letech sami - v Americe zkrachoval trh s hypotékami a 

ve Velkém Meziříčí následkem toho přišly stovky lidí o práci.  

Je to přímý důsledek toho, jak je náš svět propojený a jak v něm vše se vším souvisí.  

Radnice na tento stav mohou jen tak nevěřícně zírat a snažit se ze všech svých sil zmírnit 

sociální dopady takových událostí. V opačném případě, když ekonomika roste, může starosta 

s nízkou nezaměstnaností za zády chodit a machrovat, jaký je borec a lidumil, když mu ta 

pracovní místa ve městě tak pěkně přibývají. Chlubí se ale cizím peřím a vůbec.  

To je ale pesimistický pohled, co říkáte? 



 

 

Mohl bych teď skončit a vy byste mi zatleskali a s takovou nějakou pachutí zkázy a zmaru 

bychom se rozloučili.  

Ale já to samozřejmě neudělám. Mám totiž daleko lepší zprávy: 

I na radnici záleží, jak si trh práce stojí 

Radnice, tedy starosta, městská rada a zastupitelstvo pracovní místa nevytváří. Kromě tedy 

těch, o kterých jsem mluvil. Mohou ale podstatně přispět k tomu, že v jejich městě nová 

pracovní místa vznikají a ta stará mají lepší podmínky pro zaměstnance. Chcete vědět jak? 

Recept je jednoduchý: 

 

1. Připravit pro zaměstnavatele co nejlepší podmínky. 

To znamená fungující infrastrukturu. Dobré silnice pro dopravu. Solidní a fungující trh s 

byty pro zaměstnance. Všimněte si, že neříkám postavit byty.  

Říkám trh s byty, to je něco úplně jiného! 

Dále sociální zázemí - školy, školky pro děti, terénní péči pro seniory, podmínky pro 

lékařskou službu. 

Do jisté míry pomáhají také průmyslové zóny. Tedy místa na okrajích měst, která jsou 

připravena pro vznik nových podniků. Jsou tam pozemky, sítě i dostatek místa na parkování a 

dopravu.  

 

2. Druhou položkou receptu na nižší nezaměstnanost je aktivní spolupráce se 

zaměstnavateli. 

Potřebujete kvalifikované mladé zaměstnance?  

Jistě, pokusíme se dohodnout mezi středními školami, krajem jako jejich zřizovatelem a 

zaměstnavateli takové obory ve školách, aby zaměstnavatelům vyhovovaly - je ale třeba 

pomoci. Firma si vezme na starost praktickou výuku, škola teorii. Pořádám dvakrát za rok 

kulaté stoly ve formátu: vedení města, zaměstnavatelé a školy – jak základky, tak i střední 

školy, několikrát jsme přivzali i krajské úředníky a bavili jsme hlavně o tom, jaké učební 

obory potřebují naši podnikatelé. Pořádáme organizované návštěvy ZŠ ve firmách, snažíme se 

vtáhnout do hry vzdělávací poradce na základkách a snažíme se vtáhnout i rodiče. Lisovny, 

Draka, Sanborn, Buildingcentrum jsou největší firmy ve městě, které mají enormní zájem se 

situací něco dělat, tyto firmy navštívily postupně všechny tři naše největší základní školy. 



 

 

Pravidelně radnice organizuje setkání s podnikateli a na nich se vzájemně informujeme, co 

potřebují a co zmůže radnice. Většinou se diskuze stočí na nekvalifikovanou pracovní sílu a 

málo řemeslníků, mládeži se nechce do „výroby“, jak ve stavebnictví, tak v průmyslu. 

Potřebujete prostor pro novou výrobu?  

Jistě, pokusíme se najít místo pro výstavbu a společně zde zařídíme i dopravu.  

Tyto věci jsou možné a občas se v praxi i podaří. Chce to jen opravdu aktivní spolupráci z 

obou stran. 

 

 3. Třetí a z mého pohledu nejdůležitější položkou je nepřekážet a nevytvářet překážky. 

Víte, zaměstnavatel není jen velká tovární hala s třemi sty pracovníků. Jsou to hlavně stovky 

malých živností a živnostníků s jedním či dvěma zaměstnanci.  

Obchody a obchůdky, služby a službičky. To je přeci těžiště zaměstnanosti v každém malém 

městě. Opravdu se k těmto lidem chováme vždycky nejlépe? 

Nepřehlížíme je? Nesnažíme se, byť třeba nevědomky, o to, aby se jejich zákazníci přesunuli 

jinam? Tyto otázky bychom si měli pokládat nejen dnes, na této půdě, ale i každý den při naší 

práci.  

V poslední době mne trápí dvě vážné věci. Na okraji našeho města vznikly některé velké 

podniky i velké nákupní zóny. Ustojí to všichni ti, kdo mají své provozovny v centru? Jak 

jim můžeme pomoci? To je první věc, kterou se zabývám.  

Druhou věcí je rozvoj centra našeho města za řeku, do areálu bývalého Svitu. Chci, aby zde 

vzniklo něco, co pro příští generace bude důvodem k hrdosti, co bude nové, ale zároveň to 

naváže na naše historické centrum města právě i s ohledem na zaměstnanost a živnosti a 

služby. Prosím proto nás všechny, abyste na tyto věci při své práci mysleli. 

