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1. ÚVOD 

Žijeme v době turbulentních změn, které s sebou nesou zvýšený tlak na znalosti  

a dovednosti. Rozdíly mezi vědomostmi získanými v počátečním vzdělávání  

a požadavky kladenými na jednotlivce se v průběhu života stále více prohlubují. 

Nejen Průmysl 4.0, ale i další aktuální výzvy s sebou dle řady studií přináší  

i nové kvalifikační požadavky na pracovníky, kteří tak, pokud chtějí na 

otevřeném trhu práce obstát, musí na tuto výzvu adekvátně reagovat. Další 

vzdělávání je tak klíčovým faktorem konkurenceschopnosti podniků všech 

velikostí, možností, aby lidé mohli získat nové kompetence, které potřebují pro 

stávající nebo budoucí pracovní místo. V jejich úsilí by jim měl být nápomocný 

zejména stát, který prostřednictvím nejrůznějších nástrojů a opatření může 

jejich úsilí podpořit, usnadnit, zefektivnit.  Budou tak rozvíjeny nové formy 

dalšího vzdělávání, vyplývající ze skutečnosti, že učení se stává spíše 

procesem propojování specializovaných uzlů či zdrojů informací. Schopnost 

informaci nalézt, nacházet souvislosti a paralely mezi různými oblastmi, 

myšlenkami a koncepty bude stále důležitější. 

Schopnost celoživotního učení bude dále nabývat na důležitosti v důsledku 

rostoucích požadavků na flexibilitu pracovní síly vyvolaných změnami  

v charakteru práce, variabilitou a individualizací pracovních forem.  

Trendy rozvoje alternativních forem práce a častější změny zaměstnání mohou 

ochotu firem investovat do vzdělávání zaměstnanců snižovat. Náklady na 

vzdělávání zaměstnanců však mohou nabývat i skrytějších forem, kdy součástí 

dodávky nových technologií je i odpovídající proškolení osob a náklady na 

školení jsou zakalkulovány do ceny dodané technologie. Lze předpokládat,  

že určitou část nákladů na další vzdělávání ponesou jednotlivci pracující  

v alternativních formách práce. Aby dostáli požadavkům kladeným na 

očekávané výstupy, budou muset sledovat a osvojovat si nejnovější poznatky  
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v oboru jejich činnosti. Zvýšené nároky budou i na zajištění rekvalifikací, ale  

i na zvyšování uvědomění lidí o nezbytnosti dalšího vzdělávání.  

Jako s jednou z klíčových oblastí se jeví schopnost efektivně pracovat 

s informacemi, které úzce souvisí s digitální gramotností, na jejíž rozvoj jsou 

zaměřena např. opatření Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti ČR na 

období 2015 až 2020. Digitální gramotnost bude do budoucna stejně důležitá 

jako čtení, psaní a počítání. Znalost těchto technologií a schopnost umět jejich 

prostřednictvím efektivně řešit problémy jak v rámci pracovních úkolů, tak  

v rámci osobního života, je důležité si osvojovat již v průběhu počátečního 

vzdělávání a pro generaci, která neměla možnost si tzv. informatické myšlení 

osvojit, bude nezbytné vytvářet dostatek kvalitních příležitostí tento svůj 

nedostatek překonat. Všechny osoby, které se budou chtít uplatnit na trhu 

práce, pocítí větší nároky na svoji digitální gramotnost a na schopnost 

přizpůsobit se rychlému vývoji v oblasti ICT. Klíčová bude kombinace 

specifických oborových znalostí s relevantními ICT znalostmi a jejich průběžné 

doplňování a aktualizování.  

Specialisté technici, analytici, inženýři a programátoři budou muset umět 

uvažovat mimo úzké rámce svých oborů, přemýšlet napříč byznys modely, 

produkčními procesy, strojními technologiemi a datovými operacemi. Neustálá 

práce v rámci sítí (networking) bude vyžadovat schopnost spolupracovat  

a orientovat se v komplexním a multikulturním prostředí. Budou potřeba 

dovednosti v efektivní dálkové komunikaci prostřednictvím ICT, sociální 

dovednosti, „integrative thinking“, síťová organizace práce a kooperace. Klíčová 

bude schopnost celý život se učit, vyhledávat si aktivně aktuální oborové 

informace, využívat k sebevzdělávání dostupné nové technologie, internet, 

sociální média, apod. Stoupat bude role kreativního přístupu k řešení problémů, 

samostatnosti, seberegulace, iniciativy, odpovědnosti a etiky.  
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Budoucí nároky na konkrétní znalosti a dovednosti je obtížné odhadovat, neboť 

technologický vývoj je tak rychlý a nepředvídatelný, že je pravděpodobné, že se 

objeví zcela nové trendy a technologie. Je proto třeba zaměřovat již dnes 

vzdělávání na dovednosti obecné a měkké ve spojení s důkladným 

porozuměním profesnímu základu oboru, a jeho principům, které jsou neměnné. 

Bude třeba rozlišovat, které dovednosti jsou dočasné, a které jsou trvale 

platnými principy. Pro zachování konkurenceschopnosti ekonomiky bude 

nezbytné rozvíjet podnikatelských dovedností a podporovat realizaci 

inovativních myšlenek a postupů.  

Lze očekávat, že v časovém horizontu 5ti let budou potřebné zejména 

dovednosti v oblasti mobilních zařízení a mobilních aplikací, cloudů, zpracování 

velkých dat, využívání internetu věcí a rozvoje sdílené ekonomiky. Tyto trendy 

jsou patrné již v současné době. V delším horizontu 10ti let bude stoupat 

potřeba dovedností v těchto oblastech: robotika, autonomní doprava, pokročilé 

materiály a inovace v energetických systémech. 

Trend podpory celoživotního učení a dalšího vzdělávání vychází také z různých 

iniciativ v rámci Evropské unie. Jako příklad můžeme vzít poslední Doporučení 

rady o evropském přístupu k mikrocertifikátům pro celoživotní učení  

a zaměstnatelnost, které členským státům doporučuje, aby přijaly evropský 

přístup k tzv. mikrocertifikátům, jejichž cílem by mělo být následující: 

 Členské státy mají 

 

o umožnit jednotlivcům získat znalosti, dovednosti a kompetence, které    

potřebují k úspěchu na vyvíjejícím se trhu práce a v měnící se společnosti 

a k tomu, aby mohli plně využívat sociálně spravedlivého oživení  

a spravedlivé transformace na ekologickou a digitální ekonomiku; 
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o podpořit připravenost poskytovatelů mikrocertifikátů k posilování     

transparentnosti a flexibility nabídky vzdělávání s cílem umožnit 

jednotlivcům utvářet si vlastní personalizované vzdělávací a profesní 

dráhy; 

 

o podporovat inkluzivnost a rovné příležitosti a přispívat k dosažení 

odolnosti,   sociální spravedlnosti a prosperity pro všechny v kontextu 

demografických      změn a ve všech fázích hospodářských cyklů. 

 

 Členské státy by měly využívat mikrocertifikáty jako nástroj, jenž jim 

pomůže  dosáhnout cíle spočívajícího v tom, aby se odborné přípravy 

každý rok účastnilo 60 % všech dospělých, který je stanoven v akčním 

plánu pro evropský pilíř sociálních práv a který uvítali vedoucí 

představitelé EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. Role Úřadu práce ČR z pohledu měnících se 

požadavků trhu práce 
 

Významným poskytovatelem dalšího vzdělávání v České republice jsou, stejně 

jako je tomu v řadě států Evropy, veřejné služby zaměstnanosti, resp. Úřad 

práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“), který na základě zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o zaměstnanosti“), poskytuje nezaměstnaným osobám a zájemcům  

o zaměstnání rekvalifikační kurzy. Rekvalifikace zejména umožňuje fyzickým 

osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího 

zaměstnání. 

Rekvalifikací se dle uvedeného zákona o zaměstnanosti rozumí získání nové 

kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně 

jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání 

kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci 

nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní 

kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má 

být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností 

v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona o zaměstnanosti). 

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu 

 být v evidenci ÚP ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, 

 mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační 

kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný 

stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu 

rekvalifikace), 

 být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro 

výkon nové profese, 
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 rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo  

zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa, 

 rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance 

získat zaměstnání. 

ÚP ČR hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce  

o zaměstnání, pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před 

zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. Uchazeči  

o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných 

nákladů spojených s rekvalifikací (např. jízdní výdaje na cestu hromadnými 

dopravními prostředky, pojištění pro případ škody způsobené uchazečem  

o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení). 

V dohodě o rekvalifikaci je stanovena povinnost, uhradit plně náklady 

rekvalifikace, pokud uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez vážných důvodů 

nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání 

odpovídajícího nově získané kvalifikaci. 

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní 

rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou ÚP ČR a ke dni, k němuž má 

být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. 

Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, 

kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. 

Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při 

rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu  

v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Uchazeči, kterému 

nelze stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na 

podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění 

nemůže osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci 

stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první 
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až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku,  

ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. 

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy  

v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém 

uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. 

Rekvalifikace se provádí v rámci dalšího profesního vzdělávání, tj. mimo 

počáteční vzdělávání, což má význam pro propojení rekvalifikací s Národní 

soustavou kvalifikací (zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání), která umožňuje účastníkům rekvalifikačních kurzů získat 

nejen profesní kvalifikaci, ale i úplnou profesní kvalifikaci. Některé úplné 

profesní kvalifikace se skládají z několika profesních kvalifikací. Získá-li 

účastník rekvalifikace osvědčení o všech požadovaných profesních 

kvalifikacích, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku 

předepsanou pro příslušný obor vzdělání (tzn. závěrečnou „učňovskou“ nebo 

maturitní zkoušku) a získat certifikát o dosažení odpovídajícího stupně vzdělání. 

Informaci k zaměření a realizaci rekvalifikačních kurzů lze získat na adrese: 

www.eu-dat.cz. 

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce  

o zaměstnání (dále jen „zvolená rekvalifikace“) zabezpečit rekvalifikaci také 

sám. Za tím účelem si volí: 

 druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat,  

 rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.  

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží ÚP ČR (na kontaktním pracovišti dle 

svého místa trvalého bydliště) svůj požadavek, který bude následně posuzován 

v odborné komisi zejména z hlediska, zda zvolená rekvalifikace přispěje  
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k uplatnění zájemce o zvolenou rekvalifikaci na trhu práce a zda je pro něho 

vzhledem k zdravotnímu stavu vhodná. 

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci musí také doložit cenu rekvalifikace a to 

prostřednictvím potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního 

kurzu. Cena rekvalifikace musí obsahovat i náklady za závěrečnou zkoušku. 

Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 po sobě 

následujících let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout 

celkovou částku 50 000 Kč.  

Jako určitý kontrolní mechanismus lze považovat skutečnost, že pokud zájemce 

o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání 

odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu rekvalifikace ÚP ČR 

uhradit.  

Je nesporné, že skutečně dosažený výsledek rekvalifikace je odvislý především 

od kvality vzdělávacího programu a jejího personálního zajištění (garanta  

a lektorů).  

Z tohoto důvodu jsou k provádění rekvalifikace oprávněny pouze subjekty 

definované v ustanovení § 108 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, což jsou: 

 zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem (akreditace 

Ministerstva  školství, mládeže a tělovýchovy – dále jen „MŠMT“); 

 zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního 

právního předpisu; 

 škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol  

a školských zařízení, nebo vysoká škola s akreditovaným studijním 

programem podle zvláštního právního předpisu; 

 zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu 

(např. autoškola, kurzy sváření atd.). 
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Orgány, které akreditace vydávají, hodnotí, zda obsah a rozsah vzdělávacího 

programu odpovídá potřebám trhu práce, zda je kvalifikace a praxe garanta  

a lektorů na potřebné úrovni, zda program využívá relevantní literaturu, 

odpovídající didaktické pomůcky, dále pak jak bude zajištěna praktická výuka  

i prostorové zabezpečení teoretické a praktické výuky. Zároveň jsou ze zákona 

oprávněny, a to i na podnět kohokoliv, průběžně kontrolovat, zda rekvalifikační 

zařízení realizuje akreditovaný vzdělávací program v souladu s udělenou 

akreditací. V případě, že vzdělávací zařízení nedodržuje akreditovaný 

vzdělávací program, není schopno zabezpečit odpovídající úroveň vzdělávání 

nebo požádá o odejmutí akreditace, může mu být udělená akreditace odejmuta.  

Pro úplnost je potřeba dodat, že pokud existuje profesní kvalifikace v Národní 

soustavě kvalifikací (dále jen „NSK“), pak rekvalifikace z dané oblasti musí vést  

k získání právě této profesní kvalifikace a složení příslušné zkoušky před 

autorizovanou osobou. V případě, že kdokoliv identifikuje nedostatek  

v nastavených profesních kvalifikacích, má možnost na tuto skutečnost 

reagovat, a to prostřednictvím veřejného webového portálu 

https://www.narodnikvalifikace.cz, kde v případě každé jedné profesní 

kvalifikace je dána možnost nejen pro připomínky, ale  

i pro podnět ke vzniku nové profesní kvalifikace. Současná praxe ale ukazuje, 

že revize profesních kvalifikací reagující na přímé podněty zaměstnavatelů  

z praxe probíhají jen v omezené míře. Důvodem je zejména skutečnost, že 

velká část zaměstnavatelů NSK nezná a je třeba o ni povědomí více rozšířit. 

2.1 Rekvalifikace a jejich hodnocení 

Jak již jsme výše uváděli, rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace  

a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího 

udržování nebo obnovování. Rekvalifikace v České republice patří dlouhodobě 

k nejvyužívanějším nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti.  
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Vedle toho, že ÚPČR spravuje nastíněný proces, sám do něj aktivně 

přispívá zpětnou vazbou získanou jednak od autorizované osoby a jednak 

od uchazečů a zájemců o zaměstnání, kteří prošli vzděláváním. Klienti 

mohou zprostředkovat informace týkající se lektora, prostředí výuky, 

využitých didaktických metod a technik, pomůcek, studijních materiálů. 

 

ÚP ČR má v případě nákupu rekvalifikačních kurzů povinnost tedy naplňovat 

principy 3E, tzn. principy účelnosti, hospodárnosti a efektivity. V praxi to 

znamená, že ÚP ČR by měl, ale také sledovat, zda došlo k dosažení výsledků 

odpovídajících skutečným potřebám zaměstnavatelů, a to způsobem, při 

kterém bylo se zdroji nakládáno co nejhospodárněji. 

