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Úvod 
 

Předložená studie je finálním výstupem analýzy zaměřené na vyhodnocení stavu vysokého školství 

v Ústeckém kraji a na jeho relevanci vzhledem k potřebám trhu práce v kraji.  Zadavatelem projektu 

je Ústecký kraj.  

Analytický projekt má vzhledem ke svému rozsahu spíše pilotní charakter a jeho cílem je upozornit na 

základní trendy a problémy, které bude třeba podrobněji vyhodnotit a na jejich základě navrhnout 

nástroje a kroky, které by kraj mohl využít pro posílení pozice vysokého školství a vysokoškolsky 

vzdělaných odborníků v regionu. 

Zadání pilotní studie vycházelo ze skutečnosti, že dostupnost vysokoškolsky vzdělané pracovní síly, 

zejména v technických oborech, je jedním z klíčových problémů rozvoje kraje. V souvislosti se 

zadáním projektu je obsah analýzy zaměřen na dva hlavní problémové okruhy: a) Analýzu rovnováhy 

nabídky a poptávky po znalostech a dovednostech v Ústeckém kraji na úrovni vysokoškolského 

vzdělání, b)  Analýzu uplatnitelnosti absolventů vybraných VŠ působících v Ústeckém kraji.  

První okruh je rozpracován do tří kapitol. Obsahem první kapitoly je zmapování trendů ve vývoji 

vysoce kvalifikovaných pracovních sil v regionu, které jsou porovnávány s trendy projevujícími se 

v ostatních krajích ČR. Je zde rozebrána intenzita vysokoškolského studia mladých lidí ve věku 19-26 

let, kteří tvoří hlavní vzdělanostní potenciál kraje. Podrobněji jsou sledovány různé faktory, které 

mohou zájem o vysokoškolské studium ovlivňovat. Patří sem kromě demografických faktorů také 

rozsah a struktura středoškoláků a maturantů jakožto základny, která je zdrojem budoucích studentů 

VŠ a úspěšnost adeptů při přijímání na vysoké školy. Důležitá je volba místa studia a proto bylo 

sledováno, v jaké míře zůstávají mladí adepti studovat na vysokých školách v kraji a v jaké míře a kam 

odcházejí mimo kraj. Sledován je i pohled z druhé strany, tj. na kapacitu místních škol a rozsah a 

strukturu jejich studentů bez ohledu na to, odkud přišli, přičemž je rozlišována bakalářská, 

magisterská a doktorská úroveň studia.  Vzhledem k důležitosti technických profesí, které jsou klíčové 

pro další rozvoj regionu, byla zvláštní pozornost věnována studentům technických oborů a 

informatiky a absolventům technických a chemicko-technologických fakult.  

Terciární studium nelze ztotožnit pouze s vysokoškolským, proto byla provedena také analýza 

absolventů vyšších odborných škol, které představují pro část mladých lidí uspokojivou alternativu 

k získání vyššího stupně vzdělání a které jsou i relativně dobře akceptovány zaměstnavateli.  

Druhá kapitola je věnována vývoji poptávky po kvalifikovaných pracovních silách v regionu 

Ústeckého kraje. Je vyhodnocena zaměstnanost v kvalifikačně náročných profesích, její vývoj a 

srovnání se situací v jiných krajích. Nezaměstnanost je inverzním obrazem poptávky po kvalifikované 

práci, přičemž je sledován její vývoj, kvalifikační struktura a míra propouštění pracovníků 

v jednotlivých odvětvích. Vzhledem k tomu, že mzdy jsou důležitým faktorem poptávky po pracovní 

síle, je vyhodnocena i mzdová atraktivita vysokoškolských profesí v kraji. 

Třetí kapitola analyzuje nabídku volných pracovních míst v kraji. Základem pro tuto analýzu je 

vytvořená jednotná databáze volných pracovních míst, kdy byla použita specificky vyvinutá metodika 

postupu. Je sledována struktura inzerovaných nabídek práce v Ústeckém kraji a porovnávána s 

nabídkou v ostatních krajích, zejména v krajích sousedících. Specifická pozornost je zaměřena na 
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vysoce kvalifikované profese specialistů a kvalifikovaných techniků. Je také uvedeno Top 30 

nejpoptávanějších profesí v kraji. 

Druhý problémový okruh je zaměřen na analýzu uplatnitelnosti absolventů vybraných škol/fakult 

působících v kraji, která je obsahem čtvrté kapitoly. Základem jsou data získaná realizací 

dotazníkového šetření mezi absolventy dvou fakult UJEP (Pedagogické fakulty a Fakulty výrobních 

technologií a managementu), s nimiž byla navázána úzká spolupráce nezbytná pro zajištění kontaktů 

na absolventy. Tato kapitola obsahuje popis metodiky dotazníkového šetření a základní přehled jeho 

výsledků. Dotazník byl koncipován tak, aby byl zjištěn rozsah a oblasti uplatnění absolventů, jejich 

zkušenosti s pozicí na trhu práce, obtíže, se kterými se setkávají při svém uplatnění, a tendence zůstat 

v Ústeckém kraji či jej spíše opustit. Jsou také zjišťovány názory absolventů na přínos studia a na 

úroveň, v jaké je škola připravila pro trh práce. Data jsou členěna dle jednotlivých studijních 

programů vybraných fakult.  
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I. Trendy ve vývoji zdrojů vysoce kvalifikovaných pracovních sil 

v regionu 
 

I.1  Vysokoškolsky vzdělaná populace 
Ústecký kraj ve srovnání s ostatními kraji čelí určité nevýhodě z hlediska podílu vysokoškolsky 

vzdělané populace. V roce 2014 se takto vzdělané obyvatelstvo Ústeckého kraje podílelo na 

populační skupině 25-64 let 18 %, což byl společně s Karlovarským krajem nejnižší podíl. Tato 

nepříznivá situace v obou krajích je dlouhodobou záležitostí, k jejímuž zvratu může dojít pouze tehdy, 

pokud se zvýší zájem a úspěšnost mladých lidí v obou krajích o tuto úroveň vzdělání a současně bude 

v krajích dostatek pracovních příležitostí, ve kterých bude možné nabytou kvalifikaci využít.  

Graf 1: Podíl vysokoškolsky vzdělané populace na věkové skupině 25-64 let 

 

Zdroj: VŠPS, vlastní výpočty 

V Ústeckém kraji, stejně jako i v ostatních krajích se podíl vysokoškolsky vzdělané populace postupně 

zvyšuje s tím, jak se zvyšují vzdělávací příležitosti a jejich spektrum, nicméně tempo tohoto přírůstku 

(nárůst o 9 procentních bodů za v období 2005-2014) je v Ústeckém kraji více méně srovnatelné 

s převážnou většinou krajů, což vede k setrvalému zaostávání za ostatními kraji.  Ústecký kraj má však 

komparativní výhodu v lidnatosti, takže i přes nepříznivý podíl vysokoškolsky vzdělaných tvoří tato 

populace nezanedbatelnou část pracovní síly ČR ve věku 25-64 let. S více jak 84 tisíci vysokoškolsky 

vzdělaných představuje Ústecký kraj po Praze, Jihomoravském, Moravskoslezském a Středočeském 

kraji největší koncentraci takto vzdělané populace.  

Tabulka1: Vývoj podílu vysokoškolsky vzdělané populace na populaci ve věku 25-64 let  

Kraj 
podíl VŠ vzdělaných 

Počet VŠ 
vzdělaných 

2005 2010 2013 2014 2014 

Praha 33% 42% 47% 48% 348 501 

Jihomoravský 19% 24% 32% 31% 205 802 

Středočeský 12% 17% 23% 25% 186 899 

Pardubický 14% 16% 20% 23% 66 316 

Zlínský 14% 18% 21% 22% 74 029 

Jihočeský 13% 17% 23% 22% 79 669 
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Královéhradecký 13% 18% 21% 22% 25 118 

Plzeňský 12% 18% 22% 22% 71 002 

Olomoucký 15% 16% 19% 22% 77 573 

Moravskoslezský 12% 18% 22% 21% 145 832 

Liberecký 11% 15% 22% 21% 51 481 

Vysočina 12% 15% 17% 20% 57 139 

Ústecký 9% 10% 15% 18% 84 433 

Karlovarský 10% 11% 14% 15% 67 478 

Zdroj: VŠPS. 

 I.2   Intenzita vysokoškolského studia v Ústeckém kraji a faktory jejího 

vývoje 

I.2.1 Intenzita vysokoškolského studia  

Ve srovnání s ostatními kraji se mladá populace Ústeckého kraje v menší míře zapojuje do 

vysokoškolského vzdělávání. V roce 2014 pouze 17 % z populace ve věku typickém pro studium 

vysoké školy studovala vysokou školu, ať již soukromou či veřejnou, v Ústeckém či jiném kraji. 

V tomto ohledu byla nejaktivnější mladá populace ve Zlínském, kraji, kde 28 % osob ve věku 19- 26 

let s trvalým bydlištěm v tomto kraji se vzdělávalo na vysokých školách.  

Graf 2: Podíl studentů VŠ s bydlištěm v jednotlivých krajích na věkové skupině 19-26 let v kraji v roce 2014 (v %) 

 
Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx;https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2014; 

vlastní výpočty 

Intenzita vysokoškolského vzdělávání je ovlivněna celou řadou podmínek a faktorů, které se 

v jednotlivých regionech liší. Stručné charakteristice alespoň základních faktorů je věnována 

pozornost v následující části studie.   

 

I.2.2 Faktory ovlivňující intenzitu studia na vysokých školách 

V této části studie je pozornost věnována demografickému vývoji, zejména vývoji populace ve věku 

typickém pro studium na vysoké škole. Vzhledem k tomu, že nezbytným předpokladem pro zahájení 

http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx
https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2014
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vysokoškolského studia je úspěšné složení maturitní zkoušky, je analyzován také vývoj počtu a podílu 

maturantů a jejich zájem o vysokoškolské studium. Dalším sledovaným faktorem je úspěšnost při 

přijímání na vysoké školy, a to jak na soukromé, tak veřejné vysoké školy. Tato úspěšnost svědčí 

nejen o rozdílných požadavcích, které jsou na adepty kladeny při přijímacím řízení, ale i o kvalitě 

středoškolského vzdělávání. Studijní příležitosti nacházejí mladí lidé ve všech krajích České republiky, 

je proto sledováno, ve kterých krajích mladí lidé s bydlištěm v Ústeckém kraji studují, jakým krajům, 

resp. školám dávají přednost. Na zvyšování kvalifikační úrovně trhu práce mají vliv pouze ti studenti, 

kteří studium úspěšně dokončí. Je proto sledován vývoj počtu absolventů a jejich struktura podle 

jednotlivých studijních oborů.  

Demografická situace Ústeckého kraje 

Projekce ČSÚ předpokládá, že Ústecký kraj bude mít v roce 2050 o desetinu méně obyvatel než 

v současné době, ale zůstane pátým nejlidnatějším krajem České republiky. Poklesne počet dětí a lidé 

nad 65 let budou tvořit třetinu obyvatel kraje. Počet obyvatel ve věku 15 – 64 let bude po celou dobu 

postupně klesat, což znamená, že zastoupení produktivní složky obyvatelstva na celkovém počtu 

obyvatel kraje se sníží ze 69 % v roce 2013 na 56 % v roce 2050, tj. o 13 p.b.  

Demografický pokles postihne také kohortu mládeže ve věku 19-26 let, která je potenciálním zdrojem 

vysokoškolských studentů. Tato skupina tvoří 10 % z celkového počtu obyvatel Ústeckého kraje, což 

je jen o něco málo příznivější poměr než v průměru za celou republiku (9,8 %). Tento rozdíl se nejeví 

jako významný. Podíváme-li se však na projektovaný budoucí vývoj této kohorty, je zřejmé, že ve 

střednědobém období do roku 2020 bude Ústecký kraj v relativní výhodě. Demografický pokles, který 

zasáhne všechny kraje, bude v Ústeckém kraji pomalejší než jinde a zatímco za celou ČR klesne podíl 

této mladé kohorty do roku 2020 proti úrovni z roku 2013 na zhruba tři čtvrtiny, v Ústeckém kraji to 

bude jen na 84 %. Ústecký kraj tak bude mít oproti jiným krajům, zejména oproti Praze, relativně 

příznivější věkovou strukturu a tudíž i relativně rozsáhlejší potenciální zdroj přílivu uchazečů do 

vysokoškolského studia. Bude to však pouze dočasná výhoda, neboť v dlouhodobém horizontu do 

roku 2050 se pokles počtu mládeže Ústeckého kraje dostane na stejnou trajektorii jako průměr ČR a 

jeho rozsah klesne na dvě třetiny. 

Tabulka 2: Projekce vývoje počtu věkové skupiny 19-26 do roku 2050 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2050 

Celá ČR 1 060 588 1 032 374 995 609 952 041 913 705 874 122 835 626 805 818 701 098 

Vývoj*  100% 97% 94% 90% 86% 82% 79% 76% 66% 

Ústecký kraj 91 969 90 545 89 441 88 036 86 831 84 407 81 200 77 560 61 819 

Vývoj*  100% 98% 97% 96% 94% 92% 88% 84% 67% 

*) 2013=100% Zdroj: ČSÚ. 

 Počet a struktura absolventů středních škol 

Absolventy středních škol s maturitou je možné chápat jako „základnu“, ze které se rekrutují studenti 

vysokých škol. Mladí lidé maturující v příslušném roce tvoří nejvýznamnější skupinu uchazečů o 

studium na vysokých školách v daném roce. Skupina maturantů tak reprezentuje určitý potenciál 

kraje pro příští studenty vysokých škol, i když zde hraje roli i mnoho dalších faktorů (např. 

pravděpodobnost jejich setrvání v kraji i po absolvování vysoké školy). Důležité je rovněž, do jaké 
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míry je z hlediska vyvážené pracovní síly a současných a budoucích nároků zaměstnavatelů žádoucí, 

aby všichni (nebo téměř všichni) maturanti pokračovali na vysoké škole. Proto chápeme počet 

maturantů pouze jako základní faktor, který poukazuje na limit vnitřních krajských zdrojů uchazečů o 

vysokoškolské studium. Bude-li tento limit příliš nízký, bude třeba řešit otázky, jakým způsobem do 

budoucna využít (či nevyužít) přebytečnou kapacitu vysokých škol v kraji (např. přilákáním více 

kvalitních zájemců z jiných krajů, rozšíření nabídky dalšího vzdělávání apod.). 

V návaznosti na demografický trend klesají absolutní počty absolventů všech typů středoškolských 

programů. Ve srovnání s ostatními kraji se ukazuje, že v Ústeckém kraji v posledních letech klesá 

počet maturantů nejvýrazněji. V roce 2014 maturovalo o 34 % méně mladých lidí než v roce 2010, 

v průměru za celou ČR byl tento pokles pouze o 25 %. Tento trend lze částečně připsat na vrub 

relativně (nikoli absolutně) rostoucím preferencím učňovských oborů, ve kterých počet absolventů 

poklesl za stejné období pouze o 8 %, tedy méně než celorepublikový průměr (pokles o 13 %). 

Vzhledem k menším absolutním počtům vyučených (1952 oproti 4292 maturantů) však příklon 

k učebním oborům vysvětluje pokles maturantů pouze z malé části. Lze vyslovit domněnku, že 

zavedení jednotných státních maturit v roce 2011 vedlo k neúspěšnému odmaturování části studentů 

středních škol.   

Tabulka 3: Vývoj počtu absolventů středních škol v mezikrajovém srovnání  

 Počet maturantů Vývoj (2010=100%) 

 2010 2013 2014 2010 2013 2014 

Celá ČR 88 067 75 044 64 802 100% 85% 74% 

Praha 12 383 10 257 9 152 100% 83% 74% 

Středočeský kraj 7 649 6 538 5 834 100% 85% 76% 

Jihočeský kraj 5 809 4 905 4 187 100% 84% 72% 

Plzeňský kraj 4 400 3 675 3 250 100% 84% 74% 

Karlovarský kraj 1 956 1 658 1 499 100% 85% 77% 

Ústecký kraj 6 474 5 020 4 249 100% 78% 66% 

Liberecký kraj 3 187 2 462 2 305 100% 77% 72% 

Královéhradecký kraj 4 841 4 462 3 599 100% 92% 74% 

Pardubický kraj 4 243 3 765 3 247 100% 89% 77% 

Vysočina 4 731 4 044 3 469 100% 85% 73% 

Jihomoravský kraj 10 044 8 761  7 393 100% 87% 74% 

Olomoucký kraj 5 282 4 932 4 372 100% 93% 83% 

Zlínský kraj 5 401 5 116 4 154 100% 95% 77% 

Moravskoslezský kraj 11 667 9 449 8 092 100% 81% 69% 

       

 Počet vyučených Vývoj (2010=100%) 

 2010 2013 2014 2010 2013 2014 

Celá ČR 27 701 24 945 2 4054 100% 90% 87% 

Ústecký kraj 2 123 2 058 1 952 100% 97% 92% 

Zdroj: MŠMT, Statistické ročenky školství. 

O odklonu mladých lidí od maturitního vzdělání svědčí i podíl maturantů na věkové skupině 19letých, 

která byla zvolena jako typický věk maturantů. V roce 2014 se podíl maturantů výrazně snížil ve 
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srovnání s rokem 2010, a to z původních 61 % na pouhých 46 %. Pokud přijmeme předpoklad, že 

podíl maturantů již nebude dále klesat, že dojde k jeho stabilizaci na úrovni 46 % populace 19letých, 

potom v období let 2015-2019 s výjimkou roku 2018 bude v důsledku nepříznivého demografického 

počet maturantů absolutně dále klesat. Ke zlepšení dostupnosti takto vzdělané populace dojde až 

v roce 2020.   

Tabulka 4: Podíl maturantů na věkovém ročníku 19letých (včetně projekce do roku 2020) v 

Ústeckém kraji 

  2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet 19ti-letých 10 624 10 438 9 177 8 199 7 725 7 686 7 796 7 599 7 911 

Počet maturantů 6 474 5 020 4 249 3 772 3 554 3 536 3 586 3 496 3 639 

Podíl maturantů na skupině 19letých (v%) 61 48 46 46 46 46 46 46 46 

Poznámka: Od roku 2015 - počet 19letých dle demografické projekce; počet maturantů je dopočten na základě předpokladu 
stabilizované míry podílu maturantů na úrovni roku 2014. 

 

Vzhledem k tomu, že úspěšné složení maturitní zkoušky je v ČR nezbytnou podmínkou pro 

pokračování v dalších stupních vzdělávání, situace v Ústeckém kraji se v tomto ohledu zhoršuje. Tato 

nevýhoda však může být do určité míry eliminována tím, jaký podíl maturantů pokračuje ve 

vysokoškolském vzdělání. 

 

 Zájem maturantů o studium na vysokých školách  

Zájem maturantů z Ústeckého kraje o vysokoškolské studium je pod průměrem ČR.  V roce 2014 se 

pouze 54 % maturujících v Ústeckém kraji zapsalo ke studiu na vysoké škole, zatímco průměr byl 

58 %. Prvenství v tomto ohledu drží Jihočeský kraj s 63 %, naopak ještě menší zájem než v Ústeckém 

kraji je ve Středočeském a Karlovarském kraji.  

Graf 3: Podíl maturantů daného roku (maturujících v daném kraji), kteří se zapsali na vysokou školu 

(2014) 

 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/uchazecVS.aspx, vlastní výpočty 

 

Zájem maturantů o vysokoškolské studium se obrací zejména k veřejným VŠ, v daleko menší míře 

k soukromým VŠ. Do rozhodování o volbě vysoké školy vstupuje nejen výše školného, která se na 

soukromých VŠ pohybuje obvykle v rozmezí 50-65 tisíc Kč ročně, ale i tradice příslušné školy, její 



10 
 

kapacita, regionální rozmístění, pověst mezi veřejností, ale i osobní cíle, které jednotlivec studiem na 

VŠ sleduje.  Zájem maturantů z ULK o studium na veřejných VŠ se v posledních dvou letech (2013, 

2014) oproti roku 2010 mírně zvýšil, a to ve spojitosti s odpovídajícím snížením zájmu o soukromé VŠ. 

Přihlášených na veřejné VŠ dosáhl v ULK v roce 2014 94 %, tedy shodného podílu jako za celou ČR.   

Tabulka 5: Podíl veřejných a soukromých vysokých škol na počtu přihlášených ke studiu 

  2010 2013 2014 

  ULK ČR ULK ČR ULK ČR 

Veřejné VŠ 91% 95% 93% 96% 94% 94% 

Soukromé VŠ 9% 5% 7% 4% 6% 6% 
Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/uchazecVS.aspx, vlastní výpočty 

Poznámka: Podíl je vypočten z tzv. živých přihlášených, tedy maturantů příslušného roku, kteří se skutečně dostavili 

k přijímacím zkouškám nebo byli přijati bez přijímací zkoušky. 

 

 Úspěšnost při přijímání na VŠ 

Z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly je prvním krokem úspěšnost při přijímacím řízení na 

VŠ, dalším krokem úspěšnost absolvování a konečným krokem setrvání nebo migrace do Ústeckého 

kraje. Míra úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na VŠ je vyjádřena jako procentuální podíl 

počtu přijatých ke studiu na počtu „živých“ přihlášených. Míry úspěšnosti se výrazně liší u 

soukromých a veřejných VŠ. U soukromých vysokých škol se míra úspěšnosti přijetí pohybuje za celou 

ČR minimálně na úrovni 90 %, maturanti z Ústeckého kraje v posledních letech celorepublikovou míru 

úspěšnosti dokonce převyšují a v roce 2014 bylo na soukromé vysoké školy přijato 95 % přihlášených 

maturantů z Ústeckého kraje. Tato míra úspěšnosti je do značné míry ovlivněna charakterem 

přijímacích řízení na soukromých VŠ, kterým k přijetí mnohdy stačí pouze složená maturitní zkouška. 

Tuto praxi však uplatňují i některé veřejné VŠ, resp. fakulty technického zaměření, o které je mezi 

mladými lidmi malý zájem (blíže viz v následujících částech studie).  

Příznivé je zjištění, že maturanti z Ústeckého kraje jsou stále úspěšnější při vstupu na veřejné VŠ. 

Nejen že se vyrovnala míra jejich úspěšnosti s celorepublikovým průměrem, ale dokonce jej 

v posledních dvou letech převýšila. V roce 2014 byl celorepublikový průměr úspěšnosti 57 %, u 

populace z Ústeckého kraje 62 %. Faktorů, které tento trend ovlivňují, může být celá řada a je 

otázkou, do jaké míry je jejich vliv odlišný v Ústeckém kraji od vlivu v ostatních regionech. Mezi 

obecné faktory ovlivňující úspěšnost přijetí na veřejné VŠ patří zejména klesající počty potenciálních 

adeptů vysokoškolského studia na jedné straně a zvyšující se či stabilní kapacita VŠ. Zájem VŠ naplnit 

kapacitu, který je daný způsobem financování VŠ, zvyšuje šanci na přijetí i těch zájemců, kteří by při 

výraznějším převisu poptávky po vysokoškolském studiu nad kapacitou neměli šanci na přijetí. Dalším 

faktorem může být zvyšující se podíl maturantů, kteří si ke studiu volí ty fakulty, které přijímají do 

prvních ročníků bez přijímacího řízení.  Jedná se zejména o některé fakulty technického zaměření, 

kde díky demografickému vývoji a klesajícímu zájmu mladých lidí o technické vzdělání kapacita fakult 

trvale převyšuje zájem počty uchazečů o studium. Na těchto fakultách roli přijímací řízení nahrazuje 

první ročník studia, během kterého se ukáže, kdo je schopný ve studiu pokračovat a úspěšně jej 

dokončit. Argumentem pro tento způsob přijímání je možnost uchazeče během prvního roku či 

semestru studia prokázat své schopnosti, což se nemusí každému díky stresové zátěži během 

přijímacího řízení podařit. Dalším argumentem je i neuspokojená poptávka zaměstnavatelů po 
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technicky vzdělané pracovní síle. Pozitivní faktorem ovlivňujícím zvyšující se úspěšnost při přijímání 

ke studiu na VŠ by byla zlepšující se úroveň výuky na středních školách nebo zvyšující se znalosti a 

dovednosti maturantů dané účastí na přípravných kurzech realizovaných některými VŠ (ČVUT např. 

nabízí přípravné kurzy z matematiky, fyziky).  Ověření vlivu těchto faktorů, a to, do jaké míry je jejich 

vliv odlišný od celorepublikového vlivu jde však za rámec zpracovávané studie, respektive nad rámec 

možností daných dostupnými statistickými daty.   

