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Identifikace východisek
1.1

Úvod do problematiky a vymezení tématu analýzy

Předkládaná analýza zkoumá aktuální situaci a odhaduje vývoj na regionálním pracovním trhu v oblasti
technických profesí v horizontu 2015 - 2020. Je založena na dotazníkovém šetření ve firmách na straně
poptávky a na analýze dostupných statistických dat na straně nabídky. Srovnává odhadované počty
absolventů technických oborů škol ve Zlínském kraji, s odhadovanou poptávkou firem po pracovnících
v technických profesích v příštích pěti letech. Účelem je poskytnutí informací a dat pro nastavení
efektivního systému vzdělávání s ohledem na potřeby trhu práce a s přímým dopadem na zaměstnanost
v regionu.
Stanovení cílů analýzy s ohledem na strategické dokumenty Zlínského kraje
Globálním cílem analýzy je vytvoření podkladu pro naplnění úkolu 2.1.4 Strategie rozvoje Zlínského
kraje 2009 – 2020 – Optimalizovat a zkvalitňovat primární a sekundární vzdělávací stupeň
prostřednictvím možného opatření 2.1.4a – Optimalizace nabídky škol na základě poptávky s důrazem
na řemesla a technicky orientované obory. Dílčími cíli jsou:
 zmapování nabídky absolventů středních odborných škol ve Zlínském kraji,
 zmapování poptávky výrobních firem ve Zlínském kraji po technicky vzdělané pracovní síle,
 porovnání nabídky a poptávky na trhu práce v oblasti odborných technických profesí.
Soulad cílů analýzy se strategickými dokumenty Zlínského kraje
Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020
Strategie cílí na rozvoj ve 4 tematických pilířích. Jedná se o pilíře:
 konkurenceschopná ekonomika,
 úspěšná společnost,
 efektivní infrastruktura a rozvoj venkova,
 atraktivní region.
Předkládaná Analýza nabídky a poptávky po pracovní síle v oblasti odborných technických profesí ve
Zlínském kraji v horizontu 2015 – 2020 přispívá k naplňování jednoho z opatření tematického pilíře 2.
Úspěšná společnost, jak je již uvedeno v popisu globálního cíle této analýzy.
Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 – 2016
Program vychází ze závěrů a konceptu výše uvedené strategie a konkretizuje ji na období 2013 – 2016.
Úkol 2.1.4 Optimalizovat a zkvalitňovat primární a sekundární vzdělávací stupeň specifikovaný
opatřením 2.1.4a. - Optimalizace nabídky škol na základě poptávky trhu práce s důrazem na řemesla a
technicky orientované obory je v tomto dokumentu popsán takto:
„Toto opatření reaguje na nesoulad poptávky trhu práce a nabídky absolventů škol, který komplikuje
uplatnitelnost těchto absolventů. Je nutné podpořit zejména poptávku budoucích žáků a jejich rodičů po
studiu technických oborů, což souvisí s posílením vnímání řemesel a technických oborů jako atraktivních
a perspektivních příležitostí pro budoucí uplatnění. Toto by mělo být koncepčně podpořeno zejména
komunikačními aktivitami zaměřujícími se na rodiče budoucích žáků a výchovné poradce na základních
školách a motivační nástroje (např. stipendijní systém „Podpora řemesel v odborném školství“). Důležitá
je také nabídka vhodných technicky zaměřených volnočasových aktivit a dalších způsobů motivace
žáků tak, aby se po odchodu ze základní školy častěji rozhodovali pro technicky orientované vzdělávací
obory.“
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2012
V oblasti středního vzdělávání záměr stanovuje cíl: změna struktury vzdělávacích příležitostí ve
středním vzdělávání, jedním z jeho opatření je usilovat o zefektivnění oborové nabídky středních škol
pro absolventy základních škol, v němž je mimo jiné uvedeno: „Jedním z prioritních cílů zůstává udržet
optimální spektrum oborové nabídky na úrovni, která bude odpovídat zájmu uchazečů o sekundární
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vzdělávání, ovšem v souladu s požadavkem trhu práce na kvalifikované pracovníky zejména
v oblastech přírodovědných a technických.“
V oblasti Uplatnitelnosti absolventů škol podle oborů vzdělání na trhu práce je cílem: Zvyšovat šance
na uplatnění absolventů středních škol na trhu práce, a to mimo jiné prostřednictví opatření: Reagovat
nabídkou struktury oborů vzdělávání na požadavky trhu práce ve Zlínském kraji.
Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013 – 2020
Regionální inovační strategie vytyčila Cíl A.1 – Dotvářet vzdělávací strukturu a formu, která odpovídá
potřebám trhu práce a jeho realizaci prostřednictvím Opatření A.1a. Sbližování nabídky a kapacit
středních a vysokých škol s potřebami trhu práce.
Krajská příloha k národní RIS 3 za Zlínský kraj
Dokument analyticko-metodického charakteru vystihuje a charakterizuje stěžejní průmyslová odvětví
v kraji a nahlíží na ně v kontextu jejich inovačního potenciálu, čili jejich potenciálu posilovat
konkurenceschopnost
krajského
hospodářství.
Jednou
z možných
bariér
posilování
konkurenceschopnosti je právě nedostatek kvalitně technicky vzdělaných lidí. Jedním ze specifických
cílů tohoto dokumentu je cíl A.1.2 – Sbližovat potřeby firem v oblasti lidských zdrojů s nabídkou škol a
jednou z typových aktivit pro tento cíl je Regionální observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti.
Dle výše uvedených cílů, opatření a nástrojů je zřejmé, že problematika sbližování nabídky a poptávky
na trhu práce se prolíná všemi základními koncepčními strategickými dokumenty Zlínského kraje.
Předkládaná analýza je jedním z kroků, kterým mohou být cíle zčásti naplněny a opatření realizována.
Na základě provedené analýzy je možné v budoucnu nastavit proces pravidelného monitoringu trhu
práce s cílem sbližování nabídky technického vzdělávání s potřebami zaměstnavatelů.

1.2

Charakteristika Zlínského kraje

Socioekonomická charakteristika Zlínského kraje

Svou rozlohou 3 963 km 2 je čtvrtým nejmenším krajem v republice. Hustota zalidnění 148 obyvatel/km 2
výrazně převyšuje republikový průměr.
V roce 2013 žilo na území Zlínského kraje
586 299 obyvatel. Vývoj věkového složení obyvatel je charakterizován zvyšujícím se podílem obyvatel
v poproduktivním věku, proti roku 2012 se zvýšil podíl obyvatel starších 64 let z 17,3 % na 17,8 %.
Přesto je věková struktura z ekonomického hlediska stále příznivá. Průměrný věk obyvatel Zlínského
kraje v roce 2013 byl 42,0 let. Ekonomika v kraji byla a je založena především na zhodnocování
vstupních surovin a polotovarů. V tvorbě hrubého domácího produktu se Zlínský kraj řadí na 7. místo
mezi kraji v ČR. V roce 2013 dosáhla průměrná hodnota HDP na 1 obyvatele kraje 329 403 Kč.
Průmyslový potenciál Zlínského kraje tvoří podniky zpracovatelského průmyslu, kterých je 15 % z
registrovaných subjektů celkem. K 31. 12. 2013 registroval Český statistický úřad ve Zlínském kraji
celkem 138 197 právnických a fyzických subjektů, z nichž 13 918 subjektů mělo zaměstnance, s počtem
zaměstnanců 25 a více je v kraji 1 344 firem. Síť předškolních a školních zařízení v kraji představuje
310 mateřských škol, 257 základních škol, 16 gymnázií, 67 středních škol, 10 vyšších odborných škol.
Ve Zlínském kraji mají sídlo 2 vysoké školy. Je to Univerzita Tomáše Bati v krajském městě, jež má
veřejnoprávní statut a uděluje bakalářský a magisterský stupeň vzdělání na 6 fakultách. Druhou je
soukromá vysoká škola Evropský polytechnický institut v Kunovicích. 1

Graf 1 Hrubý domácí produkt na obyvatele ve Zlínském kraji a ČR a jeho podíl na republikovém celku
1

Zdroj: ČSÚ: Statistická ročenka Zlínského kraje 2014
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Zdroj: ČSÚ: Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje v
roce 2013
V rámci celkové socioekonomické situace Zlínského kraje hraje podstatnou roli (jak již bylo zmíněno
výše) každoroční mírné snižování počtu obyvatel jak přirozenou cestou, tak migrací. V případě České
republiky dojde podle projekce ČSÚ ke snížení počtu obyvatel z 10 512 419 obyvatel v roce 2013 na 10
413 517 obyvatel v roce 2025, což představuje snížení o 1 %. Oproti tomu ve Zlínském kraji projekce
předpovídá snížení počtu obyvatel z 587 693 obyvatel v roce 2013 na 567 157 obyvatel v roce 2025,
což představuje snížení o 3 %, tedy vyšší hodnotu než průměr České republiky.
Změny jsou patrné ve věkové skladbě obyvatel, kdy se výrazně snižuje počet obyvatel ve věku 15 až
29 let a roste počet seniorů. To se promítá i v pracovní síle. Proti roku 2008 byl v roce 2013 zjištěn
stejný nárůst ve věkových kategoriích 45 až 59 let a 60 a více let. Naopak došlo k poklesu pracovní síly
ve věku 15 až 29 let, která v roce 2008 představovala 19,5 % pracovní síly, 17,3 % v roce 2013. 2
Tabulka č. 1 uvádí počet dětí dle věkových skupin v roce 2013 a projekci ČSÚ těchto věkových skupin
v roce 2015 a 2020. Zejména první dvě skupiny se budou v budoucnu rozhodovat o svém povolání a
výběru školy. V roce 2020 je možné sledovat mírný nárůst věkové skupiny 10 – 14, která souvisí se
zvýšením porodnosti v letech 2008 – 2010. Pro srovnání je tabulka doplněna o skupinu 64 – 69 let,
která se podle odhadu ČSÚ bude stále mírně zvyšovat. Tabulku č. 1 dále doplňuje graf č. 2, který
ilustruje projekci až do roku 2050, z grafu č. 2 je patrný stále se zvětšující rozdíl mezi věkovou skupinou
5 – 9 let a 64 – 69 let, který by měl být podle projekce ČSÚ největší kolem roku 2043.
Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých věkových skupinách
Počet obyvatel
Zlínský kraj
5-9 let
10-14 let
celkem
Skutečný stav k
587 693
28 248
26 103
1. 1. 2013
Projekce 2015
584 702
30 290
26 222
Projekce 2020

576 564

27 847

30 182

15-19 let

64-69 let

29 521

34 130

26 569

36 055

26 279

38 192

Zdroj: ČSÚ: Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050. ČSÚ 2014

Graf č. 2 Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých věkových skupinách ve Zlínském kraji

2

Zdroj: ČSÚ: Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje v roce 2013
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Zdroj: ČSÚ: Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050. ČSÚ 2014

Trh práce
V rámci sčítání lidu 2011 bylo ve Zlínském kraji vykázáno 252,8 tis. zaměstnaných osob, což odpovídalo
míře zaměstnanosti (podíl zaměstnaných ve skupině osob ve věku 15 až 64 let), ve výši 63,2 %. Při
srovnání s údaji za celou Českou republiku (63,0 %) se jedná o průměrnou hodnotu. Míra zaměstnanosti
u mužů je obecně vyšší než míra zaměstnanosti žen, což potvrzují i údaje za Zlínský kraj. Při komparaci
s republikovým průměrem se projevuje v kraji mírně vyšší míra zaměstnanosti mužů a naopak mírně
nižší míra zaměstnanosti žen, což je dáno strukturou pracovních míst.3 Výrazně průmyslový charakter
kraje (vůbec nejvyšší mezi kraji ČR) přispívá k vyšší míře zaměstnanosti mužů, ale rovněž ke slabé
pozici služeb (předposlední místo Zlínského kraje mezi kraji ČR dle výše podílu pracovníků v tomto
sektoru).2
Jak již bylo zmíněno výše, je Zlínský kraj výrazně průmyslově orientovaným regionem, s nejvyšším
podílem zpracovatelského průmyslu na zaměstnanosti i na přidané hodnotě mezi regiony ČR.
Z hlediska struktury je z průmyslových odvětví v regionu naprosto dominantní:





CZ-NACE 22 – Výroba pryžových a plastových výrobků
CZ-NACE 25 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
CZ-NACE 10 – Výroba potravinářských výrobků
CZ-NACE 28 – Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených4

Zastoupena je dále celá řada dalších odvětví (například chemický, letecký, elektrotechnický, dřevařský
a nábytkářský průmysl).
V primárním sektoru bylo ve Zlínském kraji zaměstnáno téměř 2,6 %, v sekundárním sektoru 47,0 % a
v terciárním sektoru 50,4 % z celkového počtu zaměstnaných v národním hospodářství. Nejvíce osob
pracuje ve zpracovatelském průmyslu, a to 35,5 %. Následuje velkoobchod o maloobchod s podílem
12,4 % a stavebnictví s 9,6 %.2 Absolutní počty v rámci jednotlivých odvětví sledovaných touto analýzou
ukazuje tabulka č. 2.5
3

Zdroj: Koncepce podpory zaměstnanosti ve Zlínském kraji 2015–2017
NACE (akronym z názvu "Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes") je
statistickou klasifikací ekonomických činností, kterou používá Evropská unie (resp. Evropská společenství) od roku 1970. NACE
vytváří rámec pro statistická data o činnostech v mnoha ekonomických oblastech, která jsou mezinárodně srovnatelná. Na základě
NACE byl vypracován český číselník CZ-NACE, který Český statistický úřad zavedl k 1. 1. 2008.
5
Pozn: Tabulka zahrnuje pouze firmy nad 100 zaměstnanců, z tohoto důvodu se údaje o celkovém počtu zaměstnanců ve
sledovaných CZ-NACE, které jsou uvedeny dále v textu, mohou lišit.
4
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Tab. 2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle CZ-NACE ve Zlínském kraji*)
CZ-NACE
2011
2012
2013
46 253 46 307 46 332
Průmysl celkem
z toho
45 361 45 572 45 600
C Zpracovatelský průmysl
v tom:
3 985
3 777
3 630
10 Výroba potravinářských výrobků
20 Výroba chemických látek a chemických
2 727
2 833
2 902
přípravků
11 050 11 186 11 242
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních
872
výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování
927
kovů; slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných
7 085
výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických
2 302
přístrojů a zařízení
3 126
27 Výroba elektrických zařízení
3 462
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), 3 750
přívěsů a návěsů
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a
1 222
zařízení
1 404
31 Výroba nábytku
*) podniky se 100 a více zaměstnanci se sídlem v kraji
Zdroj: ČSÚ: Statistická ročenka Zlínského kraje 2014

819

i.d.