Nevytvářet překážky znamená vážit si každého, kdo zaměstnává lidi, kdo zaměstnává sám 

sebe a kdo vytváří nějaký skutečný zisk a hodnotu, ale na druhou stranu podnikatelům nejvíce 

vadí neustálé změny v zákonech, vyhláškách, v sazbách, zkrátka potřebují stabilitu. Právě stát 

nám přidává starostí, např. u nás na radnicích už dva roky nevíme, jaká je nezaměstnanost 

v jednotlivých městech a obcích. Dřív jsme dostávali měsíční výkazy nezaměstnanosti a dnes 

jednou za kvartál a ještě jen pro celé ORP-čko.   

Právě podnikatelé a živnostníci umožňují mně, abych starostoval a nám všem, abychom 

pořádali konference. Vážit si jich natolik, že se k nim radnice bude chovat jako k 

mimořádně oblíbeným zákazníkům. 

Vážené dámy, vážení pánové, 



 

 

jsou to jednoduché recepty. Přesto, věřte mi, jsou jednoduché jen takto řečeny, v této 

místnosti. Ve skutečnosti ale představují spoustu trpělivé práce a také spoustu nezdarů a 

slepých uliček. Přesto, když jsou pak uskutečněny a dotaženy do konce, fungují.  

Určitě jste si všimli, že jsem celou dobu mluvil o zaměstnavatelích, nikoliv zaměstnancích. 

Záměrně. O zaměstnancích mluvit nechci, protože to je téma na dva dny, nikoliv na několik 

minut příspěvku na konferenci. Domnívám se také, že správně, aktivně a otevřeně řešené 

potíže a požadavky zaměstnavatelů z velké části vyřeší i to, co mají na srdcích jejich 

zaměstnanci.   

 

Vážené dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a přeji příjemný zbytek dne.  

  



 

 

Nezaměstnanost a její důsledky, nezaměstnanost absolventů škol a význam 

praxe pro absolventy Vysoké školy polytechnické Jihlava 
Věra Nečadová 

 

 

Abstrakt: Nezaměstnanost je negativním společenským jevem, který má nejen ekonomické, 

ale i sociální důsledky. Všeobecně je známo, že některé skupiny pracovníků jsou 

nezaměstnaností ohroženy více, jiné méně. Ztráta zaměstnání znamená pro většinu obyvatel 

nepříjemné životní období, neboť jejich budoucnost není finančně zajištěna a ztrácí určitou 

životní úroveň. 

     Mladí lidé, kteří ukončili studium a hledají svá první zaměstnání, to na trhu práce nemají 

lehké. Nemají žádnou praxi a většina zaměstnavatelů praxi vyžaduje. 

     U absolventů VŠPJ je tomu jinak. V profilu absolventa je mimo jiné uvedeno, že absolvent 

je rychle uplatnitelný v praxi. Během studia totiž studenti absolvují 18 týdnů odborné praxe. 

Na tuto praxi však při hledání zaměstnání není brán zřetel. Je možno toto změnit ? 

 

 

Klíčová slova: nezaměstnanost, důsledky nezaměstnanosti, nezaměstnanost absolventů škol, 

postavení absolventů VŠPJ na trhu práce, praxe studentů  
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UNEMPLOYMENT AND ITS CONSEQUENCES, UNEMPLOYMENT OF GRADUATES 

AND IMPORTANCE OF PRACTICAL TRAINING FOR GRADUATES FROM THE 

COLLEGE OF POLYTECHNICS JIHLAVA  

 

Věra Nečadová  

 

 

Abstract: Unemployment is a negative social phenomenon, which has not only economic but 

also social consequences. It is generally well known that some groups of workers are more 

vulnerable to unemployment than others. For the majority of people, losing a job means an 

uncomfortable period of life, because their future is no longer financially secure and their 

standard of living is diminished. 

      Young people who have completed their studies and are looking for their first job, have a 

complicated position on the labour market. They have no practical experience which is, 

however, required by most employers.  

      For graduates from the College of Polytechnics Jihlava the situation is different. 

According to the graduate profile, the graduates are competent to succeed on the labour 

market owing to eighteen-week practical training which is an integral part of their studies. 

However, this practical training is not usually taken into account by employers. It is possible 

to change this?  

 

 

 

Keywords: unemployment, consequences of unemployment, unemployment of graduates, 

College of Polytechnics Jihlava graduates position on the labour market, students’ practical 

training 
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Úvod 

 

„Nezaměstnanost je nepříjemným průvodním jevem rozvoje společenských systémů 

založených na tržní ekonomice. Její vysoká míra nepříznivě ovlivňuje celkové 

společenské klima, zhoršuje hospodářskou situaci státu, spokojenost a zdraví lidí. Ztráta 

práce však především ponižuje člověka, který umí a chce pracovat, narušuje jeho 

obvyklou psychickou pohodu, poškozuje život jeho rodiny.“ (Božena BUCHTOVÁ, a 

kol.: Nezaměstnanost, psychologický, ekonomický a sociální problém, Praha: Grada, 2006, 

240 s., ISBN 80-247-9006-8) 

 