Graf 4: Míra úspěšnosti přijetí na vysoké školy maturantů z Ústeckého kraje a maturantů celkem za ČR

  
Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/uchazecVS.aspx, vlastní výpočty 

 

Následující graf ukazuje srovnání úspěšnosti uchazečů o studium na všech vysokých školách, 

soukromých i veřejných, podle jejich bydliště mezi jednotlivými kraji v roce 2014. Z grafu je patrné, že 

uchazeči z Ústeckého kraje mají relativně dobrou úspěšnost 62 %, což je o 4 procentní body více než 

činí tento údaj za celou ČR. Lepší úspěšnost svých uchazečů o VŠ studium vykazují pouze Jihočeský a 

Plzeňský kraj (66 % v obou případech), přibližně na stejné úrovni 62 % je Praha a Liberecký kraj. 

Pozitivně pro Ústecký kraj vyznívá zejména např. srovnání s krajem Moravskoslezským, který má 

podobnou strukturu ekonomiky, jeho uchazeči o VŠ studium jsou však úspěšní pouze v 55 %. 

Graf 5: Míra úspěšnosti přijetí na vysoké školy uchazečů z jednotlivých krajů (2014, %)  

 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/uchazecVS.aspx, vlastní výpočty 
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 Studující z Ústeckého kraje 

V roce 2014 studovalo nějakou vysokou školu po celé ČR 18 750 studentů, kteří měli bydliště 

v Ústeckém kraji. Z nich kolem 40 % studovalo na školách či fakultách lokalizovaných přímo 

v Ústeckém kraji. Zhruba stejný podíl těchto studentů odešel na vysoké školy do hlavního města 

(39,8 %). Odchod za studiem do ostatních krajů není příliš častý, významnější podíl mají pouze 

akademická centra v sousedních krajích jako je Plzeň (5,1 %) či Liberec (3,7 %) 

Tabulka 6: Krajské rozložení studentů VŠ s místem bydliště v Ústeckém a Moravskoslezském kraji 

(2014,  %) 

KRAJ STUDIA 
KRAJ BYDLIŠTĚ 

ÚLK MSK 

Praha  39,8 9,0 

Středočeský 1,2 0,1 

Jihočeský 1,3 0,3 

Plzeňský 5,1 0,2 

Karlovarský 0,4 0,1 

Ústecký 40,5 0,2 

Liberecký 3,7 0,2 

Královéhradecký 1,7 0,6 

Pardubický 0,8 0,7 

Vysočina 0,1 0,1 

Jihomoravský 3,0 15,0 

Olomoucký 1,1 9,6 

Zlínský 0,2 1,5 

Moravskoslezský 0,5 57,8 

zahraničí 0,7 4,6 
Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx 

Přitažlivost Ústeckého kraje jako místa vysokoškolských studií lze vyhodnotit podle místa bydliště 

studujících. Toto hledisko je důležité vzhledem k tomu, že určitá část studujících zůstává i po 

absolvování v místě svých studií, v místě, ve kterém strávil 3-5 let svého života. Nabídka vysokých škol 

lokalizovaných v Ústeckém kraji je atraktivní, vedle mladé populace s místem bydliště v Ústeckém 

kraji, zejména pro osoby ze Středočeského kraje, Libereckého kraje, Karlovarského kraje, tedy ze 

sousedních krajů, ale i z Prahy. Podíl studujících s místem trvalého bydliště v těchto čtyřech krajích se 

podílí na celkovém počtu studentů 23 %, podíl osob s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji 70 %. Pro 

srovnání byl zvolen Moravskoslezský kraj, ve kterém podíl osob s bydlištěm v tomto kraji je výrazně 

vyšší (76 %), vyšší je i podíl studentů ze zahraničí (6 %). Tento relativně vysoký podíl je zřejmě 

ovlivněn blízkostí a tím i atraktivitou pro studenty ze Slovenska, ale i Polska.  
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Tabulka 7: Struktura studujících VŠ v Ústeckém a Moravskoslezském kraji podle místa bydliště 

studenta (2014,  %) 

KRAJ BYDLIŠTĚ  
KRAJ STUDIA 

ÚLK MSK 

Praha  4,2 0,6 

Středočeský 8,6 0,7 

Jihočeský 0,8 0,3 

Plzeňský 0,9 0,1 

Karlovarský 4,1 0,1 

Ústecký 69,7 0,3 

Liberecký 5,9 0,1 

Královéhradecký 1,4 1,0 

Pardubický 0,9 1,3 

Vysočina 0,8 0,6 

Jihomoravský 0,3 3,0 

Olomoucký 0,4 9,2 

Zlínský 0,2 0,1 

Moravskoslezský 0,6 76,4 

zahraničí 1,2 6,0 
Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx 

 

1.2.3 Studující podle studijních oborů 

Kvalifikační základnu pro rozvoj ekonomiky průmyslových regionů, mezi které patří Ústecký kraj, tvoří 

zejména studenti technických a přírodovědných oborů. Srovnáme-li zastoupení studujících těchto 

oborů mezi studenty z jednotlivých krajů, ukáže se, že mladí lidé z Ústeckého kraje nevykazují příliš 

vysokou preferenci technických a přírodovědných oborů. V technických oborech je přitom situace 

relativně lepší – podíl studentů z Ústeckého kraje, kteří studují technické obory, se pohybuje pod 

15 % (14,5 % v roce 2013), což je mírně pod podílem za celou Českou republiku, který v roce 2013 

činil 15,6 %. Ve srovnání s jinými průmyslovými kraji je však tento podíl v Ústeckém kraji dosti nízký – 

např. v Moravskoslezském kraji jde o 22 % studentů, v sousedním Libereckém kraji 18 %. Nepříznivým 

faktem rovněž je postupný odklon od technických oborů, který se projevuje v celé České republice. 

Teprve v posledních letech je patrná změna trendu, kdy přibližně od roku 2011 se začíná opět podíl 

studentů technických oborů mírně zvyšovat, přičemž v Ústeckém kraji se tato změna výrazněji 

projevila až v roce 2013. Podíl studentů technických oborů však stále v celé ČR ani v Ústeckém kraji 

nedosahuje podílu, který byl v roce 2009. Některé kraje však vykazují růst tohoto podílu i přes obecný 

trend poklesu v celé ČR. Jedná se zejména o kraje, kde je podíl studentů technických oborů nejvyšší, 

jako je kraj Zlínský a Moravskoslezský. Lze tedy konstatovat, že v krajích, kde je připravenost mladých 

lidí studovat technické vědy obecně vysoká, je výraznější i opětovný příklon k nim v posledních letech.  

Pokud jde o studenty přírodovědných oborů, je situace Ústeckého kraje ve srovnání s ostatními kraji 

lepší než v případě oborů technických. Jejich podíl je mírně nad celorepublikovým podílem (14,1 % vs. 

13,2 % v roce 2013). Tento podíl celorepublikově roste a výrazně se zvyšuje i v Ústeckém kraji, kde 

v roce 2009 činil 11,9 % a zvýšil se na 14,1 % v roce 2013.  
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Podmnožinu studentů přírodních věd tvoří studenti informatiky. Dostatek kvalifikovaných odborníků 

v informatice je do budoucna základním předpokladem dalšího rozvoje regionálních ekonomik a 

podmínkou pro udržení kroku s ostatními regiony i zahraničím. Po informaticích existuje na trhu 

práce stálá vysoká poprávka. Podíl studentů informatických oborů v Ústeckém kraji (4,4 %) však 

výrazně zaostává za celkovým podílem ČR (5,7 %), přičemž kraje, které dosahují nejvyššího výsledku, 

mají až 10 % studentů informatiky (Královéhradecký kraj). Pozitivním faktem je, že podíl studentů 

informatiky v Ústeckém kraji (stejně jako v celé ČR) roste, od roku 2010 jde však pouze o přibližně o 

půl procentního bodu. Dobrý výsledek Královéhradeckého a Pardubického kraje souvisí do velké 

s dobrou místní dostupností fakult, které se na informatické obory zaměřují. Dobrá nabídka zde 

stimuluje poptávku zájemců o studium. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec 

Králové je druhou nejnavštěvovanější fakultou mezi studenty bydlícími v Královéhradeckém kraji ze 

všech fakult a vysokých škol v ČR. Třetí nejnavštěvovanější je Fakulta ekonomicko-správní Univerzity 

Pardubice, která rovněž vyučuje několik hojně navštěvovaných informatických oborů1.  Obdobně 

mezi studenty z Pardubického kraje je Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice druhou 

nejnavštěvovanější a mezi hojně navštěvované fakulty patří i Fakulta elektrotechniky a informatiky na 

Univerzitě Pardubice a Fakulta informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové.  

Graf 6: Podíl studentů technických oborů na celkovém počtu studentů VŠ z daného kraje (podle 

bydliště studenta) 

 

Zdroj: CŠÚ, vlastní výpočty. 

 

 

  

                                                           
1
 Zdroj: MŠMT, databáze studentů vysokých škol, Krakatau, 2015. 
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Graf 7: Podíl studentů přírodovědných oborů na celkovém počtu studentů VŠ z daného kraje (podle 

bydliště studenta) 

 

Zdroj: CŠÚ, vlastní výpočty. 

 

Graf 8: Podíl studentů informatiky na celkovém počtu studentů VŠ z daného kraje (podle bydliště 

studenta) 

 

Zdroj: CŠÚ, vlastní výpočty. 

 

1.2.4 Absolventi VŠ v Ústeckém kraji 

Jiný pohled na problematiku nabízí porovnání podílu absolventů vysokých škol (nikoli studujících). 

Tento pohled je přesnější v tom smyslu, že porovnává počet osob skutečně odcházejících na trh 
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práce, zatímco ze studujících mnozí nemusí studia dokončit (což je právě v případě technických oborů 

častější).  

Jako potenciální zdroj kvalifikované pracovní síly pro Ústecký kraj mají význam jednak absolventi 

vysokých škol, kteří bydlí v Ústeckém kraji, a jednak absolventi vysokých škol, kteří v Ústeckém kraji 

studovali, neboť existuje pravděpodobnost, že pokud najdou vhodnou pracovní příležitost, by 

v Ústeckém kraji mohli zůstat. Důležitá je míra koncentrace vysokoškolského vzdělávání do regionu, 

kterou můžeme orientačně vyjádřit pomocí podílu vysokoškolských studentů z kraje, kteří zůstávají 

studovat na místních vysokých školách, oproti těm, kteří odcházejí na vysoké školy do jiných regionů.   

 Koncentrace vysokoškolského vzdělávání do regionu 

V následující tabulce je uveden počet absolventů vysokých škol, kteří mají bydliště v Ústeckém kraji a 

podíly z nich, které odcházejí do jiných krajů. Je patrné, že podíl těch, kteří zůstávají studovat v kraji 

svého bydliště, tedy v Ústeckém kraji je asi 40 % a je poměrně stabilní. Jen o něco nižší podíl odchází 

za studiem do Prahy. Podíl studujících v ostatních krajích je zanedbatelný a má tendenci spíše 

k poklesu. Hlavním konkurentem v přípravě studentů je tedy pouze Praha se svojí pestrou nabídkou 

studijních příležitostí i v jiných oborech, než se nabízejí v Ústeckém kraji. Kde tito absolventi naleznou 

pracovní uplatnění a hodlají rozvíjet pracovní kariéru, naznačí výsledky dotazníkového šetření 

absolventů.  

 

Tabulka 8: Počet absolventů VŠ z Ústeckého kraje (podle bydliště studenta) a jejich podíl 
v jednotlivých krajích (podle místa studia) 

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkem absolventů VŠ (osob) 4853 5058 5230 5205 4930 4624 

z toho v Ústeckém kraji (osob) 1944 2144 2184 2141 2021 1893 

 
v Ústeckém kr.(%) 40,1 42,4 41,8 41,1 41,0 40,9 

 
v Plzeňském kr.(%) 7,3 6,4 6,2 5,5 4,8 4,6 

 
ve Středočeském kr. 0,4 0,7 0,4 0,6 1,1 1,0 

 
v Karlovarském kr. 0,9 0,9 1,0 0,6 0,5 0,3 

 
v Libereckém kr. 3,5 3,9 3,6 3,7 3,8 3,8 

 
v Praze 37,6 35,9 37,7 38,9 40,0 39,4 

 
v ostatních kr. 10,3 9,9 9,3 9,6 8,8 9,9 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, vlastní výpočty 

Ze srovnání krajského rozložení studujících a absolventů z Ústeckého kraje, je zřejmé, že tyto podíly 

spolu úzce souvisejí. Rozdíly mohou naznačovat odlišnou míru úspěšnosti ukončování studia.  

 Absolventi technických fakult s bydlištěm v Ústeckém kraji 

Vzhledem k tomu, že za absolventy nebyly k dispozici data ve srovnatelném oborovém a krajském 

členění, jaké bylo použito v předchozí kapitole u studujících, bylo v případě absolventů použito 

rozdělení podle fakult, jejich zařazení tedy není tak podrobné, jako u jednotlivých oborů.  Vybráni byli 

absolventi technických a chemicko-technologických fakult z Ústeckého kraje, kteří absolvovali kdekoli 

v ČR. Tyto typy fakult byly zvoleny jako zvláště relevantní k zaměření průmyslu v Ústeckém kraji. Data 

umožňovala vytvořit delší časové srovnání, což výrazněji ilustruje fakt dlouhodobějšího odklonu od 

http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx
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technicky zaměřených studií. Sledované období let 2005-2014 lze na základě dostupných dat rozdělit 

do dvou období. V letech 2005-2010 se podíl a tím i počet technicky vzdělaných absolventů vysokých 

škol zvyšoval, a to až téměř na dvojnásobek v roce 2010 ve srovnání s rokem 2005. V tomto roce 

absolvovalo cca tisíc studentů těchto oborů, nicméně jejich podíl na celkovém počtu absolventů se 

snížil z téměř ¼ v roce 2005 na 1/5 v roce 2010 v důsledku výrazně rychlejšího nárůstu absolventů 

všech oborů vysokoškolského studia. Pokles podílu absolventů technických oborů pokračoval i 

nadále, v roce 2014 dosáhl již pouze 18 % a byl na rozdíl od předchozího období, doprovázen i 

absolutním poklesem počtu absolventů.  

 

Graf 9: Podíl absolventů technických a chemicko-technologických fakult na celkovém počtu 

absolventů s bydlištěm v Ústeckém kraji 

 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, vlastní výpočty 

 

Z hlediska vývoje absolutních počtů absolventů technických fakult byl trend v Ústeckém kraji méně 

příznivý než trend, který se prosadil v průměru za celou ČR. Období růstu počtu absolventů 

technických oborů pokračovalo v rámci celé ČR až do roku 2013. Trend poklesu podílu byl 

charakteristický i pro celé období let 2005-2014, nebyl ovšem tak výrazný jako v Ústeckém kraji. V tomto 

kraji se podíl absolventů technických fakult snížil z 24 % na 18 %, zatímco v průměru ČR z 19 % na 17 %.  

  

http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx
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Graf 10: Podíl absolventů technických a chemicko-technologických fakult na celkovém počtu 

absolventů s bydlištěm v celé ČR 

 

Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, vlastní výpočty 

 

 Absolventi VŠ v kraji podle oborů studia a typu studijního programu 

Následující statistiky poskytují přehled o absolventech VŠ, kteří vystudovali v Ústeckém kraji, bez 

ohledu na místo jejich bydliště. Pro účely srovnání jsme obory vyučované na vysokých školách 

v Ústeckém kraji roztřídili do následujících skupin: ekonomicko-právní obory, pedagogické obory, 

technické obory, přírodovědné obory, společenské vědy, zdravotnictví, ICT, chemické obory.  

Absolventi bakalářského studia  

Dominantními obory vzdělání mezi absolventy bakalářských studijních programů vyučovaných 

v Ústeckém kraji byly až do roku 2014 ekonomicko-právní obory. Počet absolventů v těchto oborech 

dosáhl maxima v roce 2009 a od té doby pozvolně klesá. V současné době (rok 2014) jsou 

dominantními obory vzdělání mezi absolventy bakalářských studijních programů vyučovaných 

v Ústeckém kraji pedagogické obory, jejichž počet absolventů mezi lety 2008-2014 výrazně stoupl. 

Technické a přírodovědné obory se v počtu absolventů bakalářských studijních programů 

vyučovaných v Ústeckém kraji v současné době ve srovnávání s dominujícími pedagogickými obory 

pohybují přibližně na úrovni jedné třetiny. Nejvyššího počtu absolventů bakalářských technických a 

přírodovědných oborů bylo dosaženo v roce 2010, kdy v technických bakalářských oborech 

absolvovalo 323 studentů a v přírodovědných 252 studentů. Od roku 2010 počet absolventů 

přírodovědných bakalářských oborů vyučovaných v Ústeckém kraji soustavně klesá. V současné době 

se počet absolventů v technických a přírodovědných bakalářských oborech pohybuje mezi 150-180. 

Z větších skupin oborů pak mají mezi absolventy bakalářského studia v Ústeckém kraji nejnižší počet 

absolventů společenské vědy a zdravotnictví. 

 

Pro účely srovnání jsme dále z přírodovědných a technických oborů vyjmuli obory chemické a ICT. 

Bakalářské ICT obory jsou v Ústeckém kraji zajišťovány především prostřednictvím výuky na Fakultě 

jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT a částečně prostřednictvím výuky na Přírodovědecké fakultě, 

http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx
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UJEP. V ICT oborech se počet absolventů v jednotlivých letech pohybuje mezi 20 a 40, přičemž 

v současné době jejich počet spíše pozvolně klesá. Chemické obory se mezi studijními obory 

vyučovanými v Ústeckém kraji vyskytují od roku 2007 především prostřednictvím výuky na VŠCHT a 

částečně prostřednictvím výuky na Přírodovědecké fakultě, UJEP. Mezi lety 2012-2014 došlo 

k poklesu z 25 absolventů chemických oborů na současných 8 absolventů v roce 2014. 

 

Graf 11: Absolventi bakalářských studijních programů v Ústeckém kraji z hlediska oborů 

 
Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/bilance.aspx,http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, vlastní výpočty 

Absolventi magisterského studia  

Následující graf ukazuje vývoj počtu absolventů magisterských studijních programů v jednotlivých 

oborech vzdělání. Z grafu je patrné, že od roku 2010 jsou mezi absolventy magisterského stupně 

vzdělání s místem studia v Ústeckém kraji dominantní ekonomicko-právní obory. Počet absolventů 

v těchto oborech kulminoval mezi lety 2012-2013 a od té doby mírně poklesl. Vzhledem k tomu, že 

podle dostupných dat od roku 2011 klesá počet studentů ekonomicko-právních oborů, dá se 

předpokládat, že v příštích letech dojde i k dalšímu poklesu absolventů těchto oborů. Druhou nejvíce 

zastoupenou je skupina pedagogických oborů, ve kterých počet absolventů dosáhl maxima mezi lety 

2004-2006 a od té doby klesl o více než polovinu. Počet absolventů magisterských technických oborů 

kontinuálně stoupal mezi lety 2002-2012, ale v současné době došlo k mírnému poklesu počtu 

absolventů. Ve srovnání s dominantními ekonomicko-právními obory je počet absolventů 

magisterských technických oborů vyučovaných v Ústeckém kraji přibližně třetinový, jelikož v roce 

2014 bylo na vysokých školách v Ústeckém kraji pouze 133 absolventů magisterských technických 

oborů. Vzhledem k tomu, že z dostupných dat je patrné, že v současné době v Ústeckém kraji klesá 

počet studentů technických oborů, dá se předpokládat, že v těchto oborech dojde i dalšímu poklesu 

v počtu absolventů. V přírodovědných oborech došlo k výraznému nárůstu počtu absolventů mezi 

lety 2008-2012, kdy v těchto oborech v Ústeckém kraji absolvovalo 171 studentů. Od roku 2012 však 

počet absolventů přírodovědných oborů strmě poklesl. V rámci srovnání absolventů magisterských 

studijních programů v Ústeckém kraji pak počty absolventů ICT oborů a chemických oborů 

představují pouze mizivé hodnoty v řádech jednotek. 
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Graf 12: Absolventi magisterských studijních programů v Ústeckém kraji z hlediska oborů 

 
Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/bilance.aspx,http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, vlastní výpočty 

Z předchozích dat je patrné, že se v Ústeckém kraji rozšiřuje nabídka oborů studia především v oblasti 

technických, přírodovědných a společenskovědních oborů, což v rámci magisterského studia může 

mít vliv na pokles počtu absolventů v pedagogických oborech, které v dřívějších letech byly naprosto 

dominantními. Výše naznačený trend nárůstu absolventů pedagogických oborů v bakalářských 

studijních programech a poklesu absolventů v magisterských studijních programech může dále: 

 být dán částečně změnou administrativního členění v důsledku přechodu na Boloňský systém 

vysokých škol, 

 být z jisté části odrazem demografického vývoje v kraji, 

 částečně naznačovat změnu preferencí studentů, kteří mohou mít tendenci po bakalářském 

studiu odcházet na trh práce nebo nastoupit na magisterské studium v jiném oboru či kraji 

 a částečně naznačovat změnu preferencí studentů, kteří se s rozšiřující se nabídkou studijních 

programů přesouvají do jiných oborů. 

Kontext těchto změn bude možné blíže rozkrýt prostřednictvím dotazníkové šetření, které mezi 

absolventy Pedagogické fakulty, UJEP proběhne. 

 

 Struktura absolventů podle škol v Ústeckém kraji 

Mimo UJEP v Ústeckém kraji z veřejných vysokých škol působí části Fakulty dopravní a Fakulty 

jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT; Hornicko-geologické fakulty, VŠB TU Ostrava; Fakulty chemické 

technologie a Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT; Provozně ekonomické fakulty a Fakulty 

životního prostředí, ČZU. Ze soukromých vysokých škol pak v Ústeckém kraji působí část VŠFS Praha a 

VŠ Aplikované psychologie, jejíž vliv je však zanedbatelný. 

Z následujících grafů je patrné, že z hlediska absolvované školy má v rámci bakalářského i 

magisterského studia v Ústeckém kraji nejvýraznější podíl na počtu absolventů Univerzita J. E. 

Purkyně s více než 1300 absolventy bakalářského studia a 540 absolventy magisterského studia 

v roce 2014. Další vysoké školy, které v Ústeckém kraji provozují bakalářské studijní programy, jsou 

v pořadí z roku 2014 ČZU se 124 absolventy, VŠFS se 120 absolventy a VŠB TU Ostrava se 101 
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absolventy. Nejnižší počet absolventů pak v Ústeckém kraji v roce 2014 mělo ČVUT (24 absolventů) a 

VŠCHT (5 absolventů). 
 