798

949

7 676

8 202

2 151

1 804

3 086
3 898

3 203
4 274

4 128

4 008

1 219

1 190

1 093

1 106

Průměrné mzdy ve Zlínském kraji jsou dlouhodobě druhé nejnižší mezi kraji. V roce 2013 dosáhla
průměrná mzda výše 23 069 Kč a byla jen o 754 Kč vyšší než minimum mezi kraji (Karlovarský kraj) a
proti maximu (Hl. m. Praha) zaostávala o 11 616 Kč.2
K 31. 3. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), krajská pobočka ve Zlíně celkem 28 336 uchazečů
o zaměstnání, což představuje podíl nezaměstnaných ve výši 7,1 %. Podíl nezaměstnaných v ČR ke
stejnému datu byl 7,2 %. Nejvyšší hodnotu podílu nezaměstnaných stále vykazuje okres Kroměříž –
8,3 %, další je okres Vsetín (8,2 %), následují okresy Zlín (6,3 %) a Uherské Hradiště (6,1 %).6
Z hlediska nezaměstnanosti lze tedy území kraje rozdělit do dvou oblastí. Za prvé se jedná o regiony
s nižší nezaměstnaností, tj. v podstatě území okresů Zlín a Uherské Hradiště. Za druhé pak regiony
s vyšší nezaměstnaností, tj. území okresů Kroměříž a Vsetín.
Vývoj podílu nezaměstnaných v letech 2008 až 2014 včetně srovnání České republiky, Zlínského kraje
a jeho jednotlivých okresů znázorňuje graf č. 3. Tabulka č. 3 zobrazuje srovnání evidovaných uchazečů
o zaměstnání k 31. 3. 2014, k 28. 2. 2015 a k 31. 3. 2015 v členění na ženy, absolventi a mladistvé a
uchazeče se zdravotním postižením.

6

Zdroj: Tisková zpráva ÚP – Krajská pobočka Zlín, 9. 4. 2015 - Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v lednu 2015

7

Graf 3 Podíl nezaměstnaných osob v republice, Zlínském kraji a jeho okresech (k 31.12.2014)

Zdroj: ČSÚ: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 12. 2014

Tab. 3 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
Ukazatel (celkový počet)

31. 3. 2014

stav k
28. 2. 2015

Evidovaní uchazeči o
33 921
100 %
29 835
100 %
zaměstnání
- z toho
Ženy
15 550
46 %
13 906
47 %
Absolventi a
1 963
6%
1 550
5%
mladiství
Uchazeči se
zdravotním
4 101
12 %
3 951
13 %
postižením
Zdroj: ÚP ČR, krajská pobočka Zlín: Měsíční statistická zpráva, březen 2015

31. 3. 2015
28 336

100 %

13 429

47 %

1 468

5%

3 877

14 %

Podíl nezaměstnaných absolventů středních škol a vyšších odborných škol na celkovém počtu
absolventů SŠ a VOŠ se ve Zlínském kraji pohybuje od 6,5 % v roce 2008 do 15,6 % v roce 2013,
v roce 2014 byl tento podíl 13,2 %. Podíl nezaměstnaných absolventů s výučním listem na celkovém
počtu absolventů s výučním listem přesáhl v roce 2014 20 %, u maturitních oborů (mimo gymnázií)
dosáhl tento podíl v roce 2014 13,4 %. Srovnávána jsou dubnová data zmíněných let. 7
Nezaměstnanost absolventů SŠ (max. 1 rok od ukončení studia) podle skupin oborů ve Zlínském kraji
znázorňuje graf č. 4. V rámci analýzy byly sledovány obory č. 18, 23, 26, 28, 29, 33, 39 a 41.
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Zdroj: NÚV: Nezaměstnanost absolventů škol ve středním a vyšším odborném vzdělání - 2014
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Graf 4 Nezaměstnanost absolventů SŠ podle skupin oborů (k 30. 9. 2013 a 30. 4. 2014 – max. 1 rok od
ukončení)

Zdroj: OŠMS ZK: Prezentace PaedDr. Petr Navrátil, konference „Škola ve firmě – firma ve škole“ –
8.10.2014

1.3

Definice klíčových aktérů, kteří ovlivňují situaci na trhu práce

Klíčovými aktéry, kteří ovlivňují situaci na trhu práce, jsou zaměstnavatelé, úřady práce, vzdělávací
instituce, krajská samospráva, místní samosprávy, zaměstnavatelské a zaměstnanecké organizace,
nestátní neziskové organizace.

1.3.1

Zaměstnavatelé

V roce 2014 působilo ve Zlínském kraji 84 firem, které zaměstnávaly více než 250 zaměstnanců. Více
než 3 000 osob zaměstnává pouze společnost Continental Barum, výrobce pneumatik pro osobní a
nákladní vozy. Více než 2 500 zaměstnanců má i Krajská nemocnice Tomáše Bati. Přes 1 500
zaměstnanců evidují výrobce zbraní a střeliva Česká zbrojovka v Uherském Brodě, producent
integrovaných obvodů a polovodičových součástek ON Semiconductor Czech Republic v Rožnově pod
Radhoštěm a Slovácké strojírny v Uherském Brodě (výrobce dopravní a manipulační techniky).
Následující čtyři subjekty překročily hranici 1 000 pracovníků - Aircraft Industries (výrobce letecké
techniky v Kunovicích), DEZA (zpracovatel černouhelného dehtu ve Valašském Meziříčí), Fatra
(producent plastových polotovarů a výrobků v Napajedlech) a Mitas (výrobce pneumatik - Otrokovice a
Zlín). Do této kategorie patří i uherskohradišťská nemocnice a Univerzita Tomáše Bati.
Více než dvě desítky zaměstnavatelů se pohybují v kategorii 500 až 999 pracovníků. Ze zástupců
průmyslové sféry lze zmínit výrobce v oblasti pyrotechniky Austin Detonator a Indet Safety Systems
(Vsetín), potravinářské podniky Hamé (Kunovice) a MP Krásno (Valašském Meziříčí), výrobce
obráběcích strojů Tajmac-ZPS (Zlín), výrobce nábytku TON (Bystřice pod Hostýnem) či Gumárny Zubří.
Dále do této kategorie spadá výrobce elektronických součástek AVX Czech Republic (Uherské
Hradiště), producent elektromotorů a generátorů TES (Vsetín), výrobce elektrosoučástek a tištěných
spojů Eurotec (Uherský Ostroh) či producent kabelů a vodičů Forschner (Uherské Hradiště). Do této
kategorie spadají i zaměstnavatelé jako je Zlínský kraj, Statutární město Zlín a 6 zdravotnických
zařízení.
Tabulka č. 4 ukazuje rozdělení ekonomických subjektů ve Zlínském kraji dle počtu jejich zaměstnanců.
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Tab. 4 Rozdělení ekonomických subjektů ve Zlínském kraji dle počtu jejich zaměstnanců
Ekonomické subjekty podle
v tom okresy
kategorie počtu zaměstnanců
Kraj
ve Zlínském kraji a jeho
celkem
Kroměříž Uherské Hradiště
Vsetín
okresech k 30. 9. 2014
Kraj celkem

138 789

22 812

32 062

32 006

Zlín
51 909

v tom:
79 688
13 224
17 945
18 006
30 513
Neuvedeno
58 415
9 477
13 969
13 854
21 115
0-49
369
69
72
74
154
50–99
177
24
46
32
75
100–199
28
3
5
8
12
200–249
75
11
15
21
28
250–499
25
3
6
9
7
500–999
6
2
1
3
1 000–1 499
4
1
2
1
1 500–1 999
2 000–2 499
1
1
2 500–2 999
1
1
3 000–3 999
Zdroj: ČSÚ: Zdroj: ČSÚ: Statistická ročenka Zlínského kraje 2014
Pro předkládanou analýzu jsou klíčovými aktéry trhu práce výrobní firmy z oblasti zpracovatelského
průmyslu, které v roce 2013 zaměstnávaly téměř 98 tisíc pracovníků ze Zlínského kraje z celkového
počtu 276 tisíc, což je více než 35% podíl na zaměstnanosti v kraji. Žádné jiné odvětví ve Zlínském kraji
nezaměstnává více pracovníků.

1.3.2

Vzdělávací instituce

Dalšími významnými klíčovými aktéry trhu práce pro předkládanou analýzu jsou vzdělávací instituce.
V této oblasti hraje významnou roli Zlínský kraj, jako zřizovatel středních škol.
K 1. 9. 2014 zřizoval Zlínský kraj celkem 47 středních škol. Soukromé subjekty ve Zlínském kraji
zřizovaly 13 středních škol. K 1. 9. 2014 církve zřizovaly 3 střední školy, z toho 2 gymnázia a jednu
střední odbornou školu. Ústřední státní orgány (ministerstva) zřizují na území Zlínského kraje stabilně
pět školských organizací. Konkrétně:
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kraji zřizuje tři zařízení pro výkon ústavní a
ochranné výchovy včetně škol při těchto zařízeních a dále subjekt, který sdružuje školy pro
sluchově postižené;
 Ministerstvo vnitra ČR zřizuje jeden subjekt (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV
v Holešově).
V rámci Zlínského kraje je žákům poskytována široká nabídka oborů vzdělání ve středních školách, v
níž jsou zastoupeny téměř všechny skupiny oborů. Nabídka je z dlouhodobého hlediska velmi stabilní
a dochází pouze k jejím drobným změnám či úpravám. Z 31 skupin oborů je jich nabízeno celkem 26
(tj. 84 %). Nejsou zastoupeny pouze skupiny oborů:
 21 – Hornictví, hornická geologie, hutnictví a slévárenství;
 37 – Doprava a spoje;
 61 – Filozofie a teologie;
 74 – Tělesná kultura, tělovýchova a sport;
 91 – Teorie vojenského umění.8
V tabulce 5 a 6 jsou červeně označeny obory, kterými se především zabývá předkládaná analýza. Podíl
žáků v oborech, které jsou předmětem analýzy, byl v posledních třech letech 20 % z celého počtu žáků
na středních školách Zlínského kraje.

8

Zdroj: OŠMS ZK: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2012- 2013, březen 2014
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Tab. 5 Skupina oborů zakončených maturitní zkouškou podle počtu žáků, všichni zřizovatelé, všechny
formy vzdělávání, včetně zkráceného studia, bez nástavbového studia, školní rok 2013 - 2014
Název skupiny oborů zakončených maturitní zkouškou
počet žáků
79 Gymnázium (Obecná příprava)
7 194
63 Ekonomika a administrativa
2 146
23 Strojírenství a strojírenská výroba
1 380
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
906
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
764
78 Obecně odborná příprava (Lyceum)
709
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
697
53 Zdravotnictví
697
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
666
82 Umění a užité umění
645
18 Informační technologie
599
43 Veterinářství a veterinární prevence
351
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
182
69 Osobní a provozní služby
179
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
177
66 Obchod
172
41 Zemědělství a lesnictví
147
39 Speciální a interdisciplinární obory
142
28 Technická chemie a chemie silikátů
132
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
115
29 Potravinářství a potravinářská chemie
76
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
71
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
58
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
18
31 Textilní výroba a oděvnictví
0
64 Podnikání v oborech odvětví
0
Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014, březen 2015
Tab. 6 Skupina oborů zakončených výučním listem podle počtu žáků, všichni zřizovatelé, všechny formy
vzdělávání, včetně zkráceného studia, školní rok 2013 - 2014
Název skupiny oborů zakončených výučním listem
počet žáků
23 Strojírenství a strojírenská výroba
1159
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
1002
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
703
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
500
29 Potravinářství a potravinářská chemie
377
41 Zemědělství a lesnictví
368
69 Osobní a provozní služby
347
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
185
66 Obchod
163
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75
39 Speciální a interdisciplinární obory
68
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
67
28 Technická chemie a chemie silikátů
45
53 Zdravotnictví
20
82 Umění a užité umění
19
31 Textilní výroba a oděvnictví
15
Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014, březen 2015
V oblasti vzdělávání je ve Zlínském kraji také významným aktérem Univerzita Tomáše Bati, kterou
navštěvuje více než 10 000 studentů z celé České republiky a také ze zahraničí. Univerzita nabízí
širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti
fakultách. Z hlediska zaměstnanosti je 11. největším zaměstnavatelem v kraji.