Nezaměstnanost je negativním společenským jevem, který má nejen ekonomické, ale i 

sociální důsledky. Je to složitý jev, který lze objektivně hodnotit, ovšem za předpokladu,  je-li 

dostatek potřebných údajů, např. koho se nezaměstnanost týká, kde se vyskytuje, jak dlouho 

trvá, jaká je míra nezaměstnanosti apod. Vyspělé státy mají za úkol vytvářet přímo nebo 

nepřímo podmínky pro optimální míru zaměstnanosti. Je to i jeden z úkolů Evropské unie, 

kdy Evropská komise, jako koordinátor, zajistila stabilizaci evropských bank   po  roce 2008 a 

to nikoliv z důvodu,  aby pomohla bankám z nesnází, ale aby ochránila úspory lidí a snažila se  

ochránit zaměstnanost. Významnou roli v této oblasti má Evropský fond pro přizpůsobení se 

globalizaci, který se podílí na zajišťování nových pracovních příležitostí. V roce 2009 to 

přineslo užitek pro necelých 16 000 lidí, kteří našli uplatnění na pracovním trhu. V tomto 

duchu se snaží ovlivnit EU ostatní partnery v tzv. G20 s cílem snížit nezaměstnanost. 

Všeobecně je známo, že některé skupiny pracovníků jsou nezaměstnaností ohroženy více a 

některé méně. Za vyloženě rizikové skupiny se považují ženy bez vzdělání nebo kvalifikace, 

které plní své mateřské povinnosti, mladiství a absolventi škol, zdravotně postižení pracovníci 

a osoby ve věku blízkému věku důchodovému.[5] 

     V bývalém Československu v období od 2. světové války do roku 1990 fakticky přestal 

fungovat trh práce. Ten byl nahrazen plánováním pracovních sil. 

     Změny, které nastaly v Československu po listopadu 1989, přinesly i změny v oblasti 

zaměstnanosti. Se zaváděním tržní ekonomiky se u nás postupně začal vytvářet trh práce a 

s ním vznikla i nezaměstnanost. 

 

 

1  Nezaměstnanost a skupiny ohrožené nezaměstnaností 

 

Nezaměstnanost je stav, kdy se část pracovních sil nachází mimo výrobní proces a služby, 

tzn., že část obyvatelstva není v danou chvíli z jakýchkoli důvodů schopna vykonávat placené 

zaměstnání. 

Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, která je starší patnácti let, aktivně hledá práci 

a je připravena k nástupu do práce do čtrnácti dnů. Z pohledu pracovních úřadů se za 

nezaměstnané považují uchazeči o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do 



 

 

zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají 

žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. 

 

Možno konstatovat, že zaměstnání je nedílnou součástí důstojné existence člověka, díky 

které je finančně zajištěn, navíc dodává pocit společenské užitečnosti a seberealizace. Určitá 

zaměstnání motivují zaměstnance k lepším dovednostem a schopnostem a větší ctižádosti. 

Zaměstnání znamená pro člověka start ekonomické aktivity. Díky zaměstnání je člověk stále 

obklopen lidmi, ať už jsou to jeho kolegové, nadřízení nebo klienti, všichni dohromady tvoří 

společenské vztahy a při ztrátě zaměstnání se tyto vztahy narušují, případně i zanikají.[2] 

 

Ztráta zaměstnání znamená pro většinu obyvatel nepříjemné životní období, neboť jejich  

budoucnost není finančně zajištěna a ztrácí určitou životní úroveň. Někteří lidé tímto také 

přicházejí o dnes tolik důležité kontakty, přátelství, které vznikly na pracovišti. Většina lidí 

ale bere své zaměstnání jako samozřejmost, chodí do práce s radostí a práce jim přináší určité 

uspokojení. 

 

Z ekonomického hlediska můžeme říci, že nezaměstnanost je nerealizovaná nabídka práce na 

trhu práce. Lidé na trhu práce se dělí do skupin, které se od sebe liší různými specifickými 

znaky, jako je pohlaví, věk, vzdělání, zdravotní stav apod. Některé skupiny patří mezi více 

ohrožené nezaměstnaností jiné jsou ohroženy méně. Tak mezi ohrožené skupiny patří 

zejména ženy, lidé ve vyšším věku (nad 50 let), lidé, kteří se vracejí z výkonu trestu, 

zdravotně znevýhodněné osoby, absolventi škol, lidé s nižším vzděláním a mladiství.[4] 

Pro ženy je obtížnější najít si zaměstnání, jelikož zaměstnavatelé dávají přednost mužům, 

kteří se nemusejí starat o domácnost. Při výkonu zaměstnání ženy omezuje mateřství. 

Nevyhledávají zaměstnání, kde nejsou časté přesčasy, protože je pro ně obtížné spojit chod 

domácnosti a zároveň být v práci téměř celý den. Starost a péče o děti, může zpomalit jejich  

pracovní postup a další karierní vzestup v profesi. Mezi takové ženy patří ženy po mateřské 

dovolené, svobodné matky, starší matky.  

Lidé starší 50 let  

Občanům starším 50 let se musí věnovat zvýšená péče, přizpůsobení je pro ně obtížnější než 

pro ostatní. Pro starší občany je ztráta zaměstnaní obzvláště nepříjemná, neboť už nemají 

takovou šanci si práci najít, zaměstnavatelé dávají přednost mladším uchazečům. Tato situace 

je pro ně psychicky náročná a po dlouhém hledání upadají do depresí a beznaděje. Cítí se 

zbyteční a nevěří si tolik, rekvalifikace je pro ně těžší. V jejich věku klesá pracovní nasazení. 