V praxi to pak znamená, že ÚP ČR by měl mimo jiné sledovat, zda došlo  

k dosažení výsledků odpovídajících skutečným potřebám zaměstnavatelů, a to 

způsobem, při kterém bylo se zdroji nakládáno co nejhospodárněji. Stejně tak 

by ÚP ČR měl ze získaných informací umět identifikovat, co bylo příčinou 

případného nenaplnění stanovených cílů vzdělávání. Uvedené informace by 

navíc výrazně mohly napomoci tvůrcům obsahu vzdělávacích programů, které 

se můžou díky tlaku digitalizace, automatizace a robotizace velmi rychle měnit. 

  

S ohledem na skutečnosti, že ÚP ČR má dva důležité klienty, z nichž jedním  

z nich je právě zaměstnavatel, a že ředitelé ÚP ČR mají v souladu se zákonem  

o zaměstnanosti zřízeny poradní sbory, nemělo by být plnění této role ze strany  

ÚP ČR nikterak problematické.  

 

V zájmu ÚP ČR by tak také mělo být zjišťování spokojenosti zaměstnavatelů,  

u kterých našli rekvalifikanti své uplatnění. V tuto chvíli ÚP ČR nemá k dispozici 

žádný nástroj, kterým by systémově sledoval hodnocení výsledků vzdělávání 

ze strany zaměstnavatelů. Není zjišťováno, do jakého zaměstnání nastoupili  
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a zda znalosti a dovednosti získané rekvalifikací odpovídají potřebám 

zaměstnavatelů. V současné době vyhodnocovaná úspěšnost rekvalifikace, tak 

není a nemůže být plně vypovídající. 

 

Právě absence zpětné vazby od zaměstnavatelů může být jedním z důvodů, že 

rekvalifikace ne vždy svým obsahem reflektují na aktuální, rychle se měnící 

požadavky trhu práce, resp. zaměstnavatelů. Tomu pak odpovídají i výsledky 

některých průzkumu, z nichž vyplývá, že jen třetina společností přijímá 

rekvalifikované zaměstnance bez požadované praxe a polovina podniků je 

nepřijímá vůbec. 

 

V průběhu projektu bylo v rámci dotazníkového šetření a realizovaného 

workshopu osloveno všech 14 krajských poboček ÚPČR. Výstupem 

těchto setkání – šetření mimo jiné bylo následující: 

 

Jako klíčové kompetence, které chybějí, bylo uvedeno, že se jedná  

o kompetence v oblasti ICT, zejména pak počítačová gramotnost a SW 

dovednost.  

 

Z šetření současně vyplynula skutečnost, že rekvalifikace by bylo vhodné 

zaměřit zejména na oblasti obsluha PC, obsluha moderních elektronických 

systémů, specializované dovednosti ve vztahu k IT, kompetence k využívání 

obnovitelných zdrojů energie, robotizace práce - důraz na obsluhu, 

programování strojů.  

 

V rámci diskuzí a dotazů, jaké rekvalifikace nyní jsou nejvíce požadovány, bylo 

ze strany ÚPČR odpovězeno, že se jedná o oblasti pobytových služeb sociální 

péče, dále rekvalifikace zaměřené na získání svářečských nebo řidičských 

oprávnění. 



14 

 

 

Z výstupů současně vyplynulo, že na ÚPČR se s potřebou rekvalifikací obrací 

spíše malý a střední zaměstnavatelé, tzn. se zaměstnanci 10-99. Lze tedy 

dovodit, že větší zaměstnavatelé realizují vzdělávání nových nebo stávajících 

zaměstnanců spíše „vlastními“ silami. 

 

ÚPČR se zároveň v rámci šetření jednoznačně přiklonil k tomu, že je důležitá 

podpora dalšího vzdělávání, úpravy procesní i legislativní stránky nastavení 

rekvalifikací, aktualizace NSP/NSK a jejich napojení na další systémové 

nástroje 

 

Nad výše uvedené je vhodné úvést, že ve spolupráci s Výzkumným ústavem 

práce a sociálních věcí, v. v. i. se ÚPČR snaží v současné době vyhodnocovat 

„efektivitu“ jimi poskytovaných rekvalifikací, a to zejména z pohledu 

 

• celkového počtu účastníků rekvalifikace, a to i dle pohlaví, 

 

• druhu evidence – uchazeč o zaměstnání, zájemce o zaměstnání, 

 

• kategorie zařazené osoby – osoba se zdravotním postižením, evidence 

delší než 6 měsíců, absolvent, azylant, mladiství bez kvalifikace, občané EU, 

EHP a Švýcarska, cizinci, evidence delší než 5 měsíců, 

 

• věkové struktury, 

 

• vzdělanostní struktury, 

 

• typu realizované rekvalifikace, 
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• délky rekvalifikace, 

 

• délky evidence před nástupem na rekvalifikaci. 

2.2 Spolupráce se zaměstnavateli 

Kontakt se zaměstnavateli umožňuje ÚP ČR uspět ve své hlavní úloze - 

zprostředkovat uchazečům o zaměstnání možnost pracovního uplatnění. 

Jedině získaná a včas a správně zprostředkovaná informace o existenci 

volného pracovního místa vhodnému uchazeči uspokojuje obě skupiny klientů, 

pokud jsou v komunikaci s ÚP ČR vedeni skutečným zájmem o zprostředkování 

zaměstnání. Řada odborných studií však upozorňuje na skutečnost, že ÚP ČR 

v této roli značně pokulhává. Zaměstnavatelé tak veřejné služby vnímají spíše 

jako administrativní aparát státní politiky, nepružnou státní instituci, která jim 

přináší jen velmi málo užitku. Instituci, ne vždy sledující požadavky efektivity  

a účinnosti svého působení a prosazující tzv. klientský přistup. 

 

Na úroveň kvality spolupráce se zaměstnavateli má negativní vliv snaha  

o snížení počtu uchazečů o zaměstnání formou zasíláním nabídek volných 

pracovních míst uchazečům o zaměstnání, kteří na tato místa nastoupit nechtějí 

a o nabízenou práci z různých důvodů nemají zájem. Zaměstnavatele následně 

tito lidé neuspokojí, a i když nastoupí, zůstanou u něho jen velmi krátkou dobu. 

Proti vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se potom uchazeči většinou 

úspěšně brání zdravotním potvrzením o neschopnosti nabízenou práci 

vykonávat a i ti, kteří jsou nakonec vyřazeni ze evidence ÚP ČR, se po třech 

resp. šesti měsících do evidence vrací. Je proto ke zvážení, zda cena ve formě 

rozvázání produktivních kontaktů s takto "využitým" zaměstnavatelem není, 

oproti získaným efektům, příliš vysoká. 
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Celé řady studií spíše preferují individuální kontakty se zaměstnavateli. Zároveň 

poukazují na skutečnost, že cestou k navázání spolupráce je nabídka kvalitní 

služby, a hlavně úspěšná realizace společných postupů s požadovaným 

efektem jak pro zaměstnavatele, tak pro zprostředkování uchazeče  

o zaměstnání.  

 

Vzhledem k výše uvedenému se jeví jako vhodné nastavit evaluační 

proces realizovaných rekvalifikací. 

 

Při spolupráci se zaměstnavateli, se jeví jako vhodné z důvodu nadbytečného 

nezatěžování zaměstnavatelů využívat zejména na ÚP ČR již nastavené zdroje 

sběru informací ze strany zaměstnavatelů: 

 

 osobní návštěva či telefonický hovor  

ze strany zaměstnance ÚP ČR by měl být vždy při osobní návštěvě či 

telefonickém hovoru se zaměstnavateli učiněn dotaz, zda zaměstnavatel 

zaměstnává rekvalifikovanou osobu a pokud ano, pak zda tato má po 

absolvování rekvalifikačního kurzu dostatečné znalosti a dovednosti, 

které ji umožňují výkon pracovní činnosti, na kterou byla přijata a zda 

identifikoval konkrétní nedostatky; 

 

 monitorovací dotazník  

nedílnou součástí monitorovacího dotazníku pro firmy by měl být prostor 

mapující „spokojenost“ zaměstnavatele s kompetencemi 

rekvalifikovaných osob, které měly být prostřednictvím rekvalifikace 

osvojeny, 

 

 (elektronická) možnost pro zaměstnavatele kdykoliv se vyjádřit 

pracovníkům ÚP ČR ke „kvalitě“ rekvalifikovaných osob, resp. k jejich 
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dosaženým znalostem a dovednostem s ohledem na výkon požadované 

pracovní činnosti. 

 

Vedle uvedeného by každý zaměstnavatel měl mít (elektronickou) možnost 

kdykoliv poskytnout, vyjádřit se pracovníkům ÚP ČR ke „kvalitě“ 

rekvalifikovaných osob, resp. k jejich dosaženým znalostem a dovednostem  

s ohledem na výkon požadované pracovní činnosti. 

 

Pokud zaměstnanci ÚP ČR identifikují podnět k úpravě obsahu profesní 

kvalifikace, pak by tento podnět měly poskytnout MŠMT, které má ze zákona za 

tvorbu profesních kvalifikací zodpovědnost. 

 

V této souvislosti i s diskuzí s odborníky na problematiku dalšího vzdělávání, je 

doporučováno do budoucna na podporu a vyhodnocování dat vytvořit 

komplexní elektronický nástroj/platformu, který umožní zapojení všech 

relevantních aktérů, zejména pak zástupců zaměstnavatelů, vzdělavatelů, 

odborů, autorizovaných osob, relevantních ministerstev a ÚP ČR.  

 

Uvedená platforma by měla výrazně sloužit nejen k evaluaci vzdělávacích 

programů, ale i k předávání podnětů MŠMT pro možné změny v profesních 

kvalifikacích. Pro úplnost je potřeba dodat, že zaměstnavatelé v současné době 

mohou kdykoli uplatňovat své podněty a doporučení přímo prostřednictvím 

NSK. 

 

Závěrem je vhodné konstatovat, že veřejné služby zaměstnanosti mají, resp. 

měly by sehrávat nezanedbatelnou roli při nastavování/udržování kvality 

rekvalifikačních programů. Tuto roli však mohou úspěšně plnit pouze tehdy, 

pokud mají nastavenu odpovídající komunikaci se zaměstnavateli, která jim 
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umožňuje získaných informace o souladu požadovaných kompetencí  

a kompetencí vzdělávacím procesem dosažených.  

 

Je zřejmé, že základem funkční komunikace musí být skutečně problémově 

zaměřený individuální kontakt s konkrétním zaměstnavatelem, ze kterého je 

patrné, kdo je pro něho partnerem a co je cílem zahájené komunikace. 

 

Je nutno si uvědomit, že pro zaměstnavatele je předmět spolupráce s ÚP ČR 

věcí nepochybně významnou, ale přesto ne prioritní, a tuto skutečnost 

respektovat a reagovat na ni produktivitou v jednání bez zbytečných ztrátových 

časů a informačního balastu. Vysokou úroveň spolupráce je jedině možno 

dosáhnout praktickým předvedením výhodnosti spolupráce pro 

zaměstnavatele, a to nejen uplatněním různých finančních příspěvků, ale také 

pozitivní motivace. 

 

ÚP ČR nemá k dispozici žádný nástroj, kterým by systémově sledoval 

hodnocení výsledků vzdělávání ze strany zaměstnavatelů. Není zjišťováno, do 

jakého zaměstnání uchazeči či zájemci o zaměstnání nastoupili a zda znalosti 

a dovednosti získané rekvalifikací odpovídají potřebám zaměstnavatelů. 

 

Výše uvedené ve své podstatě vychází i z výstupů dotazníkového šetření  

u zaměstnavatelů, které v rámci projektu bylo realizováno. 
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2.3 Dotazníkové šetření - zaměstnavatelé 

 

Průzkum pokryl zaměstnavatele s celkovým počtem zaměstnanců v počtu 28 

910, přičemž průměrný počet zaměstnanců u jednotlivých zaměstnavatelů byl 

602.  

 

Složení zaměstnavatelů dle předmětu ekonomické činnosti (klasifikace dle CZ-

NACE) bylo průřezové všemi obory výroby a služeb a obsáhlo 35 různých 

klasifikací CZ-NACE 

 

 Struktura organizací, které se účastnili dotazníkového šetření 
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 Kvalita na trhu nabízených vzdělávacích programů (vyjma 

rekvalifikací) z pohledu 

 

 

 

 Současně zaměstnavatelé uváděli další zkušenosti: 

 

o Velmi složité bylo z hlediska dostupnosti identifikovat dodavatele 

schopného pokrýt znalostně a personálně realizaci školení.  

 

o Na trhu v České republice nejsou žádní "volní" odborníci a to se týká i 

úrovně profesních zkoušek a učňovského školství.  

 

o Obrovským problémem se jeví nepředvídatelné změny legislativy 
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 Spokojenost s odborným zaměřením nabízených vzdělávacích 

kurzů (vyjma rekvalifikací), zvyšující odborné znalosti a 

dovednosti potřebné pro výkon zaměstnání 

 

 

 

Spokojenost s kvalitou nabízených vzdělávacích kurzů (vyjma rekvalifikací), 

zvyšující odborné znalosti a dovednosti potřebné pro výkon zaměstnání uvedli 

zaměstnavtelé v 52%. 48% zaměstnavatelů spokojeno nebylo nebo se 

nevyjádřilo. 

 

 Zároveň zaměstnavatelé uvedli následující informace: 

 

o Spokojenost s kvalitou se liší podle úrovně školitele. 
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o U témat soft skills je nabídka na trhu dobrá a poskytovatelé však nabízejí 

průměrnou službu v podobě krabicových řešení.  

 

o Programy kombinující více analytických nástrojů, technik a dovedností je 

stále velmi málo.  

 

o Vzdělávací kurzy nejsou správně zaměřeny, získané vědomosti a 

znalosti nejsou odpovídající vzhledem k odbornostem, informace lektorů 

jsou povrchní a povětšinou neumí odpovědět na dotazy 

 

Spolupráce s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) při poskytování zaměstnanecké 

rekvalifikace svým zaměstnancům 

 

 

 

Zaměstnavatelé uvedli, že mají pouze v 25% zkušenost spolupráce s ÚP ČR 

v této oblasti. Pokud již ve vzájemné spolupráci došlo k poskytnutí 
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zaměstnanecké rekvalifikace, pak zaměstnanci získali potřebné znalosti a 

dovednosti pro výkon zaměstnání pouze v průměrné podobě. (průměrnou 

hodnota 4,64 (škála hodnocení 1-7)) 

 

 

 

Zaměstnavatelé jsou spokojeni s kvalitou nabízených vzdělávacích kurzů ve 

48%. 