11

1.3.3

Ostatní klíčoví aktéři

Úřad práce
Klíčovým aktérem trhu práce je Úřad práce ČR. Ten je správním úřadem s celostátní působností a řídí
jej Ministerstvo práce a sociálních věcí jako jeho nadřízený správní úřad. Úřad práce ČR vykonává
správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti.
Státní politika zaměstnanosti usiluje o:
 dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách,
 produktivní využití zdrojů pracovních sil,
 zabezpečení práva občanů na zaměstnání.
Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním
příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. Jedná
se zejména o následující opatření (nástroje) aktivní politiky zaměstnanosti:








rekvalifikace,
investiční pobídky,
veřejně prospěšné práce,
společensky účelná pracovní místa,
příspěvek na zapracování,
příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program,
podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství.
Úřad práce České republiky - krajská pobočka ve Zlíně realizuje ve Zlínském kraji zejména tyto projekty
na podporu zaměstnanosti:
 Vzdělávejte se pro růst
Projekt umožňuje vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých
zaměstnanců. O finanční podporu mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji
činnost ve vybraných odvětvích a buď nabírají nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či
rekvalifikovat, nebo potřebují zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců.
 Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji
Cílem projektu je podpora a zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání do 30
let věku. Prostřednictvím projektu bude zajištěna odborná praxe, která připraví vybrané uchazeče pro
výkon praxe u konkrétního zaměstnavatele.
 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
Cílem je podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt je zaměřen zejména na vzdělávání
zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří
i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.
Zlínský kraj
Zlínský kraj byl již zmíněn v předchozí části jako zřizovatel středních škol. Zlínský kraj ovlivňuje trh práce
v regionu i jinými způsoby. Ustavuje orgány kraje, které se ve své činnosti zabývají problematikou trhu
práce:






Krajská ekonomická rada Východní Moravy
Výbor pro strategický rozvoj a investice
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Komise rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů
Rada Hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje

Zlínský kraj realizuje několik projektů na podporu technického vzdělání. Zapojuje se do projektů jako
hlavní organizátor, partner či se podílí na financování projektů středních škol jako jejich zřizovatel.
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Konkrétní projekty jsou např.: Podpora řemesel v odborném školství, Centra přírodovědného
a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, Nové
přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji nebo Podpora nákupu učebních pomůcek.
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
KHK ZK je oficiálním reprezentantem podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji, sdružuje přibližně 400
firem a živnostníků z okresů Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Jednou ze tří hlavních priorit je podpora
technického vzdělávání. V letech 2010 – 2012 realizovala projekt Řemeslo – návrat ke kořenům, který
byl mimo jiné zaměřen na popularizaci řemeslných a technických profesí. V roce 2013 a 2014 KHK ZK
uspořádala Den řemesel ve Zlíně a v roce 2014 Technický jarmark v Rožnově pod Radhoštěm. KHK
ZK spolupracuje s mnoha středními a základními školami.
Mezi další aktéry lze zařadit:






Okresní hospodářskou komoru Kroměříž, která zastupuje cca 90 firem a živnostníků v okrese
Kroměříž.
Svaz průmyslu a dopravy ČR, který sdružuje zaměstnavatele a podnikatele v ČR a jehož cílem
je vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR.
Technologické inovační centrum Zlín, jehož cílem je vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj
inovačních firem.
Společnost Trexima nabízející služby v oblasti řízení lidských zdrojů, rozvoje zaměstnanců.
Provádí statistická šetření průměrných mezd a analyzuje trh práce.
Personální agentury, které propojují zaměstnavatele se zaměstnanci.
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2

Metodika

Analýza nabídky a poptávky po pracovní síle v oblasti odborných technických profesí ve Zlínském kraji
v horizontu 2015 - 2020 srovnává odhadované počty absolventů technických oborů škol ve Zlínském
kraji s odhadovanou poptávkou firem po pracovnících v technických profesích v letech 2015-2020. Je
založena na dotazníkovém šetření ve firmách na straně poptávky a na analýze dostupných statistických
dat na straně nabídky.

2.1

Metodika analýzy nabídkové strany trhu práce

Analýza nabídkové strany trhu práce je zpracována na základě dostupných statistických dat. Hlavním
zdrojem byla data z portálu Zlínského kraje – www.zkola.cz, dále byly použity databáze ČSÚ, MŠMT a
MPSV.
Pro potřeby této analýzy jsou za technické obory považovány skupiny oborů vzdělání uvedené v tabulce
č. 7.
Tab. 7 Technické obory9
18 - Informační technologie
23 - Strojírenství a strojírenská výroba
26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
28 - Technická chemie a chemie silikátů
29 - Potravinářství a potravinářská chemie
33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
39 - Speciální a interdisciplinární obory
41 - Zemědělství a lesnictví
Zdroj: www.czso.cz
Kódy a názvy oborů jsou uváděny podle Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro střední odborné
vzdělávání, případně podle dobíhající Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV). Z vybraných
skupin oborů byly dále vybrány ty konkrétní obory, které jsou vyučovány na středních odborných školách
Zlínského kraje, a to jak zřizovaných Zlínským krajem, tak soukromých. Do analýzy byly zahrnuty obory
maturitní – označované písmeny M a L a obory ukončené výučním listem – označované písmeny H a
E (kódové označení kategorie dosaženého vzdělání). Do analýzy nebyly zahrnuty nástavbové obory, a
to především z důvodu zabránění duplicity a navyšování počtu absolventů technických oborů. Přehled
mapovaných oborů je uveden v tabulce č. 8.

Pozn. Skupina oborů 36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie nebyla do analýzy zahrnuta především z důvodu velkého vlivu
sezónních prací na zaměstnanost v sektoru.
9
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Tab. 8 Sledované technické obory
Kód

Název oboru studia

Kód

Název oboru studia

1820M01 Informační technologie

2842L01

Chemik operátor

2341M01 Strojírenství

2844M01

Aplikovaná chemie

2343L51

Provozní technika

2852H01

Chemik

2344L01

Mechanik strojů

2858H01

Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla

2941M01

Technologie potravin

Mechanik seřizovač

2942M01

Analýza potravin

2345L001 Mechanik seřizovač

2951E01

Potravinářská výroba

2345L004 Mechanik seřizovač - mechatronik

2951E02

Potravinářské práce

2345L005 Mechanik číslicově řízených strojů

2953H01

Pekař

2345L009 Letecký mechanik
2345L01

2345L02

Letecký mechanik

2954H01

Cukrář

2351E01

Strojírenské práce

2956H01

Řezník-uzenář

2351H01

Strojní mechanik

3341L006

Operátor dřevařské a nábytkářs.
výroby

2352H01

Nástrojař

3342L51

Nábytkářská, dřevařská výroba

2356H01

Obráběč kovů

3342M01

Nábyt.a dřev. výroba

3356E01

Truhlářská, čalounická výroba

2369L001 Technik-puškař
2369L01

Technik - puškař

3356H01

Truhlář

2641L01

Mechanik elektrotechnik

3452H01

Tiskař, polygrafické stroje

2641L51

Mechanik elektrotechnik

3667H01

Zedník

2641L52

Provozní elektrotechnika

3941H01

Malíř a lakýrník

4155E01

Opravářské práce

2641M01 Elektrotechnika
2651E01

Elektrot.stroj.mont.práce

4155H01

Opravář zemědělský strojů

2651H01

Elektrikář

6653H01

Operátor skladování

2651H02 Elektrikář-silnoproud
Zdroj: www.zkola.cz
Analýza nabídkové strany trhu práce odhaduje počty absolventů středních škol (SŠ) Zlínského kraje
v letech 2015-2020, vstupujících na trh práce.
Z důvodů nedostupnosti relevantních datových zdrojů byla použita následující zjednodušení:
 Je opomíjena skupina studentů, kteří mají trvalé bydliště ve Zlínském kraji, ale studují v jiných
krajích a naopak (studující ve Zlínském kraji s trvalým bydlištěm v jiných krajích).
 Není zohledněna míra předčasných odchodů studentů ze vzdělávání, případně neúspěšnost u
maturitní nebo závěrečné zkoušky.
 Nejsou zohledněny další lidské zdroje, jako jsou např. příchody neúspěšných studentů vyšších
odborných škol (VOŠ) a vysokých škol (VŠ), ale i úspěšných absolventů VOŠ, krátkodobě
nezaměstnaných a rekvalifikovaných na trh práce.
 Není zohledněna nabídka pracovní síly ze zahraničí, která může díky geografické poloze kraje
tvořit nezanedbatelnou část pracovní síly.
Analýza vychází z modelu, že volná místa jsou obsazována absolventy bez ohledu na jejich bydliště a
také jejich schopnosti a osobní preference.
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Počet žáků v jednotlivých oborech středních škol Zlínského kraje je dobře zmapován na webu
www.zkola.cz.10 Za zdroj dat byla vybrána sestava s označením „Obory a školy 2014-2015.xlsx“, která
obsahuje údaje potřebné pro stanovení odhadovaného počtu absolventů od roku 2015, v členění podle
kategorií i skupin oborů.

2.1.1

Stanovení odhadovaného počtu absolventů

Pro stanovení odhadovaného počtu absolventů v letech 2015 - 2020, byly převzaty počty žáků
v současných prvních až čtvrtých ročnících pro zvolené maturitní obory a v současných prvních až
třetích ročnících pro zvolené učební obory. Pro dopočet absolventů v dalších letech pak údaje o počtech
žáků základních škol (ZŠ) v 6.- 9. ročnících.
V nabídce jsou zohledněna pouze data o studentech oborů škol vztahující se k poptávaným
zaměstnáním (dle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO) z dotazníků zaslaných na oslovené firmy (viz
následující kapitola).
Prvním krokem bylo stanovení odhadovaného počtu absolventů z dat středních škol
Základem této části jsou informace o počtech studentů 1. - 4. ročníků středních škol ve školním roce
2014/2015.
Pro maturitní obory (4-leté obory):
Studenti 1. ročníku středních škol – absolventi 2018 (SŠ1)
Studenti 2. ročníku středních škol – absolventi 2017 (SŠ2)
Studenti 3. ročníku středních škol – absolventi 2016 (SŠ3)
Studenti 4. ročníku středních škol – absolventi 2015 (SŠ4)
Pro ostatní obory (3-leté obory):
Studenti 1. ročníku středních škol – absolventi 2017 (SŠ1)
Studenti 2. ročníku středních škol – absolventi 2016 (SŠ2)
Studenti 3. ročníku středních škol – absolventi 2015 (SŠ3)
Pro ostatní obory (2-leté obory):
Studenti 1. ročníku středních škol – absolventi 2016 (SŠ1)
Studenti 2. ročníku středních škol – absolventi 2015 (SŠ2)
Druhým krokem bylo stanovení odhadovaného počtu budoucích absolventů SŠ z dat základních škol
Pro stanovení odhadovaného počtu absolventů středních škol v letech 2017 - 2020 je s ohledem na
délku studia použít dopočet. Jako nejvhodnější byl vybrán způsob dopočtu, který zohledňuje
demografický vývoj, a to pomocí počtů žáků základních škol.
Zdrojem dat pro výpočet byl soubor s označením „Počty žáků v ZŠ ve školním roce 2014-2015 (k 30. 9.
2014).xls“ opět z portálu www.zkola.cz. Tabulka poskytuje informaci o počtech žáků v jednotlivých
třídách základních škol za Zlínský kraj.
Doplnění dat absolventů SŠ o žáky základních škol ve školním roce 2014/2015.
Žáci 9. tříd základních škol – absolventi ZŠ9 (ZŠ9)
Žáci 8. tříd základních škol – absolventi ZŠ8 (ZŠ8)
Žáci 7. tříd základních škol – absolventi ZŠ7 (ZŠ7)
Žáci 6. tříd základních škol – absolventi ZŠ6 (ZŠ6)
Žáci bývalých 9. tříd základních škol – absolventi roku 2014 (ZŠabs)
Příklad odhadu počtu studentů středních škol pro maturitní obory (4-leté) za rok 2019:
𝑆Š2019 =

10

𝑍Š9
𝑍Šabs

× 𝑆Š1

Zdroj: OŠMS ZK: Obory a školy 2014-2015
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Třetím krokem bylo stanovení odlivu absolventů středních škol na VŠ a VOŠ
Pro výpočet odlivu absolventů SŠ na VŠ a VOŠ byly stanoveny koeficienty, vycházející z dat o přechodu
studentů SŠ do terciárního vzdělávání, konkrétně ze studie „Přechod absolventů SŠ do terciárního
vzdělávání – 2014“.11
Tab. 9 Koeficienty přechodu studentů SŠ do terciárního vzdělávání (procentuálního vyjádření přijetí na
VOŠ a VŠ)
Kategorie Skupina
Název
L
23
Strojírenství a strojírenská výroba
L
26
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
L
28
Technická chemie a chemie silikátů
L
33
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
L
39
Speciální interdisciplinární obory
L
Celkem za 'L0'
M
18
Informatické obory
M
23
Strojírenství a strojírenská výroba
M
26
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
M
28
Technická chemie a chemie silikátů
M
29
Potravinářství a potravinářská chemie
M
33
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
M
Celkem za 'M'

VOŠ
0,027
0,031
0,053
0,053
0,045
0,053
0,048
0,053
0,051
0,048
0,130
0,130
0,130

VŠ
0,249
0,335
0,251
0,251
0,239
0,251
0,726
0,568
0,687
0,771
0,532
0,532
0,532

Poznámky

není údaj - doplněno ze skupiny L0
není údaj - doplněno ze skupiny L0

není údaj - doplněno ze skupiny M
není údaj - doplněno ze skupiny M

Zdroj: NÚV: Přechod absolventů SŠ do terciárního vzdělávání – 2014
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v kategorii vzdělávání L pokračuje nejvíce studentů SŠ v dalším
studiu na VŠ ze skupiny 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Z kategorie M
nejčastěji pokračují ve studiu na VŠ absolventi ze skupiny 28 – Technická chemie a chemie silikátů.
Pro výpočet odlivu absolventů byl koeficienty přechodu studentů na VOŠ a VŠ sečteny. Postup výpočtu:
𝑝𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑜𝑣á𝑛í 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎 𝑛𝑎 𝑉𝑂Š 𝑎 𝑉Š = (𝑉𝑂Š + 𝑉Š)
Výsledný odhad počtu studentů SŠ vstupujících na trh práce
Výsledný odhad počtu studentů SŠ vstupujících na trh práce v letech 2015 - 2020 je dán na základě
počtu absolventů SŠ očištěného o studenty, kteří pokračuji ve studiu na VŠ a VOŠ viz Tab. 15 Odhad
počtu absolventů středních škol ze Zlínského kraje v letech 2015-2020 dle oborů vzdělání.