Lidé v tomto věku jsou ale chráněni legislativními předpisy zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, který obsahuje možnost starobního důchodu před dovršením věku, 

který je stanoven pro přiznání starobního důchodu, pouze při splnění určitých podmínek doby 

pojištění či dovršení určitého věku.  

Lidé, kteří právě ukončili výkon trestu  

Pro tyto osoby je velmi obtížné zapojit se celkově do společnosti, natož najít si práci. 

Zaměstnavatelé mají obavy tyto skupiny lidí zaměstnat ve své společnosti. Těmto lidem je 



 

 

většinou nabídnuta práce, kde nepřijdou do styku s financemi a vykonávají práci, kde na ně 

není kladena velká zodpovědnost.  

Osoby zdravotně postižené  

Není tak snadné pro tyto osoby najít zaměstnání, jako pro zdravé občany. Na trhu práce jsou 

značně znevýhodněni, pomáhají jim Úřady práce, které jim mohou nabídnout práci, která by 

odpovídala jejich zdravotnímu stavu. Po dlouhém a neúspěšném hledání, stejně jako starší 

lidé upadají do depresí. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti definuje přesně osobu se 

zdravotním postižením. 

Absolventi škol  

Mladí lidé, kteří právě ukončili studium a hledají svá první zaměstnání, to na trhu práce 

nemají vůbec lehké. Hned po škole nemají žádnou praxi a většina zaměstnavatelů praxi 

vyžaduje. Absolventi po ukončení svého vzdělání mají určité představy a požadavky, které by 

mělo jejich první zaměstnání splňovat. Realita se však mnohdy od jejich představ velmi liší a 

mladí lidé nemají už takový zájem o pracovní místa, která jim jsou nabízena.  

Lidé s nižším vzděláním  

Pro tuto skupinu lidí je obtížné najít si zaměstnání. Nemají zpravidla žádné vzdělání, proto se 

jim nabízí pouze úzký okruh možností, co mohou dělat. Čím dál častěji se setkáváme s tím, že 

zaměstnavatelé požadují vyšší vzdělání, než je na pracovní místo potřeba. Pro takové osoby je 

velmi důležité jestli mají nějakou praxi, kvalifikaci, která jim může usnadnit hledání 

zaměstnání. Vyšší vzdělání by mělo chránit budoucí uchazeče na trhu práce před 

nezaměstnaností a podpořit jejich jistotu práce a zaměstnání. 

Mladiství  

Mezi mladistvé patří osoby ve věku 15 až 18 let. Jsou to osoby, které právě dokončily 

povinnou školní docházku. Je to jedna ze složek rizikové skupiny občanů a musí se jí věnovat 

zvýšená péče. Tito mladí lidé, ještě nemají žádné pracovní návyky nebo jen malé oproti jiným 

mladým lidem, kteří dále studovali a mají zažité určité povinnosti, například každý den  

docházet v určitou hodinu do školy. Většinou se na svém místě dlouho neudrží a skončí opět 

na Úřadu práce. Není lehké pro mladistvé najít si zaměstnání, když mají pouze základní 

vzdělání. Mladiství se při hledání zaměstnání musejí potýkat z mnoha překážkami, kterými 

například jsou: zaměstnání bez hmotné odpovědnosti, která je od 18 let věku, zaměstnanci 

mladší 16 let mají kratší pracovní dobu, která nesmí přesáhnout 33 hodin týdně, nesmí 

vykonávat práci přesčas ani noční směny, pouze za určitých výjimek, dále s nimi nesmí být 

uzavřena smlouva na vedlejší pracovní poměr apod. 

 

Proč vůbec nezaměstnanost vzniká a jaké jsou druhy nezaměstnanosti?  

 

Ke vzniku nezaměstnanosti vede mnoho aspektů a nejrůznějších důvodů. Významné jsou 

strukturální změny v ekonomice, další z příčin je např. i hospodářský cyklus, kterým 

ekonomiky prochází apod. V neposlední řadě je to i rozhodnutí, které občané udělali 

dobrovolně, například když si hledají lepší nebo lépe placené místo. Přesto největším 

problémem nezaměstnanosti pro všechny ekonomiky je nepružnost trhu práce, která je 

mnohdy zapříčiněna například příliš velkou ochranou zaměstnanců, vysokými sociálními 



 

 

podporami, takže lidé nemají velkou motivaci si zaměstnání hledat, neboť jim stát vyplácí 

dostatečné množství finančních prostředků, dále je to vysoké daňové zatížení práce a nízká 

mobilita práce a řada dalších důvodů.  

 

Nezaměstnanost může být frikční - ta je pro tržní ekonomiku nejméně problémová a je 

zcela běžná, patří do přirozené míry nezaměstnanosti. Je spojena s životním stylem člověka. 