 

 Preferovaným způsobem realizace je Program POVEZ pro rekvalifikaci 

vlastních zaměstnanců v prostředí vlastního učiliště 
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Otázky týkající se Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy 

kvalifikací (NSK) 

 

  

Z uvedeného grafu je zřejmé, že povědomost o soustavách NSK/NSP je velmi 

nízká. 

2.4 Spolupráce s klienty, jejich výběr 

V případě dosažení maximální efektivity rekvalifikací je nutné, při výběru 

vhodného uchazeče o zaměstnání na rekvalifikaci znát nejen potřeby 

zaměstnavatele, případně predikční vývoj trhu práce, ale zejména znát profesní 

znalosti (kompetence, dovednosti) uchazeče o rekvalifikaci. 

Uznávání již osvojených profesních kompetencí, jak ukazuje praxe, je vedle 

finanční podpory dalším velmi významným motivačním faktorem pro vstup 

jednotlivců do vzdělávacích programů. Uznání něčeho, co již znám, co nebude 

třeba z důvodu nastaveného systému „odsedět“, posiluje ochotu jednotlivců 
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zapojit se do systému dalšího vzdělávání, zejména pak v případě vzdělávacích 

programů trvajících delší časové období. 

 

Většina vstupujících účastníků do rekvalifikace získala v průběhu svého života 

řadu profesních kompetencí a pracovních zkušeností, disponuje tedy jimi. 

Pokud jsou tyto obsahem rekvalifikačního programu, pak je potřeba 

 

 je identifikovat, a to zejména s pomocí sebehodnotícího formuláře; 

 

 jednoznačně a průkazně doložil skutečnost, že již identifikovanou 

kompetenci získal.   

 

K tomu by měla sloužit vstupní diagnostika profesních kompetencí, která tvoří 

soubor činností, jejichž cílem je rozpoznat a doložit stávající profesní 

kompetence účastníka vzdělání.  

 

Vstupní diagnostika profesních kompetencí účastníka rekvalifikace probíhá 

vždy před zahájením výuky, aby její výsledky mohly být při výuce zohledněny, 

tj. aby mohlo dojít na jejím základě k případnému zkrácení vzdělávacího 

programu. Úpravu vzdělávacího programu provádí lektor odpovědný za 

přípravu a realizaci rekvalifikace – přehled kompetencí, resp. kritérií, které lze 

jednotlivým účastníkům uznat, porovná s jednotlivými předem vydefinovanými 

moduly, resp. v nich obsaženými kompetencemi. 

 

Důležitou zpětnou vazbu ÚP ČR ke zkvalitnění samotné realizace rekvalifikací 

mohou poskytnout i samotní rekvalifikanti – klienti. Velmi dobře mohou 

zprostředkovat informace týkající se lektora, prostředí výuky, využitých 

didaktických metod a technik, pomůcek, studijních materiálů, ale jedině 

zaměstnavatelé mohou posoudit, zda rekvalifikant skutečně získal potřebné 
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dovednosti pro výkon pracovní činnosti. Tyto informace mohou být důležité i pro 

tvorbu profesních kvalifikací. 

Z uvedených skutečností je zřejmé, že ÚP ČR zabezpečuje/hradí celý 

rekvalifikační program, by měl být tedy i tím, kdo napomáhá hodnotit kvalitu 

provedeného vzdělávání ve vztahu k uplatnitelnosti rekvalifikanta na trhu práce. 

Z tohoto pohledu by tedy měl být tím, kdo se podílí na sběru informací vzešlých 

z evaluace, vyhodnocuje je a poskytuje zpětnou vazbu relevantním subjektům, 

MŠMT. 

 

Výše uvedené potvrdil např. i nedávno realizovaný projekt Kvasar. Ukázal, že 

pro efektivní fungování rekvalifikací je ze strany ÚP ČR nezbytně nutné nastavit 

proces hodnocení kvality poskytnutých kurzů, do kterého jsou zapojeny nejen 

rekvalifikované osoby - uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří prošli 

vzděláváním, ale i zaměstnavatelé, kteří mohou zhodnotit úroveň získaných 

znalostí v rámci realizované rekvalifikace.  

 

Samotné fungování rekvalifikací, je pak nezbytně nutné s pomocí vhodného 

elektronického nástroje průběžně monitorovat, zajišťovat systematický sběr 

adekvátních informací od všech zúčastněných aktérů a vyhodnocovat je. Jako 

vhodné se jeví jak již bylo uvedeno výše vytvořit systémovou evaluaci.  
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3. Hodnocení uplatnitelnosti získané kvalifikace 

v praxi v rámci evaluačního procesu prováděného 

ze strany ÚP ČR 
 

V předchozích kapitolách jsme zmiňovali, že v zájmu ÚP ČR je i zjišťování 

spokojenosti zaměstnavatelů, u kterých našli rekvalifikanti své uplatnění. V tuto 

chvíli však ÚP ČR nemá k dispozici žádný nástroj, kterým by systémově 

sledoval hodnocení výsledků vzdělávání ze strany zaměstnavatelů. 

Samotné zjišťování informací, resp. poskytování zpětné vazby by mělo být 

nastaveno pokud možno tak, aby nedocházelo zatěžování zaměstnavatelů. 

Měly by tak být zjišťovány pouze základní informace, tj. zda pracovník po 

absolvování rekvalifikačního kurzu získal dostatečné znalosti a dovednosti, 

které mu umožňují výkon pracovní činnosti, do které byl přijat, případně zda 

zaměstnavatel může identifikovat konkrétní nedostatky. Vhodnou metodou 

sběru těchto dat je telefonický kontakt (popř. osobní návštěva např. v rámci 

monitoringu či osvětových činností). 

V rámci uskutečněných diskuzí s řadou expertů vyplynulo, že pro efektivní 

fungování rekvalifikací vedoucích k získání nové nebo další kvalifikace je 

nezbytně nutné daný proces nastavit komplexně, tedy se zapojením nejen 

zaměstnavatelů, ale i dalších aktérů, kteří mohou mít pozitivní vliv na 

výslednou úroveň náplně a skladby samotných akreditovaných programů. 

Samotné fungování rekvalifikací vedoucích k získání profesní kvalifikace, je 

nezbytně nutné monitorovat průběžně, a to vždy po ukončení jednotlivých 

fází daného procesu, zajišťovat systematický sběr adekvátních informací od 

všech zúčastněných aktérů a vyhodnocovat je. 

V rámci zkvalitňování procesu vzdělávání na základě zpětné vazby by pak 

získané informace měly být k dispozici příslušným aktérům procesu 
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rekvalifikace dle obsahu –  zejména ÚP ČR, dále tvůrcům rekvalifikačního 

programu, realizátorům diagnostiky profesních kompetencí, vzdělavatelům, 

popř. zúčastněným zaměstnavatelům, příslušným autorizovaným osobám. 

Vedle uvedeného je vhodné vytvořit i k tomu elektronický nástroj, který by 

umožnil zapojení všech relevantních aktérů, včetně vzdělavatelů 

a zaměstnavatelů. Uvedená platforma by navíc mohla výrazně přispět k 

potřebné tvorbě a verifikaci i profesních kvalifikací. 

3.1 Aktéři evaluačního procesu a jejich role 

Do nastavovaného evaluačního procesu by měli být zapojeni všichni aktéři, 

jejichž znalosti získané v průběhu realizace rekvalifikace. 

Aktéři a jejich role je značně odvislá od fáze procesu nastaveného 

vzdělávacího programu, do které vstupují. Proces realizace nastavené 

vzdělávací aktivity se skládá nejčastěji ze 4 fází: 

 Poradenský pohovor s uchazečem či zájemcem o zaměstnání 

realizovaný zaměstnancem ÚP ČR zaměřený na motivaci 

uchazeče či zájemce o zaměstnání pro rekvalifikaci, možnosti 

uplatnění po rekvalifikaci, vstupní předpoklady pro rekvalifikaci za 

účelem identifikace předpokladů k výkonu pracovní činnosti/souboru 

pracovních činností v rámci uvažovaného povolání.  

 Vstupní diagnostika profesních kompetencí, kterou na základě 

podnětu/požadavku ÚP ČR provede autorizovaná osoba nebo 

vzdělavatel akreditovaný k výuce v dané profesní kompetenci.  

V oblasti technického vzdělávání je zpravidla vhodné využít kapacit 

středních odborných anebo vyšších odborných škol. 
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 Samotné vzdělávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, které na 

základě podnětu/požadavku ÚP ČR realizuje vzdělávací zařízení, 

které dle zákona o zaměstnanosti, smí rekvalifikace provádět. 

 Ověření získaných znalostí a dovedností - závěrečná zkouška  

z profesní kvalifikace dle zákona o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání, a to před autorizovanou osobou. 

3.1.1 Realizátor vstupní diagnostiky profesních kompetencí 

Realizátor vstupní diagnostiky profesních kompetencí (autorizovaná osoba 

nebo vzdělavatel akreditovaný k výuce vzdělávání) verifikuje rozhodnutí ÚP ČR 

zabezpečit/zprostředkovat uchazeči či zájemci o zaměstnání vzdělávací 

program vedoucí k získání kvalifikace, poté co vykoná u uchazeče či zájemce  

o zaměstnání vstupní diagnostiku profesních kompetencí. Evaluace by měla 

přinést zejména odpověď na otázku, zda uchazeč či zájemce o zaměstnání 

opravdu má, resp. měl základní předpoklady pro výkon pracovní činnosti nebo 

souboru pracovních činností ve zvoleném povolání. 

3.1.2 Vzdělavatel 

Vzdělavatel po skončení kurzu hodnotí nastavení vstupní diagnostiky 

profesních kompetencí, tj. zda byly správně zhodnoceny kompetence 

rekvalifikanta, na základě kterých, pak byl sestaven vzdělávací kurz. 

Evaluace by měla získat zpětnou vazbu jednak na vhodnost nastavení 

uplatňované vstupní diagnostiky profesních kompetencí pro praxi (coby 

metody) a jednak na kvalitu samotné implementace v praxi. Z důvodu 

jednoduchosti, časové nenáročnosti je vhodné pro evaluaci využít baterii 

tvrzení, se kterými respondent buď souhlasí či nesouhlasí. Teprve v případě 
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nesouhlasu by mělo být využito možnosti uvést argumenty prostřednictvím 

otevřené otázky. 

3.1.3 Autorizovaná osoba 

Autorizovaná osoba v procesu ověřování získaných znalostí a dovedností je 

schopna identifikovat, které části rekvalifikace rekvalifikant zvládl, které mu 

dělaly potíže, či které neuměl. Pokud jsou tyto informace správně uvedeny  

v záznamu o průběhu a výsledku zkoušky, pak se jedná o zpětnou vazbu  

k provedené vstupní diagnostice a ke kvalitě vzdělávacího programu, kterou by 

měl ÚP ČR využít pro evaluaci „nakoupeného“ vzdělávacího procesu. 

3.1.4 ÚPČR 

ÚP ČR zabezpečuje/hradí celý rekvalifikační program, by měl být tedy i tím, kdo 

napomáhá hodnotit kvalitu provedeného vzdělávání ve vztahu k uplatnitelnosti 

rekvalifikanta na trhu práce. Z tohoto pohledu by tedy měl být tím, kdo se podílí 

na sběru informací vzešlých z evaluace, vyhodnocuje je a poskytuje zpětnou 

vazbu relevantním subjektům, MŠMT. 

Vedle toho, že spravuje nastíněný proces evaluace, sám do něj aktivně přispívá 

zpětnou vazbou získanou jednak od autorizované osoby a jednak od uchazečů 

a zájemců o zaměstnání, kteří prošli vzděláváním. Klienti mohou zprostředkovat 

informace týkající se lektora, prostředí výuky, využitých didaktických metod  

a technik, pomůcek, studijních materiálů. 

3.1.5 Zaměstnavatelé 

Zaměstnavatelé vedle toho, že mohou kdykoli uplatňovat své podněty  

a doporučení přímo prostřednictvím podílení se na tvorbě profesních kvalifikací 

v rámci Národní soustavy kvalifikací, v rámci evaluace zajišťované ze strany ÚP 

ČR (viz bod 4.) mají možnost se prostřednictvím zaměstnance ÚP ČR vyjádřit 



31 

 

k nastavení vzdělávacího kurzu – např. zda časová dotace pro kvalitní praxi je 

nebo není dostatečná. Současně mohou dávat i zpětnou vazbu ke standardu 

profesní kvalifikace, či pokud zajišťují praktickou část vzdělávání, mohou dát 

zpětnou vazbu např. k tomu, zda byla teoretická průprava dostatečná. 

3.1.6 Uchazeč či zájemce o zaměstnání 

Uchazeč či zájemce o zaměstnání zapojený do vzdělávání (rekvalifikant) 

prostřednictvím zaměstnance ÚP ČR se vyjadřuje k realizaci vzdělávacího 

kurzu, který absolvovali. Klienti mohou zprostředkovat nejen informace týkající 

se lektora, prostředí výuky, využitých didaktických metod a technik, pomůcek, 

studijních materiálů, ale i informace o využitelnosti získaných znalostí  

a dovedností v praxi. 
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4. Možnosti řešení nastavení rekvalifikací a jeho 

provázání na stávající nebo budoucí systémové 

nástroje 

Při zaměření a realizaci rekvalifikací by mělo být ze strany státu vycházeno ze 

systémových nástrojů, kterými již disponuje nebo jsou v konečné fázi realizace.  

Jako vhodné se tak jeví propojení následujících systémových nástrojů, které 

zjišťují potřeby na trhu práce, popisují nebo aktualizují potřebná povolání  

a kvalifikace, definují různé moduly rekvalifikací a posuzují jednotlivé 

kompetence s ohledem na dopady průmyslu 4.0. 

 

 

 

V rámci realizovaného projektu KVASAR se jako jednou z dalších 

možností nastavení rekvalifikací jeví právě tvorba vzdělávacího modulu 

Kompas -
predikce trhu 

práce

Kvasar -
moduralizace 
rekvalifikací

NSP/NSK

Kompetence 
4.0
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jako ucelené části modulového rekvalifikačního programu vedoucího 

k získání profesní kvalifikace, který má jasně stanovenou délku a obsah.  

Každý jeden modul je třeba odvozovat na základě rozboru profilu absolventa.  

V modulech vzdělávacího programu musí být obsaženy všechny 

kompetence uvedené v profilu absolventa, tedy odborné způsobilosti, které 

jsou popsány ve standardu NSK a jím určená kritéria hodnocení (kompetence 

formulované vyšší mírou konkrétnosti). 