Graf 13: Počet absolventů bakalářských studijních programů v Ústeckém kraji z hlediska 

absolvované školy 

 
Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/bilance.aspx,http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, vlastní výpočty 

 

Graf 14: Počet absolventů bakalářských studijních programů v Ústeckém kraji z hlediska 

absolvované školy (v roce 2014) 

 
Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/bilance.aspx,http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, vlastní výpočty 

V rámci magisterských studijních programů je druhou nejvíce zastoupenou vysokou školou ČZÚ se 

198 absolventy v roce 2014. Následuje VŠFS se 136 absolventy a VŠB TU Ostrava se 104. Poslední 

školou s magisterskými programy provozovanými v Ústeckém kraji je VŠCHT, ale ta má v roce 2014 už 

jen mizivý počet absolventů.  
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Graf 15: Počet absolventů magisterských studijních programů v Ústeckém z hlediska absolvované 

školy 

 
 

Graf 16: Počet absolventů magisterských studijních programů v Ústeckém kraji z hlediska 

absolvované školy (v roce 2014) 

 
Zdroj: http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/bilance.aspx,http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, vlastní 

výpočty 

Vzhledem k tomu, že ČZÚ a VŠFS přispívají v Ústeckém kraji spíše k ekonomicko-právním oborům, 

odráží zastoupení jednotlivých škol v počtu absolventů i oborové rozdělení absolventů vysokých škol, 

kde jsou na obou vzdělávacích stupních dominantními ekonomicko-právní a pedagogické obory. 

Technické, chemické a ICT obory, které jsou z velké části realizované prostřednictvím VŠB TU Ostrava, 

ČVUT a VŠCHT mají tak stejně jako tyto instituce pouze marginální zastoupení v poštu absolventů 

vysokých škol v Ústeckém kraji. 

 Doktorské studium 

Stejně jako v případě maturantů z Ústeckého kraje, i v případě absolventů magisterského studia platí, 

že se relativně malý podíl z nich zapisuje na studium ve vyšším vzdělávacím stupni. Srovnáme-li počet 

absolventů magisterského studia s bydlištěm v daném kraji a počet nově zapsaných na doktorské 

studium, vychází v Ústeckém kraji tento podíl jako nejnižší ze všech krajů (9,7 %). Podíl za celou ČR 

činí 13,4 % a v krajích, kde je podíl magistrů pokračujících na doktorské studium nejvyšší, jako je 
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Praha nebo Jihomoravský kraj dosahuje přes 15 %. Podíly jsou spíše orientační, neboť někteří 

absolventi magisterského studia se může hlásit na doktorské studium později než tentýž rok po 

získání magisterského titulu, předpokládáme však, že jako srovnávací indikátor pro míru pokračování 

v doktorském studiu má tento podíl důležitou vypovídací hodnotu. Do velké míry se zde odráží 

nabídka doktorských studijních programů v regionu, kde absolvent žije, což dokazují vysoké podíly 

zapsaných v Praze, Jihomoravském a Olomouckém kraji, kde působí velké univerzity s tradičním 

rozvinutým systémem doktorských studií.  

Graf 17: Podíl zapsaných doktorandů na absolventech magisterského studia v roce 2014 (podle 

bydliště studenta) 

 

Zdroj: Statistiky MŠMT (Krakatau), vlastní výpočty 

Nízký podíl doktorandů v Ústeckém kraji ilustruje i následující graf, kde je jako orientační ukazatel 

použit počet absolventů doktorského studia na 10 000 obyvatel kraje. Ačkoli je ukazatel do určité 

míry zkreslen demografickou strukturou (kraje s vysokým podílem předproduktivních nebo 

poproduktivních věkových kohort jsou mírně znevýhodněny), přesto ukazuje velmi podobný obrázek 

jako předchozí graf, kdy největší intenzitu úspěšného doktorského studia vykazuje Praha, 

Jihomoravský a Olomoucký kraj, zatímco kraj Ústecký patří mezi ty s nejnižším počtem absolventů 

doktorského studia na obyvatele. Při srovnání několika let se však ukazuje rostoucí trend, díky 

kterému se v tomto ukazateli podařilo Ústeckému kraji od roku 2010 předstihnout kraj Karlovarský. 
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Graf 18: Počet absolventů doktorského studia na 10 000 obyvatel kraje (podle bydliště absolventa) 

Zdroj: Demografická ročenka krajů 2005-2014, ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-kraju-2005-az-

2014, Statistiky MŠMT (Krakatau), vlastní výpočty 

 

1.2.5 Absolventi vyšších odborných škol  

 

Studium na vyšších odborných školách je pro část mladých lidí uspokojivou cestou k dalšímu stupni 
vzdělání, když se po maturitě na střední škole rozhodují o možnostech dalšího studia. Někdy může 
být tato alternativa volbou namísto vysokoškolského studia. Obvykle tříletá délka studia na VOŠ je 
srovnatelná s délkou studia bakalářského, přináší často více praktických odborných dovedností. Roli 
při volbě studia na VOŠ nebo na VŠ hrají rovněž nabízené studijní obory a jejich blízkost bydlišti 
studenta. Intenzita zájmu o studium na VOŠ může ukázat na případné upřednostňování tohoto typu 
vzdělávání před studiem na vysoké škole. 

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-kraju-2005-az-2014
https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-kraju-2005-az-2014
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Graf 19: Vývoj počtu vyšších odborných škol v jednotlivých krajích 

 

Zdroj: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 

Počtem VOŠ je kraj Ústecký vybavený lépe než ostatní sousedící kraje s výjimkou Středočeského. 

Tento stav s devíti školami je od r. 2009 stálý.  

Jinak je tomu v počtech absolventů. Podle následujícího grafu, který ukazuje v absolutním srovnání 

produkované absolventy v jednotlivých krajích, je zřejmé, že ve sledovaném období kolísalo množství 

vycházejících studentů v Ústeckém kraji mezi 250 a téměř 600 osob. V akademickém roce 2013-2014 

to bylo 460 absolventů VOŠ. 

Podíváme-li se na podíl počtu VOŠ a jejich absolventů za rok 2013, v Ústeckém kraji, je kapacita 

jednotlivých škol spíše vyšší průměrnými 51 absolventy na jednu VOŠ. Z krajů přímo sousedících 

s Ústeckým krajem má největší produkci absolventů Plzeňský kraj se 70 absolventy na jednu VOŠ. 

Naopak např. ve Středočeském kraji, kde mají škol více jak jednou tolik, absolvovalo ve stejném roce 

v průměru jen 29 studentů na jedné škole.  

Graf 20: Vývoj absolventů VOŠ v jednotlivých krajích 

 
Zdroj: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 

http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
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Dlouhodobě dominujícím oborem vzdělání mezi absolventy VOŠ v celé ČR je zdravotnictví. Počet 

absolventů v tomto oboru kulminoval v akademickém roce 2010-2011, kdy dosáhl hranice 2000. 

V ostatních letech se počet absolventů pohyboval mezi 1600 a 1300 absolventy za rok. Druhým 

dominantním oborem je ekonomika a administrativa. V tomto oboru však počet absolventů VOŠ 

postupně klesá z hodnoty 1235 absolventů v akademickém roce 2007-2008 na hodnotu 765 

absolventů v akademickém roce 2013-2014. Třetím dominantním oborem v počtu absolventů je 

pedagogika a sociální péče. V tomto oboru počty absolventů výrazně kolísají mezi hodnotou 1342, 

kterou počet absolventů v tomto oboru dosáhl v akademickém roce 2011-2012, a hodnotou 814, 

kterou počet absolventů v tomto oboru dosáhl v akademickém roce 2012-2013.  

Dalšími významnými obory jsou v tomto ohledu: právo a gastronomie a hotelnictví. V oboru právo 

v posledních letech dochází k postupnému nárůstu počtu absolventů. Obor gastronomie a hotelnictví 

má relativně stabilní hladinu počtu absolventů pouze s menším kolísáním. 

Z přírodovědných a technických oborů je nejvyšší hladina absolventů v oboru elektrotechnika, 

komunikace a výpočetní technika. V tomto oboru však došlo k poklesu z 347 absolventů 

v akademickém roce 2007-2008 na 214 absolventů v akademickém roce 2013-2014. Druhým 

nejvýznamnějším oborem je strojírenství, kde počet absolventů VOŠ kolísá mezi hodnotou 152, 

kterou dosáhl v akademickém roce 2007-2008 a nejnižší hodnotou 97 absolventů, které obor dosáhl 

v akademickém roce 2011-2012. Dalším významným oborem z hlediska počtu absolventů je 

stavebnictví, kde však počet absolventů mezi akademickými roky 2007-2008 a 2013-2014 klesl ze 148 

absolventů ročně na 34 absolventů v roce 2013-2014. Posledním významnějším technicko-

přírodovědným oborem je pak doprava a spoje. V tomto oboru bylo dosaženo maxima v roce 2010-

2011, kdy bylo v tomto oboru 110 absolventů. Od roku 2010-2011 poklesl počet absolventů v tomto 

oboru na 50 (viz graf v příloze). 

Ústecký kraj nabízí zaměření studijních programů VOŠ na zdravotnictví a zdravotnickou techniku, 

právně-ekonomické obory, technické obory a sociálně-pedagogické obory. Nejdelší historii mají 

zdravotnické obory, čímž Ústecký kraj kopíruje oborovou strukturu VOŠ v České republice. Vzhledem 

k potřebám kraje, jsou zde však hojně zastoupeny také technické obory. Z technických oborů VOŠ 

nabízí především zaměření na grafický a obalový design; informační technologie; výrobu, přenos a 

užití elektrické energie a strojírenství.  

Tabulka 9: Počet studentů přijatých na VOŠ v Ústeckém kraji ve šk. roce 2015-2016 dle oborového 
zaměření 

Oborové zaměření Počet přihlášených Podíl  

Zdravotnictví a zdravotnická technika 286 31,0 

Ekonomické obory 105 11,4 

Technické 151 16,4 

Sociálně-pedagogické 176 19,1 

Právní obory 149 16,2 

Ostatní 55 6,0 

CELKEM 922 100,0 
Zdroj: Infoabsolvent.cz, vlastní výpočty 

Pro zjištění intenzity zájmu o studium na VOŠ je využit ukazatel podílu absolventů VOŠ v jednotlivých 
krajích a v celé ČR na počtu obyvatel věkové skupiny 22letých tamtéž. Výběr této věkové skupiny 

http://www.skolavdf.cz/node/60
http://www.skolavdf.cz/node/60
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vychází z předpokladu, že odpovídá věku obvyklého ukončování studia na VOŠ. To je zpravidla tříleté 
a bývá zahájeno v návaznosti na maturitu získanou cca v 19 letech. Z následujícího grafu je patrné, že 
v Ústeckém kraji bylo v r. 2014 ve věkové skupině 22letých 4,4 % absolventů VOŠ, končících studium 
v tomto roce. Proti r. 2011 došlo k nárůstu tohoto podílu. Výsledek je téměř na stejné úrovni jako 
průměr za celou ČR.  

Graf 21: Podíl absolventů VOŠ v krajích na obyvatelstvu věkové skupiny 22 let v kraji 

 

Zdroj: ČSÚ- Věkové složení obyvatel 2011,2014; MŠMT – Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp, vlastní výpočty 

Srovnáme-li výsledky pro Ústecký kraj, další kraje a celou ČR s intenzitou zájmu o bakalářské studium 

(viz následující graf), je patrný relativně vyšší zájem o studium na VOŠ v Ústeckém kraji než o studium 

bakalářské na vysokých školách, když podíl VOŠ absolventů na populačním ročníku 22letých je 

přibližně na úrovni celostátního průměru, zatímco v případě podílu absolventů bakalářů na stejné 

věkové skupině je v Ústeckém kraji tato hodnota v r. 2014 o 9 % bodů níže než odpovídá průměru ČR 

(viz následující graf). 
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Graf 22: Podíl absolventů bakalářského studia v krajích na obyvatelstvu věk. skupiny 22 let v kraji 

 
Zdroj: ČSÚ- Věkové složení obyvatel 2011,2014; MŠMT – http://krakatau.uiv.cz/statistikyvs/vykonyVS.aspx, vlastní výpočty 
Poznámka: Údaje v grafu se vztahují k roku 2014 

II. Vývoj poptávky po kvalifikovaných profesích   
 

II.1 Poptávka po vysoce kvalifikovaných profesích  
Ekonomická struktura Ústeckého kraje je z hlediska poptávky po vysoce kvalifikované pracovní síle ve 

srovnání s průměrem za ČR nepříznivá. Podíl vysoce kvalifikovaných pracovníků (ISCO 1 – 

Zákonodárci a řídící pracovníci; ISCO 2 - Specialisté) na celkové zaměstnanosti byl v roce 2014 spolu 

s krajem Vysočina nejnižší a dosáhl pouze 14 %, tedy o 6 procentních bodů méně než byl 

celorepublikový průměr.  Celorepublikový průměr je však výrazně zvyšován situací v Praze a 

v Jihomoravském kraji, kde, zejména v Praze, jsou koncentrovány nejvyšší orgány státní správy, ale i 

sídla velkých nadnárodních korporací, vysokých škol a výzkumných ústavů, a tím i profesí v nejvyšších 

klasifikačních třídách.  Vzhledem k tomu se i ostatní kraje pohybují pod celorepublikovým průměrem, 

nikoli však v takové míře jako Ústecký kraj spolu s krajem Vysočina.  Ve srovnání s rokem 2011 se 

situace z hlediska poptávky po vysoce kvalifikovaných pracovnících v Ústeckém kraji v roce 2014 

mírně zlepšila, počet zaměstnaných v těchto dvou profesních třídách se zvýšil v tomto období o 9 %.  

Vývoj v ostatních krajích, s výjimkou čtyř krajů, byl však výrazně dynamičtější, takže Ústecký region 

má stále nejnižší podíl takto kvalifikovaných pracovníků na tisíc obyvatel kraje a naopak se jeho 

zaostání vůči průměru ČR dále mírně prohloubilo.   
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Tabulka 10: Vývoj podílu vysoce kvalifikovaných pracovníků na zaměstnanosti v krajích 

Kraj 2011 2012 2013 2014 
Počet na 1000 

obyvatel v 2014 

Nárůst mezi 
lety 2011 - 

2014 

Hlavní město Praha 31% 34% 35% 35% 223 113% 

Jihomoravský 21% 22% 23% 24% 112 115% 

Celá ČR 17% 19% 20% 20% 95 116% 

Středočeský 14% 17% 18% 19% 77 137% 

Královéhradecký 17% 18% 19% 18% 79 104% 

Zlínský 15% 14% 15% 18% 80 117% 

Plzeňský 14% 18% 18% 17% 80 118% 

Moravskoslezský 14% 15% 17% 17% 74 120% 

Pardubický 14% 15% 16% 16% 76 113% 

Olomoucký 15% 15% 15% 16% 73 106% 

Jihočeský 12% 14% 17% 15% 69 124% 

Karlovarský 11% 15% 16% 15% 66 133% 

Liberecký 14% 15% 17% 15% 67 109% 

Ústecký 13% 13% 14% 14% 60 109% 

Vysočina 13% 14% 13% 14% 63 103% 

Zdroj: VŠPS, vlastní výpočty 

Možnost uplatnění v profesi zákonodárci a řídící pracovníci je omezená (v průměru za ČR cca 5 % 

zaměstnaných), spojená s poměrně rozsáhlými profesními zkušenostmi a většinou nedostupná pro 

čerstvé absolventy vysokých škol. Proto je v následujícím textu věnována bližší pozornost vývoji 

poptávky po profesích zařazených do skupiny ISCO 2 – Specialisté, jejichž výkon je obvykle spojen 

s ukončeným vysokoškolským vzděláním a po profesích zařazených do skupiny ISCO 3 - Techničtí a 

odborní pracovníci, ve kterých se do určité míry uplatňují i osoby s vysokoškolským vzděláním nebo 

s ukončenou vyšší odbornou školou.   

V Ústeckém kraji je ve srovnání s ostatními kraji poměrně vysoký absolutní počet zaměstnaných v 
profesi specialistů. V roce 2014 se v těchto profesích uplatnilo cca 36 tisíc osob, což je ve srovnání 
s ostatními kraji šestá nejvyšší zaměstnanost. Vzhledem k celkové velikosti ústeckého pracovního 
trhu je však podíl zaměstnanosti v těchto profesích spolu s Karlovarským krajem nejnižší. Na tisíc 
obyvatel připadá pouze 43 specialistů, počty v ostatních krajích se pohybují od 44 specialistů do 59, 
pokud vynecháme Prahu a Jihomoravský kraj vzhledem k jejich specifickému postavení, jak bylo 
zmíněno dříve. To opět svědčí o méně příznivé profesní struktuře ústeckého trhu práce z hlediska 
náročnosti na kvalifikace. 

Tabulka 11: Zaměstnaní v profesi Specialisté (ISCO 2) v krajích v roce 2014 

Kraj 

Počet Podíl  Počet  

specialistů  
zaměstnaných 

celkem  
specialistů na 
zaměstnaných  

specialistů na 
1000 obyvatel  

Hlavní město Praha 217 616 788 800 28% 175 

Jihomoravský 100 127 552 912 18% 86 

Celá ČR 742 993 4 934 024 15% 71 

Středočeský 68 813 538 774 13% 52 

Královéhradecký 31 238 242 455 13% 57 
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Olomoucký 36 488 282 125 13% 57 

Zlínský 34 352 267 554 13% 59 

Plzeňský 33 715 270 510 12% 59 

Moravskoslezský 63 869 539 612 12% 52 

Jihočeský 33 398 292 513 11% 52 

Liberecký 21 868 191 312 11% 50 

Pardubický 27 800 245 250 11% 54 

Vysočina 24 913 231 213 11% 49 

Karlovarský 13 168 133 952 10% 44 

Ústecký 35 628 357 041 10% 43 
Zdroj: VŠPS, vlastní výpočty 

Mezi specialisty je v Ústeckém kraji nejvyšší podíl osob zaměstnán v oblasti výchovy a vzdělávání a 

v oblasti zdravotnictví, což do určité míry souvisí s lidnatostí kraje a se zastoupením mladší věkové 

složky populace, která tvoří poptávku po počátečním vzdělání. Naopak zastoupení vyšších věkových 

kategorií spolu s předškolními dětmi významným způsobem ovlivňuje poptávku po zdravotnických 

službách. Specialisté v těchto dvou oblastech tak tvoří téměř 60 % zaměstnanosti všech osob 

zastávajících pozice specialistů, což je o 10 procentních bodů více než je celorepublikový průměr. 

Ústecký kraj z důvodu své ekonomické struktury má menší zastoupení těch specialistů, kteří pracují 

v obchodní sféře a veřejné správě, dále specialistů v oblasti právní, sociální a kulturní a v oblasti 

informačních a komunikačních technologií. Specialistů v oblasti vědy a techniky je zde přibližně stejný 

podíl jako v celé ČR.   

Graf 23: Struktura zaměstnanosti specialistů v Ústeckém kraji ( 2014)  

 

Zdroj: VŠPS, vlastní výpočty 
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Graf 24: Struktura zaměstnanosti specialistů v ČR (2014)  

 

Zdroj: VŠPS, vlastní výpočty 

O určitém posunu směrem k poptávce po kvalifikovanější pracovní síle svědčí zvyšující se podíl 

specialistů na celkové zaměstnanosti (z 8 % v roce 2011 na 10 % v roce 2014), kdy v průběhu tohoto 

období se celková zaměstnanost zvýšila o téměř 9 tisíc pracovníků.  Nejvíce vzrostl podíl skupiny 

Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě (nárůst o 2,5 tis. pracovníků), Specialisté v oblasti 

zdravotnictví (nárůst přes 4 tis. pracovníků) a Specialisté v oblasti vědy a techniky (nárůst téměř 

o 1,9 tis., nejvíce v podskupině Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři 

a příbuzní pracovníci). Jedinou profesní skupinou v rámci Specialistů, jejíž podíl se mezi lety 2011 

a 2014 snížil, byli Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání (pokles o 850 pracovníků v roce 2014). 

Tabulka 12:  Vývoj struktury zaměstnanosti v letech 2011-2014 v Ústeckém kraji   

Profese  

Podíl na zaměstnanosti  Zaměstnaní 
v ULK (tis.) v Ústeckém kraji  

2011 2012 2013 2014 2014 

Řemeslníci a opraváři 20% 20% 19% 19% 69 

Pracovníci ve službách a prodeji 16% 18% 18% 19% 67 

Techničtí a odborní pracovníci 19% 17% 17% 17% 61 

Obsluha strojů a zařízení, montéři 16% 17% 14% 14% 50 

Specialisté 8% 9% 10% 10% 36 

Úředníci 8% 7% 8% 9% 31 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 7% 7% 7% 7% 25 

Zákonodárci a řídící pracovníci 5% 4% 4% 4% 14 

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 1% 1% 1% 1% 4 
Zdroj: VŠPS, vlastní výpočty 
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Z hlediska zastoupení jednotlivých profesí je zřejmé, že lepší vyhlídky na uplatnění mají ti absolventi 

terciárního vzdělávání (VŠ + VOŠ), kteří mají zájem o profesi technických a odborných pracovníků 

(ISCO 3). V této profesi bylo v roce 2014 v Ústeckém kraji zaměstnáno cca 61 tisíc osob, a tato 

profese patřila k třetí nejčastější profesi v kraji za řemeslníky a opraváři (ISCO 7)a pracovníky ve 

službách a prodeji (ISCO 5), tedy profese méně náročné na úroveň vzdělání. U této profese však došlo 

k poklesu jejího podílu na celkové zaměstnanosti o dva procentní body ve srovnání s rokem 2011 

v důsledku ztráty téměř 6 tisíc pracovních míst.  Přesto však tato skupina profesí je třetí nejčastěji 

zastoupenou profesí v Ústeckém kraji.   

Kvalifikační náročnost pracovního trhu je úzce spjata se zastoupením jednotlivých ekonomických 

odvětví a jejich technologickou vyspělostí. V Ústeckém kraji se v roce 2014 téměř 50 % na celkové 

zaměstnanosti podílejí tři odvětví, zpracovatelský průmysl, velkoobchod, maloobchod, opravy 

motorových vozidel spolu se stavebnictvím.  

Graf 25: Podíl 10 největších odvětví v Ústeckém kraji v roce 2014 

 

Zdroj: VŠPS, vlastní výpočty 

Tato odvětvová struktura ekonomiky do značné míry předurčuje poptávku po kvalifikacích, i když 

záleží na podrobnější struktuře zejména zpracovatelského průmyslu, na zastoupení těch částí 

produkčního řetězce, které jsou náročnější na kvalifikovanou pracovní sílu.  
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II.2  Mzdová atraktivita vysokoškolských profesí v krajích 
 

II.2.1 Platová sféra  

Mediánová hrubá měsíční mzda profesí s vysokoškolským vzděláním v platové sféře se vyvíjela 

v letech 2011-2014 ve všech krajích přibližně stejným směrem – rostla průměrným tempem 0,9 % 

ročně.  

Mzdová úroveň Ústeckého kraje je přibližně srovnatelná s celkovou úrovní ČR. Z vybraných krajů se 

vymyká Hl. m. Praha, které má mzdovou úroveň o zhruba 17 % vyšší než Ústecký kraj (je to dáno 

skladnou profesí, koncentrací státních orgánů), zatímco ve Středočeském a Libereckém kraji byla o 

3 % nižší a v Plzeňském kraji o 1 % nižší. Ústecký kraj si v platové sféře tedy zachovává svou relativní 

úroveň atraktivity. 

Graf 26: Mediánová hrubá měsíční mzda vysokoškolských profesí ve vybraných krajích (platová 

sféra) 

 

Zdroj: ISPV MPSV 
Pozn. Ekonomické subjekty, které přísluší do platové sféry, odměňují platem podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Do roku 2010 byla platová sféra označována jako nepodnikatelská sféra.  

 

Mediánová hrubá měsíční mzda vysokoškolských profesí v platové sféře Ústeckého kraje v roce 2014 

činila 29 800 Kč. Mzdové rozpětí je relativně úzké - 80 % vysokoškolských profesí mělo mzdu 

v rozsahu 24 000 Kč až 46 800 Kč a polovina v rozsahu 26 800 Kč až 35 400 Kč. 