Mezi frikční nezaměstnanost můžeme zařadit ženy po mateřské dovolené, kterým 

zaměstnavatel nedržel místo. Patří sem i studenti, kteří ukončili studium a hledají takové 

zaměstnaní, které odpovídá jejich dosaženému vzdělání a vyhovuje jejich představám, v 

častějších případech toto místo nenajdou hned napoprvé.  Frikční nezaměstnanost se nedá 

odstranit a je krátkodobá. Také můžeme o frikční nezaměstnanosti říci, že se jedná o 

dobrovolnou nezaměstnanost.  

 

Strukturální nezaměstnanost také patří do přirozené míry nezaměstnanosti. Nejčastěji 

vzniká z důvodu změn preferencí spotřebitelů, díky strukturálním změnám v ekonomice a 

technickým pokrokem, který může vést k zániku celého hospodářského odvětví příkladem je 

rozsáhlé rušení těžkého průmyslu po roce 1989. Tyto strukturální změny se v ekonomice 

objevují nepřetržitě a díky tomu se nepřetržitě mění i struktura poptávky po práci. 

Rekvalifikace je tudíž nepostradatelná. Proto krátkodobá strukturální nezaměstnanost není nic 

špatného, naopak dlouhodobá strukturální nezaměstnanost, která může trvat i několik let je 

negativní pro ekonomiku.  

 

Cyklickou nezaměstnanost spojujeme s hospodářským cyklem a s výkyvy hospodářské 

aktivity. Když je ekonomika v hospodářském poklesu, klesá i počet pracovních míst. Pro 

snížení cyklické nezaměstnanosti je klíčové zrychlit hospodářský růst a najít způsob, jak 

vyřešit recesi. Cyklická nezaměstnanost je závislá na politice. Cyklická nezaměstnanost do 

přirozené míry nezaměstnanosti nespadá, ale vyjadřuje odchylku skutečné nezaměstnanosti od 

přirozené míry nezaměstnanosti.  

 

Sezónní nezaměstnanost je stejně jako frikční nezaměstnanost krátkodobá, je způsobena 

nepravidelností produkce v odvětvích, které závisí na počasí nebo rozdílnosti ve spotřebě. Je  

spojená se sezonními aktivitami, mezi které patří zejména zemědělství, lidé v turistickém a 

rekreačním odvětví a stavebnictví.  

 

Dobrovolnou nezaměstnaností rozumíme situaci, kdy počet volných míst je stejný nebo 

vyšší než počet nezaměstnaných. Jsou to lidé, kteří chtějí pracovat jen za mzdu, která je vyšší 

než mzda, která je na trhu. U některých lidí to trvá jen krátce, když se jim nedaří najít lépe 

placené zaměstnání, tak se účastní rekvalifikací a popřípadě změní své zaměření, aby našli 

zaměstnání, které je finančně uspokojí. Patří sem i lidé, kteří nechtějí pracovat vůbec a raději 

využijí svůj čas jiným způsobem. Tito lidé se zaregistrují na Úřadech práce a žijí z podpor a 

ze sociálních dávek. Čím vyšší jsou dávky, tím se lidé méně snaží najít si zaměstnání.  

 



 

 

Nedobrovolná nezaměstnanost je stav, kdy počet volných míst je nižší než počet 

nezaměstnaných. To znamená, že lidé by rádi pracovali, jen jim není nabídnuto dostatečné 

množství zaměstnání. Dalším důvodem nedobrovolné nezaměstnanosti může být výše 

minimální mzdy, u některých méně kvalifikovaných zaměstnání. Jsou lidé, kteří by pracovali i 

za mzdu menší než je minimální mzda. [1] Kromě ekonomických problémů nedobrovolná 

nezaměstnanost sebou přináší i psychické potíže a pocit beznaděje, lidem, kteří chtějí 

pracovat a jsou již delší dobu bez práce. Na rozdíl od dobrovolné nezaměstnanosti, kde se lidé 

mohou rozhodnout, zda budou nebo nebudou pracovat, nedobrovolná nezaměstnanost jim toto 

rozhodnutí neumožňuje. 

 

Důsledky nezaměstnanosti  

 

 Ekonomické  

Nezaměstnanost velmi ovlivňuje ekonomiku. Když se propouští zaměstnanci snižuje se 

výroba, jsou tedy nižší výkony. Nezaměstnaní lidé méně utrácí a snaží se šetřit, tudíž do 

oběhu přichází mnohem méně finančních prostředků. Zvyšují se také výdaje státního rozpočtu 

na sociální dávky a služby. Snižují se zároveň i daňové příjmy.  

 Sociální  

Nezaměstnanost velmi ovlivňuje chování jedinců, díky ztrátě zaměstnání přicházejí o určitý 

životní styl. Při odchodu ze zaměstnání ztrácí i kontakty, které tam našli. Nezaměstnanost 

ovlivňuje do jisté míry i společenský život.  Když jsou lidé dlouhodobě nezaměstnaní, mohou 

si na tento životní styl zvyknout a ztratí pracovní návyky, u mladých lidí hrozí, že ani žádné 

pracovní návyky nezískají a žijí pouze ze sociálních dávek.  

 Vliv na životní úroveň  

Převážně dlouhodobá nezaměstnanost ovlivní životní úroveň jedinců, protože jsou  bez  

obvyklé výše finančních prostředků. Musí se naučit žít pouze s omezeným množstvím peněz, 

přicházejí o svůj standard, na který byli doposud zvyklí, mají pocit chudoby. Když je v rodině 

více nezaměstnaných může to tento pocit urychlit a způsobit tak krizi. Na druhou stranu, 

právě rodina dokáže člověka bez práce podpořit v dalším hledání vhodného zaměstnání.  