Moduly musí zohlednit nejen profil absolventa, ale také výukové postupy a 

způsoby hodnocení.  

Program sestavený ze vzdělávacích modulů musí být vnitřně konzistentní – 

jednotlivé části programu by měly tvořit soudržný celek, neměly být vzájemně 

v rozporu, naopak je nutné, aby se doplňovali.  

Modulový rekvalifikační program by měl také zahrnovat také poučení o hygieně, 

požární ochraně a BOZP, a to buď jako samostatný modul, nebo integrovaně v 

různých modulech. 

4.1. Akreditace rekvalifikačního programu 

Rekvalifikační programy na základě zákona o zaměstnanosti vedoucí k získání 

profesních kvalifikací dle NSK akredituje MŠMT. 

V praxi to znamená, že pokud existuje profesní kvalifikace v NSK, pak 

rekvalifikace z dané oblasti musí vést k získání právě této profesní 

kvalifikace a složení příslušné, státem garantované, zkoušky před 

autorizovanou osobou. 
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Při zpracovávání žádosti o akreditaci je nutné si předem zjistit, zda pro konkrétní 

vzdělávací program není již schválena profesní kvalifikace dle NSK, nebo jestli 

není pracovní činnost upravena jiným právním předpisem.  

 

V případě, že je pro pracovní činnost již schválena profesní kvalifikace, 

všechny náležitosti žádosti o akreditaci musí směřovat k získání dané 

profesní kvalifikace. Je tedy nutné dát celou žádost do souladu  

s konkrétní profesní kvalifikací tak, jak je uveřejněno v NSK 

(www.narodnikvalifikace.cz). 

Ve schváleném vzdělávacím programu nelze tak svévolně provádět jakékoli 

změny v obsahu rekvalifikačního kurzu. MŠMT uděluje akreditaci vzdělávacímu 

zařízení na základě posouzení žádosti akreditační komisí. Ta posuzuje žádost 

v intencích dodržení požadavků stanovených Vyhláškou č. 176/2009 Sb.  

Závěr doporučení k udělení akreditace je vázán ke konkrétnímu předloženému 

ucelenému vzdělávacímu programu. O všech dalších změnách (např. změna 

statutárního zástupce vzdělávacího zařízení, učebních prostorů, lektorů, 

učebních osnov…) je vzdělávací zařízení povinno informovat MŠMT před 

vlastní změnou či neprodleně poté, co se změna uskuteční. Všechny změny 

musí být podloženy odpovídajícími doklady (např. novou nájemní smlouvou, 

novými doklady garanta či lektorů…). 
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5. NSP/ NSK a tvorba povolání - profesních kvalifikací 

V předchozí části jsme uváděli určitou provazbu rekvalifikací k NSK jako 

jednoho ze systémových nástrojů. NSK se rozumí veřejně dostupný registr 

profesních kvalifikací uznávaných v rámci České republiky.  

Cílem NSK je umožnit srovnatelnost výsledků učení dosažených různými 

formami učení a vzdělávání. Jednak se jedná o formální vzdělávání ve 

vzdělávací instituci, které je zakončeno či potvrzeno příslušným osvědčením,  

a jednak o neformální vzdělávání, které organizují různé vzdělávací instituce 

mimo školský systém a vzdělávání prostřednictvím informálního učení, tzn. z 

každodenních zkušeností, z práce, z prostředí, kontaktů. K dalším cílům NSK 

patří i posílení veřejné informovanosti o všech celostátně uznávaných 

profesních kvalifikacích, zprostředkování přenosu požadavků trhu práce do 

vzdělávání, podpora propojení počátečního a dalšího vzdělávání a také 

porovnání kvalifikační úrovně jednotlivých kvalifikací v České republice a v EU. 

Cílem NSK je stanovit, které profesní kompetence jednotlivec potřebuje  

k výkonu určité pracovní činnosti a jak bude ověřeno, že těmito kompetencemi 

skutečně disponuje. Není podstatné, kde uvedené kompetence získal, zda ve 

škole, v kurzu, praxí nebo samostudiem, podstatné je výhradně to, že 

požadované kompetence skutečně ovládá. 

Pro NSK platí dva základní principy: 

 Do NSK jsou zařazovány pouze kvalifikace, které jsou požadované 

trhem práce. Z tohoto důvodu je vymezují a popisují zejména 

zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů a dalších odborníků z praxe 

jednotlivých oborů. 
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 Kvalifikace v NSK jsou popisovány jednotným způsobem 

prostřednictvím požadovaných kompetencí. Ty jsou uvedeny  

v kvalifikačním standardu profesní kvalifikace. 

NSK má vztah k Národní soustavě povolání („NSP“), vychází z jednotek práce 

(povolání, typové pozice) NSP. NSK vytváří pro tyto jednotky práce profesní 

kvalifikace. 

Návrhy kvalifikačních a hodnoticích standardů profesních kvalifikací vznikaly v 

pracovních skupinách složených z expertů v daném odvětví od roku 2005 do 

roku 2015, a to v rámci 2 projektů MŠMT „Národní soustava kvalifikací“  

a „Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací“, které byly financovány 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V letech 2015-2020 pak 

pokračovalo budování systému v režimu udržitelnosti projektu. Ve standardu se 

stanovila kvalifikační úroveň jednotlivých odborných způsobilostí/kompetencí  

i profesní kvalifikace jako celku. 

Výchozím zdrojem dat byla Národní soustava povolání (https://www.nsp.cz/), 

metodickou podporu pak poskytoval odborný pracovník Národní pedagogický 

institut České republiky („NPI ČR“, dříve Národní ústav pro vzdělávání), který 

současně zajišťoval, aby standardy byly v souladu s metodikou NSK a pravidly 

zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Vytvořené návrhy standardů 

profesních kvalifikací byly předloženy zástupcům zaměstnavatelů (sektorové 

radě), kteří s nimi vyslovili souhlas nebo je vrátili k dopracování. Finální 

návrhy byly ještě konzultovány s dalšími odborníky pro danou oblast, aby byla 

zajištěna jejich kvalita a transparentnost. Finální proces schvalování profesních 

kvalifikací probíhá na poradě vedení MŠMT. 

Od roku 2021 je budování a udržování NSK hrazeno výhradně z rozpočtu 

MŠMT. Při tvorbě jsou i nadále oslovováni ke spolupráci zástupci 

https://www.nsp.cz/
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zaměstnavatelů, vzdělavatelů, škol a dalších institucí a jsou dodržovány 

všechny procesy dané zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

5.1 Validace stávajících povolání a profesních kvalifikací 

V případě, že zaměstnavatelé (či kdokoliv jiný) identifikují jakékoli 

nedostatky v nastavených profesních kvalifikacích, mají v současné době 

možnost na tuto skutečnost reagovat, a to prostřednictvím veřejného 

webového portálu „Národní soustava kvalifikací“ 

(https://www.narodnikvalifikace.cz/, kde v případě každé jedné profesní 

kvalifikace je dána možnost nejen pro připomínky, ale i pro podnět ke 

vzniku nové profesní kvalifikace (viz obrázek níže v rámci profesní kvalifikace 

Dispečer silniční nákladní dopravy). Podněty lze dále poskytovat přímo NPI ČR, 

organizaci, která je odpovědná ze zákona za zajišťování úprav a změn v NSK, 

nebo přímo MŠMT či příslušnému autorizujícímu orgánu. 

Proces schvalování standardů profesních kvalifikací v NSK je poměrně 

složitý, neboť zajišťuje jejich nezpochybnitelnou kvalitu. Začíná vytvořením 

návrhu standardů či jejich změn ve spolupráci se zástupci 

zaměstnavatelů. Doporučené návrhy pak přebírá NPI ČR, který standardy 

posuzuje z metodického hlediska, zajistí další přípravu pro schvalování profesní 

kvalifikace, a poté předkládá standard do schvalovacího procesu na autorizující 

orgán (věcně příslušné ministerstvo). Následně jsou standardy předkládány na 

MŠMT a po schválení poradou vedení MŠMT jsou standardy profesních 

kvalifikací zveřejněny v informačním systému NSK 

(https://www.narodnikvalifikace.cz/). 

 

 

https://www.narodnikvalifikace.cz/
https://www.narodnikvalifikace.cz/
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Současná praxe ukazuje, že revize profesních kvalifikací reagující na 

přímé podněty zaměstnavatelů z praxe probíhají jen v omezené míře. 

Důvodem je zejména skutečnost, že zaměstnavatelé mají malé, resp. 

žádné povědomí o NSK. Do budoucna je proto žádoucí, aby proběhla 

masivní osvěta, která zaměstnavatelům přiblíží systém NSK, představí 

jeho pozitiva, možnosti jeho využití právě v jejich prospěch. 

Osvěta napomůže zvýšit zájem zaměstnavatelů systém NSK nejen 

využívat, ale i aktivně se podílet na jeho rozvoji, což je nezbytný 

předpoklad budoucího nastavení profesních kvalifikací v souladu 

s aktuálními potřebami trhu práce. 

Zejména je potřeba zdůraznit, že NSK přináší do praxe: 

 Kvalifikované zaměstnance 

Skutečné schopnosti zaměstnanců a jejich praktické dovednosti jsou zárukou 

kvality odvedené práce, služeb i výrobků. 

 Dlouhodobou stabilizaci a udržení klíčových pracovníků 

Zajistí osobní a profesní rozvoj zaměstnanců a jejich motivaci. 

 Možnost ovlivnit tvorbu kvalifikací pro trh práce 

Firma může navrhnout novou kvalifikaci nebo spolupracovat na 

tvorbě profesních kvalifikací. 

 Ekonomické výhody 

Lepší využití interních zdrojů, úspora kapacit a snížení fluktuace. 
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Zatímco kvalifikační standard stanovuje kompetence (odborné způsobilosti) 

požadované pro určitou kvalifikaci, hodnoticí standard stanovuje JAK OVĚŘIT, 

zda zájemce o tuto kvalifikaci příslušné kompetence (odborné způsobilosti) 

skutečně má. 

Návrh hodnoticího standardu nebo jeho změny připravuje a schvaluje MŠMT. 

Při přípravě by měla dle § 8 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

spolupracovat s Radou, MPSV a příslušným autorizujícím orgánem. Při přípravě 

může MŠMT dále spolupracovat s profesními komorami, zájmovými  

a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odbornými 

společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol 

zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a reprezentací vysokých škol. 
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6. Zahraniční praxe – Kariérní poradenství  

a konzultace  

V německy mluvících zemích se místo pojmu další vzdělávání používá termín 

vzdělávání dospělých. Vzdělávací programy jsou určeny osobám, které 

dokončily první stupeň povinného vzdělání a účast na něm není podmíněna ani 

maximálním dosaženým věkem ani oborem dosaženého vzdělání.  

Je financováno z veřejných zdrojů, z úřadů práce. Zahrnuje rekvalifikace, ale  

i společenské vzdělávání. Široké vymezení je založené na rozvoji kompetencí, 

které tvoří nadstavbu pro různá povolání. 

Konkrétně v Německu je vzdělávání dospělých definováno jako „vzdělávání, 

které následuje po počátečním vzdělávání – soustavné přípravě na budoucí 

povolání“ a je realizováno zaměstnavateli a neziskovým sektorem. Stát je zde 

pouze v pozici garanta, který získané vzdělání uznává a proplácí náklady 

související s jeho dosažením. Poskytováno je vzdělání obecné a vzdělání na 

přípravu na povolání, které realizují zejména firmy. Zaměřuje se prioritně na 

nezaměstnané osoby. Zodpovědnost za další vzdělávání je vzhledem 

k federativnímu uspořádání Spolkové republiky Německo rozdělena dle správní 

úrovně. Federální vláda zodpovídá za přípravu vzdělávání na povolání  

a rekvalifikace prostřednictvím zákona o přípravě povolání. Zákon o sociální 

ochraně kontroluje a reguluje pobídky pro nezaměstnané osoby. Zákon  

o zvyšování kvalifikace umožňuje účastníkům vzdělávání zvyšování 

kompetencí a dosažení mistrovství ve vybraném oboru. Spolkové země pak 

regulují nabídky poskytované dospělým osobám, které mají zájem o další 

vzdělávání, prostřednictvím specializovaných center. 

Obecná politika vzdělávání dospělých v Německu do roku 2019 chyběla. 

Federální úroveň cílí na základní vzdělávání, spolková na vzdělávání 

v sektorech, které jsou pro danou spolkovou zemi důležité. Samotné vzdělávání 
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zajišťuje federální úřad práce, který je regulován veřejnou administrativou. Svůj 

podíl na tvorbu kvalifikačních programů má ministerstvo práce. Platí zákon  

o studijním volnu.  

V Německu poskytují další vzdělávání dospělých subjekty veřejné, tedy 

spolkové země nebo municipality, občanské a též ekonomické subjekty, a dále 

otevřené university (Volkshochschulen – VHS), které nabízejí širokou škálu 

vzdělávacích programů, např. Německá asociace vzdělávání dospělých 

(Deutscher Volkshochschul Verband – DVV).  

Existují zde též pracovní skupiny Pro práci a život zřizované německými odbory, 

které ve spolupráci s Německou asociací vzdělávání dospělých poskytují 

hlavně profesní vzdělávání. Subjekty, které toto vzdělávání poskytují, 

spolupracují nejen na vytváření a realizaci programů, ale i na oslovování 

potenciálních účastníků vzdělávání. Problémem je však omezená regionální 

spolupráce. 

6.1 Zkušenosti z Bavorska 

Úloha spolupráce pracovních úřadů se zaměstnavateli je zakotvena v sociálním 

zákoníku III („Informace, poradenství a zprostředkování”). Realizaci této úlohy 

slouží zvláště k tomuto účelu zřízená organizační jednotka pracovního úřadu 

„Servis zaměstnavatelům” (AG-S) (Arbeitgeber-Service).  

V této jednotce jsou se zaměstnavateli projednávány kvalifikační požadavky 

volného pracovního nebo učňovského místa, které jsou následně přeneseny do 

veřejně dostupné burzy práce pracovního úřadu. Se zaměstnavateli se také 

dojednávají servisní dohody pro další postup, např. jak často se hledání po 

vhodném kandidátovi v seznamu nahlášených uchazečů o zaměstnání provádí. 

Když se vhodný uchazeč o zaměstnání najde, zašle se mu výzva, aby se u 

zaměstnavatele představil. 
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V poslední době, vzhledem k nedostatku odborných a kvalifikovaných 

pracovníků, tíhne pracovní náplň „Servisu zaměstnavatelům“ více směrem k 

poradenské činnosti.  