 

II.2.2 Mzdová sféra  

Mediánová hrubá měsíční mzda profesí s vysokoškolským vzděláním v mzdové sféře se vyvíjela 

v letech 2011-2014 ve vybraných krajích značně odlišně. V ČR jako celku mírně rostla (průměrně o 

1,6 % ročně). Výrazněji vzrostla v Plzeňském, Libereckém a Středočeském kraji, který se mzdově 

dokonce dotáhl na úroveň Hl. m. Prahy. Z vybraných krajů se vymyká Hl. m. Praha, kde je mzdová 

úroveň (v průměru let 2011-2014) o 13 % vyšší, než je úroveň v ČR. Mzdová úroveň Středočeského 

kraje je v průměru o 13 % vyšší. Mzdová úroveň Plzeňského kraje zaostává za celkovou úrovní ČR o 

4 % a u Libereckého kraje dokonce o 7 %. 
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Mzdová úroveň Ústeckého kraje je o v průměru 1 % vyšší, než je celková úroveň ČR. Znepokojivý je 

ovšem trend, kdy mediánová mzda stabilně klesá a Ústecký kraj se tak stává pro vysokoškolské 

profese stále relativně méně atraktivním místem. Zatímco v roce 2011 byla mzdová úroveň 

vysokoškolských profesí v kraji nad úrovní ČR, v roce 2014 už se nachází pod touto úrovní. 

Graf 27: Vývoj mediánové hrubé měsíční mzdy vysokoškolských profesí (mzdová sféra) 

 

Zdroj: ISPV MPSV 
Pozn. Do mzdové sféry se v rámci ISPV zařazují ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle § 109, odst. 2 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Do roku 2010 byla mzdová sféra označována jako 

podnikatelská sféra.  

Mediánová hrubá měsíční mzda vysokoškolských profesí v mzdové sféře Ústeckého kraje v roce 2014 

činila 36 900 Kč. Mzdové rozpětí je relativně široké - 80 % vysokoškolských profesí mělo mzdu 

v rozsahu 19 900 Kč až 85 200 Kč a polovina v rozsahu 25 500 Kč až 55 600 Kč. 

 

II.3  Vývoj nezaměstnanosti 
Nezaměstnanost v Ústeckém kraji je stabilně na vyšší úrovni, než je celorepublikový průměr, i když 

v posledních letech se odstup od průměru mírně zlepšuje. Jestliže v období let 2005 – 2007 byla míra 

nezaměstnanosti vyšší o 4-5 procentních bodů, v následujícím období 2008-2014 osciloval okolo 3 

procentních bodů. V roce 2014 byla míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji na úrovni 11,1 %, průměr 

ČR činil 7,7 %.  
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Graf 28: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v porovnání se sousedními kraji v letech 2005-2014 (v %) 

 

Zdroj: MPSV, https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady 

Pozn.: podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve stejném věku (v %) 

Nezaměstnanost absolventů bez rozlišení jejich vzdělanostní úrovně bývá vyšší než průměrná míra 

nezaměstnanosti zejména vzhledem k absenci pracovních zkušeností. Jiná situace je však u 

absolventů VŠ, kteří často získávají pracovní zkušenost již během studia, působí zde i nižší dostupnost 

vysokoškolsky vzdělané pracovní síly ve srovnání se středoškolsky vzdělanou pracovní silou a zvyšující 

se nároky zaměstnavatelů na úroveň znalostí a dovedností. Míra nezaměstnanosti absolventů 

vysokých škol, kteří ukončili svá studia v roce 2014, byla v tomto roce v průměru ČR 5,3 %, tedy o cca 

2 procentní body nižší než celková míra nezaměstnanosti.  

Nezaměstnanost absolventů s bydlištěm v Ústeckém kraji byla po Karlovarském kraji v roce 2014 

druhou nejnižší v ČR (3,8 %) a představovala pouze cca 1/3 celkové nezaměstnanosti v kraji.  Je 

zřejmé, že pracovní trh v Ústeckém kraji je daleko méně saturován takto vzdělanou pracovní silou, 

než je tomu v kraji Jihomoravském a v kraji Vysočina. Nicméně i nízká míra nezaměstnanosti svědčí o 

určitém nesouladu z hlediska oboru vzdělání nebo nedostatečné úrovně nabízených znalostí ze strany 

absolventů.  

Graf 29: Míra nezaměstnanosti absolventů VŠ v roce 2014  

 

Zdroj: Statistiky MŠMT (Krakatau), vlastní výpočty; MPSV, vlastní výpočty. 

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady
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Situace z hlediska nezaměstnanosti absolventů se liší v jednotlivých okresech Ústeckého kraje. 

Nejméně úspěšní byli absolventi s trvalým bydlištěm v okrese Ústí nad Labem, naopak nejmenší míru 

nezaměstnanosti vykázali bydlící v okrese Most, kde míra nezaměstnanosti absolventů byla cca pouze 

třetinová ve srovnání s okresem Ústí nad Labem. 

Graf 30: Míra nezaměstnanosti absolventů VŠ v roce 2014 v okresech Ústeckého kraje 

 

Zdroj: Statistiky MŠMT (Krakatau), vlastní výpočty; MPSV, vlastní výpočty. 

Počty absolventů s bydlištěm v jednotlivých okresech se liší. Pokud porovnáme situaci v okresech se 

srovnatelným počtem absolventů vstupujících v roce 2014 na trh práce, potom nejúspěšněji si na 

trhu práce vedli absolventi z okresu Chomutov ve srovnání s okresem Děčín a Litoměřice a okresu 

Most ve srovnání s okresy Teplice a Ústí nad Labem.  Okres Louny vzhledem k relativně nízkému 

počtu absolventů nemá v Ústeckém kraji srovnatelný okres.  

Tabulka 13: Počty absolventů VŠ a nezaměstnaných absolventů VŠ v okresech Ústeckého kraje 

v roce 2014 

okres 
počet míra 

nezaměstnanosti absolventů nezaměstnaných 

Děčín 702 29 4,1 

Chomutov 703 27 3,8 

Litoměřice 740 30 4,1 

Louny 508 17 3,3 

Most 667 15 2,2 

Teplice 662 20 3,0 

Ústí nad Labem 693 40 5,8 

Ústecký kraj 4675 178 3,8 
Zdroj: Statistiky MŠMT (Krakatau), vlastní výpočty; MPSV, vlastní výpočty. 
Poznámka: Barevně jsou odlišeny okresy se srovnatelným počtem absolventů  

Nízká míra nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých okresech však nevypovídá zcela o souladu či 

nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po vysokoškolsky vzdělané pracovní síle. Pro přijetí tohoto 

závěru by bylo nezbytné znát, kde absolventi našli své pracovní uplatnění, zda to bylo v okrese 

trvalého bydliště či mimo něj.  
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Propouštění ze zaměstnání bylo ve srovnání s ostatními kraji v Ústeckém kraji výrazně častějším 

důvodem nezaměstnanosti než v ostatních krajích. V roce 2014 tento důvod uvedlo 21 % těch, kteří 

ukončili v daném roce zaměstnání, zatímco průměr za ČR byl 14 %. V Ústeckém kraji jsou také ve větší 

míře než je celorepublikový průměr využívány pracovní smlouvy na dobu určitou. Jejich ukončení bez 

návazného prodloužení nebo převedení zaměstnance do stálého stavu pracovníků je možné 

považovat za určitou formu propuštění. Tento důvod v Ústeckém kraji uvedlo 10 % těch, kteří odešli 

ze zaměstnání, zatímco v průměru za ČR to bylo pouze 8 %. Odchod do starobního důchodu je 

v Ústeckém kraji společně s Karlovarským krajem nejméně častou příčinou ukončení zaměstnání ve 

srovnání s ostatními kraji. Tento důvod uvedlo v Ústeckém kraji jako hlavní důvod odchodu do 

neaktivity pouze 43 %, zatímco v průměru za ČR to bylo 48 %. I to je určitým nepřímým důkazem 

relativně příznivé věkové struktury trhu práce v Ústeckém kraji.  

Tabulka 14: Hlavní důvody ukončení zaměstnání (2014) 

Kraj Propuštěn
2
 

Dočasné 
zaměstnání 

skončilo
3
 

Péče o 
dítě/jinou 

os.
4
 

Odchod do 
starobního 
důchodu

5
 

Jiné důvody 

Hlavní město Praha 7% 4% 27% 46% 17% 

Středočeský 13% 4% 20% 50% 13% 

Jihočeský 12% 9% 12% 52% 15% 

Plzeňský 10% 6% 15% 58% 11% 

Karlovarský 18% 8% 15% 43% 16% 

Ústecký 21% 10% 8% 43% 17% 

Liberecký 17% 7% 14% 50% 12% 

Královéhradecký 13% 8% 11% 47% 21% 

Pardubický 13% 8% 12% 51% 16% 

Vysočina 12% 7% 14% 52% 15% 

Jihomoravský 11% 9% 16% 47% 17% 

Olomoucký 16% 8% 17% 49% 9% 

Zlínský 12% 9% 13% 50% 17% 

Moravskoslezský 17% 12% 11% 44% 16% 

Průměr ČR 14% 8% 15% 48% 15% 

Zdroj: VŠPS, vlastní výpočty 

 

II.3.1 Vzdělanostní charakteristiky nezaměstnaných 

Ohroženost nezaměstnaností se obecně snižuje se zvyšující se úrovní vzdělání. Nízký podíl 

vysokoškolsky vzdělaných na celkovém počtu nezaměstnaných je do určité míry ovlivněn i 

zastoupením takto vzdělané populace na trhu práce. V Ústeckém kraji je společně s Karlovarským 

krajem nejnižší podíl vysokoškoláků mezi populací ve věku 25-64 let (viz část I.l) a současně i nejnižší 

podíl nezaměstnaných s touto úrovní vzdělání na celkovém počtu nezaměstnaných.    

                                                           
2
 Týká se zaměstnanců, jejichž zaměstnání skončilo nedobrovolně.  

3
 Týká se zaměstnanců, kteří uvedli, že jejich poslední zaměstnání bylo dočasné a normálně skončilo nebo měli formální 

pracovní smlouvu, která byla naplněna. Vztahuje se také na sezónní a příležitostné práce. 
4
 Případy rodičovské dovolené nebo jiné formy péče o dítě a dále péče o postiženou, nemocnou nebo starší osobu. 

5
 Předčasného i řádného. 
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Graf 31: Struktura nezaměstnaných podle stupně vzdělání (2014) 

 

Zdroj: VŠPS, vlastní výpočty 

Vzdělanostní struktura nezaměstnaných se kromě faktorů na straně nabídky pracovních sil (zejména 

přílivu absolventů škol), odvíjí i od vývoje jednotlivých odvětví, tj. od toho, zda dochází k propouštění 

v odvětvích, která patří ke znalostně náročným či naopak nenáročným, zda se propuštění týká 

provozních či řídících pracovníků a na celé řadě dalších okolností.  

Následující tabulka ukazuje odlivy z jednotlivých odvětví v průběhu jednoho roku (mezi lety 2013 a 

2014). První dva sloupce dávají do poměru počet lidí z daného odvětví, kteří v roce 2014 uvedli, že 

ukončili zaměstnání v časovém období do jednoho roku (méně než měsíc až méně než 12 měsíců), 

vzhledem k zaměstnanosti v odvětví v roce 2013. Tento ukazatel tak zohledňuje velikost daného 

odvětví a je uváděn pro Ústecký kraj a pro srovnání i za celou ČR. V dalších dvou sloupcích je do 

poměru dán počet lidí, kteří odešli z odvětví v průběhu jednoho roku, vzhledem k celkové 

zaměstnanosti v roce 2013 v Ústeckém kraji, respektive v ČR. Druhý ukazatel tak znázorňuje, nakolik 

by odliv v daném odvětví důležitý pro zaměstnanost jako celek. 

V Ústeckém kraji v daném období k relativně největšímu odlivu zaměstnanců došlo u odvětví 

„Kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ a „Zásobování vodou“, ze kterých odešlo 15 % resp. 14 % 

zaměstnanců z celkového počtu zaměstnaných v daných odvětvích. Vzhledem k tomu, že tato odvětví 

nepatří k největším zaměstnavatelům v kraji, dopad na celkovou situaci na trhu práce sehrává 

Zpracovatelský průmysl, ze kterého odešlo pouze 6 % jeho zaměstnanců, ale k celkové zaměstnanosti 

v Ústeckém kraji to představovalo 1,6 %, zatímco u Kulturních a zábavních činností pouze 0,1 % 

a u Zásobování vodou 0,2 %. Obdobný vliv mělo i odvětví Velkoobchod a maloobchod, ze kterého 

odešlo 8 % zaměstnaných, ale na celkové zaměstnanosti to představovalo 1,3 %.  

Nedobrovolné odchody z odvětví, odchody do nezaměstnanosti, byly v daném roce v Ústeckém kraji 

nejčastější ze stavebnictví, kde z celkového počtu odchodů tvořily odchody do nezaměstnanosti 

plných 90 %, zatímco průměr za ČR byl 53 %. Příčinou je zřejmě větší propad zakázek stavebních 

firem v Ústeckém kraji než v průměru za celou republiku, ale i odlišná věková struktura, která se 

projevuje v odchodech do neaktivity, do starobního důchodu. Druhým odvětvím, ze kterého 
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propouštění mělo velkou váhu v celkových odchodech z odvětví, bylo Zásobování vodou. Zde se 

odchody do nezaměstnanosti podílely na celkovém počtu odchodu z odvětví v Ústeckém kraji 80 %, 

zatímco průměr ČR byl cca poloviční (39 %). V Ústeckém kraji zřejmě toto odvětví prošlo určitými 

změnami, které vedly k nižší potřebě pracovních sil.  Nadprůměrná redukce pracovních míst v kraji a 

propouštění se projevilo také v odvětví zásobování elektřinou a energiemi a v zemědělství. 

Je zřejmé, že na odchodech z odvětví do nezaměstnanosti se podílejí zejména odvětví s nižší 

kvalifikační náročností. Odvětví, ve kterých je vysoký podíl zaměstnaných s terciární úrovní vzdělání 

propouštěli ve srovnání s ostatními odvětvími velmi málo (Zdravotní a sociální péče, Vzdělávání, 

Peněžnictví.  

Tabulka 15: Odchody z odvětví mezi lety 2013-2014 v Ústeckém kraji a v ČR celkem   

N
A
C
E 

Název Vzhledem k 
zaměstnanosti v 

odvětví v roce 2013 

Vzhledem k 
celkové 

zaměstnanosti 
2013 

Ústecký kraj ČR 

ULK ČR ULK ČR % do 
nezaměs
tnanosti 

% do 
neakt
ivity 

% do 
nezaměs
tnanosti 

% do 
neakt
ivity 

A Zemědělství, lesnictví a 
rybářství 

11,0% 7,3% 0,3% 0,2% 44% 56% 30% 70% 

B Těžba a dobývání 7,7% 4,5% 0,1% 0,0% 11% 89% 22% 78% 

C Zpracovatelský průmysl 6,0% 6,4% 1,6% 1,7% 43% 57% 38% 62% 

D Dodávání elektřiny, plynu, páry 
a klimatizovaného vzduchu 

11,2% 5,5% 0,2% 0,1% 48% 52% 37% 63% 

E Zásobování vodou; činnosti 
související s odpadními 
vodami, odpady a sanacemi 

14,2% 6,4% 0,2% 0,1% 80% 20% 39% 61% 

F Stavebnictví 5,3% 6,3% 0,5% 0,5% 90% 10% 53% 47% 

G Velkoobchod a maloobchod; 
opravy a údržba motorových 
vozidel 

10,4% 8,0% 1,3% 1,0% 44% 56% 41% 59% 

H Doprava a skladování 5,9% 5,8% 0,4% 0,4% 20% 80% 38% 62% 

I Ubytování, stravování a 
pohostinství 

7,4% 11,2% 0,2% 0,4% 40% 60% 47% 53% 

J Informační a komunikační 
činnosti 

1,2% 4,3% 0,0% 0,1% 0% 100% 33% 67% 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 5,1% 6,5% 0,1% 0,2% 0% 100% 28% 72% 

M Odborné, vědecké a technické 
činnosti 

5,5% 5,6% 0,2% 0,3% 9% 91% 19% 81% 

N Administrativní a podpůrné 
činnosti 

11,0% 8,8% 0,3% 0,2% 42% 58% 47% 53% 

O Veřejná správa a obrana; 
povinné sociální zabezpečení 

8,5% 7,0% 0,6% 0,4% 25% 75% 36% 64% 

P Vzdělávání 7,4% 6,0% 0,4% 0,4% 35% 65% 17% 83% 

Q Zdravotní a sociální péče 6,4% 7,2% 0,4% 0,5% 10% 90% 21% 79% 

R Kulturní, zábavní a rekreační 
činnosti 

15,1% 9,9% 0,1% 0,2% 50% 50% 35% 65% 

S Ostatní činnosti 3,2% 5,6% 0,1% 0,1% 24% 76% 32% 68% 
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III. Analýza volných pracovních míst v Ústeckém kraji  
 

Kapitola se skládá ze dvou částí. První část je věnovaná metodice, obsahuje popis datových zdrojů, 

informace o četnosti a rozsahu sběru dat a postup vytvoření jednotné databáze volných pracovních 

míst. Analýza v druhé části této studie zahrnuje vyhodnocení kvantitativních dat, tj. celkové a 

regionální struktury nabídky volných pracovních míst a pozice Ústeckého kraje ve srovnání s trhem 

práce v okolních regionech (Liberecký kraj, Středočeský kraj, Karlovarský kraj a Plzeňský kraj), a celé 

České republice. V některých ukazatelích je uváděno také srovnání s Prahou a Jihomoravským 

krajem. U pracovních pozic s vysokým potenciálem pro rozvoj kraje byly též vyhodnoceny kvalitativní 

informace o požadavcích na výkon profese, tak jak to umožnily dostupné informace z tohoto šetření.  

III.1 Metodika  
Pro analýzu volných pracovních míst byla použita databáze úřadů práce spolu s databázemi 

pracovních míst inzerovaných online na soukromých portálech. Uvedený přístup byl zvolen 

s ohledem na soudobé trendy v ohlašování volných pracovních míst a preference zaměstnavatelů. 

Soukromým inzertním portálům je dávána přednost v případě hledání vhodných osob pro obsazení 

pozic kvalifikačně náročnějších.  Služeb úřadů práce využívají zaměstnavatelé častěji v případě, kdy 

nabízená pracovní pozice nevyžaduje vysokou kvalifikaci. Sběr dat o volných pracovních místech 

proběhl ve dvou vlnách s odstupem jednoho roku, a to v dubnu 2014 a dubnu 2015. 

Jedna vlna sběru zahrnovala vždy stažení kompletní databáze volných pracovních míst evidovaných 

úřady práce ve všech krajích ČR ve formátu jazyka XML, které jsou každodenně dostupné na 

integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (https://portal.mpsv.cz/sz/download). 

Zároveň byl proveden sběr dat pracovních míst nabízených prostřednictvím internetu. Ke stejným 

referenčním datům byla převzata data o inzertních nabídkách práce z databáze volných pracovních 

míst inzerovaných na webových portálech prace.cz a jobs.cz. Data inzertních nabídek z různých 

zdrojů byla sjednocena6 a byly odstraněny duplicity, čímž byla vytvořena kompletní databáze 

nabízených volných pracovních míst, která zahrnovala adekvátním způsobem celou kvalifikační škálu.   

  

                                                           
6
 Data z odlišných zdrojů obsahovala některé společné znaky (název nabízené pracovní pozice, místo výkonu 

zaměstnání aj.) a dále několik deskriptorů odlišných pro každou databázi. V případě dat evidovaných Úřadem 
práce ČR byla součástí stažené databáze informace o zařazení nabídky práce k určité profesi podle mezinárodní 
klasifikace ISCO-08 . Tato klasifikace je dále využívána pro účely naší analýzy. Webové inzertní portály používají 
vlastní kategorie oborů a profesí. Jedná se ovšem o širší oblasti, které nezapadají do žádné klasifikace nebo 
sektorového pohledu, spíše se jedná o uživatelské kategorie. Správnost zařazení inzerátů do těchto kategorií 
závisí na zadavateli inzerátu, který vyplňuje formulář. Zadavatel inzerátu má také možnost inzerát zadat do více 
než jedné z těchto kategorií. Vyvinuli jsme proto vlastní nástroj, jak tyto nabídky práce přiřadit k určitým 
profesním skupinám dle klasifikace ISCO-08 tak, aby profesně-klasifikační struktura obou typů databází byla 
jednotná.   
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III.2  Analytická část: Výsledky šetření 2014 a 2015 
Počet inzerovaných volných pracovních míst celkově v ČR meziročně roste, za poslední rok podle 

databází Úřadů práce a soukromých pracovních portálů vzrostl o 52 % (ze 40,5 na 62 tis.)1.  Dopad 

konjunktury na pracovní trhy v jednotlivých krajích České republiky je však odlišný. V největších 

krajích z hlediska zaměstnanosti je nárůst nabídky pracovních míst za uplynulý rok nejnižší (Praha a 

Jihomoravský kraj), trh práce už zde byl poměrně více saturován. Naopak nejvýraznější relativní 

přírůstek počtu volných pracovních míst zaznamenal kraj Karlovarský spolu s krajem Olomouckým, 

kde se počet inzerovaných pracovních míst zdvojnásobil. V Ústeckém kraji se nabídka volných 

pracovních míst zvýšila o 55 %, což bylo mírně nad celorepublikovým průměrem. V rámci sousedních 

krajů, vzrostla nejvíce poptávka po pracovní v následujícím pořadí: 

 Karlovarský kraj +105 %; v Karlovarském kraji bylo za poslední rok agenturou Czechinvest 

zprostředkováno sedm investičních projektů, mezi nejvýznamnější patřily investice u Nejdeku 

(firmy Witte a Nejdeckých česáren vlny); 

 Středočeský kraj +79 %; ze všech krajů ČR je rozvoj trhu práce ve Středočeském kraji 

nejvýraznější (a odráží se mimo jiné také v růstu počtu ekonomických subjektů a obyvatel 

v kraji, a ve výstavbě); 

 Ústecký kraj +55 %; na výrazně vyšší poptávce po pracovnících se podílí nárůst investic 

v uplynulém roce. Ústecký kraj přilákal více než třicet nových investičních projektů, zejména 

investice korejské firmy Nexen v průmyslové zóně Triangle u Žatce, a další strategická 

průmyslová zóna Joseph u Mostu.  

 Liberecký kraj +54 %; 

 Plzeňský kraj + 51 %. 

Graf 32: Meziroční růst počtu inzertních nabídek práce 2014-20157 (v %) 

 

Zdroj: Vlastní databáze o volných pracovních místech. 

 

                                                           
7
 Uvedené údaje se vztahují k počtu inzertních nabídek práce, počet volných pracovních míst je vyšší. (Pokud jej 

vážíme počtem volných pracovních míst na jednu nabídku, zejména pro méně kvalifikované profese.) 
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Graf 33: Podíl krajů na nabídce volných pracovních míst 

 
Zdroj: Vlastní databáze o volných pracovních místech. 

 

Podílu výše kvalifikovaných pracovních míst (vysokoškolských a středoškolských) v poptávce po 

pracovnících je největší je v Praze, kde více než 80 % poptávky tvoří místa v hlavních třídách 1-6, tj. 

vedoucí pracovníci, specialisté, techničtí a odborní pracovníci, úředníci a pracovníci ve službách prodeji 

(viz Graf 34, L1). Naopak nejnižší je podíl těchto tříd v poptávce po pracovní síle ve Zlínském kraji a na 

Vysočině (viz Graf 34, L2). V těchto krajích je také vyšší poptávka po řemeslnících a opravářích. 