 Zdravotní  

Ztráta zaměstnání vyvolává u mnohých lidí deprese. Jejich životní situace je pro ně stresující 

a narušuje jejich psychické zdraví. Tito lidé se cítí méněcenní a pro společnost nepotřební. V 

některých případech může nezaměstnanost ohrozit jejich psychické i fyzické zdraví. 

 

 

2          Současná situace  v oblasti nezaměstnanosti 

 

 

Podle údajů tiskové zprávy Úřadu práce ČR ze dne 8. 8.2014 k 31. 7. 2014 evidoval Úřad 

práce ČR celkem 541 364 uchazečů o zaměstnání. To je o 4 185  více  než  v   červnu a o   

9732 méně než v červenci 2013. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 527 066 

dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl 



 

 

nezaměstnaných zůstal na 7,4 % (červen 2014 – 7,4 %, červenec 2013 – 7,5 %). Naopak 

se zvýšil počet volných pracovních míst – meziměsíčně o 1 600, meziročně pak o 10 904. 

Celkem jich zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR nabízeli 51 079. 

 

Nezaměstnanost v ČR k 31. 7. 2014                                            7,4 % 

Počet uchazečů o zaměstnání                                                   541 364 

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání                           527 066 

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (červen 2014)            6% 

Počet volných pracovních míst                                                  59 079 

  

Ve srovnání s minulým rokem se situace na trhu práce stabilizovala. I nadále ji 

ovlivňují probíhající sezónní práce v zemědělství, stavebnictví, hotelnictví, 

gastronomii nebo lázeňství a oživování české ekonomiky. Velmi pozitivní je fakt, že už 

několik měsíců po sobě roste počet volných pracovních míst – meziročně jich přibylo 

téměř o 11 tisíc více. V příštích měsících by mohla nezaměstnanost s příchodem 

absolventů na ÚP ČR nebo s postupným utlumováním sezónních prací stagnovat, 

maximálně mírně vzrůst.   

V evidenci ÚP ČR byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním a středním 

odborným vzděláním a výučním listem. Dále pak mladí lidé mezi 20 – 29 lety, uchazeči ve 

věku 35 – 39 let a nezaměstnaní nad 50 roků.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Počet nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti v ČR do roku 2013 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Rok                    Počet nezaměstnaných       Míra nezaměstnanosti 

   

2001  461 923                   8,9 

002  514 435  9,8  

2003  542 420  10,3  

2004  541 675  9,5  

2005  510 416  8,9  

2006  448 545  7,7  

2007  354 878  6  

2008  352 250  6  

2009  539 136  9,2  

2010  561 551  9,6  

2011  508 451  8,6  

2012  545 311  9,4  

2013  596 833  8,2 
 

 

  2014 (k 31.7.)       541 364                           7,4  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Zdroj: MPSV, 2014 



 

 

                                                       

 

 

Pokud jde o absolventy škol – jejich počet se zvýšil ve srovnání s předchozím 

měsícem o necelou tisícovku, meziročně je jejich evidenci nižší o 5400. Hlavní 

vlnu jejich příchodu na ÚP ČR je ale vždy až v září.  

V červenci evidoval ÚP ČR celkem 51 079 volných pracovních míst - o 1 600 více 

než v červnu a o 10 904 více než před rokem.  

     Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 10,6 uchazeče. 

  

Pozitivně se na vývoji situace na trhu práce podepisují nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti (APZ). Celkem v jejich rámci podpořil ÚP ČR ke konci července 60 

376 uchazečů o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a 

společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V neposlední řadě pomáhá 

uchazečům v návratu do zaměstnání i řada projektů, které díky národním a 

evropským penězům realizují v jednotlivých regionech krajské pobočky ÚP ČR.  

     Na konci července evidoval ÚP ČR 23 748 absolventů škol všech stupňů 

vzdělání a mladistvých. Jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 991 

osob a meziročně pak klesl o 5 394 uchazečů. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 

4,4 % (červen 2014 – 4,2 %, červenec 2013 –5,3 %). Pro tuto skupinu 

nezaměstnaných je mimo jiné určen program Odborná praxe pro mladé do 30 let, 

jehož cílem je zajistit jim tolik potřebné pracovní zkušenosti. Velký zájem o vstup do 

tohoto projektu hlásí jak samotní mladí klienti, tak i zaměstnavatelé. Šanci získat nové 

místo dostávají uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a od doby, kdy ukončili 

studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Mezi už přijatými účastníky 

projektu jsou nejčastěji bývalí studenti středních a vysokých škol zaměřených na 

ekonomii, účetnictví, podnikání, obchod, zemědělství, management, marketing, 

elektrotechniku, informační technologie, pedagogiku, stavební, strojní či humanitní 

obory. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií 

nebo odborných učilišť. K 31. 7. 2014 jich bylo celkem 3 994.  

 

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského 

společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za 

červen 2014, ukazuje, že se ČR drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 6%, 

EU28 9,9 %. Méně nezaměstnaných než v České republice, evidovaly příslušné úřady 

v Rakousku (4,9 %), Německu (5 %), na Maltě (5,1 %) a v Lucembursku (5,8 %).  