Zaměstnavatelé jsou podle oblastí činnosti informováni o situaci na trhu práce 

a jsou jim poskytovány rady k alternativním možnostem (zaměstnání cizinců 

včetně porady o pořizování pracovního povolení, možnosti finanční podpory 

kvalifikačních opatření ve vlastním podniku, nahrazování pracovníků použitím 

moderní techniky, …). 

6.1.2 Národní strategie odborného vzdělávání a přípravy, odborné 

vzdělávání, úloha agentur práce 

 Národní strategie dalšího vzdělávání (NWS) 

Národní strategie byla přijata 17-ti partnery v červnu 2019. 

Jsou jimi adekvátní, zástupci zaměstnavatelů jako vbw (Svaz zaměstnavatelů 

v Bavorsku), IHK (Průmyslová a obchodní komora), HWK (Řemeslnická 

komora), odborové centrály (DGB, IGM), agentury práce a zástupci 

vzdělavatelů. 

První strategie (CET) byla v Německu definovaná spolkovou vládou, 

spolkovými zeměmi, zaměstnavateli, odbory a Spolkovým úřadem práce. Cílem 

je zavedení CET jako nedílné součásti profesního a podnikatelského rozvoje a 

vytvoření společné kultury CET v Německu. 

 

 Balíčky opatření; každý partner přispívá svými klíčovými 

kompetencemi: 
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o Podporovat transparentnost příležitostí a nabídek dalšího 

vzdělávání; mimo jiné zřídit online platformu dalšího vzdělávání. 

o Odstranění nedostatků ve financování, stanovení nových pobídek, 

úprava stávajících systémů financování; např. zákon o kvalifikačních 

příležitostech (Qualifizierungsschancengesetz). 

o Celoživotní poradenství a posílení kvalifikačního poradenství  

o Prověřit a posílit kvalitu nabídky dalšího vzdělávání. 

Dle zprávy o realizaci CET z června 2021 byly provedeny nebo probíhají více 

než tři čtvrtiny dohodnutých opatření a iniciativ a je doporučováno, aby další 

vzdělávání probíhalo plošně i ve firmách. 

Iniciátory dalšího vzdělávání jsou profesní svazy (vbw, IHK, HWK) a realizaci 

zabezpečují Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Sociales a 

Bundesagentur für Arbeit s podporou odborů (DGB). 

Jednotlivé projektové výzvy jsou financovány z prostředků EU, spolkovým a 

zemskými rozpočty. 

Bundesagentur für Arbeit mají na starost „adaptační“ proces vyvolaný nástupem 

digitalizace do všech profesí a důsledky transformace. Adaptační proces řeší 

prostřednictvím tzv. „Průvodců“, kteří pro daného klienta zabezpečují odborné 

profesní poradenství a hledají nejvhodnější finanční podporu. Úřad práce dává 

finanční poukázky na kofinancování rekvalifikací a ty se potom uplatňují u 

certifikovaného vzdělavatele. 

Aby se zamezilo zdlouhavému soutěžení veřejných zakázek na dodavatele 

rekvalifikační vzdělávání rozhodlo Německo v rámci výše uvedených aktivit 

zřídit spolkovou autoritu AZAV v Berlíně, který vydává dvě certifikace. 
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 Certifikace vzdělavatele (vzdělavatel splňuje všechny podmínky právního a 

profesního řádu) 

 Certifikace vzdělávacího procesu (každý vzdělávací, rekvalifikační program pro 

danou profesi je po obsahové stránce a finančním nárokem certifikován a je tak 

závazný pro všechny vzdělavatele ve Spolkové republice Německo) 

Díky tomuto opatření nemusí Úřady práce soutěžit vzdělavatele, jsou jím 

splněny požadavky ESF na hospodaření s veřejnými prostředky. 

Odborné vzdělávání a příprava v Německu se týká cca 330 oborů profesního 

vzdělávání, které obsahují více jak 10.000 profesí. 

Zákon o kvalifikačních příležitostech pak rozlišuje dva typy kvalifikací: 

 Kvalifikace zaměřená na ukončení dlouhodobé nezaměstnanosti 

 

 Kvalifikace adaptační 

 

 Kvalifikace zaměřená na ukončení dlouhodobé nezaměstnanosti 

je určena pro dva okruhy účastníků: 

o Osoby bez kvalifikace, které nikdy nebyli kvalifikovaní, kromě toho, že 

prošli počátečním vzděláváním 

 

o Osoby, které po 4 letech bez práce ztratili pracovní návyky, vlastně jsou 

„znovu bez kvalifikace“ 

Podmínkou podpory je vstupní pohovor psychologa a sociologa provedený 

agenturou práce. Na základě vstupního pohovoru jsou pak účastníci rozděleni 

do 3 kategorií: 
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o Dílčí kvalifikace sestávající se z 5-8 modulů, kdy výuka každého modulu 

trvá 2-6 měsíců, maximálně však 3 roky 

 

o Přeškolení je oproti dílčí kvalifikaci zkráceno o 1/3, výjimkou jsou senioři, 

u nichž výuka není zkrácena 

 

o Přípravný kurz na externí profesní zkoušku trvá 3-8 měsíců 

Podporovány jsou náklady na školení až do výše 100 %, dotace a mzdy pro 

zaměstnavatele až do výše 100 %, prémie za další vzdělávání a další náklady: 

na cestu, péči o dítě, ubytování mimo domov. 

 Kvalifikace adaptační 

Je určena pro všechny účastníky trhu práce bez ohledu na vzdělání, věk a 

velikosti firmy, kde jsou zaměstnaní. Pokud probíhá vzdělávání přímo ve firmě 

je podpora nákladů na školení v rozmezí 15 – 100 % podle velikosti firmy 

(samozřejmě nepřímo úměrně), refundace mezd je odstupňována podle 

velikosti firmy v rozmezí 25 – 75 % a jsou finančně podporovány i další náklady: 

na cestu, péči o dítě, ubytování mimo domov. 

Od roku 2020 úřady práce v Bavorsku silně rozšířily personální obsazení 

odborů „Služeb pro zaměstnavatele“, které kromě toho, že zajišťují 

metodickou činnost pro úřady pro pomoc při vzdělávání na obcích, zajišťují 

poradenství a financování vzdělávání prostřednictvím Agentur práce. 

„Služby pro zaměstnance“ v současné době vidí na trhu práce 2 ohrožené 

skupiny: 

 Problémové osoby vzhledem k jejich chybějícím nebo nedostatečným 

kompetencím 
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 Osoby postižené určitým znevýhodněním, zejména 

 

o Osoby se zdravotním postižením (dnes i osoby se syndromem vyhoření a 

neurotickými problémy s elektronikou) 

 

o Ženy na mateřské dovolené 

 

o Věkové ohrožení, apod 

 



47 

 

 



48 

 

  



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



50 

 

 



51 

 

 



52 
 

7. Závěr a doporučení 

V důsledku závazných legislativních změn ze strany EU můžeme v ČR očekávat 

významné proměny ekonomiky a trhu práce. Je nesporné, že trh práce budou do 

budoucna ovlivňovat zejména dopady 4. průmyslové revoluce, postupný přechod 

na nízkouhlíkovou ekonomiku vycházející z požadavků New Green Deal, resp. 

Fit for 55, případně, další aktuální výzvy. 

Trh práce České republiky bude procházet výraznými dynamickými změnami v 

oblasti digitalizace, robotizace a automatizace obecně. Jeho části, resp. sektory 

pak mnohdy v odlišných dynamických tempech. Nicméně tento fenomén 

zasahuje v zásadě všechny sektory, stejně tak všechny profese, jako celou 

společnost. 

V tomto kontextu lze tvrdit, že digitalizace, robotizace a automatizace zasáhne 

na trhu práce úplně všechny profese. Bude se lišit pouze způsobem a případně 

také mírou vlivu a následně také dopadů. Rovněž lze očekávat změnu nároků na 

zaměstnance v oblasti jejich kvalifikace a kompetencí.  

Mladí lidé vstupují do pracovního života vybaveni kompetencemi a znalostmi, 

které je nezbytné dále rozvíjet v závislosti na konkrétním pracovním uplatnění a 

přizpůsobovat požadavkům jednotlivých zaměstnavatelů.  

Jako klíčové se jeví nutná změna v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního 

učení, kdy např. rekvalifikace nebo další vzdělávací aktivity by se měly zaměřit 

na reálné potřeby trhu práce. Ze studií i průzkumů je zjevné, že zaměstnavatelé 

nemají a v dohledné době nebudou disponovat kvalifikovanou pracovní silou a to 

nejen z důvodu nedostatku pracovní síly jako takové. V případě, kdy ČR nebude 

připravena na probíhající změny na trhu práce a nebude disponovat 

kvalifikovanou pracovní silou nebo dostatkem talentů, jež přináší významnou 

přidanou hodnotou, lze očekávat výrazné problémy v ekonomice a následovně i 

na trhu práce. Ze studií a průzkumů vyplývá, že je nutné se orientovat na oblast 

digitálního vzdělávání a vzdělávání v dovednostech, jež jsou klíčové pro 

přizpůsobení se změnám v důsledku probíhající 4. průmyslové revoluce. 
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Z pohledu samotného člověka žijícího v 21. století, který by měl vykonávat 

některé aktivity rychle a efektivně, je potřeba, aby byl digitálně gramotný. Díky 

osvojení této dovednosti mu je umožněno např. nakupovat online z domova, 

spravovat finance přes internet nebo komunikovat s úřady, aniž by musel stát 

dlouhé fronty. Usnadňuje to čas a většinou i peníze. Současně, ale je potřeba, 

aby byl digitálně gramotný i v zaměstnání. V podstatě počítač v práci používá 56 

% pracujících, přičemž intenzita práce s IT závisí hlavně na dosaženém vzdělání. 

Závěrem, lze tedy konstatovat, že pokud se lidé budou vzdělávat, budou na trhu 

práce atraktivní. Zároveň pokud zaměstnavatel bude z pohledu kvalifikace a 

dovedností disponovat „atraktivní“ pracovní silou bude moci lépe naplnit své 

zakázky a v konečném důsledku dojde i k posílení ekonomiky jako takové. 

7.1 Doporučení 

Z výše uvedených informací je zřejmé, že oblast dalšího vzdělávání, 

celoživotního učení a tedy i oblast rekvalifikací bude hrát stále významnější roli. 

ÚPČR hraje klíčovou roli v systému poskytování – realizace rekvalifikací. Proto, 

aby byly rekvalifikace efektivní a to jak z pohledu státu, zaměstnavatele, ale i 

z pohledu rekvalifikované osoby, je důležité: 

o Zaměření rekvalifikací dle potřeb trhu práce – využití systémových 

nástrojů predikcí trhu práce, kompetencí 4.0, NSK/NSP, modularizace 

rekvalifikací – viz kapitola 4 

V současné době MPSV disponuje celou řadou systémových nástrojů 

k nastavení zacílení a podpory dalšího vzdělávání. Zákonem o 

zaměstnanosti je legislativně upraven pouze systém NSP, systém predikcí 

trhu práce, kompetencí 4.0 ani moduralizace rekvalifikací řešena 

legislativně není. Legislativní řešení těchto systémů je nezbytné s ohledem 

na měnící se podmínky trhu práce (demografický vývoj, struktura vzdělání, 

rozvoj technologií apod.) 
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o Realizace vhodného vstupní hodnocení uchazeče o rekvalifikaci, tak 

aby došlo ke správnému směřování – viz kapitola 2.4 

 

Vstupní diagnostika profesních kompetencí účastníka rekvalifikace, uznávání již 

osvojených profesních kompetencí, jak ukazuje praxe, je vedle finanční podpory 

dalším velmi významným motivačním faktorem pro vstup jednotlivců do 

vzdělávacích programů. 

 

Pokud jsou tyto obsahem rekvalifikačního programu, pak je potřeba 

 

• je identifikovat, a to zejména s pomocí sebehodnotícího formuláře; 

 

• jednoznačně a průkazně doložil skutečnost, že již identifikovanou kompetenci 

získal.   

 

o Úzká spolupráce se zaměstnavateli a zavedení systému evaulvací– 

viz kapitola 2.2 

Kontakt se zaměstnavateli umožňuje ÚP ČR uspět ve své hlavní úloze - 

zprostředkovat uchazečům možnost pracovního uplatnění. Jedině získaná 

a včas a správně zprostředkovaná informace o existenci volného 

pracovního místa vhodnému uchazeči uspokojuje obě skupiny klientů, 

pokud jsou v komunikaci s ÚPČR vedeni skutečným zájmem o 

zprostředkování zaměstnání. 

Klíčovou roli ÚPČR však může úspěšně plnit pouze tehdy, pokud má 

nastavenu odpovídající komunikaci se zaměstnavateli, která mu umožňuje 

získaní informace o souladu požadovaných kompetencí a kompetencí 

vzdělávacím procesem dosažených.  

Je zřejmé, že základem funkční komunikace musí být skutečně 

problémově zaměřený individuální kontakt s konkrétním zaměstnavatelem, 
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ze kterého je patrné, kdo je pro něho partnerem a co je cílem zahájené 

komunikace. ÚP ČR nemá k dispozici žádný nástroj, kterým by systémově 

sledoval hodnocení výsledků vzdělávání ze strany zaměstnavatelů. 

o Zpřesnění a úprava akreditovaných kurzů, tak aby bylo poskytováno 

kvalitnější vzdělávání v této oblasti – viz kapitola 4.1 a násl. 

 

Z dotazníkových šetření jednoznačně vyplývá, že kvalita vzdělávacích 

kurzů a zařízení je velmi odlišná. V celé řadě případů se nazaměřuje na 

oblasti, kde by další vzdělávání bylo potřebné. Obdobně mnohdy chybí 

kvalitní lektoři. V této oblasti je nutné se zaměřit na zpřesnění akreditací 

pro vzdělávací zařízení, resp. programy.  

 

o V oblasti NSP/NSK – aktualizace obou „soustav“, včetně nastavení 

efektivního fungování – viz kapitola 5 

 

Soustavy NSK/NSP jsou ve svém principu dobře zaměřeny. 

Z dotazníkového šetření však jednoznačně vyplynulo, že je nutné se 

zaměřit na jejich aktualizaci – zpřesnění, zrychlení popisování nových 

povolání a k nim vytváření profesních kvalifikací, jejich zaměření na 

skutečné potřeby trhu práce. 

 

K realizaci výše uvedeného je vhodné se zamyslet nad nastavením obou 

soustav, a to z pohledu jejich zakotvení, způsobu financování a 

personálního zabezpečení. 