Graf 34: Zastoupení hlavních tříd v nabídce práce - krajské členění (2015) 
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Z hlediska základních kvalifikačních tříd nabízených profesí je struktura trhu práce Ústeckého kraje 

v roce 2015 podobná průměru za Českou republiku. K přiblížení této struktury ovšem došlo až během 

roku 2015. V roce 2014 lze ještě sledovat větší rozdíly. Nižší byl v Ústeckém kraji podíl neobsazených 

pracovních míst pro odborné pracovníky, specialisty v různých oblastech (věda, technika, IT, 

zdravotnictví, obchod, právo, veřejná správa aj.), kteří mají po řídících pracovnících druhou nejvyšší 

kvalifikaci na trhu práce. V Ústeckém kraji byla nabídka pro tyto vysoce kvalifikované pracovníky v 

roce 2014 nižší než v celé ČR. Naopak relativně více byli poptáváni pracovníci s nižší, ale odbornou 

kvalifikací, zejména pracovníci ve službách a prodeji, řemeslníci a opraváři. Dá se tedy konstatovat, že 

současný ekonomický růst nastartoval poptávku po více kvalifikovaných pracovnících v Ústeckém 

kraji. 

Tabulka 16: Srovnání nabídky VPM v ČR a Ústeckém kraji podle hlavní tříd profesní klasifikace 

  Rok 2015 Rok 2014 

ISCO 
Hl.třída 

Název Ústecký kraj Celá ČR  Ústecký kraj Celá ČR  

1 Zákonodárci a řídící pracovníci 4% 5% 7% 6% 

2 Specialisté 17% 16% 21% 27% 

3 Techničtí a odborní pracovníci 19% 18% 24% 24% 

4 Úředníci 7% 7% 10% 9% 

5 Pracovníci ve službách a prodeji 17% 18% 14% 11% 

6 Kvalifikovaní pracovníci v 
zemědělství, lesnictví a rybářství 

0% 1% 0% 0% 

7 Řemeslníci a opraváři 17% 17% 14% 12% 

8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 13% 13% 7% 7% 

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 6% 7% 4% 3% 

0 Zaměstnanci v ozbrojených silách 0% 0% 0% 0% 

Zdroj: Vlastní databáze o volných pracovních místech. 

Tabulka 17: Podíl volných pracovních míst na zaměstnanosti (2014) 

  Ústecký kraj ČR 

ISCO 
Hl.třída 

Název  Podíl VPM na 1000 
zaměstnaných 

 Podíl VPM na 1000 
zaměstnaných 

1 Zákonodárci a řídící pracovníci  10  10 

2 Specialisté  13  14 

3 Techničtí a odborní pracovníci  8  11 

4 Úředníci  7  8 

5 Pracovníci ve službách a prodeji  4  6 

6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 
lesnictví a rybářství 

 2  3 

7 Řemeslníci a opraváři  4  6 

8 Obsluha strojů a zařízení, montéři  3  4 

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci  3  5 

0 Zaměstnanci v ozbrojených silách  1  0.1 

Zdroj: Vlastní databáze o volných pracovních místech (2014) a Výběrové šetření pracovních sil (ČSÚ, 2014), vlastní výpočty. 
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K zjištění dalších specifik trhu práce Ústeckého regionu je třeba podívat se dovnitř těchto hlavních 

tříd v nabídce roku 2015, zejména na strukturu nabídky volných pracovních míst pro skupiny 

Pracovníci ve službách a prodeji, Techničtí pracovníci a Specialisté, která zahrnuje kvalifikované 

profese všech oborů. 

Graf 35: Podíl nabízených profesí uvnitř skupiny Specialisté - srovnání ČR a Ústeckého kraje (2015, 
2místné ISCO) 

 

Zdroj: Vlastní databáze o volných pracovních místech. 

Oproti struktuře nových pracovních míst v celé ČR, se v Ústeckém kraji nabízí méně pracovních 

příležitostí pro odborníky v ICT, zatímco ve službách napříč odvětvími a celou ČR jejich počet roste a 

v průměru ČR je jejich podíl v nabídce práce o celých 17 procentních bodů vyšší než v tomto kraji. 

Z pohledu ještě detailnějšího je nabídka pro tuto skupinu odborníků spíše směřována na 

vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti výroby, prodeje, financí, lékaře a zdravotníky, a učitele. 

Analytici v ICT jsou relativně méně žádaní a za uplynulý rok vypadli i z top 30 nejvíce poptávaných 

profesí v Ústeckém kraji. 

 

Tabulka 18: Podíl nabízených pracovních míst na 1000 zaměstnaných v Ústeckém kraji, ČR a 
vybraných krajích  - Specialisté (2015) 

  ČR Ústecký PLK KVK STC LBK PHA JMK 

21 Specialisté v oblasti vědy a techniky 19 37 32 32 23 34 9 17 

22 Specialisté v oblasti zdravotnictví 8 11 5 28 10 16 9 5 

23 Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání 6 10 9 14 10 6 4 3 

24 Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě 18 25 15 20 16 22 18 13 

25 Specialisté v ICT 30 11 43 30 15 37 31 40 

26 Specialisté v právní, sociální, a příbuzných 
oblastech 

4 9 10 4 4 10 4 3 

Zdroj: Vlastní databáze o volných pracovních místech, a Výběrové šetření pracovních sil (ČSÚ). 
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Tabulka 19: Podíl nabízených profesí uvnitř skupiny Specialisté – vybrané kraje (2015, podrobnost 
2místné ISCO) 

  ČR ULK STČ PLZ KVK LBK PHA JHM 

21 Specialisté v oblasti vědy a techniky 23% 32% 27% 30% 19% 30% 12% 24% 

22 Specialisté v oblasti zdravotnictví 12% 16% 15% 10% 28% 16% 9% 8% 

23 Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání 15% 23% 30% 21% 29% 14% 7% 7% 

24 Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě 23% 19% 16% 17% 16% 17% 30% 21% 

25 Specialisté v ICT 22% 5% 8% 16% 4% 17% 36% 35% 

26 Specialisté v právní, sociální, a příbuzných oblastech 5% 5% 4% 6% 4% 5% 7% 5% 

Zdroj: Vlastní databáze o volných pracovních místech. 

V Ústeckém kraji je v rámci profesní skupiny Specialisté největší poptávka po Specialistech v oblasti 

vědy a techniky. Ve srovnání se sousedními kraji je tomu stejně v Plzeňském a Libereckém kraji. Ve 

Středočeském a Karlovarském kraji je v rámci profesní skupiny Specialisté největší poptávka po 

Specialistech v oblasti výchovy a vzdělávání, kteří jsou v Ústeckém a Plzeňském kraji v rámci této 

skupiny druhými nejpoptávanějšími. Na druhou stranu nejméně poptávanými v rámci profesní 

skupiny Specialisté jsou v Ústeckém kraji Specialisté v oblasti informačních a komunikačních 

technologií a Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech. 

Zatímco podíl skupiny Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech je 

v Ústeckém kraji srovnatelný s podílem této skupiny v rámci celé ČR i v sousedních krajích, podíl 

skupiny Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií je v Ústeckém kraji výrazně 

nižší než v celé ČR. Ve srovnání se sousedními kraji je v Ústeckém kraji výrazně nižší poptávka po 

Specialistech v oblasti informačních a komunikačních technologií než v Plzeňském a Libereckém kraji. 

Ve Středočeském a Karlovarském kraji je poptávka po této skupině specialistů srovnatelná 

s Ústeckým krajem. Z tabulky je dále patrné, že hlavními centry poptávky po Specialistech v oblasti 

informačních a komunikačních technologií je Praha a Jihomoravský kraj, kde je podíl této skupiny na 

ostatních specialistech výrazně vyšší jak v krajovém srovnání, tak ve srovnání s hodnotami za celou 

ČR. 

Tabulka 20: Podíl nabízených profesí uvnitř skupiny Specialisté - Ústecký kraj (2015, podrobnost 
3místné ISCO) 

 Profesní skupina uvnitř hlavní třídy Specialisté Počet pracovních 
míst 

Procentuální podíl ve 
skupině Specialisté 

214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech  150 27% 

241 Specialisté v oblasti financí 65 12% 

233 Učitelé na středních školách 46 8% 

221 Praktičtí lékaři 43 8% 

234 Učitelé na 1. stupni základních škol 35 6% 

226 Specialisté ve zdravotnictví (vyjma lékařů) 30 5% 

235 Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání 26 5% 

243 Specialisté v oblasti prodeje, marketingu a styku s veřejností 26 5% 

232 Učitelé odborných předmětů a lektoři dalšího vzdělávání 23 4% 

251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací 19 3% 

 Ostatní specialisté 96 17% 

 Celkem 559 100% 

Zdroj: Vlastní databáze o volných pracovních místech. 
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V profesní skupině Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech jsou nejvíce poptávanými 

pracovními pozicemi: inženýr kvality, konstruktér, technolog. Pro tyto pozice je požadování technické 

vzdělání především v oblasti strojírenství. Pro pracovní pozici inženýr kvality se v požadavcích 

zpravidla objevuje znalost metod pokročilého plánování kvality a nástrojů kvality (např.: PPAP, 

PFMEA, MSA & G8D). Pro pracovní pozice konstruktér a technolog se v požadavcích zpravidla 

objevuje znalost 2D a 3D CAD systému (např.: Proe, UG, Catia V5, NX), orientace v technické 

dokumentaci a znalost technologických postupů a norem. 

Ve druhé nejvíce poptávané skupině specialistů (Specialisté v oblasti financí) jsou nejvíce 

poptávanými pracovními pozicemi: osobní bankéř, bankovní poradce a účetní. Specifické požadavky 

jsou kladeny především na účetní a obnášejí vzdělání ekonomického směru a znalost daňové 

problematiky, účetnictví a účetních programů (především SAP, ale např. také Pohoda). 

Tabulka 21: Struktura nabídky práce pro Specialisty 

 Profesní skupina Podíl ve skupině 

ÚSK ČR 

211 Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech 2% 2% 

212 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky 1% 1% 

213 Specialisté v biologických a příbuzných oborech 1% 2% 

214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech  84% 78% 

215 Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací 8% 12% 

216 Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci  4% 4% 

21 Specialisté v oblasti vědy a techniky 32% 23% 

221 Lékaři (kromě  zubních) 48% 41% 

222 Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací 13% 18% 

225 Veterinární lékaři 4% 1% 

226 Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví (zubní lékaři, farmaceuti aj.) 34% 40% 

22 Specialisté v oblasti zdravotnictví 16% 12% 

231 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách 1% 2% 

232 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího 
vzdělávání 18% 18% 

233 Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni 
základních škol 35% 19% 

234 Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy 27% 29% 

235 Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání 20% 31% 

23 Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání 23% 14% 

241 Specialisté v oblasti financí 62% 47% 

242 Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení 13% 13% 

243 Specialisté v oblasti prodeje, marketingu a styku s veřejností 25% 40% 

24 Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě 5% 23% 

251 Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací 73% 85% 

252 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí 27% 15% 

25 Specialisté v oblasti ICT 19% 22% 

261 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech 33% 26% 

262 Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech 3% 1% 
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263 Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech 47% 53% 

264 Spisovatelé, novináři a jazykovědci 10% 14% 

265 Výkonní umělci a příbuzní specialisté 7% 7% 

26 Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech 5% 5% 

 

Z tabulky top 30 nejvíce poptávaných pracovních míst je patrné, že v Ústeckém kraji je největší zájem 

o kvalifikované řemeslníky a opraváře. Ze skupiny specialistů je pak největší zájem o specialisty ve 

výrobě a stavebnictví, specialisty v oblasti financí a učitele. 

V roce 2015 se v top 30 nejvíce poptávaných pracovních míst nově umístili: montážní dělníci výrobků 

a zařízení, pomocní pracovníci ve výrobě, učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), 

konzervatořích a na 2. stupni základních škol, řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování 

staveb, učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy a výrobci oděvů, 

výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech. Nejvýraznější meziroční nárůsty pak byly 

zaznamenány mezi profesemi pracovníků ve službách (kuchaři, číšníci), výše zmíněných řemeslníků 

(kováři, nástrojáři, řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby) a pracovníků obsluhy 

strojů (řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají, obsluha pojízdných zařízení). Do top 30 

nejvíce poptávaných pracovních míst se naopak oproti roku 2014 nezařadili: specialisté v oblasti 

prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností, analytici a vývojáři softwaru a počítačových 

aplikací, řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku 

s veřejností, ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví, sekretáři a ostatní obsluha stacionárních strojů 

a zařízení.  
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Tabulka 22: Top 30 nejpoptávanějších profesí v Ústeckém kraji 2015 

 
Zdroj: Vlastní databáze o volných pracovních místech.  

Skupina 
ISCO 

Název 
Počet 

pracovních 
míst 

Procentuální podíl ve skupině 
TOP 30 nabízených pozic 

Meziroční 
změna 

Podíl na 1000 
zaměstnaných 

v kraji 

332 
Odborní pracovníci v pojišťovnictví, obchodní 
zástupci, nákupčí a obchodní makléři 

187 7,90% -1,11% 
2 

722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci 152 6,42% 2,26% 1 

214 
Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných 
oborech 

150 6,34% -1,51% 
3 

522 
Provozovatelé maloobchodních a 
velkoobchodních prodejen, prodavači a 
příbuzní pracovníci v prodejnách 

141 5,96% -0,19% 
1 

833 
Řidiči nákladních automobilů, autobusů a 
tramvají 

137 5,79% 3,33% 
1 

512 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 136 5,75% 3,83% 2 

311 Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech 133 5,62% -2,30% 1 

821 Montážní dělníci výrobků a zařízení 104 4,39% 3,30% 1 

422 Pracovníci informačních služeb 100 4,22% -0,49% 2 

513 Číšníci, servírky a barmani 82 3,46% 1,55% 1 

741 
Montéři, mechanici a opraváři elektrických 
zařízení 

81 3,42% 0,28% 
1 

711 
Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní 
stavební výroby 

78 3,30% 0,97% 
1 

834 Obsluha pojízdných zařízení 75 3,17% 1,33% 1 

541 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy 73 3,08% -0,81% 1 

241 Specialisté v oblasti financí 65 2,75% -3,60% 1 

932 Pomocní pracovníci ve výrobě 64 2,70% 1,20% 1 

723 
Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě 
elektrických) 

62 2,62% 0,23% 
1 

333 Zprostředkovatelé služeb 57 2,41% -1,76% 1 

331 
Odborní pracovníci v ekonomických a 
příbuzných oborech 

50 2,11% -1,10% 
1 

132 
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, 
stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech 

48 2,03% -1,25% 
1 

233 
Učitelé na středních školách (kromě odborných 
předmětů), konzervatořích a na 2. stupni ZŠ 

46 1,94% 1,06% 
1 

432 Úředníci v logistice 45 1,90% -0,83% 0.5 

221 Lékaři (kromě zubních lékařů) 43 1,82% 0,11% 1 

312 
Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, 
výroby a stavebnictví 

43 1,82% -0,16% 
1 

712 
Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při 
dokončování staveb 

38 1,61% 0,24% 
0.4 

911 
Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, 
administrativních, průmyslových a jiných 
objektech 

38 1,61% -0,10% 
0.4 

234 
Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v 
oblasti předškolní výchovy 

35 1,48% 1,14% 
1 

721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci 35 1,48% -0,43% 1 

753 
Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a 
pracovníci v příbuzných oborech 

35 1,48% 0,39% 
1 

334 Odborní administrativní pracovníci a asistenti 34 1,44% -0,20% 1 



49 
 

IV. Dotazníkové šetření absolventů vybraných fakult vysokých 

škol v Ústeckém kraji 

Úvod 

Důležitou součástí analýz uplatnitelnosti absolventů vysokých škol na trhu práce jsou dotazníková 

šetření zkušeností samotných absolventů. Jedná se o velice flexibilní nástroj, který má potenciál 

přinést jedinečné informace přímo „z terénu“ a poskytnout zpětnou vazbu vysoké škole např. i 

k jednotlivým studijním programům a zachytit motivace absolventů k setrvání v daném regionu či 

k odchodu jinam. Obsah dotazníku lze přizpůsobit konkrétním potřebám a podmínkám vysoké školy 

nebo fakulty, případně i vybraného studijního programu. Získané informace poskytují hlubší vhled do 

silných a slabých stránek přípravy na VŠ a zejména do způsobu, jakým se tato příprava promítá do 

připravenosti absolventů úspěšně se uplatnit na trhu práce. Realizace šetření je poměrně náročná, 

nicméně informace zjištěné tímto způsobem nelze nahradit z jiných zdrojů, zejména v těch 

případech, pokud je šetření prováděno dostatečně reprezentativně a v pravidelných intervalech. 

Z těchto důvodů zařadil NVF dotazníkové šetření absolventů vybraných fakult vysokých škol v 

Ústeckém kraji jako klíčovou součást analýz. Při jeho realizaci bylo mimo jiné využito zkušeností 

z předchozích šetření obdobného charakteru. 

Provedené šetření mělo spíše charakter pilotní sondy na dvou vybraných fakultách UJEP – 

Pedagogické fakultě a Fakultě výrobních technologií a managementu. Ačkoli bylo dosaženo 

neobvykle vysoké návratnosti dotazníků (viz níže), nelze výsledky šetření zobecňovat na veškeré 

absolventy vysokých škol v Ústeckém kraji, právě vzhledem k výběru pouze dvou fakult specifického 

zaměření, a i vzhledem k nižšímu počtu absolventů FVTM, jejichž počet i přes vysokou návratnost 

dotazníků poskytuje pouze omezenou možnost zobecnění výsledků. Získaná data spíše naznačují 

určité vazby a umožňují vyslovit hypotézy, které by bylo nutno ověřit na mnohem širším vzorku 

(ideálně plošně na všech absolventech vysokých škol v Ústeckém kraji).  

Při případných opakováních šetření v budoucnu je také možné na základě domluvy rozšířit dotazník o 

baterii otázek týkajících se konkrétních znalostí a dovedností relevantních pro jednotlivé programy 

nebo fakulty. Baterie dovedností by byla připravena na základě analýzy popisu studijních programů, 

popisu odpovídajících profesí (např. dle Národní soustavy povolání), požadavků zaměstnavatelů na 

tyto profese (analýza textů inzerátů publikovaných zaměstnavateli) a zejména konzultována se 

zástupci příslušných fakult. U vybraných znalostí a dovedností pak respondenti hodnotí, do jaké míry 

se v nich cítí dobře připraveni na praxi, případně, zda je v praxi vůbec využívají. Tato metoda sice 

zvyšuje náročnost přípravy a vyhodnocení dotazníku, nicméně dle zkušeností NVF poskytuje velice 

zajímavý a plastický obrázek o tom, kde studenti jednotlivých programů/fakult pociťují velké rezervy 

v praxi a jaké okruhy témat či dovedností jim chybí pro bezproblémové uplatnění. Tato zjištění jsou 

cenným podkladem pro zdokonalování obsahu studia tak, aby znalosti a dovednosti absolventů byly 

ve větším souladu s požadavky praxe. 

IV.1 Metodika 

Šetření absolventů vysokých škol mělo vzhledem k rozsahu projektu pouze pilotní charakter. Pro 

pilotáž byly po konzultaci se zástupci Krajského úřadu a ústeckých vysokých škol vybrány dva subjekty 

– Fakulta pedagogická (PedF) a Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) UJEP. Tyto 
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fakulty byly zvoleny z kombinace důvodů, přičemž mezi nejdůležitější patřila velikost Pedagogické 

fakulty, která umožňovala získat větší počet respondentů, její dominance v rámci UJEP, a dále 

možnost srovnání situace jejích absolventů na tru práce s absolventy technicky zaměřené fakulty, 

kterou je FVTM. Obě uvedené fakulty UJEP měly zájem šetření realizovat a byly ochotny poskytnout 

potřebnou součinnost.  

Výzkum byl realizován formou online dotazníkového šetření, jehož cílem bylo především zjistit míru a 

oblasti uplatnění absolventů, jejich zkušenosti s pozicí na trhu práce, obtíže, se kterými se setkávají 

při svém uplatnění, a tendenci zůstat v Ústeckém kraji či jej spíše opustit. Dotazník měl několik sekcí, 

jež měly získat informace (i) o současném postavení absolventů na trhu práce, (ii) o jejich 

zkušenostech s pracovním uplatněním, (iii) o jejich motivaci setrvat v oboru a v Ústeckém kraji, (iv) o 

jejich hodnocení připravenosti pro trh práce, (v) o jejich hodnocení studia na vybraných fakultách. 

Cílem bylo získat odpovědi v členění dle jednotlivých studijních programů vybraných fakult. Při 

sestavování dotazníku byl zajištěn přijatelný kompromis mezi potřebou podrobných informací 

odrážející se v délce a detailnosti dotazníku a snahou nezatížit příliš respondenty, což by mohlo snížit 

jejich ochotu dotazník dokončit. Dotazník a naprogramován do online systému LimeSurvey. Pro 

jednotlivé fakulty se dotazník lišil pouze ve výčtu absolvovaných studijních oborů, profesí a odvětví, 

kde se absolventi uplatňují. Ostatní části dotazníku byly pro obě fakulty shodné.  

Úvodní testovací verze online dotazníku spolu s tisknutelnou pdf verzi byla zaslána zástupcům fakult 

ke konzultaci a připomínkám. Cílem konzultací s fakultami bylo ověřit relevanci navržených otázek 

z jejich hlediska. Konzultován byl zejména seznam absolvovaných studijních programů; profesí, které 

mohou absolventi fakult zastávat, a odvětví, kde nejčastěji pracují. V těchto výčtech bylo posouzení 

ze strany zástupců fakult klíčové, neboť byla nutná hluboká znalost prostředí školy a navazujících 

možností odborného uplatnění. Seznam studijních programů byl vytvořen na základě informací o 

aktuálních studijních programech na webových stránkách vybraných fakult, dále na základě dat o 

studentech a absolventech vysokých škol podle jednotlivých fakult, studijních programů a oborů, jak 

jsou evidovány v databázi MŠMT (databáze Krakatau). Konzultován byl i veřejný systém 

Infoabsolvent, který rovněž obsahuje seznamy oborů vyučovaných na jednotlivých fakultách. Seznam 

profesí a odvětví byl vytvořen na základě analýzy skutečných povolání a odvětví, ve kterých podle 

Výběrového šetření pracovních sil působí absolventi daných fakult (případně fakult obdobného 

zaměření, pokud za vybrané fakulty není ve VŠPS dostatek dat). Pro formulaci odvětví a profesí byly 

využity klasifikace ISCO a NACE. Po konzultaci s fakultami byly seznamy upraveny dle připomínek a 

zapracovány do online verze dotazníku.  

Dotazník v systému LimeSurvey umožňuje rozeslání odkazů na konkrétní kontakty e-mailem a 

shromáždění odpovědí. Podmínkou, aby mohl NVF realizovat šetření, bylo poskytnutí potřebných 

kontaktních informací na absolventy ze strany fakult. Jednalo se o kontakty na absolventy za 

posledních 5 let. Při předání databáze kontaktů bylo zajištěno, že se s nimi NVF bude nakládat 

v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a nebudou použity k žádnému jinému účelu kromě 

tohoto šetření a odpovědi nebudou žádným způsobem spojovány v analýzách a výstupech 

s konkrétním respondentem. Databáze kontaktů byla upravena pro potřeby šetření (byly zejména 

odstraněny duplicitní kontakty na absolventy, kteří např. absolvovali jak bakalářský, tak magisterský 

program na dané fakultě).  
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Průběh vlastního šetření byl následující: Na e-mailové kontakty z databáze byl rozeslán link na LimeSurvey 

dotazník s žádostí o jeho vyplnění. Respondenti byli na začátku dotazníku informováni, že jejich osobní 

informace budou složit pouze pro statistické vyhodnocení informací a jejich odpovědi nebudou 

žádným jiným způsobem spojovány s jejich osobou. Sběr dotazníků byl zahájen 16. listopadu 2015. 