2.2

Metodika analýzy poptávkové strany trhu práce

Poptávka po pracovní síle v letech 2015-2020 byla zjišťována dotazníkovým šetřením ve vybraných
firmách Zlínského kraje a následně dopočítána na základě výsledků statistických šetření Informačního
systému o průměrném výdělku (ISPV) a Regionální statistiky ceny práce (RSCP) 12 na celkovou
poptávku Zlínského kraje ve vybraných výrobních odvětvích.
Poptávka se podle jejího charakteru dělí na náhradní a expanzní. Náhradní poptávka je dána počtem
uvolněných pracovních míst, nejčastěji z důvodu odchodů do starobního důchodu. V dotazníku byla
náhradní poptávka označena jako generační obměna a pojem byl respondentům objasněn. Expanzní
poptávka je dána vývojem počtu zaměstnaných v daném typu zaměstnání a předpokládá se, že tato
změna je způsobena expanzí či naopak utlumením firmy. V dotazníku byla expanzní poptávka označena
jako nárůst z důvodu rozšíření kapacit.
Dotazníkové šetření proběhlo na vzorku firem, významných z pohledu zaměstnanosti ve Zlínském kraji,
jejichž ekonomická činnost spadá do sekce C - Zpracovatelský průmysl CZ-NACE.

Zdroj: NÚV: Studie Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (2014)
12
Zdroj: ISPV - Metodika výpočtů ISPV a RSCP – Regionální statistiky práce - 2013
11
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Tab. 10 Vybraná výrobní odvětví klasifikace ekonomické činnosti firem (CZ-NACE) sekce C Zpracovatelský průmysl.
Procentní
zastoupení
CZ-NACE
firem ve
Zlínském
kraji
10
Výroba potravinářských výrobků
9%
20

Výroba chemických látek a chemických přípravků

6%

22

Výroba pryžových a plastových výrobků

26%

23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

2%

24

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

2%

25

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

18%

26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

5%

27

Výroba elektrických zařízení

7%

28

Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených

10%

29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

9%

30

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

3%

31
Výroba nábytku
3%
Pozn: 100 % představuje počet zaměstnanců ve vybraných CZ-NACE v roce 2013 ve Zlínském kraji,
data převzata ze Statistické ročenky Zlínského kraje 2014
Zdroj: Vlastní výpočet
Pro každé vybrané odvětví CZ-NACE byly vybrány nejtypičtější profese (nejčetnější dle ISPV) podle
klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Oslovená firma poté k těmto profesím přiřadila evidenční počet
zaměstnanců k 30. 6. 2014, očekávanou náhradní a expanzní poptávku do roku 2020.

2.2.1

Stanovení cílové skupiny respondentů

Pro analýzu poptávkové strany trhu práce bylo vybráno 100 významných firem Zlínského kraje. Prvním
kritériem výběru bylo, aby měla firma své výrobní kapacity ve Zlínském kraji. Druhou podmínkou bylo,
aby ekonomická činnost firmy spadala do sekce C - Zpracovatelský průmysl podle číselníku CZ-NACE.
Do výběru byly zahrnuty všechny firmy splňující obě výše uvedené podmínky, které mají více než 500
zaměstnanců. Tyto firmy byly doplněny firmami nad 250 zaměstnanců.
Uvedené podmínky splňovalo 80 firem. Takto vybrané firmy byly rozděleny podle sídla v jednotlivých
okresech Zlínského kraje – Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Výběr zbylých 20 firem byl
dokončen tak, aby každý okres byl zastoupen 25 firmami. Doplnění firem z jednotlivých okresů
respektovalo procentní zastoupení firem dle CZ-NACE ve Zlínském kraji. Doplňované firmy
zaměstnávají více než 50 pracovníků.
Na základě výše uvedeného postupu byl vytvořen seznam 100 firem, které byly osloveny dotazníkovým
šetřením. Jelikož některé z vybraných firem se na šetření odmítly podílet, byl soubor rozšířen a osloveno
bylo celkem 117 firem. Firmy, které byly oslovovány dodatečně, byly vybírány tak, aby svou činností
spadaly do vybraných CZ-NACE a zaměstnávaly více než 50 zaměstnanců. Při dodatečném oslovování
byl brán také zřetel na zachování počtu 25 firem za jeden okres Zlínského kraje. Dotazník č. 1 týkající
se poptávky po pracovní síle v letech 2015 – 2020 vyplnilo celkem 87 firem, které dohromady
zaměstnávají 32 953 pracovníků.
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2.2.2

Odhad poptávky po pracovní síle v letech 2015 - 2020

V provedeném šetření byl realizován kvótní výběr – dotazovány byly vybrané (primárně velké) firmy
z vybraných CZ-NACE. Hodnoty z průzkumu byly dopočteny na počty zaměstnanců ve Zlínském kraji
podle CZ-ISCO, na základě dat zveřejněných v rámci šetření Regionální statistika ceny práce (RSCP).
A/ Poptávka z dotazníkového šetření firem
Na základě dat z obdržených dotazníků byla vypočítána náhradní, expanzní a celková poptávka za
jednotlivé podskupiny a kategorie zaměstnání.
PPZAMCZISCO představuje počet zaměstnanců příslušného zaměstnání z pilotního průzkumu
PPNAHCZISCO představuje nahrazující poptávku příslušného zaměstnání z pilotního průzkumu
PPEXPCZISCO představuje expanzní poptávku příslušného zaměstnání z pilotního průzkumu
PPCZISCO představuje celkovou poptávku příslušného zaměstnání z pilotního průzkumu
B/ Odhad počtu zaměstnanců ze šetření RSCP a ISPV
Šetření ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) publikuje mimo jiné počty zaměstnanců ve
třídění dle pětimístných kódů CZ-ISCO. Šetření RSCP publikuje počty zaměstnanců ve třídění dle
čtyřmístných kódů CZ-ISCO.
Počet zaměstnanců ve Zlínském kraji ve třídění dle pětimístných kódů CZ-ISCO byl odhadnut z podílu
počtu zaměstnanců ze Zlínského kraje vůči počtu zaměstnanců v ČR v rámci nadřazeného
čtyřmístného CZ-ISCO. Pokud není ve Zlínském kraji publikováno ani příslušné čtyřmístné CZ-ISCO,
bylo využito pro určení počtu zaměstnanců příslušného CZ-ISCO podílu počtu zaměstnanců
v nadřazeném dvoumístném CZ-ISCO. Výpočet odhadu počtu zaměstnanců příslušného CZ-ISCO ve
Zlínském kraji byl proveden na základě následujících vzorců:
RSCPCZISCO = RSCPCZISCO4/ ISPVCZISCO4* ISPVCZISCO (1)
RSCPCZISCO = RSCPCZISCO2/ ISPVCZISCO2* ISPVCZISCO (2)
RSCPCZISCO = PPZAMCZISCO (3), kde
RSCPCZISCO
RSCPCZISCO4
RSCPCZISCO2
ISPVCZISCO
ISPVCZISCO4
ISPVCZISCO2
PPZAMCZISCO

představuje odhad počtu zaměstnanců Zlínského kraje v příslušné kategorii
zaměstnání (pětimístný kód)
představuje odhad počtu zaměstnanců Zlínského kraje v příslušné podskupině
zaměstnání (čtyřmístný kód)
představuje odhad počtu zaměstnanců Zlínského kraje v příslušné třídě
zaměstnání (dvoumístný kód)
představuje odhad počtu zaměstnanců ČR v příslušné kategorii
zaměstnání (pětimístný kód)
představuje odhad počtu zaměstnanců ČR v příslušné podskupině
zaměstnání (čtyřmístný kód)
představuje odhad počtu zaměstnanců ČR v příslušné třídě
zaměstnání (dvoumístný kód)
představuje počet zaměstnanců příslušného zaměstnání z pilotního průzkumu

Vzorec (1) se použije, pokud je v RSCP publikován počet zaměstnanců v podskupině zaměstnání,
vzorec (2) v případě, že v RSCP publikován počet zaměstnanců v podskupině zaměstnání není. Vzorec
(3) se použije, pokud zaměstnání není publikováno ani v ISPV, nebo pokud je počet zaměstnanců
z pilotního průzkumu vyšší než odhaduje RSCP.
C/ Odhad nahrazující, expanzní a celkové poptávky
Na základě dat z obdržených dotazníků a na základě odhadu počtu zaměstnanců z RSCP byla
spočítána náhradní, expanzní a celková poptávka za jednotlivé podskupiny a kategorie zaměstnání ve
Zlínském kraji. Pro výpočet odhadu náhradní, expanzní a celkové poptávky podskupin a kategorií byly
použity následující vzorce:
NAHCZISCO = RSCPCZISCO/ PPZAMCZISCO* PPNAHCZISCO (4)
EXPCZISCO = RSCPCZISCO/ PPZAMCZISCO* PPEXPCZISCO (5)
CELCZISCO = RSCPCZISCO/ PPZAMCZISCO* PPCZISCO (6), kde
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NAHCZISCO
EXPCZISCO
CELCZISCO
RSCPCZISCO
PPZAMCZISCO
PPNAHCZISCO
PPEXPCZISCO
PPCZISCO

2.3

představuje odhad nahrazující poptávky
představuje odhad expanzivní poptávky
představuje odhad celkové poptávky
představuje odhad počtu zaměstnanců Zlínského kraje v příslušné kategorii
zaměstnání (pětimístný kód)
představuje počet zaměstnanců příslušného zaměstnání z pilotního průzkumu
představuje nahrazující poptávku příslušného zaměstnání z pilotního průzkumu
představuje expanzní poptávku příslušného zaměstnání z pilotního průzkumu
představuje celkovou poptávku příslušného zaměstnání z pilotního průzkumu

Porovnání nabídky a poptávky po pracovní síle v letech 2015 - 2020

Nabídkovou stranu tvoří odhad počtu absolventů technických oborů vzdělání středních škol ve Zlínském
kraji. Poptávkovou stranu představuje odhad poptávky po pracovní síle ve Zlínském kraji ve vybraných
zaměstnáních dle klasifikace CZ-ISCO. Aby bylo možno porovnat nabídku s poptávkou, bylo nutné
vytvořit vazebník mezi obory vzdělání (kód RVP, nebo KKOV) a zaměstnáními dle CZ-ISCO, které by
mohl absolvent příslušného oboru vykonávat. Bylo nutné přiřadit kódy CZ-ISCO k odpovídajícím
oborům vzdělání a přiřadit k nim počty absolventů a celkovou poptávku po pracovní síle. Posledním
krokem je porovnání nabídky a poptávky.
Skupiny vybraných profesí podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO byly navázány na vybrané technické
obory vzdělání (RVP, KKOV) ve Zlínském kraji. Snahou bylo vybrat vhodné obory vzdělání RVP/KKOV
ke konkrétní jednotce CZ-ISCO (pětimístnému kódu) – tedy jeden nebo více kódů oborů RVP/KKOV k
jednomu kódu CZ-ISCO, pokud to bylo opodstatněné. Vybraná množina oborů vzdělání RVP/KKOV za
Zlínský kraj neumožňuje v některých případech přiřadit konkrétní kód RVP/KKOV ke konkrétnímu kódu
CZ-ISCO, tzn., že vhodný obor se ve Zlínském kraji neučí. Není vyučován obor 23-65-H/01 Strojník.
Samostatný obor 23-57-H/01 Kovář se ve Zlínském kraji rovněž nevyučuje, proto byl přiřazen obor
Opravář zemědělských strojů, jehož součástí je i výuka kovárenských prací.
Omezená množina oborů vzdělání RVP/KKOV za Zlínský kraj vynutila přiřadit k některým jednotkám
CZ-ISCO alespoň přiměřeně vhodné RVP/KKOV zde vyučované, i když správnější by bylo přiřadit jiné
(více příbuzné) RVP/KKOV. Ve výběru se vyskytují i jednotky CZ-ISCO, ke kterým neexistuje žádné
RVP (např. 81830 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování). V takovém případě bylo přiřazeno
RVP, ve kterém jsou podle obecného popisu uvedené činnosti vyučovány.
Učební obory H (střední odborné vzdělání s výučním listem) a E (nižší střední odborné vzdělání
s výučním listem) byly přiřazeny ke kódům zaměstnání CZ-ISCO v 7. i 8. hlavní třídě CZ-ISCO, bez
ohledu na to, co je uvedeno v obecném popisu oboru vzdělání RVP (zda jde jen o ruční výrobu či
obsluhu strojů). Do budoucna bude záležet na posouzení odborníků z oblasti vzdělávání, zda tento
postup je správný. Je na zvážení, zda by tuto oblast nebylo nejvhodnější analyzovat formou
doplňkového šetření ve firmách o skutečné kvalifikační náročnosti těchto prací (především v hlavní třídě
8 klasifikace ISCO).
Pomocí vytvořeného vazebníku byl ke každému oboru přiřazen jeden, nebo více kódů CZ-ISCO. Pokud
k oboru přísluší jen jeden kód CZ-ISCO, přiřadí se k němu počet všech absolventů příslušného oboru.
Pokud však k oboru přísluší více kódů CZ-ISCO, je potřeba počet absolventů oboru rozdělit mezi
jednotlivá zaměstnání. Byla použita metoda rozdělení počtu absolventů poměrně podle poptávky po
příslušné profesi (kde je větší poptávka, tam se umístí více absolventů). Dále je nutné počty upravit
takovým způsobem, aby v případě nenulové poptávky po daném zaměstnání se danému kódu CZ-ISCO
přiřadil alespoň 1 absolvent příslušného oboru.
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3

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu listopadu a na začátku prosince roku 2014. Vytvořenými
dotazníky bylo primárně osloveno 100 předem vybraných firem. Některé z předem vybraných firem
neměly zájem se šetření účastnit, proto bylo osloveno dalších 17 firem. Seznam oslovených firem je
přílohou č. 1.
Údaje poskytlo 95 firem, při revizi poskytnutých údajů, byly dvě firmy z důvodu neúplnosti vyplněných
dotazníků ze šetření vyřazeny. Dotazník č. 1, který je z pohledu předkládané analýzy stěžejní, vyplnilo
87 firem, zbývajících 8 firem vyplnilo pouze dotazník č. 2 a č. 3. Firmy, které nevyplnily dotazník č. 1,
shodně odpověděly na dotaz, proč nedošlo k jeho vyplnění, že v příštích pěti letech neevidují poptávku
po technických pracovnících.
K 30. 6. 2014 zaměstnávaly oslovené firmy celkem 34 594 zaměstnanců, což představuje okolo
13 % ze všech zaměstnaných osob ve Zlínském kraji. Pokud budeme hovořit pouze o zpracovatelském
průmyslu, jedná se o více než třetinu zaměstnaných ve Zlínském kraji.
Co se týká procentního zastoupení firem dle CZ-NACE skladba firem (které odpověděly) téměř
odpovídá tabulce č. 10. Významnější rozdíl je u CZ-NACE 22 - výroba pryžových a plastových výrobků,
kdy procentní zastoupení dle tabulky č. 10 je 26 % a zastoupení v šetření je kolem 34 %. Zvýšení je
především na úkor „strojírenství“, tj. CZ-NACE 25, 28, 29 a 30.