 

3        Nezaměstnanost absolventů škol 

Národní ústav odborného vzdělávání považuje absolventy všech typů škol za značně 

rizikovou skupinu aktivních obyvatel. V letech 2009 až 2011 se počet nezaměstnaných 

absolventů zvýšil téměř o 63 % a odborníci se shodli, že tento trend se bude nadále 
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prohlubovat. Podle jejich odhadů vzroste do roku 2020 počet absolventů vysokých 

škol v ČR o 43 %, avšak počet vhodných pracovních míst pouze o 10 %. 

Proto podle odborníků přichází řada na další přínosy, které uchazeči budou 

potenciálním zaměstnavatelům nabízet, například vyšší kvalifikace, znalost několika 

cizích jazyků a absolvovaná praxe. Vzhledem k prognózám bude stále více sílit tlak na 

provázanost studia s praxí a na další vzdělávání při zaměstnání. 

 

Nelehký začátek kariéry čeká stovky absolventů středních a vysokých škol. S 

ukončením studia na vysoké nebo střední škole musí hledat práci. Zaměstnavatelé ale 

požadují praxi a kvůli praxi řada studentů pracuje už během studentských let.  Z nově 

zaevidovaných uchazečů o práci tvoří velice často téměř jednu třetinu právě absolventi. 

Proto někteří studenti se snaží pracovat už během studia. Ačkoliv se může jednat třeba 

jen o neplacenou stáž či praxi, mladí lidé věří, že právě pracovní zkušenost jim pomůže 

v nemalé konkurenci získat budoucí práci. Ať už u stejného zaměstnavatele, nebo 

jinde. Včasný vstup na trh práce jim mnohdy pomůže rychleji se v oblasti 

zaměstnanosti orientovat a také jim poskytne potřebné zkušenosti při pracovních 

pohovorech nebo přípravě podkladů pro pracovní pohovor.[4] 

 

  

Zvýšit zaměstnanost absolventů pomáhají i některé projekty, jako je například 

projekt Odborné praxe pro mladé do třiceti let. Vybraní zaměstnavatelé, kteří praxi 

čerstvě dostudovanému absolventu poskytnou, získají od úřadu práce příspěvek na 

jeho mzdu. V ideálním případě by mladý absolvent mohl získat u poskytovatele praxe 

po jejím úspěšném absolvování i práci na dobu neurčitou.  Na zaměstnání absolventů 

bez práce v souvislosti s výše uvedeným projektem může zaměstnavatel získat až Kč 

24 000,- měsíčně, pokud je zaměstná na dobu od 6 do 12 měsíců.  Do projektu se 

mohou zapojit mladí lidé, kteří jsou na úřadu práce minimálně čtyři měsíce, je jim 

méně než 30 let a nemají delší než dvouletou praxi. Na projekt je vyčleněno přes 

miliardu korun - 85 procent přispěl Evropský sociální fond, zbytek stát.  

Nezaměstnanost absolventů škol jak středních, středně odborných tak i vysokých 

a vyšších odborných je jedním z velkých problémů současnosti. Absolventi škol 

patří mezi rizikové skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva, což je 

zapříčiněno nedostatkem praxe a pracovních návyků. Tématem nezaměstnanost 

se zabývají ve všech rozvinutých zemích světa, kde se ekonomiky potýkají s 

problémem pružnosti trhu práce. Ani České republice se tento velice nepříjemný 

a závažný společenskoekonomický problém nevyhnul. 

  

   

   

   

4           Studenti VŠPJ,  praxe studentů  VŠPJ a její význam   



 

 

Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen „VŠPJ“) byla zřízena zákonem č. 

375/2004 Sb. ze dne 3. 6. 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního 

směru v České republice a je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji 

Vysočina. VŠPJ je pevnou součástí systému terciárního vzdělávání v České 

republice. 

Poslání Vysoké školy polytechnické Jihlava 

VŠPJ je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je 

poskytovat odborně různorodé studijní programy zaměřené zejména na potřeby 

regionálního trhu práce, pěstovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou, odpovídající 

tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum, poskytovat pestrou nabídku celoživotního 

vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu. 

   

Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout 

zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými 

výstupy. Významnou součástí studia jsou týdenní a následně celosemestrální praxe 

celkově v délce trvání 18 týdnů. Toto se také projevuje ve výstupním profilu 

absolventa VŠPJ, kde kromě získaných znalostí, vědomostí a dovedností se uvádí, že 

právě s ohledem na absolvování osmnáctitýdenní odborné praxe je absolvent VŠPJ 

dobře a rychle uplatnitelný v praxi. Po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě 

bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.) i možnost dalšího 

studia v navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách v 

tuzemsku nebo v zahraničí. Studium v akreditovaných studijních programech trvá tři 

roky a probíhá prezenční formou, v některých oborech rovněž kombinovanou formou. 

Studijní nabídka se průběžně rozšiřuje tak, jak jsou ve správním řízení akreditovány 

nové studijní programy a obory. V akademickém roce 2013/2014 studuje na VŠPJ 

téměř 3000 studentů. Výuka probíhá  také v kurzech celoživotního vzdělávání včetně 

Univerzity třetího věku. 