Dotazník byl odeslán na 2812 e-mailových adres (z toho 221 kontaktů byli absolventi FVTM a 2591 

kontaktů byli absolventi PF). Průběžně byla sledována návratnost dotazníků a po týdnu (tedy 

v pondělí 23. 11. 2015) byli absolventi obesláni 1. upomínkou na vyplnění dotazníku. Sběr dat byl 

ukončen v pátek 27. 11. 2015. 

Výstupy z LimeSurvey byly zpracovávány pomocí statistického softwaru SPSS. Kromě základního 

statistického třídění a popisu dat byly zkoumány i hlubší souvislosti s cílem odhalit silné a slabé 

stránky přípravy na vybraných fakultách z hlediska uplatnění jejich absolventů na trhu práce. Během 

analýz byly kombinovány výstupy z otevřených a uzavřených otázek, což přineslo vysoce validní výsledky. 

V průzkumu se podařilo dosáhnout velmi vysoké návratnosti dotazníků. Celkem bylo získáno 1386 

vyplněných dotazníků. Z návratnosti i celkového charakteru odpovědí respondentů lze konstatovat 

velký zájem a motivovanost absolventů UJEP spolupodílet se na zpětné vazbě pro UJEP a i na rozvoji 

Ústeckého regionu. Jednotlivé otázky byly respondenty vyplňovány velmi pečlivě a jejich odpovědi 

zpravidla doprovázeli zpřesňující podrobné komentáře. Vzhledem k tomuto vysokému množství 

vyplněných dotazníků bylo možné z šetření vyřadit neúplně vyplněné dotazníky. Statisticky bylo tedy 

zpracováváno 1045 dotazníků, což odpovídá návratnosti dokončených dotazníků na úrovni 37,2 % (v 

případě Pedagogické fakulty byla míra návratnosti 37 %, na FVTM byla návratnost dokonce 44 %. 

Graf 36: Počet oslovených absolventů a dokončených dotazníků podle fakult UJEP 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Vzhledem k tomu, že na FVTM je výrazně menší počet studentů i absolventů než na Pedagogické 

fakultě, byla data za FVTM analyzována jako celek (tedy bez třídění na obory či 

magisterský/bakalářský stupeň studia). Důvodem k tomuto rozhodnutí byla snaha zajistit větší počet 

případů ve skupině a tedy podrobnější analýzy a větší zobecnitelnost výsledků. 
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Na Pedagogické fakultě UJEP je vyučováno mnoho studijních programů v mnoha kombinacích, 

přičemž za některé kombinace bylo ve zkoumaném vzorku pouze velmi málo absolventů v řádu 

jednotek osob. Z tohoto důvodu bylo pro analýzu dat získaných od absolventů Pedagogické fakulty 

nutno přistoupit k vytvoření kategorií (skupin) oborů, tak aby umožňovaly statistické zpracování. S 

ohledem na cíle šetření byly vytvořeny dvě varianty třídění absolvovaných oborů. 

První varianta třídění oborů je podrobnější a zohledňuje dosažený stupeň vzdělání respondenta.  

V této variantně byla sloučena dvouoborová studia pod jeden obor a to vždy ten, který je pro 

uplatnění na trhu práce významnější. Toto sloučení proběhlo podle následující logiky. V první řadě 

byly vybírány kombinace, ve kterých se vyskytovaly technické a přírodovědné obory. Následně byla 

vybírána ta dvouoborová studia, kde alespoň jeden obor byl anglický jazyk nebo jeho výuka. Ve 

třetím kroku byla vydělena ta dvouoborová studia, kde alespoň jedním z oborů byl český jazyk nebo 

jeho výuka. Ve čtvrtém kroku pak byly vyděleny ty obory, kde byl alespoň jedním oborem jiný cizí 

jazyk (jednalo se o německý jazyk a obchodní ruštinu). V dalších krocích pak byly slučovány skupiny 

oborů obsahujících výtvarnou, hudební či tělesnou výchovu a do poslední skupiny byla zařazena 

výuka ostatních společenskovědních oborů. Rozložení respondentů v jednotlivých oborech je patrné 

z následujících grafů. 

Graf 37: Počet respondentů v jednotlivých bakalářských oborech Pedagogické fakulty, UJEP 
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Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  
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Graf 38: Počet respondentů v jednotlivých magisterských oborech Pedagogické fakulty, UJEP 
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Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Ve druhé variantě třídění oborů není zohledněn stupeň dosaženého vzdělání respondenta a je 

upřednostněno profesně oborové hledisko. Pro statistické zpracování je tato varianta již poměrně 

dobře využitelná a oborové hledisko bylo pro analýzu pracovního uplatnění absolventů ve většině 

případů dostatečné. V tomto třídění byly slučovány bakalářské a magisterské obory, které vznikly 

v rámci první vlny třídění. Byly vytvořeny následující skupiny oborů: AJ (včetně kombinací); ČJ (včetně 

kombinací); Ostatní jazyky; Hudební, výtvarná a tělesná výchova, Sociálně-pedagogické obory, 

Technické a přírodovědné obory v kombinaci; Aktivity v přírodě a Pedagogika volného času; Učitelství 

pro MŠ, pro 1. Stupeň ZŠ a Vychovatelství; Ostatní (Pedagogicko-psychologická způsobilost, Školský 

management, Speciální pedagogika, Učitelství ostatních společenských věd). Rozložení respondentů 

šetření do jednotlivých kategorií oborů je patrné z následujícího grafu. 
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Graf 39: Počet respondentů v jednotlivých oborech Pedagogické fakulty, UJEP 
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Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Vzhledem k cílům šetření byla ve většině případů v analýze využívána druhá varianta třídění oborů. 

První varianta třídění oborů byla využívána především v těch případech, kde bylo nutné zpřesnit 

výsledky zkoumání.  

 

IV.2 Popis vzorku 

Z absolventů, kteří odpověděli na dotazník, 62 % pochází z Ústeckého kraje. 38 % respondentů pak 

pochází z jiného kraje (a to především ze Středočeského kraje, Libereckého kraje a Karlovarského 

kraje). 

V rámci Pedagogické fakulty UJEP byl mezi respondenty dominantní bakalářský stupeň vzdělání 

(57 %). Magisterského stupně vzdělání pak dosáhlo 42 % respondentů a doktorského stupně vzdělání 

1 % respondentů šetření. Jinak tomu bylo v případě Fakulty výrobních technologií a managementu, 

kde  byl mezi respondenty dominantní magisterský stupeň vzdělání (58 %). V rámci Pedagogické 

fakulty je mezi respondenty 81 % žen, kdežto v rámci FVTM je jich mezi respondenty pouhých 8 %, 

což odpovídá tradičním oborovým preferencím mužů a žen.  
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Graf 40: Dosažený stupeň vzdělání respondentů v třídění podle fakult UJEP 

 
 

 

Graf 41: Forma studia respondentů v třídění podle fakult UJEP 
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IV.3 Situace absolventů na trhu práce 

Převážná většina absolventů, kteří vyplnili dotazník, má v současné době zaměstnání na plný úvazek. 

Jde o 72 % absolventů PedF a o 82 % absolventů FVTM. Odlišný podíl je daný především odlišnou 

strukturou absolventů PedF a FVTM. Z absolventů PedF 12 % uvedlo, že zaměstnání sice nemá, ale 

ani jej v současnosti nehledá, např. z důvodů mateřské dovolené nebo dalšího studia. Z absolventů 

FVTM tuto variantu zaškrtla pouze 4 %, což je dáno jednak nižším podílem absolventů FVTM, kteří 

pokračují dále v prezenčním studiu, a jednak pravděpodobně nižším podílem absolventek, které 

čerpají mateřskou dovolenou (mezi absolventy pedagogické fakulty je výrazně vyšší podíl dívek). 

Důležitým údajem z hlediska situace na trhu práce je podíl absolventů, kteří v současné době nemají 

zaměstnání a hledají jej, který doplňuje dále podíl osob, které mají sice částečný úvazek, ale 

nepostačuje jim a hledají si další (či jinou) práci. Z absolventů FVTM zaměstnání nemá a hledá 5 %. 

Nikdo z absolventů FVTM neuvedl, že by měl nepostačující částečný úvazek. Mezi absolventy PedF 

zaměstnání nemá a hledá 3 %, avšak další 4 % uvedla, že mají částečný úvazek, který jim nepostačuje, 

a hledají si další práci. Celkem tedy 7 % z absolventů PedF v současné době hledá zaměstnání. Určitý 

podíl absolventů pracuje na částečný úvazek, který jim postačuje (5 % PedF a 6 % FVTM). Malá část 

absolventů uvedla, že podniká (4 % absolventů z PedF a 2 % z FVTM).  

Celková zaměstnanost dotázaných absolventů (tj. součet těch, kteří pracují na plný nebo částečný 

úvazek, nebo podnikají) je tedy v případě PedF 84 % a v případě FVTM dokonce 91 %. Ze 

zaměstnaných uchazečů pracuje 58 % v Ústeckém kraji a 42 % v jiné lokalitě. 

Lze říci, že postavení absolventů FVTM je na trhu práce o něco lépe profilované a jednoznačnější. 

Pokud pracují, jde prakticky výhradně o klasickou práci na plný úvazek, případně o postačující 

částečný úvazek. Absolventi PedF vykazují diferencovanější charakteristiky. Většina z nich sice rovněž 

pracuje na plný (nebo postačující částečný) úvazek, ve srovnání s FVTM je zde však více těch, kteří 

dále studují, čerpají MD, případně mají částečný úvazek, který jim nepostačuje. 
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Graf 42: Současná situace absolventů na trhu práce 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Úspěšnost absolventů na trhu práce a poptávku po nich rovněž vyjadřuje otázka, zda absolvent od 

ukončení studia hledal práci déle než půl roku. Z následujícího grafu je patrné, že situace absolventů 

Pedf a FVTM je odlišná. Většina absolventů FVTM již měla při studiu práci, ve které pokračovala i po 

skončení školy (55 %). 31 % našlo práci vždy rychleji než za půl roku. 9 % od ukončení školy nikdy 

práci nehledalo a pouze 5 % odpovědělo, že hledali práci déle než půl roku. Mezi  absolventy PedF byl 

ve srovnání s FVTM nižší podíl těch, kteří měli práci už při studiu, ve které pokračovali (43 %), častěji 
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však odpovídali, že práci po škole vždy našli do půl roku (37 %). Dvakrát vyšší podíl absolventů PedF 

ve srovnání s FVTM však uvádí, že hledali práci déle než půl roku (10 %). Výsledky odpovídají 

obecnému trendu vysoké poptávky po technických profesích v ekonomice. Studenti FVTM nacházejí 

snadno zaměstnání již během studia, ti kvalitní jsou velice brzo „rozebráni“ a v dané práci pokračují i 

po ukončení školy. Z absolventů PedF si ve srovnání s FVTM větší část hledá práci nově (či poprvé) po 

ukončení školy, poměrně hodně z nich nalézá práci rychle, zůstává však určitý podíl (věští než 

v případě FVTM), který má problémy. Nejčastěji měli obtíže s hledáním práce absolventi skupiny 

oborů, kde jsou sdruženy výtvarné, hudební obory a tělesná výchova8, dále „ostatní“ jazyky (NJ, RJ), 

český jazyk v kombinacích a aktivity v přírodě a pedagogika volného času. Jde tedy převážně o obory 

specifičtěji zaměřené, než jsou typické „učitelské“ aprobace a kombinace oborů, na trhu práce je po 

nich menší poptávka, místa sice existují, ale je jich méně a jsou brzo obsazena. Nejméně často měli 

obtíže s nalezením práce naopak absolventi technických a přírodovědných oborů v kombinacích, 

učitelství pro MŠ, 1. st. ZŠ a vychovatelství a anglického jazyka v kombinacích.  

Graf 43: Hledal/a jste někdy v době od ukončení studia práci déle než půl roku? 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

                                                           
8
 Dvouoborové kombinace byly zatříděny podle metodiky uvedené v kapitole IV.1 Metodika, tj. např. absolvent 

kombinace AJ-TV byl zařazen do skupiny „AJ v kombinacích“, podobně v případě kombinací ČJ-TV, NJ-TV, nebo 
např. fyzika-TV. Ve skupině oborů označované jako VV, HV, TV jsou tedy sdruženy kombinace těchto oborů s 
ostatními méně zastoupenými obory, jejichž uplatnění není tak široké. 
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Zajímavé informace poskytuje rovněž srovnání bakalářského a magisterského stupně studia. Na 

výsledcích obou fakult se ukazuje obdobný trend, kdy absolventi bakalářského studia mají méně 

často práci, ve které pokračují, a častěji práci od získání titulu nehledali (je to dáno jejich častějším 

pokračováním ve studiu a faktem, že studenti si častěji hledají práci až ve vyšších ročnících). 

Podstatnější informací však je, že absolventi bakalářského studia hledají zaměstnání obtížněji než 

absolventi magisterského. Mezi absolventy PedF 12 % bakalářů hledalo práci déle než půl roku 

(oproti 7 % magistrů) a mezi absolventy FVTM to bylo 7 % bakalářů (oproti 4 % magistrů). 

Graf 44: Hledali jste od získání titulu zaměstnání déle než půl roku? Odpovědi absolventů 

Pedagogické fakulty UJEP. 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Graf 45: Hledali jste od získání titulu zaměstnání déle než půl roku? Odpovědi absolventů FVTM 

UJEP. 
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Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  
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Jiný úhel pohledu na danou problematiku nabízí odpovědi na otázku, zda má absolvent zkušenost se 

stabilním zaměstnáním delším než půl roku. Vypovídají nejen o poptávce po absolventech na trhu 

práce, ale i o stabilitě zaměstnání po dobu několika let od ukončení vysokoškolského studia. 

Z následujícího grafu je patrné, že absolventi FVTM mají nepatrně lepší výsledek, situace absolventů 

obou fakult je však v tomto ohledu velmi podobná. Absolventi FVTM mají v 94 % zkušenost se stabilní 

prací delší než půl roku, absolventi PedF v 92 %. V rámci pedagogické fakulty se můžeme podívat 

podrobněji na rozdíly mezi skupinami oborů podobného zaměření. Relativně vysoký podíl absolventů 

některých oborů nemá od ukončení studia zkušenost se stabilní prací – NJ a Obchodní ruština (14 %), 

hudební a výtvarné obory a tělesná výchova (10 %), a ostatní obory (10 %). Největší podíl absolventů, 

kteří tuto zkušenost mají, je naopak v oborech technických a přírodovědných kombinací (98 %) a 

sociálně pedagogických (97 %).  

Graf 46: Máte zkušenost se stabilním zaměstnáním delším než půl roku? 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Pro zhodnocení pozice absolventů na trhu práce je klíčové nejen to, zda mají zaměstnání, ale důležitý 

je do velké míry i charakter této práce, tj. zda odpovídá oboru a stupni jejich vzdělání, aj. Zda 

vykonávají vysokoškolskou práci, nebo přijali pozici, kterou by mohl zastávat i středoškolák. 

V následujícím grafu jsou zobrazeny odpovědi absolventů UJEP na tuto otázku. Zajímavou informací 

je fakt, že respondenti z FVTM ve srovnání s respondenty z PedF častěji uváděli, že pracují na pozici, 

kterou by mohl vykonávat i středoškolák (35 %). Jedním z důvodů je vyšší podíl absolventů FVTM, 

kteří studovali kombinovanou formou, tedy při zaměstnání, a pokračovali i po absolvování 

v středoškolské pozici. U absolventů PedF je dán vyšší počet těch, kteří zastávají vysokoškolskou 



61 
 

práci, poměrně jednoznačnou profesní orientací většiny oborů PedF, kdy její absolventi převážně učí 

na základních a středních školách, a tedy se jedná o vysokoškolské pozice. Tento závěr podporuje i 

podrobnější analýza těchto odpovědí podle skupin oborů PedF. Absolventi oborů zpravidla 

jednoznačně profesně zaměřených na učitelství (AJ v kombinacích, technické a přírodovědné obory 

v kombinacích, Učitelství pro MŠ, 1st. ZŠ a vychovatelství, ČJ v kombinacích…) ve výrazné většině (77-

82 %) pracují na vysokoškolských pozicích. Oproti tomu absolventi oborů měně jednoznačně 

směřujících (aktivity v přírodě a PVČ) nebo oborů zaměřených na sociální služby (sociálně 

pedagogické obory), kde se jim nabízí širší spektrum pozic, výrazně méně často pracují na 

vysokoškolských místech (53 % resp. 54 %).  

 

Graf 47: Jedná se o vysokoškolskou práci? 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Pokud jde o odvětví, kde nacházejí absolventi zkoumaných fakult uplatnění, je zde poměrně 

jednoznačné směřování v souladu s absolvovanou fakultou. Z absolventů PedF pracuje 61 % ve 

školství, 12 % ve veřejné správě a justici a 8 % ve zdravotnictví a sociálních službách, ostatní odvětví 

jsou zastoupena už jen okrajově. Pro absolventy typicky „učitelských“ oborů (ČJ v kombinacích, 

učitelství MŠ, 1st. ZŠ a vychovatelství, technické a přír. obory v kombinacích a AJ) je charakteristická 

dominantní zaměstnanost ve školství (77-80 %). Z této skupiny oborů mírně vybočují obory učitelství 

MŠ, 1st. ZŠ a vychovatelství, kde je kromě 78 % zaměstnanců ve školství i vyšší počet zaměstnaných 

ve veřejné správě a justici (12 %) a zdravotnictví (6 %).  
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Výrazněji odlišnou odvětvovou skladbu zaměstnanosti absolventů mají tři skupiny oborů – ostatní 

jazyky (NJ, obchodní ruština), aktivity v přírodě + PVČ a sociálně pedagogické obory. Všechny tyto 

skupiny oborů mají nižší zastoupení zaměstnaných ve školství (44 %, 40 % a 22 %) a odlišnou skladbu 

odvětví u zbývajících absolventů. Ostatní jazyky (NJ, RJ) mají ve srovnání s jinými obory vyšší podíl 

zaměstnaných v odvětvích Ubytování, pohostinství a cestovní ruch (17 %), Doprava a logistika (11 %) 

a Ostatní vzdělávání (11 %). V této kategorii jsou umístěni absolventi, kteří mají méně obvyklé školní 

jazyky – němčinu a obchodní ruštinu, a to převážně v jednooborové formě (nejsou zde tedy ti, co mají 

kombinaci s anglickým jazykem, ani ti, co mají kombinaci s ČJ, neboť ti jsou zařazeni do skupin oborů 

AJ v kombinacích a ČJ v kombinacích). U těchto jazykových specializací je logické, že uplatnění 

nacházejí častěji v pracovních pozicích v soukromém sektoru, které souvisejí s jejich jazykovým 

zaměřením, v případě němčinářů i s blízkostí Německa. Půjde často o podniky působící v cestovním 

ruchu, jazykové agentury, dopravní a logistické firmy apod.  

Absolventi oborů aktivity v přírodě a PVČ mají ve srovnání s ostatními vyšší zastoupení pracujících ve 

Veřejné správě a justici (22 %) a v Peněžnictví a pojišťovnictví (7 %), ostatní odvětvová skladba 

zaměstnaných z této skupiny je velmi různorodá, což svědčí o méně jednoznačné pozici na trhu práce 

a rozmanitých formách uplatnění.  

Absolventi sociálně-pedagogických oborů se v souladu se svým zaměřením od ostatních liší 

nejvýrazněji. Dominuje u nich odvětví Veřejná správa a justice (28 %), následováno Zdravotnictvím a 

sociálními službami (25 %). Školství je na třetím místě s 22 %.  
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Graf 48: Odvětví, ve kterých pracují absolventi PedF 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Absolventi FVTM jsou nejčastěji zaměstnáni v Automobilovém průmyslu (33 %). Na druhém místě je 

až s odstupem Energetika (14 %). Pak následují již méně zastoupená odvětví jako Chemická výroba 

(7 %), Kovodělný průmysl (7 %), Výroba a opravy strojů a zařízení (6 %), Stavebnictví (5 %). 

Zaměstnání v průmyslových odvětvích je mezi absolventy FVTM naprosto dominující a pouze 

výjimečně absolventi pracují v jiném odvětví. Charakter zaměstnání absolventů dále přibližuje otázka 

na velikost jejich zaměstnavatele, kde se ukazuje, že absolventi FVTM pracují převážně ve velkých 

průmyslových podnicích (59 % z nich pracuje pro zaměstnavatele o 250 a více zaměstnancích).  
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Graf 49: Odvětví, ve kterých pracují absolventi FVTM 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Graf 50: Velikost zaměstnavatele 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  
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Respondenti byli také dotázáni, zda sami považují svoje zaměstnání za práci v oboru nebo mimo 

obor. Odpovědi na tuto otázku potvrzují hypotézy naznačené již výše. Absolventi jednoznačně 

profilovaných případně typicky školských oborů Pedagogické fakulty pracují častěji v oboru (Sociálně-

pedagogické obory – 77 %, AJ v kombinacích – 83 %), zatímco obory ze skupiny ostatních a hudební a 

výtvarné obory a tělesná výchova častěji pracují mimo obor – v případě skupiny HV, VV, TV pracuje 

zcela mimo obor dokonce 38 % respondentů. Zajímavé je srovnání obou fakult, kdy lze konstatovat, 

že absolventi PedF sice častěji pracují přímo ve svém oboru (57 %), ale pokud v něm nepracují, jde 

často o práci zcela v jiném oboru (18 %). Je to dáno vysokým podílem učitelů, jejichž profilace pro 

budoucí uplatnění je jasná, a jejich volba je často buď učitelství, nebo něco zcela jiného. Absolventi 

FVTM naproti tomu nejsou tak jednoznačně profilováni. Sice méně z nich uvádí práci přímo v oboru 

(52 %), vysoký podíl z nich ovšem pracuje v příbuzném oboru (42 %) a zcela mimo obor jen nepatrná 

část (6 %). 

Graf 51: Považujete toto zaměstnání za práci v oboru, který jste vystudoval/a na UJEP, nebo mimo 

obor? 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Mírně nadpoloviční většina absolventů Pedagogické fakulty je se svojí prací spokojena a nechce ji 

v dohledné době měnit (54 %), oproti pouze 43 % absolventů FVTM. Dalších 36 % absolventů PedF a 

45 % absolventů FVTM uvádí, že jsou spíše spokojeni, ale pokud by měli zajímavou příležitost, 

nebránili by se změně. V případě FVTM je tento podíl vyšší – 45 %, což opět odpovídá méně 

jednoznačné vazbě mezi studijním oborem a profesí, díky které mají možnosti získat různorodější a 
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zajímavé pracovní nabídky, což spolu se skutečností, že mnoho z nich pracuje stále na 

středoškolských pozicích (viz výše), má za následek větší ochotu ke změně. Oproti tomu pedagogové, 

kteří jsou spokojeni s učitelskou profesí, by případnou změnou získali pravděpodobně obdobnou 

profesi s obdobnou náplní i obdobným finančním ohodnocením, nemají tedy tolik důvodů poohlížet 

se po jiné pozici. Pokud sloučíme první dvě kategorie, které lze považovat za spokojené, získáme mezi 

absolventy Pedf 90 % a mezi absolventy FVTM 88 % spokojených nebo spíše spokojených s prací.   

Ti, kteří odpověděli, že by se při příležitosti nebránili změně, že o změně uvažují, nebo že již novou 

práci přímo hledají, byli dotázáni na důvody této změny. Zde se ukázala opět odlišná situace 

absolventů PedF a FVTM. Převažujícím důvodem u absolventů PedF jsou nízké finance (případně 

nepostačující úvazek) – 44 %. Na druhém místě je názor, že absolvent dělá méně kvalifikovanou práci, 

než by odpovídala jeho vzdělání (36 %), na třetím místě je nevyhovující náplň práce (18 %). 

Absolventi PedF jako důvod pro změnu často také uváděli nevyhovující kolektiv nebo pracovní 

podmínky (4 %). Tento důvod se mezi absolventy FVTM vůbec neobjevoval. Pro ty je nejčastějším 

důvodem pro změnu možnost získat kvalifikovanější pracovní pozici odpovídající vzdělání (50 %). 