Každá firma obdržela tři dotazníky:
 Dotazník č. 1 Potřeba technicky vzdělaných pracovníků v letech 2015 – 2020
 Dotazník č. 2 Vzdělanostní struktura firmy
 Dotazník č. 3 Náklady na vnitřní rekvalifikaci
Dotazníky mají formu excelových tabulek, do kterých vybrané firmy doplňují hodnoty.
Dotazník č. 1
Dotazník č. 1 byl zaměřen na zjištění potřeb firem v oblasti odborných technických pracovníků
v horizontu let 2015 – 2020. Dotazník č. 1 byl vytvořen ve variantách pro jednotlivá vybraná výrobní
odvětví (oddíly) klasifikace ekonomické činnosti firem (CZ-NACE). Pro CZ-NACE 25, 28 – 30 byl
vzhledem k podobnosti skupin profesí vypracován jeden společný dotazník. Pro každé odvětví CZNACE byly ve spolupráci se společností TREXIMA vybrány nejtypičtější technické profese podle
klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Každá firma poté k těmto pozicím přiřadila evidenční počet
zaměstnanců k 30. 6. 2014, potřebu na generační obměnu do roku 2020 a potřebu nových pracovníku
z důvodu předpokládaného rozšíření výroby do roku 2020.
Tabulka č. 11 sumarizuje počet firem, které vyplnily dotazník č. 1, a to z pohledu jejich přiřazení k CZNACE a počtu zaměstnanců.
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Tab. 11 Počet firem, které vyplnily dotazník č. 1 dle CZ-NACE
CZ-NACE
10 Výroba potravinářských výrobků

Počet firem
6

Počet
zaměstnanců
2 352

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků

4

2 609

22 Výroba pryžových a plastových výrobků

22

11 463

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

1

170

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

0

0

41

11 837

4

1 790

27 Výroba elektrických zařízení

7

1 790

31 Výroba nábytku

2

942

Celkem
Zdroj: Vlastní výpočty

87

32 953
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Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení

28 Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených
29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a
návěsů

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a
zařízení

Dotazníky č. 2 a 3 byly společné pro všechny oslovené firmy.
Dotazník č. 2
Dotazník č. 2 byl v první části zaměřen na vzdělanostní strukturu zaměstnanců (včetně absolventů)
jednotlivých firem. Firmy zařazovaly své zaměstnance do těchto kategorií úrovně vzdělání:
 základní,
 střední,
 vysokoškolské,
 neuvedeno.
V druhé části byly otázky zaměřené na absolventy a týkaly se:
 počtu absolventů rekvalifikačních kurzů úřadu práce,
 spokojenosti s nimi,
 počtu absolventů středních škol,
 spokojenosti s nimi,
 sledování střední školy absolventa, kde získal své vzdělání.
Spokojenost byla vyjadřována v rámci stupnice 1 – 5:






úplně spokojen
spokojen
částečně spokojen
mírně nespokojen
nespokojen
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Tab. 12 Počet firem, které vyplnily dotazník č. 2 dle CZ-NACE
CZ-NACE
10 Výroba potravinářských výrobků

Počet firem
8

Počet
zaměstnanců
2 660

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků

5

2 894

22 Výroba pryžových a plastových výrobků

22

11 463

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

1

170

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

1

360

41

11 837

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

4

1 790

27 Výroba elektrických zařízení

9

2 478

31 Výroba nábytku

2

942

Celkem
Zdroj: Vlastní výpočty

93

34 594
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Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení

28 Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených
29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a
návěsů

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

Dotazník č. 3
Dotazník č. 3 byl zaměřen na interní rekvalifikace firem, tj. ty rekvalifikace, které si firmy zajišťují na
vlastní náklady. Cílem bylo zjistit, zda firmy provádí vlastní interní firemní rekvalifikace, u jakých profesí
k rekvalifikacím dochází a jaké na ně v roce 2013 byly vynaloženy náklady.

Tab. 13 Počet firem, které vyplnily dotazník č. 3 dle CZ-NACE

10 Výroba potravinářských výrobků

1

Počet
zaměstnanců
199

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků

2

1 638

22 Výroba pryžových a plastových výrobků

3

998

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

0

0

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

0

0

6

1 125

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

0

0

27 Výroba elektrických zařízení

1

143

31 Výroba nábytku

0

0

13

4 103

CZ-NACE
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Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení

28 Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených
29

Počet firem

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a
návěsů

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

Celkem
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Dotazníky byly primárně rozesílány e-mailem tak, aby se firmy mohly na jeho vyplnění připravit. Část
firem odpovídala e-mailem, s částí firem bylo komunikováno osobně (cca 60 %). Jako firemní zástupci
byli oslovováni primárně majitelé a sekundárně vedoucí personalisté. Dotazníky jsou přílohou č. 2 - 12.

3.1

Pilotní ověření dotazníků

Pro pilotní ověření dotazníků bylo vybráno 10 firem ze Zlínského kraje. Firmám byly rozeslány
vypracované dotazníky. Na základě připomínek z pilotního ověření byly dotazníky upraveny tak, aby je
byly firmy schopné co nejsnáze a nejlépe vyplnit. Pilotní ověření probíhalo v říjnu 2014.
Po provedení pilotního šetření byly dotazníky doplněny o otázky týkající se rekvalifikací, tzn., zda firmy
využívají nabízené rekvalifikace úřadu práce a jak jsou s jejich absolventy spokojeni. Naopak bylo
zkráceno sledované období v případě nákladů na realizované vnitřní rekvalifikace na jeden rok, a to rok
2013. Další doplněnou otázkou bylo, zda firmy zaměstnávají absolventy středních odborných škol, jak
jsou spokojeni s jejich úrovní a zda si samy firmy sledují, jakou školu absolvovali. Firmy zapojené do
pilotního šetření zodpověděly i revidované dotazníky a jejich odpovědi jsou zahrnuty do celkové analýzy.
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4

Analýza nabídkové strany trhu práce

Nabídkovou stranu trhu práce pro tuto analýzu představuje počet absolventů technických oborů
středních škol Zlínského kraje, kteří směřují na trh práce (tab. 14). Provedením výpočtu dle metodiky
stanovené v kapitole 2.1, získáme výslednou informaci o potenciální pracovní síle ve zvolených
oborech. Souhrnný odhad počtu absolventů středních škol ze Zlínského kraje, kteří ve vybraných
oborech vstoupí v letech 2015 - 2020 na trh práce, je 6 778 osob.
Tab. 14 Odhad počtu absolventů středních škol ze Zlínského kraje vstupujících na trh práce v letech
2015-2020 dle stupně vzdělání, pouze vybrané obory

Kód

Název kategorie oboru

Počty
potenciální
pracovní síly
2015 – 2020

E

nižší střední odborné vzdělání

H

střední odborné vzdělání s výučním listem

3 896

L

úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou

1 609

M

úplné střední odborné vzdělání s maturitou, bez vyučení

Součet
Zdroj: www.zkola.cz

361

912
6 778

Tento odhad tedy zahrnuje pouze absolventy vybraných oborů (viz tab. 8) a zohledňuje pokračování
části absolventů ve studiu v terciárním vzdělávání. Odhad nezohledňuje některé další vlivy (viz kapitola
2.1.).
Odhad počtů absolventů uvedený v tab. 14 má rozdílnou tendenci růstů a poklesů počtů absolventů ve
stejných letech. Tento rozdíl je způsoben rozdílnou délkou studia jednotlivých oborů (2, 3, 4 roky). Pro
stanovení počtu absolventů v letech 2015 - 2020, byly převzaty počty žáků v současných prvních až
čtvrtých (třetích, druhých) ročnících. Pro dopočet absolventů v dalších letech pak údaje o počtech žáků
základních škol (ZŠ) v 6.- 9. ročnících.
Z oborové struktury (tab. 15) je patrné, že některé zdánlivě silně zastoupené obory poskytnou na trh
práce jen velmi malý podíl středoškolsky kvalifikovaných absolventů, a to díky vysokému podílu
přechodu absolventů do terciárního vzdělávání. Mimořádný je tento podíl u oboru 2844M01 Aplikovaná
chemie, kde na trhu práce můžeme očekávat jen kolem 18,1% předpokládaných absolventů. Významný
vliv přechodu absolventů na VŠ/VOŠ je i u ostatních oborů stupně M a nezanedbatelně ovlivňuje i
některé obory na stupni vzdělání L.
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Tab. 15 Odhad počtu absolventů středních škol ze Zlínského kraje v letech 2015-2020 dle oborů
vzdělání

Kód

Název oboru studia

1820M01
2341M01
2343L51
2344L01
2345L009
2345L01
2345L001
2345L004
2345L005
2345L02
2351E01
2351H01
2352H01
2356H01
2369L001
2369L01
2641L01
2641L51
2641L52
2641M01
26510E01
2651H01
2651H02
2842L01
2844M01
2852H01
2858H01
2941M01
2942M01
2951E01
2951E02
2953H01
2954H01
2956H01
3341L006
3342L51

Informační technologie
Strojírenství
Provozní technika
Mechanik strojů
Letecký mechanik
Mechanik seřizovač
Mechanik seřizovač
Mech.seř.-mechatronik
Mech.číslicově říz.strojů
Letecký mechanik
Strojírenské práce
Strojní mechanik
Nástrojař
Obráběč kovů
Technik-puškař
Technik - puškař
Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnik
Provozní elektrotechnika
Elektrotechnika
Elektrot.stroj.mont.práce
Elektrikář
Elektrikář-silnoproud
Chemik operátor
Aplikovaná chemie
Chemik
Sklář-výrobce a zušlechť.
Technologie potravin
Analýza potravin
Potravinářská výroba
Potravinářské práce
Pekař
Cukrář
Řezník-uzenář
Oper.dřevař.a nábyt.výr.
Nábytkář.,dřev.výroba

3342M01
3356E01
3356H01
3452H01
3667H01
3941H01
4155E01
4155H01
6653H01

Nábyt.a dřev.výroba
Truh.,čalounická výroba
Truhlář
Tiskář,polygr.stroje
Zedník
Malíř a lakýrník
Opravářské práce
Opravář zeměděl.strojů
Operátor skladování

148
132
14
17
19
77
0
0
0
0
23
92
14
67
19
0
83
7
24
80
0
83
56
9
22
18
9
0
16
8
7
11
78
8
0
15

148
185
40
11
0
125
0
0
0
19
24
84
14
110
0
31
83
0
15
67
0
74
28
4
29
12
0
0
11
3
9
22
75
18
0
10

137
176
41
26
0
141
0
0
0
30
18
86
5
151
0
30
89
0
15
84
8
59
41
4
41
27
16
9
13
6
9
22
83
8
0
10

169
246
42
30
0
171
0
0
0
29
18
88
5
154
0
21
101
0
16
92
8
60
42
5
32
28
16
5
18
6
9
22
85
8
0
11

173
251
41
31
0
175
0
0
0
30
19
91
5
159
0
21
103
0
15
94
8
62
43
5
33
28
17
5
18
6
9
23
87
8
0
10

178
259
42
32
0
180
0
0
0
31
19
89
5
156
0
22
106
0
16
97
8
61
42
5
34
28
17
5
19
6
10
23
86
8
0
11

77,4%
62,1%
27,6%
27,6%
27,6%
27,6%
27,6%
27,6%
27,6%
27,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
27,6%
27,6%
36,6%
36,6%
36,6%
73,8%
0,0%
0,0%
0,0%
30,4%
81,9%
0,0%
0,0%
66,2%
66,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
30,4%
30,4%

Počty
potenciální
pracovní síly
2015-2020
215
473
159
106
14
629
0
0
0
101
121
530
48
797
14
91
358
4
64
135
32
399
252
22
35
141
75
8
32
35
53
123
494
58
0
47