 

o Inspirace zahraničními zkušenostmi – viz kapitola 6 

V kapitole 6 je popsán systém dalšího vzdělávání – celoživotního učení 

v zahraničí (Německu). Tyto zkušenosti mohou být vhodné pro nastavení 

systému dalšího vzdělávání v ČR. 
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o Zjednodušení procesu „soutěžení“ rekvalifikačních kurzů ze strany 

ÚPČR  

 

Je důležité se znovu pokusit o vyjmutí rekvalifikací ze zákona o veřejném 

zadávání, případně nastavit systém podpory ze strany ÚPČR jiným 

způsobem. Důvodem je skutečnost, že byť je snahou ÚPČR urychlit 

proces realizace rekvalifikačních kurzů, je poměrně omezující a zdlouhavé 

soutěžení jednotlivých rekvalifikačních kurzů. Jako vhodné se může jevit 

využití zkušenosti např. z Německa, kde cena rekvalifikace je stanovena 

a rekvalifikační zařízení, kurzy jsou vybírány zejména dle kvality 

poskytnutého vzdělávání a možného následného uplatnění. 

 

o Rozšíření možnosti a podpory zaměstnaneckých rekvalifikací za 

účelem rozšíření a zvýšení kompetencí zaměstnanců  

 

S ohledem na dynamické změny na trhu práce je důležité zvýšit podporu 

tzv. zaměstnaneckých rekvalifikací. ÚPČR realizuje projekt POVEZ, 

z kterého by bylo možné vycházet při přípravě nového nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti a tento nástroj zakotvit do zákona o zaměstnanosti. 

Cílem tohoto nástroje by měla být podpora těch zaměstnanců, kteří jsou v 

důsledku zavádění nových technologií ohroženi ztrátou zaměstnání. 

Nástroj by měl umožnit adaptaci na nové profese. V praxi by mělo jít o  

poskytování příspěvku na náklady odborného vzdělávání zaměstnanců a 

náklady vynaložené na mzdu nebo plat zaměstnanců, kteří jsou 

zapracováváni a kteří se podílí na zapracování. 

 

o Zvýšení finančního rozsahu a vyšší využívání tzv. zvolených 

rekvalifikací 

Zvolená rekvalifikace v posledním době je stále více využívána a to 

zejména pro její flexibilnější způsob realizace. Rozšíření jejího využívání 

by bylo vhodným krokem, nicméně je potřeba i s ohledem na aktuální 
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výzvy (inflace) a délku některých rekvalifikačních kurzů zvýšit částku jejího 

financování ze strany ÚPČR a to z 50 000 Kč za 3 roky na 100 000 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam zdrojů 

Dotazníkové šetření ÚP ČR 

Dotazníkové šetření zaměstnavatelé 

Workshop ÚP ČR 

Projekt Kvasar 
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Projekt Kompas 

Projekt Kompetence 4.0 

Strategický rámec politiky zaměstnanosti do roku 2030, MPSV 2020,  

CEMA European Agricultural Machinery: Digital Farming, what does it 
realy mean 

Robotik in der Landwirtschaft. Pressemitteilung Fraunhofer IPA, 18. 
listopadu 2014 

Digital Manufacturing Enterprise 

 

Seznam zkratek 

 

ÚP ČR – Úřad práce České republiky 

Zákon o zaměstnanosti – zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

NSP - Národní soustava povolání 

NSK – Národní soustava kvalifikací 

ICT – informační technologie 
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8. Seznam příloh 

 

Příloha 1: Dotazník Vzdělávání a rekvalifikace – budoucnost českého 

pracovního trhu 

 

Příloha 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli, kteří 

odpovídali na otázky během měsíce dubna 2022 



Příloha 1: Dotazník Vzdělávání a rekvalifikace – budoucnost českého pracovního trhu 



Vzdělávání a rekvalifikace – budoucnost
českého pracovního trhu
Vážená respondentko, vážený respondente,

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., si Vás dovoluje požádat o vyplnění tohoto

dotazníku, který bude sloužit ke sběru dat týkajících se dalšího vzdělávání se zacílením na nové

rekvalifikace v ČR. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere přibližně 15 minut.

Na Vašich odpovědích nám velice záleží, díky nim bude možné se zaměřit na zlepšení kvality

na trhu práce nabízených vzdělávacích programů, které se týkají rekvalifikací.

Průzkum obsahuje 29 otázek.

Údaje o organizaci, za kterou odpovídáte

1. Právní forma: *
 Zvolte jednu z následujících odpovědí

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 společnost s ručením omezeným (s.r.o.),

 akciová společnost (a.s.),

 veřejná obchodní společnost (v.o.s.),

 komanditní společnost (k. s.),

 družstvo

 jiné, prosím uveďte: 



2. Kraj, kde převážně probíhá skutečný výkon činnosti
organizace: *

 Zvolte jednu z následujících odpovědí

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Hlavní město Praha

 Středočeský kraj

 Jihočeský kraj

 Plzeňský kraj

 Karlovarský kraj

 Ústecký kraj

 Liberecký kraj

 Královéhradecký kraj

 Pardubický kraj

 Kraj Vysočina

 Jihomoravský kraj

 Zlínský kraj

 Olomoucký kraj

 Moravskoslezský kraj



3. Předmět ekonomické činnosti podle klasifikace CZ-
NACE:

*
 Zvolte jednu z následujících odpovědí

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen

 01.12 Pěstování rýže

 01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz

 01.14 Pěstování cukrové třtiny

 01.15 Pěstování tabáku

 01.16 Pěstování přadných rostlin

 01.19 Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých

 01.21 Pěstování vinných hroznů

 01.22 Pěstování tropického a subtropického ovoce

 01.23 Pěstování citrusových plodů

 01.24 Pěstování jádrového a peckového ovoce

 01.25 Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů

 01.26 Pěstování olejnatých plodů

 01.27 Pěstování rostlin pro výrobu nápojů

 01.28 Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin

 01.29 Pěstování ostatních trvalých plodin

 01.30 Množení rostlin

 01.41 Chov mléčného skotu

 01.42 Chov jiného skotu

 01.43 Chov koní a jiných koňovitých

 01.44 Chov velbloudů a velbloudovitých

 01.45 Chov ovcí a koz

 01.46 Chov prasat

 01.47 Chov drůbeže

 01.49 Chov ostatních zvířat

 01.50 Smíšené hospodářství

 01.61 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu



 01.62 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu

 01.63 Posklizňové činnosti

 01.64 Zpracování osiva pro účely množení

 01.70 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti

 02.10 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

 02.20 Těžba dřeva

 02.30 Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva

 02.40 Podpůrné činnosti pro lesnictví

 03.11 Mořský rybolov

 03.12 Sladkovodní rybolov

 03.21 Mořská akvakultura

 03.22 Sladkovodní akvakultura

 05.10 Těžba a úprava černého uhlí

 05.20 Těžba a úprava hnědého uhlí

 06.10 Těžba ropy

 06.20 Těžba zemního plynu

 07.10 Těžba a úprava železných rud

 07.21 Těžba a úprava uranových a thoriových rud

 07.29 Těžba a úprava ostatních neželezných rud

 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy

a břidlice

 08.12 Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu

 08.91 Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

 08.92 Těžba rašeliny

 08.93 Těžba soli

 08.99 Ostatní těžba a dobývání j. n.

 09.10 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu

 09.90 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání

 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího

 10.12 Zpracování a konzervování drůbežího masa

 10.13 Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

 10.20 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

 10.31 Zpracování a konzervování brambor



 10.32 Výroba ovocných a zeleninových šťáv

 10.39 Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

 10.41 Výroba olejů a tuků

 10.42 Výroba margarínu a podobných jedlých tuků

 10.51 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

 10.52 Výroba zmrzliny

 10.61 Výroba mlýnských výrobků

 10.62 Výroba škrobárenských výrobků

 10.71 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

 10.72 Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků

 10.73 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

 10.81 Výroba cukru

 10.82 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek

 10.83 Zpracování čaje a kávy

 10.84 Výroba koření a aromatických výtažků

 10.85 Výroba hotových pokrmů

 10.86 Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

 10.89 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.

 10.91 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata

 10.92 Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

 11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin

 11.02 Výroba vína z vinných hroznů

 11.03 Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín

 11.04 Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

 11.05 Výroba piva

 11.06 Výroba sladu

 11.07 Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví

 12.00 Výroba tabákových výrobků

 13.10 Úprava a spřádání textilních vláken a příze

 13.20 Tkaní textilií

 13.30 Konečná úprava textilií

 13.91 Výroba pletených a háčkovaných materiálů

 13.92 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů



 13.93 Výroba koberců a kobercových předložek

 13.94 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků

 13.95 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

 13.96 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií

 13.99 Výroba ostatních textilií j. n.

 14.11 Výroba kožených oděvů

 14.12 Výroba pracovních oděvů

 14.13 Výroba ostatních svrchních oděvů

 14.14 Výroba osobního prádla

 14.19 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků

 14.20 Výroba kožešinových výrobků

 14.31 Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků

 14.39 Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů

 15.11 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin

 15.12 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

 15.20 Výroba obuvi

 16.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva

 16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva

 16.22 Výroba sestavených parketových podlah

 16.23 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

 16.24 Výroba dřevěných obalů

 16.29 Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,

kromě nábytku

 17.11 Výroba buničiny

 17.12 Výroba papíru a lepenky

 17.21 Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů

 17.22 Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru

 17.23 Výroba kancelářských potřeb z papíru

 17.24 Výroba tapet

 17.29 Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky

 18.11 Tisk novin

 18.12 Tisk ostatní, kromě novin

 18.13 Příprava tisku a digitálních dat



 18.14 Vázání a související činnosti

 18.20 Rozmnožování nahraných nosičů

 19.10 Výroba koksárenských produktů

 19.20 Výroba rafinovaných ropných produktů

 20.11 Výroba technických plynů

 20.12 Výroba barviv a pigmentů

 20.13 Výroba jiných základních anorganických chemických látek

 20.14 Výroba jiných základních organických chemických látek

 20.15 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin

 20.16 Výroba plastů v primárních formách

 20.17 Výroba syntetického kaučuku v primárních formách

 20.20 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

 20.30 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských

barev a tmelů

 20.41 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků

 20.42 Výroba parfémů a toaletních přípravků

 20.51 Výroba výbušnin

 20.52 Výroba klihů

 20.53 Výroba vonných silic

 20.59 Výroba ostatních chemických výrobků j. n.

 20.60 Výroba chemických vláken

 21.10 Výroba základních farmaceutických výrobků

 21.20 Výroba farmaceutických přípravků

 22.11 Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik

 22.19 Výroba ostatních pryžových výrobků

 22.21 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

 22.22 Výroba plastových obalů

 22.23 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví

 22.29 Výroba ostatních plastových výrobků

 23.11 Výroba plochého skla

 23.12 Tvarování a zpracování plochého skla

 23.13 Výroba dutého skla

 23.14 Výroba skleněných vláken



 23.19 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického

 23.20 Výroba žáruvzdorných výrobků

 23.31 Výroba keramických obkládaček a dlaždic

 23.32 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

 23.41 Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost

a ozdobných předmětů

 23.42 Výroba keramických sanitárních výrobků

 23.43 Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství

 23.44 Výroba ostatních technických keramických výrobků

 23.49 Výroba ostatních keramických výrobků

 23.51 Výroba cementu

 23.52 Výroba vápna a sádry

 23.61 Výroba betonových výrobků pro stavební účely

 23.62 Výroba sádrových výrobků pro stavební účely

 23.63 Výroba betonu připraveného k lití

 23.64 Výroba malt

 23.65 Výroba vláknitých cementů

 23.69 Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

 23.70 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů

 23.91 Výroba brusiv

 23.99 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

 24.10 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za

studena), tváření výrobků za tepla

 24.20 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních

tvarovek

 24.31 Tažení tyčí za studena

 24.32 Válcování ocelových úzkých pásů za studena

 24.33 Tváření ocelových profilů za studena

 24.34 Tažení ocelového drátu za studena

 24.41 Výroba a hutní zpracování drahých kovů

 24.42 Výroba a hutní zpracování hliníku

 24.43 Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu

 24.44 Výroba a hutní zpracování mědi

 24.45 Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů



 24.46 Zpracování jaderného paliva

 24.51 Výroba odlitků z litiny

 24.52 Výroba odlitků z oceli

 24.53 Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů

 24.54 Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů

 25.11 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

 25.12 Výroba kovových dveří a oken

 25.21 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení

 25.29 Výroba kovových nádrží a zásobníků

 25.30 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení

 25.40 Výroba zbraní a střeliva

 25.50 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

 25.61 Povrchová úprava a zušlechťování kovů

 25.62 Obrábění

 25.71 Výroba nožířských výrobků

 25.72 Výroba zámků a kování

 25.73 Výroba nástrojů a nářadí

 25.91 Výroba ocelových sudů a podobných nádob

 25.92 Výroba drobných kovových obalů

 25.93 Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin

 25.94 Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity

 25.99 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

 26.11 Výroba elektronických součástek

 26.12 Výroba osazených elektronických desek

 26.20 Výroba počítačů a periferních zařízení

 26.30 Výroba komunikačních zařízení

 26.40 Výroba spotřební elektroniky

 26.51 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů

 26.52 Výroba časoměrných přístrojů

 26.60 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

 26.70 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

 26.80 Výroba magnetických a optických médií

 27.11 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů



 27.12 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

 27.20 Výroba baterií a akumulátorů

 27.31 Výroba optických kabelů

 27.32 Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.

 27.33 Výroba elektroinstalačních zařízení

 27.40 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

 27.51 Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

 27.52 Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

 27.90 Výroba ostatních elektrických zařízení

 28.11 Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

 28.12 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení

 28.13 Výroba ostatních čerpadel a kompresorů

 28.14 Výroba ostatních potrubních armatur

 28.15 Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků

 28.21 Výroba pecí a hořáků pro topeniště

 28.22 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení

 28.23 Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení

 28.24 Výroba ručních mechanizovaných nástrojů

 28.25 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení

 28.29 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.

 28.30 Výroba zemědělských a lesnických strojů

 28.41 Výroba kovoobráběcích strojů

 28.49 Výroba ostatních obráběcích strojů

 28.91 Výroba strojů pro metalurgii

 28.92 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví

 28.93 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku

 28.94 Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní

 28.95 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky

 28.96 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže

 28.99 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.