Lepší finanční ohodnocení je až s velkým odstupem na druhém místě (25 %) a obsah práce 

nevyhovuje 18 % z nich, což je přesně stejný podíl, jako u absolventů PedF.  

Graf 52: Spokojenost s prací  

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  
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Graf 53: Důvody změny 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Absolventům, kteří uváděli, že mají zkušenost s hledáním práce delším než dva roky, byla položena 

otázka na důvody obtížnějšího hledání práce. Vzhledem k tomu, že absolventi většinou nemají 

problém najít práci, na tuto otázku odpovídalo poměrně málo respondentů. Za PedF máme 

88 odpovědí a za FVTM pouze 5. Zejména údaje za FVTM tedy uvádíme pouze pro srovnání jako 

orientační sondu do názorů několika absolventů, kteří měli problém najít práci, a nelze je považovat 

za statisticky vypovídající. Číselná hodnota označuje vždy procento absolventů, kteří daný důvod 

vybrali, přičemž respondenti měli možnost vybrat více důvodů (součet procentních hodnot za 

všechny důvody je tedy vyšší než 100 %). Absolventi Pedagogické fakulty nejčastěji vybírali jako 

důvod obtížného uplatnění nedostatek příležitostí v oboru (65 % absolventů, kteří hledali déle práci, 

uvedlo tento důvod). Na druhém místě uváděli, že zaměstnavatelé neměli zájem o absolventy a 

preferovali kandidáty s praxí (57 % absolventů). Na třetím místě je nedostatek pracovních příležitostí 

v lokalitě, kde respondent chtěl pracovat (51 %).  

Když rozdělíme respondenty podle bydliště, ukáže se mírně odlišná situace absolventů bydlících 

v Ústeckém kraji oproti absolventům bydlícím v jiných lokalitách. Absolventi z Ústeckého kraje častěji 

pociťují jako problém nedostatek pracovních příležitostí v jejich oboru a častěji uváděli, že 

zaměstnavatelé upřednostňovali kandidáty s jiným vzděláním (jiné fakulty, jiné školy). Data tedy 

naznačují, že v Ústeckém kraji sice je po vysokoškolácích vysoká poptávka, ale existuje i určitá míra 

strukturálního nesouladu mezi zaměřením (případně školou) nezaměstnaných absolventů a 

požadavky zaměstnavatelů.  Naopak méně často uvádí absolventi z Ústeckého kraje ve srovnání 

s absolventy z jiných regionů jako důvod obtížného hledání práce to, že by zaměstnavatelé neměli 
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zájem o absolventy a upřednostňovali kandidáty s praxí. Ačkoli jde o velmi často uváděný důvod 

všemi absolventy, absolventi bydlící mimo Ústecký kraj toto pociťují častěji, což je v souladu s již 

uváděným závěrem, že poptávka po vysokoškolácích je v Ústeckém regionu relativně vysoká. 

Absolventi z Ústeckého regionu také méně často uvádějí, že by zaměstnavatelé požadovali jiné 

znalosti a dovednosti, než jim mohli nabídnout a že by nabízeli příliš nízké finanční ohodnocení.   

V následující otázce měli respondenti z uvedených důvodů zvolit jeden nejdůležitější. Tím se ukázala 

situace ještě o něco plastičtěji. Výsledky této otázky v podstatě potvrzují to, co bylo uvedeno u otázky 

předchozí, výrazněji zde však vystupuje hodnocení nabídky pracovních míst v dané lokalitě. Při 

výběru více důvodů obtížného uplatnění (v předchozí otázce), byl tento důvod vybírán stejně často 

jak absolventy z Ústeckého kraje, tak absolventy z jiných regionů. Nicméně v otázce, kdy bylo třeba 

označit hlavní důvod, jej respondenti z Ústeckého kraje označovali častěji jako ten nejdůležitější.  

Graf 54: Důvody delšího hledání práce – podle fakult 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  
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Graf 55: Důvody delšího hledání práce – podle lokality bydliště 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  
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Graf 56: Který z těchto důvodů považujete za nejdůležitější 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Podle názorů respondentů patří mezi nejvýznamnější faktory, díky kterým může absolvent získat 

dobrou práci, zejména tři – mít už delší praktickou zkušenost z oboru, mít velmi dobré komunikační a 

sociální dovednosti (být schopen se prosadit) a mít dobré kontakty/známé v oboru. Četnost uvádění 

jednotlivých faktorů se mírně liší mezi absolventy obou zkoumaných fakult. Podle absolventů FVTM 

je o něco více důležité mít už delší zkušenost v oboru (tuto možnost uvedlo 68 %9 absolventů FVTM 

oproti 61 % absolventům PedF) a mít velmi dobré komunikační schopnosti (62 % oproti 59 %). 

Výraznější rozdíl je pak u nutnosti mít dobré kontakty v oboru – absolventi PedF jej vybírali častěji než 

                                                           
9
 Respondenti měli možnost vybírat více faktorů, proto je součet procent za všechny faktory vyšší než 100 %). 
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absolventi FVTM (56 % absolventů PedF jej považuje za důležitý oproti 42 % absolventů FVTM). Je 

tedy pravděpodobné, že absolventi FVTM snadněji najdou práci i bez využití osobních kontaktů. I 

mezi celkově méně často uváděnými důvody se objevily rozdíly v názorech absolventů PedF a FVTM. 

Absolventi PedF výrazně častěji uvádějí, že je k získání zaměstnání nutné přijmout určitá omezení – 

např. nižší finance nebo částečný úvazek (toto si myslí 29 % absolventů PedF oproti 18 % absolventů 

FVTM), pro absolventy FVTM jsou naopak výrazně potřebnější dobré teoretické znalosti z oboru 

(18 % absolventů FVTM oproti 4 % PedF). 

 

Graf 57: Faktory získání dobrého zaměstnání 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Profese absolventů 

Absolventi, kteří buď mají, nebo v době od ukončení studia měli stabilní zaměstnání delší než půl 

roku, byli dotázáni na profesi, kterou vykonávali. Jejich odpovědi jsou shrnuty v následujících 

tabulkách, v členění dle skupin oborů10.  Vzhledem k nižšímu počtu zástupců některých skupin oborů 

a některých profesí mezi respondenty jsou uváděny i absolutní počty a procentuelní vyjádření slouží 

spíše pro rychlou orientaci o zastoupení nejčetnějších profesí. 

                                                           
10

 Obory absolventů PedF jsou do skupin rozděleny podle postupu popsaného v kapitole IV.1 Metodika.  
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Pedagogická fakulta 

Tabulka 23: Skupina oborů: AJ (vč. kombinací) 

Profese Počet % 

Učitel na ZŠ nebo SŠ 25 69% 

Lektor jazyků 4 11% 

Administrativa, obchod, zákaznický servis apod. 3 8% 

Ostatní 3 8% 

Učitel na VŠ 1 3% 

Celkem 36 
 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Převážná většina absolventů tohoto oboru nachází zaměstnání jako učitelé na základních a středních 

školách (69 %), případně jako lektoři jazyků (11 %). Ostatní v různých pozicích, často 

v administrativních nebo obchodních (8 %). 

Tabulka 24: Skupina oborů: ČJ (vč. kombinací) 

Profese Počet % 

Učitel na ZŠ nebo SŠ 73 67% 

Administrativa, obchod, zákaznický servis apod. 12 11% 

Ostatní 10 9% 

Učitel v předškolní výchově 5 5% 

Lektor jazyků 3 3% 

Vychovatel 2 2% 

Učitel na VŠ 1 1% 

Pedagog volného času 1 1% 

Asistent pedagoga 1 1% 

Sociální pracovnice 1 1% 

Celkem 109 
 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Rovněž absolventi těchto, typicky „školských“ kombinací mají většinou zaměstnání jako učitelé 

základních či středních škol (67 %). Na druhém místě s velkým odstupem jsou pozice v administrativě, 

obchodu, zákaznickém servisu apod. (11 %). Na třetím jsou různá jiná zaměstnání obtížně zařaditelná 

pod jednotnou kategorii (9 %) a za zmínku stojí i určitý podíl učitelů v předškolní výchově (5 %). 

Tabulka 25: Skupina oborů: Ostatní jazyky (RJ, NJ vč. kombinací) 

Profese Počet % 

Učitel na ZŠ nebo SŠ 8 44% 

Administrativa, obchod, zákaznický servis apod. 7 39% 

Lektor jazyků 2 11% 

Ostatní 1 6% 

Celkem 18 
 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  
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Zde je situace méně jednoznačná. Z absolventů těchto oborů, kteří vyplnili dotazník, pracuje či 

pracovala přibližně polovina jako učitelé na základních a středních školách nebo jako lektoři jazyků. 

Poměrně velká část však také v administrativě, obchodu a podobných pozicích, což častějším využitím 

těchto jazykových specializací (zejm. obchodní ruštiny) v komerční sféře.  

Tabulka 26: Skupina oborů: Hudební a výtvarné obory a Tělesná výchova 

Profese Počet % 

Učitel na ZŠ nebo SŠ 27 36% 

Ostatní 15 20% 

Učitel na ZUŠ nebo lektor v oblasti umění 14 18% 

Administrativa, obchod, zákaznický servis apod. 7 9% 

Kreativní/umělecké povolání (souvislost s VV nebo HV) 5 7% 

Učitel v předškolní výchově 4 5% 

Sportovní trenér/instruktor 2 3% 

Učitel na VOŠ 1 1% 

Vychovatel 1 1% 

Celkem 76 
 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Absolventi oborů z oblasti hudební a výtvarné zastávají rovněž různorodější pozice na pracovním 

trhu. Pouze něco málo přes třetinu z nich (36 %) pracuje jako učitel na základních nebo středních 

školách. Velká část (18 %) pracuje ve shodě s absolvovaným oborem rovněž jako učitelé na základních 

uměleckých školách nebo jiní lektoři v oblasti umění. Zastoupeny jsou i pozice v administrativě či 

obchodu (9 %), kreativní či umělecká povolání (7 %) a učitelé v předškolní výchově (5 %). Poměrně 

velká část těchto absolventů však nachází uplatnění v jiných různorodých povoláních, která nelze 

zařadit pod jednotnou kategorii (20 %). 

Tabulka 27: Skupina oborů: Sociálně-pedagogické obory 

Profese Počet % 

Sociální pracovník/pracovník v sociálních 
službách/kurátor/sociální pedagog apod. 

64 38% 

Ostatní 25 15% 
Administrativa, obchod, zákaznický servis apod. 24 14% 
Učitel na ZŠ nebo SŠ 13 8% 
Vychovatel 10 6% 
Učitel v předškolní výchově 7 4% 
Pedagog volného času 7 4% 
Policie, armáda 6 4% 
Zdravotnické profese + zdravotně sociální pracovník 5 3% 
HR specialista/personalista 4 2% 
Asistent pedagoga 4 2% 

Celkem 169 
 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  
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Většina absolventů této skupiny oborů nachází uplatnění na pozicích sociálních pracovníků, kurátorů, 

sociálních pedagogů nebo jiných pracovníků v sociálních službách (38 %). Velká část z nich však pracuje 

také v administrativních či obchodních pozicích (14 %). Dále v pedagogických povoláních jako učitel na 

základní či střední škole (8 %), vychovatel (6 %) učitel v předškolní výchově (4 %) nebo pedagog volného 

času (4 %). Za zmínku stojí i zastoupení příslušníků ozbrojených sborů (armáda, policie), které činí 

přibližně 4 %. Ostatní různorodé profese reprezentovaly ve vzorku těchto absolventů cca 15 %. 

 

Tabulka 28: Skupina oborů: Technické a přírodovědné obory v kombinaci 

Profese Počet % 

Učitel na ZŠ nebo SŠ 27 68% 

Ostatní 6 15% 

Kvalitář 2 5% 

Lektor jazyků 1 3% 

Sportovní trenér/instruktor 1 3% 

Ředitel ZŠ 1 3% 

Administrativa, obchod, zákaznický servis apod. 1 3% 

Pracovník v sociálních službách 1 3% 

Celkem 40 
 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

I z této skupiny oborů pracuje většina jako učitelé za základních a středních školách (68 %). 15 % 

v různých jiných zaměstnáních. Mírně odlišný potenciál této skupiny na trhu práce naznačuje 

přítomnost průmyslových povolání (konkrétně jde o dva pracovníky kvality) ve vzorku, vzhledem 

k celkově nižšímu počtu respondentů z této skupiny to však není možné přijmout jako statisticky 

ověřený závěr. 

Tabulka 29: Skupina oborů: Aktivity v  přírodě + Pedagogika volného času  

Profese Počet % 

Ostatní 20 30% 

Pedagog volného času 14 21% 

Administrativa, obchod, zákaznický servis apod. 6 9% 

Učitel v předškolní výchově 4 6% 

Učitel na ZŠ nebo SŠ (a spec.škole) 4 6% 

Sportovní trenér/instruktor 4 6% 

Policie, armáda 4 6% 

Jiné pedagogické profese (spec.pedagog, asistent pedagoga, vychovatel…) 3 4% 

HR specialista/personalista 3 4% 
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Hasič 2 3% 

Učitel na VOŠ 1 1% 

učitelka v ZUŠ 1 1% 

pracovník v sociálních službách 1 1% 

Celkem 67 100% 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Tato skupina oborů se vyznačuje velmi různorodými povoláními absolventů. Téměř třetina z nich 

(30%) byla zařazena mezi „ostatní“, tj. různá povolání, která nebylo možno sloučit pod jednotnou 

kategorii. Na druhém místě jsou pedagogové volného času (21 %), na třetím místě pracovníci 

v administrativě či obchodu (9 %). Dále jsou pak zastoupena další povolání pedagogického charakteru 

jako učitel v předškolní výchově (6 %), učitel na základní nebo střední škole (6 %), sportovní 

trenér/instruktor (6 %) a další pedagogické profese (asistent pedagoga apod.) – 3 %. Za zmínku stojí i 

6 % příslušníků policie či armády a dva hasiči.  

Tabulka 30: Skupina oborů: Učitelství pro MŠ, pro 1.stupeň ZŠ + Vychovatelství 

Profese Počet % 

Učitel na ZŠ nebo SŠ 80 36% 

Učitel v předškolní výchově (+ koordinátor předškolní výchovy) 68 30% 

pracovník v sociálních službách, kurátor, sociální pracovník 20 9% 

Ostatní 12 5% 

Vychovatel 11 5% 

učitel na Speciální/praktické škole/speciální pedagog 10 4% 

manažerské pozice ve školství + inspektor 6 3% 

Policie, armáda 4 2% 

Pedagog volného času 3 1% 

Administrativa, obchod, zákaznický servis apod. 3 1% 

HR specialista/personalista 2 1% 

Učitel na VŠ 1 0% 

Lektor jazyků 1 0% 

Lektor v oblasti umění (hudba, výtvarné umění…) 1 0% 

Školitel 1 0% 

Celkem 223 
 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Absolventi této skupiny oborů pracují ve velké většině ve shodě s vystudovaným oborem, tj. jako 

učitelé základních a středních škol (36 %) nebo jako učitelé v předškolní výchově (30 %). Výrazněji 

zastoupena je také skupina pracovníků v sociálních službách (9 %). Na dalším místě jsou pak různé 

jiné profese (5 %), vychovatelé (5 %) a učitelé na speciálních školách či speciální pedagogové (4 %). 

Jednotlivě byly zastoupeny i různé další pedagogické a lektorské pozice. 
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Tabulka 31: Ostatní obory 

Profese Počet % 

Učitel na ZŠ nebo SŠ 20 51% 

Administrativa, obchod, zákaznický servis apod. 9 23% 

Lektor v oblasti umění (hudba, výtvarné umění…), učitel ZUŠ 3 8% 

Učitel v předškolní výchově 2 5% 

Lektor jazyků 2 5% 

Ostatní 2 5% 

HR specialista/personalista 1 3% 

Celkem 39 
 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Mezi ostatními obory převažují opět učitelé za základních a středních školách (51 %), dále 

administrativa a obchod (23 %). Byly zastoupeny i různé další pedagogické a lektorské pozice. 

FVTM 

Tabulka 32: Obor: Řízení výroby 

Profese Počet 

Výrobní technik 3 

Strojírenský technik 3 

Konstruktér 3 

Kontrolor kvality 3 

Elektrotechnik 1 

Mistr ve výrobě 1 

Výrobní technolog 1 

metrolog 1 

projektový engineer 1 

Technický ředitel 1 

Technik investic 1 

Vedoucí výroby 1 

rozpočtář - vedoucí oddělení finančního 1 

Dělník ve strojírenské firmě 1 

PČR 1 

Celkem 23 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Respondenti z řad absolventů oboru řízení výroby zastávají až na výjimky pozice odpovídající jejich 

zaměření, tj. pozice ve výrobě a průmyslu. Jedná se o profese výrobních techniků, strojírenských 

techniků, konstruktérů či kontrolorů kvality. Vyskytují se i pozice technického ředitele, vedoucího 

výroby, výrobního technologa, rozpočtáře nebo mistra ve výrobě.  
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Tabulka 33: Obor: Materiály a technologie v dopravě 

Profese Počet 

Konstruktér 1 

Normovač 1 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Z absolventů oboru Materiály a technologie máme pouze dvě odpovědi od respondentů, kteří mají 

zkušenost se zaměstnáním od ukončení školy. Jde o pozice konstruktéra a normovače. 

Tabulka 34: Obor: Energetika, teplárenství  

Profese Počet 

Energetik 3 

Výrobní technik 1 

Strojírenský technik 1 

IT 1 

Projektant 1 

stavbyvedoucí 1 

vedoucí provozu 1 

celkem 9 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Z absolventů oboru energetika a teplárenství pracuje nejvíce respondentů na pozicích energetiků, 

případně jako výrobní nebo strojírenský technik. Vyskytují se i profese, které jsou sice technického 

charakteru, avšak odlišného zaměření než byl obor studia: IT a stavbyvedoucí. 

 Tabulka 35: Obor: Příprava a řízení výroby 

Profese Počet % 

Výr. technik/technolog/inženýr/vedoucí výroby/ředitel výroby… 16 31% 

Kontrolor kvality/inženýr kvality 7 13% 

Strojírenský technik/Průmyslový inženýr 6 12% 

ostatní 5 10% 

Pracovník výzkumu a vývoje 4 8% 

Konstruktér 4 8% 

Energetik 3 6% 

Elektrotechnik 1 2% 

Operátor 1 2% 

Učitel na SŠ/VOŠ 1 2% 

Učitel na VŠ 1 2% 

servisní technik 1 2% 

concrete worker 1 2% 

manažer zakázek v důlní společnosti 1 2% 

celkem 52 
 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  
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Relevantnější výsledky vzhledem k vyššímu počtu respondentů máme za obor příprava a řízení 

výroby. Většina absolventů tohoto oboru pracuje ve shodě se zaměřením svého studia na výrobních a 

průmyslových pozicích, jako je výrobní technik, technolog, výrobní inženýr, vedoucí výroby, ředitel 

výroby apod. (31 %), případně jako kvalitář (kontrolor kvality/inženýr kvality - 13 %) nebo strojírenský 

technik a průmyslový inženýr (12 %). Cca 10 % pracuje v profesích zařazených jako „ostatní“, tj. 

různorodá zaměstnání mimo obor. Dále se s menší četností vyskytují další technické profese jako 

pracovník výzkumu a vývoje, konstruktér, energetik. Jednotliví absolventi pracují i jako pedagogové 

na SŠ/VOŠ a na VŠ. 

IV. 4 Vztah absolventů k Ústeckému regionu 
 

Absolventi Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kteří se zúčastnili našeho dotazníkového šetření, ve 

větší míře pochází přímo z Ústeckého kraje. Mezi absolventy Pedagogické fakulty je 61 % absolventů 

původem z Ústeckého kraje, mezi absolventy Fakulty výrobních technologií a managementu je 

dokonce 80 % z Ústeckého kraje. Z absolventů, kteří nepochází z Ústeckého kraje, jich pak největší 

množství pochází z kraje Středočeského, následně pak především z Libereckého a Karlovarského 

kraje, tedy z krajů sousedících s Ústeckým krajem. 

Graf 58: Lokalita původu absolventů UJEP v členění podle fakult UJEP 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Z výpovědí absolventů vyplývá, že mezi absolventy obou fakult je nejvýznamnějším důvodem pro 

studium na UJEP a v důsledku tedy pro studium v Ústeckém kraji zájem o určitý nabízený obor (na 

FVTM tvoří tento důvod 56v%, na Pedagogické fakultě pak 46 %). Druhým nejčastěji zmiňovaným 

důvodem byla lokalita bydliště absolventů, což vyplývá z výše zmíněného velkého zastoupení 

studentů pocházejících z Ústeckého kraje. Ostatní důvody byly v odpovědích pouze marginálního 

charakteru a kromě výše popsaných se mezi nimi objevovaly například doporučení spolužáků a 

přátel, podmínky přijímacího řízení či osobní vazby respondentů. Podíváme-li se pouze na absolventy 

přicházející na UJEP z jiných krajů, je u nich na prvním místě zájem o určitý obor, který se zde vyučuje 
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(66 %). 15 % z nich uvádí, že nebyli přijati na škole v jiné lokalitě. Lze tedy konstatovat, že nabídka 

atraktivních oborů je klíčová v přilákání zájemců o studium z jiných krajů.  

Důležitou otázkou je, které obory patří mezi tyto atraktivní (tj. u kterých respondenti nejčastěji 

uváděli, že jsou důvodem pro jejich studium v Ústeckém kraji). Na Fakultě výrobních technologií a 

managementu bylo toto uváděno nejčastěji u bakalářského oboru „Řízení výroby“. Na Pedagogické 

fakultě byl mezi absolventy „zájem o nabízený obor“ nejvýznamnějším faktorem rozhodnutí pro 

studium na UJEP v bakalářských oborech: jednooborové „Aktivity v přírodě“ a jednooborová 

„Obchodní ruština“, dále hudební a výtvarné obory, obor „Tělesná výchova a sport“a „Učitelství pro 

MŠ“. V magisterském stupni se jednalo o obory: jednooborové „Učitelství-němčina“ a jednooborové 

„Učitelství hudební nebo výtvarné výchovy“, dále „Vychovatelství“, „Učitelství-technické a 

přírodovědné obory v kombinaci“ a „Anglický jazyk v kombinaci“. Je patrné, že se často jedná o obory 

určitým způsobem specifické a poměrně úzce profilované, které v této podobě nejsou běžně 

vyučovány na každé vysoké škole nebo v každém regionu. To na jednu stranu láká uchazeče i z jiných 

regionů, které zajímá specificky tento obor, na druhou stranu však v případě některých oborů (např. 

Aktivity v přírodě) je jejich specifičnost jakousi „dvousečnou zbraní“, kdy jejich absolventi pak v praxi 

narážejí na větší obtíže sehnat odpovídající zaměstnání, než absolventi běžnějších oborů, neboť 

poptávka po těchto odbornících je poměrně limitovaná a často do velké míry nasycená. Naopak jiné 

atraktivní obory (např. Řízení výroby), jsou sice v této konkrétní podobě méně běžné, avšak jejich 

absolventi nemají problém najít zaměstnání, neboť po technicky vzdělaných pracovnících je 

v průmyslu stálá vysoká poptávka a firmy přijímají takto vzdělané uchazeče i na pozice, které 

neodpovídají přesně zaměření jejich vystudovaného oboru. 