16
10
39
7
34
11
10
66
8

13
8
34
6
31
24
11
60
4

4
14
43
7
34
8
6
56
12

3
14
44
7
35
8
6
57
12

3
15
45
7
36
8
6
59
13

3
14
44
7
35
8
6
58
12

66,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

14
75
249
41
205
67
45
356
61

2015

2016

2017

2018

2019

2020

pokračování
studia na
VOŠ a VŠ

Zdroj: Výpočty TREXIMA
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5

Analýza poptávkové strany trhu práce

Při použití metodiky stanovené v kapitole 2.2 byl na základě odpovědí 87 firem stanoven odhad
poptávky po pracovní síle v technických oborech ve Zlínském kraji pro léta 2015 – 2020.
Celkový odhad poptávky po pracovní síle ve vybraných profesích ve Zlínském kraji v letech 2015 - 2020
činí 13 362 osob.
Tab. 16 Poptávka po vybraných profesích v kategorii CZ-ISCO
Kategorie
Skupina profesí
CZ-ISCO
2

Specialisté (zpravidla vyžaduje VŠ vzdělání)

Techničtí a odborní pracovníci (zpravidla vyžaduje maturitu nebo vyšší
3
vzdělání)
7
Řemeslníci a opraváři (zpravidla vyžaduje vyučení nebo maturitu)
Obsluha strojů a zařízení, montéři (zpravidla vyžaduje vyučení, případně
8
zaučení)
9
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (bez požadovaného vzdělání)
Zdroj: Výpočty TREXIMA

Počet osob
392
1420
6161
5129
260

Celkem v kategoriích, kde bývá zpravidla vyžadováno středoškolské vzdělání (vyučení nebo maturita),
lze ve vybraných profesích očekávat poptávku po 12 710 osobách.
V podrobném členění podle skupin profesí (tab. 17) je vidět rozdílný vliv náhradní poptávky (odchody
do důchodu) a expanzní poptávky (firmy očekávají zvyšování počtu pracovních míst v dané profesi).
Výrazný vliv expanzní poptávky je zřejmý především u elektrotechnických a elektromechanických
profesí. Vysoké hodnoty expanzní poptávky mohou vypovídat o nástupu trendu progresivního růstu
sektoru, spojeného se vznikem nových pracovních míst. Výrazný vliv expanzní poptávky může být
ovlivněn rovněž optimistickým odhadem zaměstnavatelů při stanovení poptávky. V případě
opakovaného šetření realizovaného v následujících letech by bylo možné trendy potvrdit nebo vyloučit.
Zvolená metodika dopočtu neumožňuje rozčlenění odhadované poptávky podle jednotlivých CZ-NACE.
Jako základna pro dopočet byla zvolena struktura zaměstnanosti dle profesí CZ-ISCO ve všech firmách
a organizacích působících ve Zlínském kraji dle zdroje RSCP. Struktura zaměstnanosti podle profesí
v členění kraj – CZ-NACE není v žádném dostupném šetření publikována.
Prázdné hodnoty v tabulce znamenají nevyplněnou hodnotu v dotazníku (nemohlo zde dojít k odhadu
celkové poptávky), hodnota „0“ znamená nulovou hodnotu poptávky v dotazníku a tím i odhad celkové
poptávky je 0. V tabulce 17 jsou uvedeny i odhady poptávky po pracovní síle v profesní skupině 2
Specialisté, která zpravidla vyžaduje VŠ vzdělání. Tyto odhady nejsou zahrnuty do stanovení souladu
nabídky a poptávky po pracovní síle ve Zlínském kraji v letech 2015 - 2020.
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Tab. 17 Odhad poptávky po pracovní síle ve Zlínském kraji v letech 2015-2020 ve vybraných
profesních skupinách CZ-ISCO

28

CZISCO

Skupiny profesí

21442 Strojní inženýři projektanti, konstruktéři
21443 Strojní inženýři technologové, normovači
Strojní inženýři přípravy a realizace
21444 investic, inženýringu
21445 Strojní inženýři kontroly a řízení kvality
21446 Strojní inženýři přístrojů, strojů a zařízení
Chemičtí inženýři a specialisté v
2145 příbuzných oborech
Specialisté v oblasti techniky v ostatních
2149 oborech
Inženýři elektrotechnici a energetici
21516 přístrojů, strojů a zařízení
21521 Inženýři elektronici ve výzkumu a vývoji
Systémoví administrátoři, správci
2522 počítačových sítí

Nahrazující Expanzní Celková
poptávka poptávka poptávka
142
12

4
6

146
18

5
22
2

0
4
19

5
26
21

24

16

40

0

0

0

10
5

12
5

22
10

43

61

104

265

127

392

3113 Elektrotechnici a technici energetici
3114 Technici elektronici
Strojírenští technici projektanti,
31152 konstruktéři
Strojírenští technici technologové,
31153 normovači
Strojírenští technici přípravy a realizace
31154 investic, inženýringu
Strojírenští technici kontroly kvality,
31155 laboranti
Strojírenští technici přístrojů, strojů a
31156 zařízení
Technici v chemickém inženýrství a
3116 příbuzných oborech
Technici v ostatních průmyslových
3119 oborech
Mistři a příbuzní pracovníci v
31221 elektrotechnice a energetice
31222 Mistři a příbuzní pracovníci v elektronice
31223 Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství
Mistři a příbuzní pracovníci v chemii,
31224 farmacii a potravinářství
Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství,
31225 papírenství a polygrafii
Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství
31228 a plastikářství
Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní
++ výrobě
Operátoři velínů pro chemickou výrobu
31330 (kromě zpracování ropy a zemního plynu)

139
82

224
72

363
154

20

44

64

25

78

103

19

4

23

40

42

82

30

62

92

34

79

113

0

0

0

79
30
77

79
13
54

158
43
131

31

1

32

5

0

5

22

19

41

0

0

16

0

16

3 Techničtí a odborní pracovníci
Betonáři, železobetonáři a příbuzní
71140 pracovníci
Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a
7126 stavební klempíři
71270 Mechanici klimatizací a chladicích zařízení

649

771

1 420

10

0

10

4

1

5

2 Specialisté
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CZISCO
7132
7221
72221
72223
72224
7223
72312
7233
73119
7411
74121
74123
7413
7421
7422
7511
75152
7522

75231

75232
7543

Skupiny profesí
Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)
Kováři
Nástrojaři
Provozní zámečníci, údržbáři
Strojírenští kovodělníci
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů
(kromě dřevoobráběcích)
Mechanici a opraváři nákladních
automobilů
Mechanici a opraváři zemědělských,
průmyslových a jiných strojů a zařízení
Výrobci, mechanici a opraváři ostatních
přesných přístrojů a zařízení
Stavební a provozní elektrikáři
Elektromechanici elektrických zařízení
(kromě zařízení v dopravních prostředcích)
Provozní elektromechanici
Montéři a opraváři elektrických vedení
Mechanici a opraváři elektronických
přístrojů
Mechanici a opraváři informačních a
komunikačních technologií
Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní
pracovníci
Kontroloři kvality potravin a nápojů,
laboranti
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v
příbuzných oborech
Seřizovači a obsluha konvenčních
dřevoobráběcích strojů na výrobu
dřevěných výrobků
Seřizovači a obsluha číslicově řízených
dřevoobráběcích strojů na výrobu
dřevěných výrobků
Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti
(kromě potravin a nápojů)

7 Řemeslníci a opraváři
8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů
Obsluha strojů a zařízení pro zpracování
chemikálií drcením, mícháním, teplem,
81311 filtrováním a destilací
Obsluha strojů a zařízení na výrobu
81317 střeliva a výbušnin
Obsluha ostatních strojů a zařízení pro
81319 chemickou výrobu
Obsluha strojů na výrobu a zpracování
8141 výrobků z pryže
Obsluha strojů na výrobu a zpracování
8142 výrobků z plastu
Obsluha strojů na zpracování a
81601 konzervování masa a ryb
81605 Obsluha strojů na výrobu nápojů

Nahrazující Expanzní Celková
poptávka poptávka poptávka
42
1
77
650
48

42
25
59
153
60

84
26
136
803
108

750

734

1 484

201

145

346

0
156

0

0
156

0
103
84

2 198
49

2 198
152
84

96

37

133

0

0

0

77

93

170
0

0

0

0

27

0

27

0

0

0

147

92

239

2 473

3 688

6 161

381

162

543

39

0

39

2

0

2

76

18

94

471

82

553

191

175

366

10

10

30

Skupiny profesí

CZISCO

81609
8183
8212
8219
8344

Obsluha ostatních strojů a zařízení na
výrobu, zpracování, uchování potravin a
příbuzných výrobků
Obsluha strojů na balení, plnění a
etiketování
Montážní dělníci elektrických,
energetických a elektronických zařízení
Montážní dělníci ostatních výrobků
Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků
a skladníci

8 Obsluha strojů a zařízení, montéři
9321 Ruční baliči
9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě
9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

Nahrazující Expanzní Celková
poptávka poptávka poptávka

32

107

49

139
49

673
482

1 570
470

2 243
952

113

26

139

2 519

2 610

5 129

29

59

88

94

78

172

123

137

260
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6

Soulad nabídky a poptávky po pracovní síle ve Zlínském kraji v letech 2015
- 2020

Soulad nabídky a poptávky byl posuzován prostřednictvím přiřazení odhadu počtu absolventů
technických oborů přicházejících na trh práce a odhadu poptávky po pracovní síle v příslušnému CZISCO.
Z výsledků analýzy vyplývá, že na trh práce přijde 6 778 disponibilních absolventů zkoumaných oborů
SŠ. Počet poptávaných pracovníků se středním odborným vzděláním odhadujeme n12 710. Je tedy
možné očekávat převis poptávky nad nabídkou ve více oborech.
Analýza neřeší substituční nabídku, to znamená, že se nezabývá možností náhrady chybějící pracovní
síly absolventy jiných oborů a nezahrnuje ani možnosti rekvalifikací nezaměstnaných. Cílem bylo popsat
disproporce poptávky vůči nabídce počátečního vzdělávání, model tedy předpokládá uspokojování
poptávky pouze prostřednictvím absolventů vybraných studijních oborů.
Srovnání odhadů nabídky a poptávky po pracovní síle v oblasti technických profesí ve Zlínském kraji ve
výhledu 2015 – 2020 je uveden v tabulce č. 18. Rozdíl je definován jako nabídka mínus poptávka.
Převis poptávky
Pokud je odhad poptávky vyšší než odhad nabídky, tedy záporná čísla, znamená to převis poptávky
(nedostatek absolventů).
V 11 skupinách profesí poptávka převyšuje nabídku o více než 100 pracovníků. Skupiny profesí jsou
uvedeny v tabulce č. 18, číselný údaj udává převis:
Tab. 18 Skupiny profesí, kde poptávka výrazně převyšuje nabídku
Kód CZ-ISCO
3113
31221
72223
7223
7411

Skupina profesí

Elektrotechnici a technici energetici
Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice
Provozní zámečníci, údržbáři
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů kromě dřevoobráběcích
Stavební a provozní elektrikáři
Elektromechanici elektrických zařízení kromě zařízení v dopr.
74121
prostředcích
7421 Mechanici a opraváři elektronických přístrojů
8141 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže
8142 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu
Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování,
81609
uchování potravin a příbuzných výrobků
Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických
8212
zařízení
Zdroj: Výpočty TREXIMA

Převis
poptávky nad
nabídkou
- 244
- 106
- 327
- 741
- 144
- 1 446
- 117
- 486
- 322
- 101
- 2 067

Převis nabídky
Pokud je odhad poptávky nižší než odhad nabídky, tedy kladná čísla, znamená to převis nabídky
(přebytek absolventů).
Převis nabídky nad poptávkou větší než 100 osob se vyskytuje u 7 skupin profesí, u žádné profese tento
rozdíl není větší než 700 pracovníků (tab. 19).
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Tab. 19 Skupiny profesí, kde nabídka výrazně převyšuje poptávku
CZ-ISCO

Skupina profesí

Převis nabídky
nad poptávkou

31156

Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení

+ 231

31223
71140
7221

Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství
Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci
Kováři
Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných
strojů a zařízení

+ 330
+ 195
+ 330

7233

75152 Kontroloři kvality potravin a nápojů, laboranti
7543 Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti kromě potravin a nápojů
Zdroj: Výpočty TREXIMA