 29.10 Výroba motorových vozidel a jejich motorů

 29.31 Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla

 29.32 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla



 30.11 Stavba lodí a plavidel

 30.12 Stavba rekreačních a sportovních člunů

 30.20 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

 30.30 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

 30.40 Výroba vojenských bojových vozidel

 30.91 Výroba motocyklů

 30.92 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy

 30.99 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.

 31.01 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů

 31.02 Výroba kuchyňského nábytku

 31.03 Výroba matrací

 31.09 Výroba ostatního nábytku

 32.11 Ražení mincí

 32.12 Výroba klenotů a příbuzných výrobků

 32.13 Výroba bižuterie a příbuzných výrobků

 32.20 Výroba hudebních nástrojů

 32.30 Výroba sportovních potřeb

 32.40 Výroba her a hraček

 32.50 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

 32.91 Výroba košťat a kartáčnických výrobků

 32.99 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.

 33.11 Opravy kovodělných výrobků

 33.12 Opravy strojů

 33.13 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení

 33.14 Opravy elektrických zařízení

 33.15 Opravy a údržba lodí a člunů

 33.16 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí

 33.17 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.

 33.19 Opravy ostatních zařízení

 33.20 Instalace průmyslových strojů a zařízení

 35.11 Výroba elektřiny

 35.12 Přenos elektřiny

 35.13 Rozvod elektřiny



 35.14 Obchod s elektřinou

 35.21 Výroba plynu

 35.22 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

 35.23 Obchod s plynem prostřednictvím sítí

 35.30 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu

 36.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody

 37.00 Činnosti související s odpadními vodami

 38.11 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných

 38.12 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů

 38.21 Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných

 38.22 Odstraňování nebezpečných odpadů

 38.31 Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace

 38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení

 39.00 Sanace a jiné činnosti související s odpady

 41.10 Developerská činnost

 41.20 Výstavba bytových a nebytových budov

 42.11 Výstavba silnic a dálnic

 42.12 Výstavba železnic a podzemních drah

 42.13 Výstavba mostů a tunelů

 42.21 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

 42.22 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace

 42.91 Výstavba vodních děl

 42.99 Výstavba ostatních staveb j. n.

 43.11 Demolice

 43.12 Příprava staveniště

 43.13 Průzkumné vrtné práce

 43.21 Elektrické instalace

 43.22 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

 43.29 Ostatní stavební instalace

 43.31 Omítkářské práce

 43.32 Truhlářské práce

 43.33 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

 43.34 Sklenářské, malířské a natěračské práce



 43.39 Ostatní kompletační a dokončovací práce

 43.91 Pokrývačské práce

 43.99 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.

 45.11 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly

 45.19 Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů

 45.20 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

 45.31 Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

 45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

 45.40 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

 46.11 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními

zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary

 46.12 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami,

kovy a průmyslovými chemikáliemi

 46.13 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a

stavebními materiály

 46.14 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji,

průmyslovým zařízením, loděmi a letadly

 46.15 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem,

železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost

 46.16 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy,

kožešinami, obuví a koženými výrobky

 46.17 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami,

nápoji, tabákem a tabákovými výrobky

 46.18 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný

velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky

 46.19 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný

velkoobchod v zastoupení

 46.21 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy

 46.22 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami

 46.23 Velkoobchod s živými zvířaty

 46.24 Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi

 46.31 Velkoobchod s ovocem a zeleninou

 46.32 Velkoobchod s masem a masnými výrobky

 46.33 Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky

 46.34 Velkoobchod s nápoji



 46.35 Velkoobchod s tabákovými výrobky

 46.36 Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami

 46.37 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

 46.38 Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů

a měkkýšů

 46.39 Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

 46.41 Velkoobchod s textilem

 46.42 Velkoobchod s oděvy a obuví

 46.43 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

 46.44 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími

prostředky

 46.45 Velkoobchod s kosmetickými výrobky

 46.46 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky

 46.47 Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly

 46.48 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

 46.49 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost

 46.51 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

 46.52 Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly

 46.61 Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

 46.62 Velkoobchod s obráběcími stroji

 46.63 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením

 46.64 Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími

stroji

 46.65 Velkoobchod s kancelářským nábytkem

 46.66 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením

 46.69 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením

 46.71 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky

 46.72 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

 46.73 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením

 46.74 Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými

potřebami

 46.75 Velkoobchod s chemickými výrobky

 46.76 Velkoobchod s ostatními meziprodukty

 46.77 Velkoobchod s odpadem a šrotem



 46.90 Nespecializovaný velkoobchod

 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků

v nespecializovaných prodejnách

 47.19 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

 47.21 Maloobchod s ovocem a zeleninou

 47.22 Maloobchod s masem a masnými výrobky

 47.23 Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši

 47.24 Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami

 47.25 Maloobchod s nápoji

 47.26 Maloobchod s tabákovými výrobky

 47.29 Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách

 47.30 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

 47.41 Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

 47.42 Maloobchod s telekomunikačním zařízením

 47.43 Maloobchod s audio- a videozařízením

 47.51 Maloobchod s textilem

 47.52 Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily

 47.53 Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady

 47.54 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

 47.59 Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost

ve specializovaných prodejnách

 47.61 Maloobchod s knihami

 47.62 Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím

 47.63 Maloobchod s audio- a videozáznamy

 47.64 Maloobchod se sportovním vybavením

 47.65 Maloobchod s hrami a hračkami

 47.71 Maloobchod s oděvy

 47.72 Maloobchod s obuví a koženými výrobky

 47.73 Maloobchod s farmaceutickými přípravky

 47.74 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky

 47.75 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky

 47.76 Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a

krmivy pro ně

 47.77 Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty



 47.78 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách

 47.79 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách

 47.81 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích

a na trzích

 47.82 Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích

 47.89 Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích

 47.91 Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby

 47.99 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

 49.10 Železniční osobní doprava meziměstská

 49.20 Železniční nákladní doprava

 49.31 Městská a příměstská pozemní osobní doprava

 49.32 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem

 49.39 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.

 49.41 Silniční nákladní doprava

 49.42 Stěhovací služby

 49.50 Potrubní doprava

 50.10 Námořní a pobřežní osobní doprava

 50.20 Námořní a pobřežní nákladní doprava

 50.30 Vnitrozemská vodní osobní doprava

 50.40 Vnitrozemská vodní nákladní doprava

 51.10 Letecká osobní doprava

 51.21 Letecká nákladní doprava

 51.22 Kosmická doprava

 52.10 Skladování

 52.21 Činnosti související s pozemní dopravou

 52.22 Činnosti související s vodní dopravou

 52.23 Činnosti související s leteckou dopravou

 52.24 Manipulace s nákladem

 52.29 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě

 53.10 Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence

 53.20 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti

 55.10 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

 55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování



 55.30 Kempy a tábořiště

 55.90 Ostatní ubytování

 56.10 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

 56.21 Poskytování cateringových služeb

 56.29 Poskytování ostatních stravovacích služeb

 56.30 Pohostinství

 58.11 Vydávání knih

 58.12 Vydávání adresářů a jiných seznamů

 58.13 Vydávání novin

 58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

 58.19 Ostatní vydavatelské činnosti

 58.21 Vydávání počítačových her

 58.29 Ostatní vydávání softwaru

 59.11 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů

 59.12 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů

 59.13 Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů

 59.14 Promítání filmů

 59.20 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti

 60.10 Rozhlasové vysílání

 60.20 Tvorba televizních programů a televizní vysílání

 61.10 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí

 61.20 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

 61.30 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí

 61.90 Ostatní telekomunikační činnosti

 62.01 Programování

 62.02 Poradenství v oblasti informačních technologií

 62.03 Správa počítačového vybavení

 62.09 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií

 63.11 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem

 63.12 Činnosti související s webovými portály

 63.91 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

 63.99 Ostatní informační činnosti j. n.

 64.11 Centrální bankovnictví



 64.19 Ostatní peněžní zprostředkování

 64.20 Činnosti holdingových společností

 64.30 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

 64.91 Finanční leasing

 64.92 Ostatní poskytování úvěrů

 64.99 Ostatní finanční zprostředkování j. n.

 65.11 Životní pojištění

 65.12 Neživotní pojištění

 65.20 Zajištění

 65.30 Penzijní financování

 66.11 Řízení a správa finančních trhů

 66.12 Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách

 66.19 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

 66.21 Vyhodnocování rizik a škod

 66.22 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů

 66.29 Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním

financováním

 66.30 Správa fondů

 68.10 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

 68.20 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

 68.31 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

 68.32 Správa nemovitostí na základě smlouvy

 69.10 Právní činnosti

 69.20 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

 70.10 Činnosti vedení podniků

 70.21 Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace

 70.22 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

 71.11 Architektonické činnosti

 71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství

 71.20 Technické zkoušky a analýzy

 72.11 Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie

 72.19 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

 72.20 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd



 73.11 Činnosti reklamních agentur

 73.12 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru

 73.20 Průzkum trhu a veřejného mínění

 74.10 Specializované návrhářské činnosti

 74.20 Fotografické činnosti

 74.30 Překladatelské a tlumočnické činnosti

 74.90 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

 75.00 Veterinární činnosti

 77.11 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě

motocyklů

 77.12 Pronájem a leasing nákladních automobilů

 77.21 Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb

 77.22 Pronájem videokazet a disků

 77.29 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně

pro domácnost

 77.31 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

 77.32 Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení

 77.33 Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů

 77.34 Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků

 77.35 Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků

 77.39 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.

 77.40 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných

autorským právem

 78.10 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

 78.20 Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu

 78.30 Ostatní poskytování lidských zdrojů

 79.11 Činnosti cestovních agentur

 79.12 Činnosti cestovních kanceláří

 79.90 Ostatní rezervační a související činnosti

 80.10 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

 80.20 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů

 80.30 Pátrací činnosti

 81.10 Kombinované pomocné činnosti

 81.21 Všeobecný úklid budov



 81.22 Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení

 81.29 Ostatní úklidové činnosti

 81.30 Činnosti související s úpravou krajiny

 82.11 Univerzální administrativní činnosti

 82.19 Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské

podpůrné činnosti

 82.20 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu

 82.30 Pořádání konferencí a hospodářských výstav

 82.91 Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka

 82.92 Balicí činnosti

 82.99 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

 84.11 Všeobecné činnosti veřejné správy

 84.12 Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním,

kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení

 84.13 Regulace a podpora podnikatelského prostředí

 84.21 Činnosti v oblasti zahraničních věcí

 84.22 Činnosti v oblasti obrany

 84.23 Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví

 84.24 Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti

 84.25 Činnosti v oblasti protipožární ochrany

 84.30 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

 85.10 Předškolní vzdělávání

 85.20 Primární vzdělávání

 85.31 Sekundární všeobecné vzdělávání

 85.32 Sekundární odborné vzdělávání

 85.41 Postsekundární nikoli terciární vzdělávání

 85.42 Terciární vzdělávání

 85.51 Sportovní a rekreační vzdělávání

 85.52 Umělecké vzdělávání

 85.53 Činnosti autoškol a jiných škol řízení

 85.59 Ostatní vzdělávání j. n.

 85.60 Podpůrné činnosti ve vzdělávání

 86.10 Ústavní zdravotní péče



 86.21 Všeobecná ambulantní zdravotní péče

 86.22 Specializovaná ambulantní zdravotní péče

 86.23 Zubní péče

 86.90 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí

 87.10 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

 87.20 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a

osoby závislé na návykových látkách

 87.30 Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 87.90 Ostatní pobytové služby sociální péče

 88.10 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním

postižením

 88.91 Sociální služby poskytované dětem

 88.99 Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.

 90.01 Scénická umění

 90.02 Podpůrné činnosti pro scénická umění

 90.03 Umělecká tvorba

 90.04 Provozování kulturních zařízení

 91.01 Činnosti knihoven a archivů

 91.02 Činnosti muzeí

 91.03 Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických

zajímavostí

 91.04 Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních

parků

 92.00 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

 93.11 Provozování sportovních zařízení

 93.12 Činnosti sportovních klubů

 93.13 Činnosti fitcenter

 93.19 Ostatní sportovní činnosti

 93.21 Činnosti lunaparků a zábavních parků

 93.29 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

 94.11 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

 94.12 Činnosti profesních organizací

 94.20 Činnosti odborových svazů

 94.91 Činnosti náboženských organizací



 94.92 Činnosti politických stran a organizací

 94.99 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování

společných zájmů j. n.

 95.11 Opravy počítačů a periferních zařízení

 95.12 Opravy komunikačních zařízení

 95.21 Opravy spotřební elektroniky

 95.22 Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu

 95.23 Opravy obuvi a kožených výrobků

 95.24 Opravy nábytku a bytového zařízení

 95.25 Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků

 95.29 Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

 96.01 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

 96.02 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti

 96.03 Pohřební a související činnosti

 96.04 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

 96.09 Poskytování ostatních osobních služeb j. n.

 97.00 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

 98.10 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

 98.20 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

 99.00 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

4. Počet (kmenových) zaměstnanců organizace k 31.
12. 2021: *

 Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.

Prosím napište svou odpověď zde:

Otázky, které se týkají kvality na trhu nabízených
vzdělávacích programů (vyjma rekvalifikací)



5. Pomocí škály, prosím, ohodnoťte, jak složité je pro
Vás jako zaměstnavatele zajišťovat u zaměstnanců
znalosti a dovednosti potřebné k výkonu práce
(zejména s ohledem na zavádění automatizace,
robotizace a digitalizace), a to z pohledu: *
Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

1 2 3 4 5 6 7

logistiky práce

financí

zájmu samotných

pracovníků

Škála je nastavena od 1 = "není to složité" do 7 = "je to složité".

Pokud využíváte ještě další pohled, použijte následující volitelnou možnost.

Volitelná možnost přidání dalšího pohledu / dalších
pohledů:
Zde můžete doplnit až 3 další pohledy, po vyplnění textového pole se níže zobrazí škála

pro jeho hodnocení.

Hodnocení pohledu "jiné I." *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověd NEBYLA k otázce '6 [blokII01volitelne]' (Volitelná možnost přidání dalšího

pohledu / dalších pohledů:)

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

1 2 3 4 5 6 7

jiné I.

Škála je nastavena od 1 = "není to složité" do 7 = "je to složité".



Hodnocení pohledu "jiné II." *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověd NEBYLA k otázce '6 [blokII01volitelne]' (Volitelná možnost přidání dalšího

pohledu / dalších pohledů:)

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

1 2 3 4 5 6 7

jiné II.

Škála je nastavena od 1 = "není to složité" do 7 = "je to složité".