  

VŠP Jihlava je zapojena do různých výzkumných a tvůrčích aktivit, participuje na 

řešení zadání z podnikové či veřejnoprávní sféry, pořádá konference i s mezinárodní 

účastí, vydává vlastní časopisy a studenti i akademičtí pracovníci se účastní 

mezinárodních výměnných pobytů. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také 

vlastní cestovní kancelář. 

  

   

Profil absolventa v souvislosti s přípravou na odbornou praxi 

 Schopnost orientovat se v právních normách a předpisech úřadů a firem, které 

jsou potřebné pro řízení, 

 kvalitně ovládat právní základy vedení účetnictví, daňového práva, obchodního 

  



 

 

práva, finančního vedení úřadů a firem, 

 vést účetnictví včetně potřebných výkazů s využitím dostupné výpočetní 

techniky, 

 na základě informací z účetnictví analyzovat finanční situaci a nalézt optimální 

řešení, 

 zvládnout střediskové řízení firmy z pohledu nákladového i manažerského, 

včetně dopadů na účetní a daňová systém, 

 aplikovat marketingové řízení, 

 orientovat se v problematice veřejných rozpočtů a financování neziskové sféry, 

 ohodnocovat finanční situaci podniku včetně řešení daňových otázek, 

 aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení, 

 vypracovávat podnikatelské záměry a záměry regionálního rozvoje včetně 

vazby na tuzemské i zahraniční finanční zdroje, 

 pracovat v oblasti personálního a finančního managementu institucí veřejné 

správy nebo různých typů podniků. 

Význam a cíle předmětu odborná praxe 

VŠPJ je veřejná neuniverzitní vysoká škola, která klade velký důraz na spolupráci 

s aplikační sférou. Povinnou součástí studijních plánů všech akreditovaných 

bakalářských oborů je odborná praxe dlouhodobého charakteru, čímž se VŠPJ liší od 

ostatních vysokých škol univerzitního typu. Cílem odborné praxe je umožnit 

studentům ověřit si znalosti a dovednosti získané studiem jednotlivých předmětů 

příslušného studijního oboru, a to při praktických činnostech v konkrétních situacích 

v subjektech podnikatelského i veřejného sektoru. Možnost procvičit si teoretické 

vědomosti v praxi a získat pracovní zkušenosti již během studia je pro studenty 

jedinečnou příležitostí ke zvýšení šancí pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. 

Studenti, kteří během odborné praxe prokážou dobré znalosti, dovednosti, 

morální vlastnosti a aktivní přístup při plnění pracovních úkolů, mohou po 

ukončení studia na VŠPJ v dané organizaci získat dokonce i stálé zaměstnání, což 

se mnohdy v řadě případů i stává. 

Význam bakalářské práce ve spojení s odbornou praxí 

Jedním z cílů úspěšného absolvování odborné praxe je i vypracování bakalářské práce 

na téma dohodnuté s poskytovatelem praxe. Téma bakalářské práce by mělo vycházet 

z problémů, které organizace řeší na pracovištích, kde student praxi absolvuje. Při 

každodenním kontaktu s pracovníky organizace, kde studenti vykonávají svou 

odbornou praxi, je možné získat řadu podstatných zdrojů, dat a informací 

k vypracování především praktické části bakalářské práce. Takového plnohodnotné 

absolvování odborné praxe spojené se zpracováváním bakalářské práce významným 

způsobem doplní a obohatí studentům jejich znalosti a dovednosti získané teoretickým 

studiem. Což v konečném důsledku napomůže do značné míry studentům úspěšně 



 

 

dokončit studium na VŠPJ a lépe se uplatnit na trhu práce. 

Závěr 

Domnívám se, že z celkového textu  výše uvedeného příspěvku určeného pro 

Konferenci a veletrh pracovních příležitostí „Bez práce to nejde“ zcela jasně vyplývá, 

že osmnáctitýdenní praxe v souvislosti se studiem jednotlivých oborů na VŠPJ je 

velmi významným faktorem a jednou z důležitých součástí vzdělávacího procesu na 

VŠPJ, kde student má možnost si přímo v dané organizaci ověřit své teoretické 

znalosti získané studiem na VŠPJ. Právě tímto se také liší VŠPJ od ostatních VŠ, když 

toto je zároveň pro studenty VŠPJ významná příležitost ke zvýšení možností pro jejich 

budoucí uplatnění se na trhu práce. Ne každý absolvent chce hned pokračovat 

v prezenčním studiu na některé další vysoké školy v tuzemsku, případně v zahraničí a 

dosáhnout dalšího vysokoškolského vzdělání, ale jsou tací, kteří z různých důvodů se 

chtějí zapojit do aplikační sféry a uplatnit se na trhu práce. A právě zde by bylo 

vhodné, aby jejich  osmnáctitýdenní  odborná praxe získaná na VŠPJ byla určitým 

způsobem zohledněna, uznána a brána v úvahu, což by jim rozhodně při hledání 

zaměstnání bylo přínosem. Zároveň by bylo také vhodné, aby tato odborná praxe byla 

vzata v potaz i v tom případě, že absolvent nenajde práci a bude veden jako uchazeč o 

zaměstnání na Úřadu práce. 
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