+ 401
+ 617
+216

Komentář ke skupinám profesí označených kurzívou:
71140 – Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci – tato profese se do šetření dostala díky
zapojení jedné firmy s hlavní činností v CZ-NACE – 23 – Výroba ostatních nekovových
minerálních výrobků. K této profesi byl přiřazen obor zedník. Vzhledem k tomu, že hned v úvodu
analýzy bylo stavebnictví vyjmuto z analýzy, není zjištěný přebytek absolventů relevantní.
7221 – Kováři - tento obor se jako samostatný obor ve Zlínském kraji nevyučuje. Ke kováři byl
přiřazen obor opravář zemědělských strojů, jehož součástí je i výuka kovárenských prací.
Z individuálního rozhovoru s firmou, která tuto profesi poptávala nejvíce, víme, že absolventi
oboru opravář zemědělských strojů nejsou pro jejich výrobu zcela vhodní. Dalším komplikujícím
faktem je, že výuka oboru opravář zemědělských strojů je situována do jiných oblastí Zlínského
kraje, než je sídlo dané firmy. Zemědělské firmy ani profese nebyly předmětem šetření na straně
poptávky. Otázkou je, zda je tedy výsledek (výrazný nadbytek) relevantní, pokud víme, že firmy
vynakládají velké finanční prostředky na vnitřní rekvalifikace vztahující se k této profesi.
Podobné problémy se mohou vyskytovat i v jiných skupinách profesí. Proto je nutné tam, kde na trhu
práce dochází k paradoxům – vysoká nezaměstnanost absolventů daného oboru a zároveň vysoká
neuspokojená poptávka firem po absolventech těchto oborů - doplnit kvantitativní analýzu analýzou
kvalitativní.
Díváme-li se na porovnání nabídky a poptávky (příloha 15) z pohledu jednotlivých technických odvětví,
předpokládáme, že pokud absolventi s vyšším vzděláním nebudou úspěšní při hledání práce, přijmou
práci sice ve stejném odvětví, ale s požadavkem na nižší vzdělání.
Vzhledem k vybraným CZ-NACE a struktuře zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji si
podrobnější rozbor zaslouží strojírenství, gumárenství/plastikářství a elektroprůmysl.
V sektoru strojírenství je zřejmé, že firmy v budoucnu nepředpokládají vysokou poptávku po
absolventech s maturitou (zde je převis nabídky nad poptávkou – strojírenští technici a mistři), ale
naopak po absolventech s výučním listem (zde poptávka převyšuje nabídku – seřizovači a obsluha
obráběcích strojů). Celkově vychází nedostatek cca 300 odborných pracovníků v příštích pěti letech. U
strojírenských oborů je možné neuspokojenou poptávku po vyučených substitučně nahradit přebytkem
maturantů.
Neuspokojivá je situace v gumárenském a plastikářském průmyslu, kde podle zpracovaných údajů od
jednotlivých firem bude v příštích pěti letech chybět cca 800 pracovníků s požadovaným odborným
vzděláním.
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Významný nesoulad nabídky a poptávky vykazuje oblast elektroprůmyslu. Nedostatek pracovníků
v průběhu příštích pěti let přesahuje 4 000. Více než 2 000 pracovníků bude chybět v profesi 8212 –
Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení a přes 1000 v 74121 –
Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích). Vzhledem k
relativně malému vzorku firem z této oblasti v šetření, mohlo dojít ke zkreslení především v oblasti
expanzní poptávky. Dále by bylo účelné podrobit kvalitativnímu zkoumání skutečné kvalifikační
požadavky na vykonavatele profese 8212. Není vyloučeno, že v konkrétních podmínkách respondentů
(firem) může tato práce vyžadovat pouze zaučení a nevyžaduje tedy středoškolskou kvalifikaci ani na
úrovni vyučení. Vzhledem k tomu, že výsledek je opravdu abnormální, byly revidovány vyplněné
dotazníky od firem. V rámci dotazníků nebyly shledány žádné nepřiměřené požadavky firem.
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Vzdělanostní struktura firem, možnosti rekvalifikací a spokojenost firem
s absolventy

7

Z hlediska vzdělanostní struktury je u sledovaných 93 firem podíl zaměstnanců se základním vzděláním
6 %, vyučených je 47 %, se středním vzděláním 33 %, s vysokoškolským vzděláním 11 % a u 3 %
zaměstnanců zaměstnavatelé jejich nejvyšší dosažené vzdělání neuvádí. Pokud tento výsledek
srovnáme s průměrem za Zlínský kraj, vidíme, že vybrané firmy zaměstnávají více pracovníků se
základním vzděláním, než je průměr ZK (3,5 %), více vyučených (průměr ZK – 43 %), méně se středním
vzděláním (průměr ZK – 35,5 %) a méně s vysokoškolským vzděláním (průměr ZK – 17,7). Výsledek
tohoto šetření koresponduje s výsledkem analýzy potřeb technických pracovníků – sledované firmy
zaměstnávají největší podíl pracovníků s výučním listem a také jich do budoucna nejvíce poptávají.
Otázkou samozřejmě zůstává technický pokrok a zvyšující se nároky na pracovníky v technických
profesích.
Pokud se podíváme u sledovaných firem na vzdělanostní strukturu s přihlédnutím k počtu jejich
zaměstnanců, dojdeme k těmto výsledkům:
-

největší podíl zaměstnanců se základním vzděláním je u firem, které zaměstnávají mezi 251 –
1 000 pracovníky,
největší podíl vyučených je u největších firem,
největší podíl středoškoláků je u největších firem,
největší podíl vysokoškoláků je u firem s 50 - 250.

Průměru Zlínského kraje se nejvíce blíží firmy s 50 – 250 zaměstnanci, naopak největší rozdíl je u firem
nad 1 000 zaměstnanců, které zaměstnávají velký počet vyučených, a to téměř 50 %. Rozdíly zachycuje
graf č. 5.

Graf 5 Porovnání vzdělanostní struktury
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Zdroj: Vlastní výpočty
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Co se týká vnějších rekvalifikací:




25 firem nesleduje, zda byl zaměstnanec rekvalifikován,
14 firem eviduje 96 absolventů rekvalifikačních kurzů úřadu práce,
54 firem neeviduje žádného absolventa rekvalifikačních kurzů úřadu práce.

Firmy, které nesledují, zda zaměstnávají absolventa rekvalifikačního kurzu úřadu práce, mají většinou
nad 250 zaměstnanců.
Přehled počtu firem dle CZ-NACE, které sledují absolventy rekvalifikačních kurzů ÚP včetně počtu
absolventů rekvalifikačních kurzů ÚP, ukazuje tabulka č. 20. Co se týká hodnocení spokojenosti s těmito
absolventy, byly dvě firmy úplně spokojeny, deset firem spokojeno a 2 firmy mírně nespokojeny.
Průměrná známka je 2, firmy jsou tedy v průměru s absolventy rekvalifikačních kurzů ÚP spokojeny.
Tab. 20 Počet firem, které zaměstnávají absolventy rekvalifikačních kurzů ÚP včetně počtu absolventů
rekvalifikačních kurzů ÚP
CZ-NACE

Počet firem

Počet osob

2

1

4

8

5

74

10

Výroba potravinářských výrobků

20

Výroba chemických látek a chemických přípravků

22

Výroba pryžových a plastových výrobků

23

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

24

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů;
slévárenství

25

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě
strojů a zařízení

28

Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených

29

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a
návěsů

30

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

26

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a
zařízení

1

2

27

Výroba elektrických zařízení

1

1

31

Výroba nábytku

1

10

14

96

Celkem
Zdroj: Vlastní výpočty

Na tomto místě je nutné zmínit, že pouze 15 % z oslovených firem ze zpracovatelského průmyslu
využívá absolventy rekvalifikačních kurzů. Otázkou je potom zaměření nabízených rekvalifikací, jejich
kvalita, případně podmínky při poskytování rekvalifikací. Touto analýzou se předkladatel již nezabýval.
Sledováním vnitřních rekvalifikací a nákladů na ně se zabývá 13 firem. Těchto 13 firem vyčíslilo své
náklady na potřebné rekvalifikace zaměstnanců na více než 32 mil. Kč v roce 2013. Vyškoleno bylo 350
pracovníků, průměrný náklad na pracovníka je 91 tisíc. Náklady na vnitřní rekvalifikace sledují větší
firmy nad 250 zaměstnanců, celkem tyto firmy zaměstnávají 4 103 pracovníků. Polovina těchto firem je
ze strojírenství a na vlastní náklady si rekvalifikovala 160 pracovníků. Sladění nabídky a poptávky
v oblasti rekvalifikací hrazených státem by firmám přineslo nemalé úspory. Otázkou je, zda je možné
takové vnější rekvalifikace nabídnout. Uvolněné finanční prostředky by firmy mohly využít pro své další
rozvojové aktivity, a tím rozvoj celého kraje.
Informaci o zaměstnávání absolventů (do dvou let po absolvování střední školy) poskytlo 37 firem.
Celkový počet zaměstnanců těchto 37 firem je 16 416, počet zaměstnaných absolventů je 923. Můžeme
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tedy říci, že u firem zaměstnávajících absolventy tvoří absolventi průměrně 5,6 %. Absolventy
zaměstnávají spíše firmy nad 250 zaměstnanců a z oblasti strojírenství. S jejich úrovní jsou
zaměstnavatelé v průměru spokojeni. Podíváme-li se na jednotlivá hodnocení, vyskytuje se hodnocení
spokojen (47 %) a částečně spokojen (47 %), průměr na stranu hodnocení spokojen převrací 6 %
hodnocení úplně spokojen. Průměrná známka spokojenosti s absolventy je 2,4. Nebyla vysledována
žádná korelace mezi hodnocením částečně spokojen a sledováním, odkud absolvent SŠ přichází. To,
ze které školy absolventi přicházejí, sleduje 29 firem, 12 z nich však v současné době žádné absolventy
nezaměstnává.
Dotazník č. 2 a č. 3 a jejich vyhodnocení zpracovatel chápe jako krátký exkurz do problematiky
rekvalifikací a odborných kompetencí absolventů. Cílem bylo získat především informace o tom, zda
oslovené firmy vůbec sledují odborné kompetence absolventů. Zda se zabývají problematikou
rekvalifikací (ať již vnějších nebo vnitřních) jako možnosti uspokojení jejich poptávky po kvalifikované
pracovní síle. Získaná data mohou sloužit jako podklad k dalšímu šetření, které již může být přesně
zacíleno.
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8

Závěrečný souhrn

Zlínský kraj je výrazně průmyslově orientovaným regionem s nejvyšším podílem zpracovatelského
průmyslu na zaměstnanosti mezi regiony ČR. Míra zaměstnanosti se pohybuje na úrovni průměru ČR.
Průměrné mzdy v kraji jsou dlouhodobě druhé nejnižší v ČR.
Analýza zkoumá aktuální situaci a odhaduje vývoj na regionálním pracovním trhu v oblasti technických
profesí v horizontu 2015 - 2020. Účelem zpracované analýzy je poskytnutí informací a dat pro diskusi
směřující k optimalizaci nabídky studijních oborů středních škol na základě poptávky po pracovní síle v
oblasti odborných technických profesí ve Zlínském kraji v horizontu 2015 - 2020.
Pro zpracování prognóz mohou být využity různé přístupy a modely. Analýza, která je obsahem
předkládané zprávy, je založena na sběru dat formou dotazníkového šetření ve vybraných firmách ve
Zlínském kraji na straně poptávky. Pro odhadování vzdělanostních potřeb na straně nabídky používá
statistické přístupy. Odhadované počty absolventů technických oborů škol ve Zlínském kraji srovnává s
odhadovanou poptávkou firem po pracovnících v technických profesích v příštích pěti letech. Aby bylo
možné porovnat nabídku s poptávkou, bylo nutné vytvořit vazebník mezi obory vzdělání (kód RVP, nebo
KKOV) a klasifikací zaměstnání CZ-ISCO.
V současné době není v ČR vazebník, propojující profese s obory vzdělání, na jejichž výkon připravuje,
z veřejně dostupných zdrojů k dispozici. Autorem vazebníku je společnost TREXIMA, spol. s r.o., která
umožnila jeho využití pro zpracovávanou analýzu. Vazebník je přílohou 14.
Nabídkovou stranu trhu práce pro tuto analýzu představuje odhadovaný počet absolventů technických
oborů středních škol Zlínského kraje. Pro potřeby této analýzy je za technické obory považováno 45
vybraných oborů vzdělání, které definuje tab. 8 v kapitole 2.1.
Pro stanovení odhadovaného počtu absolventů v letech 2015 - 2020, byly převzaty počty žáků
v současných prvních až čtvrtých ročnících pro zvolené maturitní obory a v současných prvních až
třetích (příp. druhých) ročnících pro zvolené učební obory. Z důvodu zohlednění demografického vývoje
byly pro odhad počtu absolventů v dalších letech využity údaje o počtech žáků základních škol (ZŠ)
v 6.- 9. ročnících.
Souhrnný odhad počtu absolventů středních škol ze Zlínského kraje, kteří ve vybraných oborech vstoupí
v letech 2015 - 2020 na trh práce, je 6 778 osob.
Z analýzy vyplynulo, že některé obory vzdělání poskytnou na trh práce jen malý podíl středoškolsky
kvalifikovaných absolventů, a to díky vysokému podílu přechodu absolventů do terciárního vzdělávání.
Mimořádný je tento podíl u oboru 2844M01 Aplikovaná chemie, kde na trhu práce můžeme očekávat
jen kolem 18,1% předpokládaných absolventů. Významný vliv přechodu absolventů na VŠ/VOŠ je i u
ostatních oborů stupně M a nezanedbatelně ovlivňuje i některé obory na stupni vzdělání L.
Poptávka po pracovní síle v letech 2015 - 2020 byla zjišťována dotazníkovým šetřením ve vybraných
firmách Zlínského kraje, jejichž ekonomická činnost spadá do sekce C - Zpracovatelský průmysl
klasifikace CZ-NACE. Následně byla dopočítána na celkovou poptávku Zlínského kraje ve vybraných
výrobních odvětvích na základě výsledků statistických šetření Informačního systému o průměrném
výdělku (ISPV) a Regionální statistiky ceny práce (RSCP).
Celkový odhad poptávky po pracovní síle ve vybraných profesích ve Zlínském kraji v letech 2015 - 2020
činí 13 362 osob. Ve vybraných technických profesích, pro jejichž výkon bývá zpravidla vyžadováno
středoškolské vzdělání (vyučení nebo maturita), lze očekávat poptávku po 12 710 osobách.
U čtyř z pěti sledovaných kategorií CZ-ISCO převažuje podíl expanzní poptávky na celkové poptávce
nad náhradní. U skupiny profesí 3 Techničtí a odborní pracovníci činí podíl expanzní poptávky na
celkové poptávce 54%. U skupiny profesí 7 Řemeslníci a opraváři činí 59% a u skupiny profesí 8
Obsluha strojů a zařízení, montéři 51%. Ve skupině profesí 2 Specialisté, které zpravidla vyžaduje VŠ
vzdělání, činí podíl expanzní poptávky na celkové poptávce 32%, převažuje tedy poptávka náhradní.
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Výrazný vliv expanzní poptávky je zřejmý především u elektrotechnických a elektromechanických
profesí.
Velký podíl expanzní poptávky může znamenat, že celkové výsledky analýzy budoucí poptávky jsou
ovlivněny sentimentem (očekáváním) firem zúčastněných v šetření. Tento faktor může být ovlivněn
okamžitou ekonomickou situací nebo aktuálními obchodními výsledky respondentů a nemusí znamenat
celkový trend u zaměstnavatelů v regionu. Předložené výsledky by měly být široce diskutovány,
především se zástupci zaměstnavatelů a Úřadu práce.
Z výsledků analýzy vyplývá, že na trh práce přijde 6 778 disponibilních absolventů zkoumaných
oborů SŠ. Počet poptávaných pracovníků se středním odborným vzděláním odhadujeme na
12 710.
Podrobný přehled, u kterých profesí by měl podle předložené analýzy nastat převis poptávky
nad nabídkou, případně nabídky nad poptávkou, je uveden v příloze 15.
Soulad nabídky a poptávky byl posuzován prostřednictvím přiřazení odhadu počtu absolventů
technických oborů přicházejících na trh práce a odhadu poptávky po pracovní síle v příslušnému CZISCO. Zvolená metodika dopočtu neumožňuje rozčlenění odhadované poptávky podle jednotlivých CZ
NACE.
Převis nabídky nad poptávkou větší než 100 osob se vyskytuje u 7 skupin profesí. V 11 skupinách
profesí poptávka převyšuje nabídku o více než 100 pracovníků.
Tab. 21 Skupiny profesí s nejvyšším potenciálním nedostatkem na straně nabídky pracovní síly