Hodnocení pohledu "jiné III." *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověd NEBYLA k otázce '6 [blokII01volitelne]' (Volitelná možnost přidání dalšího

pohledu / dalších pohledů:)

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

1 2 3 4 5 6 7

jiné III.

Škála je nastavena od 1 = "není to složité" do 7 = "je to složité".

6. Jste spokojeni s odborným zaměřením nabízených
vzdělávacích kurzů (vyjma rekvalifikací), zvyšující
odborné znalosti a dovednosti potřebné pro výkon
zaměstnání? *

 Zvolte jednu z následujících odpovědí

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 neumím posoudit, nemám přehled

 ano

 ne



7. Jste spokojeni s kvalitou nabízených vzdělávacích
kurzů (vyjma rekvalifikací), zvyšující odborné znalosti
a dovednosti potřebné pro výkon zaměstnání? *

 Zvolte jednu z následujících odpovědí

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 kurzy nevyužíváme, nemohu posoudit

 ano

 ne

Prostor pro doplnění Vašich odpovědí na této stránce:
Prosím napište svou odpověď zde:

Otázky týkající se zaměstnanecké rekvalifikace

8. Spolupracujete s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) při
poskytování zaměstnanecké rekvalifikace svým
zaměstnancům? *
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne



9. Podílí se Vaši zaměstnanci na výuce? *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '13 [blokIII01]' (8. Spolupracujete s Úřadem práce ČR (ÚP

ČR) při poskytování zaměstnanecké rekvalifikace svým zaměstnancům?)

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

10. Máte školící centrum? *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '13 [blokIII01]' (8. Spolupracujete s Úřadem práce ČR (ÚP

ČR) při poskytování zaměstnanecké rekvalifikace svým zaměstnancům?)

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

11. Na uvedené škále označte míru úspěšnosti
zaměstnanecké rekvalifikace/zaměstnaneckých
rekvalifikací, tj. zda zaměstnanci získali potřebné
znalosti a dovednosti pro výkon zaměstnání: *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '13 [blokIII01]' (8. Spolupracujete s Úřadem práce ČR (ÚP

ČR) při poskytování zaměstnanecké rekvalifikace svým zaměstnancům?)

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

1 2 3 4 5 6 7

úspěšnost

Škála je nastavena od 1 = "nezískali potřebné kompetence" do 7 = "plně získali potřebné

kompetence".



12. Zjišťuje od Vás ÚP ČR zpětnou vazbu o dosažené
kvalitě zaměstnaneckých rekvalifikací, tj. zda
zaměstnanci rekvalifikací skutečně získali potřebné
znalosti a dovednosti pro výkon profese, na kterou se
rekvalifikovali? *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '13 [blokIII01]' (8. Spolupracujete s Úřadem práce ČR (ÚP

ČR) při poskytování zaměstnanecké rekvalifikace svým zaměstnancům?)

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

Prostor pro doplnění Vašich odpovědí na této stránce:
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '13 [blokIII01]' (8. Spolupracujete s Úřadem práce ČR (ÚP

ČR) při poskytování zaměstnanecké rekvalifikace svým zaměstnancům?)

Prosím napište svou odpověď zde:

Otázky týkající se rekvalifikací, které
zabezpečuje/hradí ÚP ČR uchazečům a zájemcům
o zaměstnání



13. Zaměstnáváte osoby, které prošly rekvalifikačním
kurzem (bez zaměstnanecké rekvalifikace)? *
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

14. V případě, že tito zaměstnanci vykonávají profesi,
na kterou byli rekvalifikováni, označte, prosím, na
přiložené škále míru úspěšnosti rekvalifikací, tj. zda
zaměstnanci získali potřebné znalosti a dovednosti pro
výkon zaměstnání: *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '19 [blokIV01]' (13. Zaměstnáváte osoby, které prošly

rekvalifikačním kurzem (bez zaměstnanecké rekvalifikace)?)

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

1 2 3 4 5 6 7

úspěšnost

Škála je nastavena od 1 = "nezískali potřebné kompetence" do 7 = "plně získali potřebné

kompetence".



15. Zjišťuje od Vás ÚP ČR zpětnou vazbu o dosažené
kvalitě vzdělávání, tj. zda zaměstnanci rekvalifikací
získali potřebné znalosti a dovednosti pro výkon
profese, na kterou se rekvalifikovali? *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '19 [blokIV01]' (13. Zaměstnáváte osoby, které prošly

rekvalifikačním kurzem (bez zaměstnanecké rekvalifikace)?)

Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

Prostor pro doplnění Vašich odpovědí na této stránce:
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '19 [blokIV01]' (13. Zaměstnáváte osoby, které prošly

rekvalifikačním kurzem (bez zaměstnanecké rekvalifikace)?)

Prosím napište svou odpověď zde:

Otázky týkající se Národní soustavy povolání
(NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK)



16. Využíváte v organizaci (v personální činnosti)
informace portálu NSP? *
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

17. Zhodnoťte důležitost tohoto nástroje: *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '23 [blokV01]' (16. Využíváte v organizaci (v personální

činnosti) informace portálu NSP?)

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

1 2 3 4 5 6 7

důležitost

Škála je nastavena od 1 = "není důležitý" do 7 = "je důležitý".

Své hodnocení, prosím, zdůvodněte: *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '23 [blokV01]' (16. Využíváte v organizaci (v personální

činnosti) informace portálu NSP?)

Prosím napište svou odpověď zde:



18. Využíváte v organizaci informace portálu NSK? *
Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností:

 Ano

 Ne

19. Zhodnoťte důležitost tohoto nástroje: *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '26 [blokV03]' (18. Využíváte v organizaci informace portálu

NSK?)

Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:

1 2 3 4 5 6 7

důležitost

Škála je nastavena od 1 = "není důležitý" do 7 = "je důležitý".

Své hodnocení, prosím, zdůvodněte: *
Na tuto otázku odpovězte pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Odpověď byla 'Ano' k otázce '26 [blokV03]' (18. Využíváte v organizaci informace portálu

NSK?)

Prosím napište svou odpověď zde:



Dostali jste se na poslední stránku, nezapomeňte stisknout tlačítko

Odeslat, Vaše odpovědi se jinak neuloží.

Odpovědi jsou uloženy, děkujeme za Vaši účast.

© 2022

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý

koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí

výzkumného úkolu 08-S4-2021-VÚBP Další vzdělávání – determinanty

zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK, řešeného Výzkumným

ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2021–2022.

Odeslat Váš průzkum.

Děkujeme Vám za vyplnění tohoto průzkumu.



Příloha 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli, kteří odpovídali na 

otázky během měsíce dubna 2022. 

Dotazníkového šetření se účastnilo 48 zaměstnavatelů. 
 
Blok I. Struktura organizací, které se účastnili dotazníkového šetření 
 
Rozdělení podle právní formy: 

 Společnost s ručením omezeným 22 

 Akciová společnost   10 

 Družstvo      2 

 Příspěvkové organizace a NNO  14 
Dle kraje, kde převážně probíhá skutečný výkon činnosti organizace, byli nejčastějšími respondenty 
organizace z Plzeňského kraje – celkem 31. 
Složení zaměstnavatelů dle předmětu ekonomické činnosti (klasifikace dle CZ-NACE) bylo skutečně 
průřezové všemi obory výroby a služeb a obsáhlo 35 různých klasifikací CZ-NACE. 
Průzkum pokryl zaměstnavatele s celkovým počtem zaměstnanců v počtu 28910, přičemž průměrný 
počet zaměstnanců u jednotlivých zaměstnavatelů byl 602. 
 
Blok II. Kvalita na trhu nabízených vzdělávacích programů (vyjma rekvalifikací) 
 
V dalším jsme od zaměstnavatelů požadovali, aby pomocí škály (stupnice 1 – 7) ohodnotili, jak složité je 
pro ně zajišťovat u zaměstnanců znalosti a dovednosti potřebné k výkonu práce (zejména s ohledem na 
zavádění automatizace, robotizace a digitalizace), a to z pohledu: 

 Logistiky práce  průměrná známka 3,50 

 Financí      3,27 

 Zájmu samotných zaměstnanců   3,85 

 Navíc uváděli další zkušenosti: 
o Identifikace dodavatele schopného pokrýt znalostně a personálně realizaci školení - 

velmi složité z hlediska dostupnosti 
o na trhu v ČR nejsou žádní "volní" odborníci a to se týká i úrovně profesních zkoušek a 

učňovského školství 
o nepředvídatelné změny legislativy 

Další otázkou bylo, jak jsou spokojeni s odborným zaměřením nabízených vzdělávacích kurzů (vyjma 
rekvalifikací), zvyšující odborné znalosti a dovednosti potřebné pro výkon zaměstnání? 
Odpovědi: 

 Neumím posoudit, nemám přehled 11 

 Ano     27 

 Ne     10 
Následovala otázka: Jste spokojeni s kvalitou nabízených vzdělávacích kurzů (vyjma rekvalifikací), 
zvyšující odborné znalosti a dovednosti potřebné pro výkon zaměstnání? 

 Kurzy nevyužíváme, nemohu posoudit 13 

 Ano     26 

 Ne       9 

 Navíc doplnili: 
o Spokojenost s kvalitou se liší podle úrovně školitele. 
o U témat soft skills je nabídka na trhu dobrá a poskytovatelé však nabízejí průměrnou 

službu v podobě krabicových řešení. Programy kombinující více analytických nástrojů, 
technik a dovedností je stále jako šafránu. Čím více přecházíme k tvrdým dovednostem 
nebo směrem k poradenství v procesech, tak nabídka zpravidla pokrývá jen základní 
úroveň znalostí. 



o Vzdělávací kurzy nejsou správně zaměřeny, získané vědomosti a znalosti nejsou 
odpovídající vzhledem k odbornostem, informace lektorů jsou povrchní a povětšinou 
neumí odpovědět na dotazy 

o Nabídka kurzů je široká, ale je těžké najít správného lektora. 
o Kvalita kurzů je různá 
o Nemohu posoudit, u nás jde o specifickou výrobu 
o Kurzy často velmi obecné nebo zastaralé. 

 
Blok III. Zaměstnanecká rekvalifikace 
 
Otázka: Spolupracujete s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) při poskytování zaměstnanecké rekvalifikace svým 
zaměstnancům? 
Odpovědi: 

 Ano 11 

 Ne 37  V případě odpovědi „Ne“ přešli respondenti k Bloku IV. 
o Podílí se vaši zaměstnanci na výuce? 
o Ano 7 
o Ne 4 
o Máte školící centrum? 
o Ano 5 
o Ne 6 
o Na škále (1-7) uvedli zaměstnavatelé úspěšnost zaměstnaneckých rekvalifikací, tj. 

zaměstnanci získali potřebné znalosti a dovednosti pro výkon zaměstnání: průměrnou 
hodnotou 4,64 

o Zjišťuje od Vás ÚP ČR zpětnou vazbu o dosažené kvalitě zaměstnaneckých rekvalifikací, 
tj. zda zaměstnanci rekvalifikací skutečně získali potřebné znalosti a dovednosti pro 
výkon profese, na kterou se rekvalifikovali? 

o Ano 9 
o Ne 2 
o Preferovaným způsobem realizace je Program POVEZ pro rekvalifikaci vlastních 

zaměstnanců v prostředí vlastního učiliště. 
 
Blok IV. Rekvalifikace, které zajišťuje/hradí ÚP ČR uchazečům a zájemcům o zaměstnání 
 
Otázka: Zaměstnáváte osoby, které prošly rekvalifikačním kurzem (bez zaměstnanecké rekvalifikace)? 
Odpovědi: 

 Ano 10 

 Ne 38 V případě odpovědi „Ne“ přešli respondenti k Bloku V. 
o Na škále (1-7) uvedli zaměstnavatelé, že v případě, kdy zaměstnanci vykonávají profesi, 

na kterou byli rekvalifikováni, měli míru úspěšnosti rekvalifikací, tj. získali potřebné 
znalosti a dovednosti pro výkon zaměstnání: průměrnou hodnotou 4,40 

o Zjišťuje od Vás ÚP ČR zpětnou vazbu o dosažené kvalitě vzdělávání, tj. zda zaměstnanci 
rekvalifikací získali potřebné znalosti a dovednosti pro výkon profese, na kterou se 
rekvalifikovali? 

o Ano 4 
o Ne 6 
o Upřesnění: Zaměstnance na rekvalifikace posílají sami, nemají pak informaci, kdo 

rekvalifikovaný z ÚP přijde. 
 
 
 



Blok V. Otázky týkající se Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK) 
 
Otázka: Využíváte v organizaci (v personální činnosti) informace portálu NSP? 
Odpovědi:  

 Ano: 13 

 Ne: 35 
o Pokud „Ano“, pak ohodnocení důležitosti tohoto nástroje (škála 1-7) bylo průměrnou 

hodnotou 4,08 

 Spektrum odpovědí: 
o Čerpáme podklady pro popis pracovního místa. 
o Používáme portál pro získávání informací 
o Poskytuje jedinečný přehled v této oblasti, požadované kvalifikace a další užitečné 

informace 
o Využíváme, protože je to nezbytné, ale umím si představit práci bez NSP i NSK 
o Je to základní nástroj pro naši práci 
o Jen částečné využití 
o NSP používám jako pomůcku, nikoli jako modlu. NSP je příliš obecně zaměřená. 
o Je dobré mít stanoveny nějaké standardy pro orientaci. 
o Používáme při výběru oborů pro studium 
o Využíváme popisů jako podkladů pro tvorbu náplně práce apod. 
o Nastavení jednotných standardů 
o Důležitost by zásadně stoupla, kdyby NSP byla všeobecně a oficiálně uznána a 

používána. 
Otázka: Využíváte v organizaci informace portálu NSK? 
Odpovědi: 

 Ano: 12 

 Ne: 36 
o Pokud „Ano“, pak ohodnocení důležitosti tohoto nástroje (škála 1-7) bylo průměrnou 

hodnotou 4,75 

 Spektrum odpovědí: 
o Čerpáme podklady pro popis pracovního místa. 
o Používáme portál pro získávání informací 
o Poskytuje jedinečný přehled v této oblasti a informace o kvalifikačních úrovních   
o Je to základní nástroj pro naši práci 
o Využití NSK je jen částečné 
o Je dobré mít stanoveny nějaké standardy pro orientaci. 
o Umožňujeme nám hledat odborníka z praxe 
o Rychlé získání informace ke kvalifikaci, kurzy apod. 
o Pomáhá specifikovat kompetence 
o Využíváme informace, spolehlivost dat a informací 
o Důležitost by zásadně stoupla, kdyby NSK byla všeobecně a oficiálně uznána a 

používána. 