CZ-ISCO Skupiny profesí

8212
74121
7223

Celková
nabídka

Rozdíl
Celková
nabídky a
poptávka
poptávky

Montážní dělníci elektrických, energetických a
elektronických zařízení

176

2 243

-2 067

Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení
v dopravních prostředcích)

752

2 198

-1 446

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě
dřevoobráběcích)

743

1 484

-741

Zdroj: Výpočty TREXIMA
Tab. 22 Skupiny profesí s nejvyšším potenciálním přebytkem na straně nabídky pracovní síly

CZ-ISCO Skupiny profesí

75152 Kontroloři kvality potravin a nápojů, laboranti
7233

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a
jiných strojů a zařízení

31223 Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství

Celková
nabídka

Rozdíl
Celková
nabídky a
poptávka
poptávky

617

0

617

747

346

401

461

131

330

Zdroj: Výpočty TREXIMA
Vzhledem k vybraným CZ-NACE a struktuře zpracovatelského průmyslu ve Zlínském kraji si
podrobnější rozbor zaslouží strojírenství, gumárenství/plastikářství a elektroprůmysl. Graficky
znázorněno v Grafu 6.
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Pro účely souhrnného znázornění v Grafu 6 byly jednotlivé profesní skupiny seskupeny do klastrů podle
kvalifikačního základu vhodných oborů přípravy (viz. Příloha 13). V grafu jsou prezentovány pouze
nejvýznamnější skupiny profesí – strojírenství, elektro a chemie (včetně oborů gumaři plastikáři a oborů
potravinářských).
Graf 6 Porovnání nabídky a poptávky skupin oborů podle oborového základu a stupně vzdělání
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V sektoru strojírenství je zřejmé, že firmy v budoucnu nepředpokládají vysokou poptávku po
absolventech s maturitou (zde je převis nabídky nad poptávkou – strojírenští technici a mistři), ale
naopak po absolventech s výučním listem (zde poptávka převyšuje nabídku – seřizovači a obsluha
obráběcích strojů). Celkově vychází nedostatek cca 300 odborných pracovníků v příštích pěti letech. U
strojírenských oborů je možné neuspokojenou poptávku po vyučených substitučně nahradit přebytkem
maturantů.
Neuspokojivá je situace v gumárenském a plastikářském průmyslu, kde podle zpracovaných údajů od
jednotlivých firem bude v příštích pěti letech chybět cca 800 pracovníků s požadovaným vzděláním.
Významný nesoulad nabídky a poptávky vykazuje oblast elektroprůmyslu. Nedostatek pracovníků
v průběhu příštích pěti let přesahuje 4 000. Více než 2 000 pracovníků bude chybět v profesi 8212 –
Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení a přes 1000 v 74121 –
Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích). Vzhledem k
relativně malému vzorku firem z této oblasti v šetření, mohlo dojít ke zkreslení především v oblasti
expanzní poptávky. Elektrotechnický průmysl je bezpochyby sektorem s velkým potenciálem, který je
daný rostoucím významem elektronických a elektrotechnických prvků ve většině finálních průmyslových
výrobků.
Dále by bylo účelné podrobit kvalitativnímu zkoumání skutečné kvalifikační požadavky na vykonavatele
profese 8212. Není vyloučeno, že v konkrétních podmínkách respondentů (firem) může tato práce
vyžadovat pouze zaučení a nevyžaduje tedy středoškolskou kvalifikaci ani na úrovni vyučení.
Tabulka č. 23 rekapituluje skupiny profesí, které vykazují nevyšší převis poptávky po pracovní síle nad
počtem absolventů středních škol ze Zlínského kraje, kteří v odpovídajících oborech vstoupí v letech
2015 - 2020 na trh práce.
Tab. 23 TOP 10 profesí s nejvyšším převisem poptávky po pracovní síle
CZ-ISCO
8212
74121

7223
8141
72223
8142
3113

7411
7421
31221

Skupiny profesí
Montážní dělníci elektrických, energetických a
elektronických zařízení
Elektromechanici elektrických zařízení (kromě
zařízení v dopravních prostředcích)

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě
dřevoobráběcích)
Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z
pryže
Provozní zámečníci, údržbáři

Rozdíl
Celková
Kód (KKOV,
nabídky a
poptávka
RVP)
poptávky

Název oboru

2 243

-2 067

2651H01

Elektrikář

2 198

-1 446

1 485

-741

2641L01
2641L51
2641L52
2651E01
2651H01
2651H02
2356H01

Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnik
Provozní elektrotechnika
Elektrot.stroj.mont.práce
Elektrikář
Elektrikář-silnoproud
Obráběč kovů

2842L01
2852H01
2351E01
2351H01
2842L01
2852H01
2641L01
2641L52
2641M01
2651H01
2641L01
2641L01

Chemik operátor
Chemik
Strojírenské práce
Strojní mechanik
Chemik operátor
Chemik
Mechanik elektrotechnik
Provozní elektrotechnika
Elektrotechnika
Elektrikář
Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnik

1 484

-742

553

-486

803

-327

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z
plastu
Elektrotechnici a technici energetici

366

-322

363

-244

Stavební a provozní elektrikáři
Mechanici a opraváři elektronických přístrojů
Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a
energetice

156
133
159

-144
-117
-106

Zdroj: Výpočty TREXIMA
V této souvislosti je jistě namístě zmínit podporu Zlínského kraje v podobě projektu „Podpora řemesel
v odborném školství“. Již několik let jsou podporovány obory z oblasti strojírenství. Z chemických oborů
je podporován pouze obor sklář – výrobce a zušlechťovatel skla. Pro rok 2015/2016 se připravuje

41

podpora oboru Gumař/Plastikář. Ze skupiny oborů 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní
technika není podpořen žádný obor.
Z hlediska vzdělanostní struktury je u sledovaných 93 firem podíl zaměstnanců se základním vzděláním
6 %, vyučených je 47 %, se středním vzděláním 33 %, s vysokoškolským vzděláním 11 % a u 3 %
zaměstnanců zaměstnavatelé jejich nejvyšší dosažené vzdělání neuvádí. Vzdělanostní struktura
oslovených firem koresponduje s výsledkem analýzy potřeb technických pracovníků – sledované firmy
zaměstnávají největší podíl pracovníků s výučním listem a také jich do budoucna nejvíce poptávají.
Otázkou samozřejmě zůstává technický pokrok a zvyšující se nároky na pracovníky v technických
profesích, které by se mohly nejvíce projevit právě v odvětví elektrotechniky.
Z šetření vyplynulo, že 14 firem zaměstnalo 96 absolventů rekvalifikací realizovaných úřadem práce. 74
absolventů zaměstnaly firmy působící ve strojírenství. Ostatní firmy buď tento údaj neevidují (26 firem)
nebo žádného absolventa rekvalifikace úřadu práce nezaměstnaly. Pouze 15 % sledovaných firem
zaměstnalo absolventa rekvalifikačního kurzu úřadu práce.
Sledováním vnitřních rekvalifikací a nákladů na ně se zabývá 13 firem. Těchto 13 firem vyčíslilo své
náklady na potřebné rekvalifikace zaměstnanců na více než 32 mil. Kč v roce 2013. Ostatní firmy tyto
náklady primárně nesledují. Sladění nabídky a poptávky v oblasti rekvalifikací hrazených státem by
firmám přineslo nemalé úspory. Uvolněné finanční prostředky by firmy mohly využít pro své další
rozvojové aktivity.
Výstupy z této analýzy by měly být vnímány jako vstup do odborné diskuse, nikoliv jako závěry, na jejich
základě je třeba realizovat konkrétní opatření. Předvídání budoucí nabídky i poptávky je vždy zatíženo
jistou mírou nejistoty. Je možno formulovat obecný závěr – tedy že poptávka po středoškolsky
kvalifikované pracovní síle v technických oborech bude ve Zlínském kraji převyšovat nabídku. Ovšem
dílčí disproporce (například nedostatek pracovní síly v hlavní třídě ISCO 8) je třeba podrobit podrobnější
diskusi především se zaměstnavateli. Očekávaný vliv počítačů a robotiky a dalších nových technologií
může již v příštích 5 letech významně ovlivnit kvalifikační náročnost právě této skupiny profesí (Obsluha
strojů).
Analýza neřeší substituční nabídku, nezabývá se tedy možností náhrady chybějící pracovní síly
absolventy jiných oborů a nezahrnuje ani možnosti rekvalifikací nezaměstnaných. Cílem bylo popsat
disproporce poptávky vůči nabídce počátečního vzdělávání, model tedy předpokládá uspokojování
poptávky pouze prostřednictvím absolventů vybraných studijních oborů.
Jako velmi pozitivní je možné hodnotit počet zapojených firem a jejich ochotu poskytovat interní firemní
data. Předkládaná analýza dokazuje, že firemní sektor je schopný poskytnout data o svých budoucích
potřebách.
Odhadování a prognózní vývoje na pracovním trhu s cílem získat informace o budoucím vývoji a s jejich
vyžitím sladit co nejlépe nabídku s poptávkou po vhodně vzdělaných pracovních silách má ve světě
dlouhou tradici. V této souvislosti považujeme za důležité upozornit, že dle nám dostupných informací,
regionální odhady vývoje zaměstnanosti s vazbou na nabídku regionálních škol nejsou v ČR
zpracovávány.
Dotazník zaměřený na absolventy rekvalifikačních kurzů a absolventy středních škol a jejich
vyhodnocení, zpracovatel chápe jako krátký exkurz do problematiky rekvalifikací a odborných
kompetencí absolventů. Cílem bylo získat především informace o tom, zda oslovené firmy tuto
problematiku sledují a zda je pro ně klíčová. Získaná data mohou sloužit jako podklad k dalšímu šetření,
které již bude cílenější.

8.1

Doporučení pro budoucí šetření

Nad výstupy analýzy by měla proběhnout odborná diskuse za účasti zaměstnavatelů, zástupců
Krajského úřadu Zlínského kraje, Úřadu práce, případně dalších zainteresovaných stakeholderů.
Analýza by do budoucna měla pokrývat všechny obory vzdělání a všechny významné profesní skupiny
v kraji. Jen tak bude možné identifikovat oblasti s nepřiměřeným převisem nabídky nad poptávkou a
nabízet například v rámci kariérového poradenství lépe uplatnitelné alternativy.
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Tam, kde na trhu práce dochází k paradoxům (např. vysoká nezaměstnanost absolventů daného oboru
a zároveň vysoká neuspokojená poptávka firem po absolventech těchto oborů) doplnit kvantitativní
analýzu analýzou kvalitativní.
V provedeném šetření byl realizován kvótní výběr – pouze velké firmy z vybraných CZ-NACE. Do
budoucna doporučujeme zvýšit počet podniků ve výběru a kvótní výběr velkých organizací doplnit
náhodným výběrem organizací malých. Dále doporučujeme analyzovat i vliv mezikrajové migrace
pracovní síly a vztah místa bydliště studentů a místa jejich školy, tedy faktorů, které hrají roli při určení
optimální struktury SŠ oborů ve Zlínském kraji.
Doporučujeme projednat s Ministerstvem práce a sociálních věcí možnost využití údajů vykazovaných
zaměstnavateli Zlínského kraje v rámci šetření Informačního systému o průměrném výdělku. Výkazy
pro šetření budoucích potřeb profesí by pak v oblasti náhradní poptávky (odchody do důchodů) mohly
být předvyplněny, čímž by se snížila administrativní náročnost pro respondenty, ale také zvýšila
návratnost dotazníků a zpřesnily výsledky.

Poděkování
Zpracovatel děkuje především firmě TREXIMA, spol. s r.o. za odborné rady, bez kterých by zpracování
analýzy nebylo možné.
Poděkování patří Odboru strategického rozvoje kraje a Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského
kraje, Českému statistickému úřadu a Úřadu práce, krajské pobočce ve Zlíně za připomínky a náměty.

43

9

Seznam zkratek

CZ NACE

Klasifikace ekonomických činností

CZ ISCO

Klasifikace zaměstnání

ČSÚ

Český statistický úřad

HDP

Hrubý domácí produkt

i.d.

Individuální data

ISPV

Informační systém o průměrném výdělku

KHK ZK

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

KKOV

Klasifikace kmenových oborů vzdělání

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NÚV

Národní ústav pro vzdělávání

OŠMS ZK

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje

RIS 3

Regionální inovační strategie

RSCP

Regionální statistika ceny práce

RVP

Rámcové vzdělávací programy

SŠ

Střední škola

ÚP

Úřad práce

VOŠ

Vyšší odborná škola

VŠ

Vysoká škola

ZK

Zlínský kraj
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