 

Graf 59: Důvod studia na UJEP v členění podle fakult UJEP 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  
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Graf 60: Důvody absolventů pocházejících z jiných krajů, než z Ústeckého, pro studium v Ústeckém 

kraji 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Graf 61: Důvod studia na UJEP v členění podle bakalářských oborů Pedagogické fakulty, UJEP 
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Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  
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Graf 62: Důvod studia na UJEP v členění podle magisterských oborů Pedagogické fakulty, UJEP 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Následující grafy ilustrují tendenci absolventů dvou zkoumaných fakult UJEP setrvávat v Ústeckém 

kraji nebo jej naopak opouštět. Odděleně jsou hodnoceni absolventi, kteří z Ústeckého kraje pochází 

a ti, kteří sem přišli z jiných regionů. Z absolventů, kteří z Ústeckého kraje pochází, nachází po 

skončení studia 84 % zaměstnání v Ústeckém regionu. Zbylých 16 % odchází pracovat do jiných 

lokalit, přičemž zde dominuje Praha (8 %), na dalším místě je zahraničí (3%) a Středočeský kraj (2 %). 

Mezi absolventy, kteří přišli na UJEP studovat z jiných regionů, je 12 % těch, kteří jsou v Ústeckém 

kraji následně i zaměstnáni. Je zde tedy patrná určitá míra odlivu absolventů UJEP mimo Ústecký kraj 

– z absolventů pocházejících z regionu jich zde zůstává 84 %, z absolventů pocházejících z jiných 

regionů zde zůstává 12 %, ve výsledku se tedy jedná o odchod cca 4 % absolventů mimo region. 

Jedná se pouze o orientační sondu do tendencí absolventů dvou vybraných fakult UJEP a pro celkové 

zhodnocení situace v regionu by bylo třeba zahrnout do analýzy další faktory – zejména podíl 

absolventů vysokých škol z jiných regionů, kteří se sem vracejí (případně nově přicházejí), či podíl 

absolventů pocházejících z Ústeckého kraje, kteří mimo region (např. v Praze nebo v zahraničí) pracují 

pouze dočasně a po několika letech se do Ústeckého regionu vrátí.  
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Graf 63: Lokalita pracoviště absolventů UJEP v členění podle lokality jejich původu 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Následující grafy nabízejí sondu do preferencí absolventů, kteří hledají zaměstnání. Tito absolventi 

byli dotázáni, v jakých lokalitách hledají práci (mohli jich zvolit víc, proto je součet níže uvedených 

procent vyšší než 100%). Absolventi s původem v Ústeckém kraji práci hledají nejčastěji právě 

v tomto kraji (82 % absolventů uvedlo tuto lokalitu). Dalšími lokalitami v pořadí je Praha (22 %) a 

zahraničí (12 %), dále sousední kraje – Liberecký (7 %), Středočeský (5 %) a Karlovarský (5 %). Další 

kraje mezi lokalitami hledání zaměstnání absolventů UJEP s původem v Ústeckém kraji tvoří jen velmi 

malý podíl.  

Zajímavé informace přinesly odpovědi absolventů, kteří nepocházejí z Ústeckého regionu. Nejvíce 

z nich hledá zaměstnání v Praze (30 %), na druhém místě je Středočeský kraj (23 %), avšak zajímavé 

je, že 20 % absolventů uvádí, že hledají práci v Ústeckém kraji. Tito tedy mají ke kraji, kde vystudovali, 

určitou vazbu (může jí být i další studium v kraji) a zajímají se i o možné zaměstnání zde, což 

naznačuje jistý potenciál. Z předchozího výsledku, že skutečně zaměstnáno zde je z těchto absolventů 

pouze 12 % (viz výše), lze dovozovat, že tento potenciál není zcela naplněný. Patrně by bylo možné 

v Ústeckém regionu udržet více absolventů. 
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Graf 64: Lokality hledání práce absolventů UJEP v členění podle lokality jejich původu (respondenti 

volili více možností, součet procent je proto vyšší než 100%) 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

V šetření byli absolventi dále dotázáni na motivy pro volbu dané lokality zaměstnání. Hlavním 

motivem zůstat v Ústeckém kraji byla pro absolventy UJEP, kteří pracují nebo pracovali v Ústeckém 

kraji, „Rodina a osobní vazby“. Mezi absolventy pocházejícími z Ústeckého kraje to uvádí 50 % 

respondentů, mezi absolventy z jiných krajů je to 38 %. Původ respondenta v tomto případě 

zvýrazňuje význam výše zmíněného faktoru, avšak i mezi příchozími absolventy tento důvod 

dominuje. Lze vyslovit hypotézu, že respondenti pocházející z jiného kraje zde během studia 

pravděpodobně navázali osobní kontakty či založili rodinu. Druhým nejvýznamnějším faktorem 

setrvání v Ústeckém kraji je pak „Zajímavá práce“, uvádí jej 31 % a to shodně bez rozdílu jejich 

původu. Ve třetím důvodu v pořadí již nacházíme vypovídající rozdíl. 18 % absolventů příchozích 

z jiných krajů uvádí, že hlavním důvodem, proč se rozhodli pracovat v Ústeckém kraji, bylo to, že jinde 

pro ně nebyla vhodná práce. Pro absolventy z Ústeckého kraje toto bylo důvodem pouze v 10%. 

Výsledek opět naznačuje, že poptávka po vysokoškolácích je v Ústeckém kraji poměrně vysoká, neboť 

část absolventů z jiných krajů zde nalezla práci, kterou jinde nemohla najít. Absolventi pocházející 

z Ústeckého kraje tento důvod neuváděli tak často, protože v převážné většině práci hledali rovnou v 

Ústeckém regionu a byli úspěšní. 

Zajímavou informací je, že určitá část absolventů (3 % v rámci absolventů pocházejících z Ústeckého 

kraje a 5 % v rámci absolventů pocházejících z jiných regionů) vybrala jiný důvod a do bližšího uvedla, 

že lokalita sama o sobě byla důvodem, proč zde pracují (např. zde bydlí). Tento důvod je (zejména 

v případě absolventů pocházejících z jiných regionů) odlišný od rodinných a osobních vazeb, 

odpovědi jsme proto sloučili do samostatné kategorie „Lokalita“. Zjištění rovněž naznačuje jistý 
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potenciál určité části absolventů UJEP, kteří si vytvoří vztah a zázemí v lokalitě a nalézají si zde 

zaměstnání. 

Graf 65: Důvody, proč pracují v Ústeckém kraji, v členění podle lokality původu absolventů  

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Obdobně lze popsat důvody i v opačném případě, kdy absolventi z Ústeckého kraje odcházejí. 

V tomto případě je faktor „Rodina a osobní vazby“ nejvýznamnějším pouze skupině respondentů 

s původem v jiném než Ústeckém kraji (byl klíčovým pro 50 % z nich), neboť se jedná v převážné 

většině o absolventy, kteří se vracejí do lokality původu. U respondentů s původem v Ústeckém kraji 

jsou důvody, proč odcházejí pracovat mimo tento kraj rovnoměrně rozloženy mezi faktory „Rodina a 

osobní vazby“ (24 %), „Zajímavá práce“ (23 %), „Dobrá finanční nabídka“ (22 %) a „Jinde nebyla 

vhodná práce“ (22 %). Poměrně výrazné jsou u absolventů z Ústeckého kraje i „jiné“ důvody (7 %), 

kde je nejčastěji uváděno cestování (jako motiv pro pracující v zahraničí).  
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Graf 66: Důvody práce mimo Ústecký kraj v členění podle lokality původu absolventů  

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Všichni respondenti (bez ohledu na to, kde v současné době pracují nebo hledají práci) byli dotázáni 

na jejich budoucí preference lokality pracoviště, a to konkrétně, zda by preferovali Ústecký kraj, jinou 

lokalitu, nebo zda nemají žádné preference. Odpovědi na tuto otázku naznačují subjektivní „chuť“ či 

tendenci preferovat Ústecký kraj bez ohledu na situaci na trhu práce. Zde se ukázal zajímavý paradox 

ve skupině absolventů, kteří z Ústeckého kraje pochází. Z výše uvedených zjištění je patrné, že 84 % 

těchto absolventů v Ústeckém kraji pracuje, nicméně pouze 64 % z nich uvádí, že by i do budoucna 

preferovali tuto lokalitu. 23 % z nich nemá preference ohledně lokality a 13 % by raději odešlo do 

jiného regionu. Je zde tedy jistá tendence opouštět kraj, ačkoli zde jsou možnosti sehnat práci a 

většina zde i pracuje. Odpovědi skupiny absolventů pocházejících z jiných regionů mají zcela jinou 

strukturu, při jejich srovnání se zaměstnanými absolventy se zde projevuje obdobný trend. Ačkoli 

12 % v současné době pracuje v Ústeckém kraji, pouze 5 % by tuto lokalitu preferovalo i do 

budoucna. Je tedy pravděpodobné, že tito absolventi dříve nebo později Ústecký kraj budou chtít 

opustit.  

Ti absolventi, kteří uvedli, že by preferovali jinou lokalitu, nebo že nemají žádné preference, byli 

dotázáni, co by je přimělo pracovat v Ústeckém kraji. Naprosto dominující zde je – a to stejnou 

měrou bez rozdílu původu absolventa (42 %) – zajímavá finanční nabídka. Pro pocházející 

z Ústeckého kraje je dále důležitá dobrá možnost profesního rozvoje (28 %) a výrazné zlepšení situace 

v kraji ve smyslu lepší infrastruktury, lepších služeb (21 %). Ostatní odpovědi již jsou marginální. U 

absolventů nepocházejících z Ústeckého kraje se projevila výraznější odlišnost v tom, že 14 % 

odpovídalo, že by je k práci v Ústeckém regionu nepřimělo nic, případně že nevědí, co by je přimělo. 

Ostatní odpovědi jsou rozděleny obdobně, profesní rozvoj by byl motivem pro 20 % z nich a zlepšení 

situace v kraji pro 16 %.  
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Graf 67: Preference práce v Ústeckém regionu do budoucna  

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Graf 68: Co by Vás přimělo pracovat v Ústeckém kraji?  

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  
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Celkově mezi absolventy, kteří vyplnili dotazník, mírně převažuje názor (40 %), že v Ústeckém kraji 

jsou pro absolventy vysokých škol špatné možnosti získat práci, protože je malé množství vhodných 

volných míst. Druhým (34 %) mezi respondenty nejčastěji deklarovaným názorem je, že jsou pro 

absolventy vysokých škol v Ústeckém kraji dobré možnosti najít práci, ale s horším výdělkem než 

v jiných lokalitách. 19 % respondentů se pak domnívá, že jsou pro absolventy vysokých škol 

v Ústeckém kraji dobré možnosti najít práci i dobrý výdělek. 7 % respondentů pak deklarovalo názor, 

že jsou pro absolventy vysokých škol v Ústeckém kraji špatné možnosti získat práci. 

Graf 69: Jaký je Váš názor na pracovní uplatnění vysokoškoláků z vašeho oboru v Ústeckém kraji? 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Když se podíváme na názory respondentů v třídění podle fakult, na kterých šetření proběhlo, zjistíme, 

že mezi názory absolventů jednotlivých fakult je výrazný rozdíl. Absolventi Fakulty výrobních 

technologií a managementu z 47 % zastávali názor, že jsou pro absolventy vysokých škol v Ústeckém 

kraji dobré možnosti najít práci, ale s horším výdělkem než v jiných lokalitách a z 43 % zastávali názor, 

že jsou pro absolventy vysokých škol v Ústeckém kraji dobré možnosti najít si práci i slušný výdělek. 

Zbylé dvě možnosti („špatné možnosti získat práci, protože vhodných míst je málo“ a „špatné 

možnosti získat práci – volná místa jsou, ale neuspějeme v konkurenci uchazečů z jiných škol“) mají 

v odpovědích absolventů FVTM pouze marginální zastoupení. 

Na druhou stranu absolventi Pedagogické fakulty v dotazníkovém šetření především deklarovali, že 

jsou pro absolventy vysokých škol v Ústeckém kraji špatné možnosti získat práci, protože vhodných 

míst je málo (43 %) a že jsou pro absolventy vysokých škol v Ústeckém kraji dobré možnosti najít si 

práci i slušný výdělek (33 %). Je tedy zřejmé odlišné postavení absolventů těchto dvou fakult na trhu 

práce. Absolventi FVTM si na problémy s uplatněním v podstatě nestěžují a skupina je rozdělena 

pouze v názoru, kolik je zde nabídek s dobrým finančním ohodnocením. Absolventi pedagogické 

fakulty mají postavení na trhu práce podle svých názorů znatelně horší a to zejména z důvodu, že je 

málo pro ně vhodných pracovních nabídek.  
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V rámci Pedagogické fakulty zastávají nejpříznivější názor uplatnění absolventů vysokých škol 

v Ústeckém kraji absolventi oborů spojených s výukou anglického jazyka, v jejichž odpovědích tvoří 

66 % první dvě možnosti („dobré možnosti najít práci i slušný výdělek“ a „dobré možnosti najít práci, 

ale s horším výdělkem“). To lze odůvodnit většími možnostmi uplatnění učitelů anglického jazyka, 

které mimo veřejné školy sahá také do sféry jazykových škol či překladatelství a tlumočnictví. 

Graf 70: Názor na pracovní uplatnění vysokoškoláků z vašeho oboru v Ústeckém kraji – podle 

fakulty a oboru 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

 

Na druhou stranu absolventi oborů 

a. spojených s výukou českého, německého a ruského jazyka,  

b. spojených s výukou společenských věd a oborů: pedagogicko-psychologická způsobilost, 

speciální pedagogika a školský management 

c. aktivity v přírodě a pedagogika volného času 

d.  spojených s výukou hudební, tělesné a výtvarné výchovy 

hodnotí možnosti uplatnění absolventů vysokých škol v Ústeckém kraji kriticky. V odpovědích těchto 

skupin absolventů byl dominantně zastoupený názor, že absolventi vysokých škol v Ústeckém kraji 
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mají špatné možnosti získat práci, protože je malé množství vhodných pracovních míst. Důvodem 

toho je dle výpovědí respondentů především: 

 malá poptávka po takto kvalifikovaných absolventech a trhu práce a v důsledku toho také 

velká konkurence mezi jednotlivými absolventy a 

 příliš úzké zaměření daného absolventa, kdy není příliš velká možnost najít uplatnění v jiném 

oboru. 

Názory na uplatnění absolventů vysokých škol v Ústeckém kraji vychází především z poptávky na trhu 

práce a ze zaměření daného absolventa. V oborech, kde jsou širší možnosti uplatnění jak ve školství, 

tak také mimo něj je uplatnění absolventů vysokých škol v Ústeckém kraji hodnoceno převážně 

pozitivně. Naopak tomu je v oborech s velmi úzkými možnostmi budoucího uplatnění absolventů, 

jako je výuka hudební, tělesné a výtvarné výchovy; výuka českého, německého a ruského jazyka; 

pedagogika volného času apod., kde respondenti deklarují malé množství volných pracovních míst. 

 

IV. 5 Hodnocení studia na UJEP 
Následující graf shrnuje odpovědi absolventů UJEP na otázku, do jaké míry se cítili připraveni na 

praktické uplatnění. Obecně lze říci, že tyto názory byly poměrně rozporuplné. Nejčastěji absolventi 

zaškrtávali střední možnost, že byli připraveni „půl na půl“ – některých oblastech dobře, v jiných ne. 

Objevují se však často i extrémně kladná i extrémně záporná hodnocení, přičemž kladná hodnocení 

přece jen mírně převažují, a to zejména v případě FVMT. Sečteme-li odpovědi „ano“ a „spíše ano“ na 

jedné straně a „ne“ a „spíše ne“ na druhé straně, dojdeme k výsledku, že 33 % absolventů PedF bylo 

spokojeno oproti 27 % nespokojených, zatímco mezi absolventy FVTM bylo 48 % spokojených a 13 % 

nespokojených s kvalitou přípravy.  

Graf 71: Do jaké míry se absolventi cítí dobře připraveni na praxi 

 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  
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Hodnotit studium na vysoké škole je možné také na základě míry, do které jsou v praxi využity 

znalosti a dovednosti, které absolvent získal během studia. Informaci, jak na tuto otázku odpovídali 

respondenti našeho šetření, zobrazuje následující tabulka. Jedná se o studenty, kteří pracují či 

pracovali v oboru, aby údaje nebyly zkresleny těmi, kteří pracují mimo obor a logicky tedy mnoho 

dovedností ze školy nevyužijí. Celkově absolventi hodnotili tuto stánku spíše pozitivně, většinou 

znalosti a dovednosti spíše využijí. Nejlépe byly hodnoceny technické a přírodovědné obory 

v kombinacích (PedF), učitelství pro MŠ, 1st. ZŠ a vychovatelství, a anglický jazyk v kombinacích.  

Tabulka 36: Využití znalostí při práci v oboru 

Rozpětí 1-6; 1=Vůbec ne. 6= Ano, využil jsem mnoho znalostí a dovedností ze studia na UJEP 

Obor Průměr 

AJ 4,2 

ČJ 3,8 

Ostatní jazyky 3,9 

Hv, Vv, Tv 4,1 

Soc.-ped. obory 4,1 

Tech. a přír. obory 4,7 

Aktivity v  přírodě + PVČ 4,0 

Učitelství MŠ, 1.st. ZŠ + Vych. 4,6 

Ostatní 4,0 

Ped. fakulta 4,2 

FVTM 4,0 

Zdroj: Vlastní šetření absolventů UJEP, NVF, 2015.  

Na závěr respondenti odpovídali na  otevřenou otázku zjišťující, co by podle jejich názoru bylo třeba 

změnit pro to, aby byli absolventi UJEP lépe připraveni pro vstup na trh práce. Jejich výpovědi jsou 

rozčleněny podle fakult a skupin oborů obdobného zaměření. 

Fakulta výpočetních technologií a managementu 

Bakalářské obory Řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Energetika – teplárenství  (celkem 

20 odpovědí) a magisterský obor Příprava a řízení výroby (celkem 32 odpovědí) 

Mezi všemi obory (ať už bakalářskými či magisterským) panovala shoda, že je třeba zaměřit studium 

více prakticky. Mezi konkrétnějšími návrhy respondentů se často objevovalo doporučení spolupráce 

s firmami a průmyslovými podniky v kraji, kde by probíhala řízená praxe („Pracovat na spolupráci se 

zaměstnavateli z regionu a více přiblížit studentům reálnou náplň práce v jejich profesním životě po 

ukončení studia, například formou dlouhodobých praxí na částečný úvazek.“), či by odborníci z těchto 

podniků mohli převzít část výuky praktických předmětů a seznámit tak studenty se „skutečnými 

požadavky průmyslu“. Vhodným opatřením jak do výuky dostat více praxe, by dle respondentů bylo i 

zprostředkování možnosti spolupráce na výzkumech a zapojení studentů do vývoje. To by přispělo i 

ke zvýšení prestiže a kvality výuky na UJEPu a zároveň motivovanosti studentů. 

Ve velké míře taktéž rezonoval názor, že je potřeba klást důraz na výuku cizích jazyků, ať už ve smyslu 

zvýšení její kvality, tak i kvantity. Respondenti si uvědomují, že pro úspěšný vstup na trh práce je 



91 
 

dobrá znalost minimálně jednoho cizího jazyka takřka nutnou podmínkou. Respondenti by však 

uvítali i druhý povinný jazyk, alespoň na základní úrovni. 

Část respondentů se vyjadřovala i ke kvalitě výuky, která není na příliš vysoké úrovni („Zvýšení kvality 

a zázemí výuky na úkor kvantity studentů.“). Výuka je podle jejich názoru příliš teoretická, zastaralá a 

málo využívá názorných pomůcek, videí či praktických experimentů. 

Asi desetina respondentů, kteří využili možnost otevřeného vzkazu univerzitě, byla s výukou veskrze 

spokojená a nic konkrétního ke zlepšení by nedoporučili. Je však třeba říci, že to jsou ve většině 

absolventi kombinovaného studia, kteří studovali při zaměstnání a problematiku denních studentů 

neznají. 

Fakulta pedagogická 

Anglický jazyk včetně kombinací (43 odpovědí) 

30 respondentů jednoznačně vyjádřilo potřebu více praxe při studiu, méně teorie. Potřeba praxe se 

vyskytovala jednak v doporučení většího množství náslechových praxí na školách (např. již od 

druhého ročníku bakalářského studia, delší souvislá pedagogická praxe), jednak v důrazu na větší 

množství prakticky orientovaných předmětů studia, které by studenty lépe připravily na problémy 

v reálných hodinách s žáky. S požadavky většího důrazu na praxi byly často spojovány i výtky směrem 

k pedagogickému sboru na fakultě, který přednáší své zkušenosti 20-30 let staré. V tomto smyslu 

respondenti doporučují celkovou aktualizaci a modernizaci výuky.  

Český jazyk včetně kombinací (115 odpovědí) 

Většina respondentů (91 odpovědí) vyjadřovala nespokojenost s praktickou přípravou na budoucí 

povolání učitele, která podle nich byla nedostatečná.  Absolventi by jednak doporučovali delší praxi 

už od nižších ročníků na bakalářském stupni („Snažit se zařadit praxi již od prvního ročníku, třeba jen 

ve formě náslechů a jen pár odučených hodin. Odučené hodiny by se s přibývajícím ročníkem 

zvyšovaly.“), jednak by si ve výuce představovali více praktických předmětů zaměřených na moderní 

didaktiku, pedagogiku a metodiku („Více didaktiky a méně teoretických předmětů, teorii si student 

může přečíst v knížkách.“, „Metodika byla velmi teoretická a naprosto nedostačující. Jako absolvent 

jsem se cítila spíše jako intelektuál, ale ne jako učitel, nebo někdo kdo by měl jít učit.“). Toto posílení 

prakticky orientovaných předmětů by si absolventi představovali na úkor teorie, která v současné 

podobě výuky převládá („Méně biflování učiva jednotlivých aprobací, které stejně většina z nás hned 

po státnicích zapomene, a více soustavné praxe s retrospektivní vazbou.“). Chybějící praxe by se dle 

absolventů mohla částečně nahradit i podporou volnočasových aktivit: „Také by bylo vhodné, aby 

studenti měli možnost sbírat kreditní body absolvováním různých činností – například vedením 

kroužků v Domě dětí a mládeže, být vedoucím na táboře, atd.“). V několika odpovědích zazněl i 

konkrétní požadavek na praktický předmět, který by budoucí učitele připravil na školskou 

administrativu. 

Respondenti dále uváděli potřebu zvýšit a udržet kvalitu prostřednictvím větších nároků na studenty: 

„ztížit přijímací zkoušky na UJEP (…), pečovat o nadějné (nejen akademické) aspiranty, nechrlit zoufalé 

absolventy. Méně je vždy více.  Škola má bohužel prašpatnou pověst.“ Výtky na kvalitu absolventi 

směřovali i do řad profesorského sboru: „Kvalifikovanější učitelé s delší praxí nebo alespoň zájmem o 

daný předmět. O praktických věcech by nás měli učit učitelé s praxí. O odborných věcech učitelé 
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s chutí nám alespoň část z toho předat.“, „Ať nejsou učitelé didaktiky ve slonovinových věžích svých 

oborů, ale ať více přihlíží k potřebám učitelů, k rozvoji jejich profesionálních dovedností“. 

Ostatní jazyky (13 odpovědí) 

Doporučení absolventů se opět týkala většího důrazu na praktické vyučování („rozhodně je nutné se 

zaobírat praktickými věcmi, rozebírat aktuální situace a dění, pouze teoretické znalosti nestačí, když je 

pak absolventi v praxi neumí použít.“) a omezení a zvážení relevantnosti teoretického učiva 

(„Konečně se přestaňte zabývat množstvím teoretického učiva…Pohlédněte na studované obory 

z pozice budoucího učitele ZŠ nebo SŠ. Opravdu potřebuje pro svou práci to, čím ho během studia 

zahlcujete?“). 

Hudební a výtvarné obory, tělesná výchova (67 odpovědí) 

41 respondentů jednoznačně vyjádřilo potřebu více praxe při studiu, a to v podobě delších povinných 

praxí ve všech ročnících studia, násleších, stáží. Opět se objevují doporučení revidovat osnovy, 

případně i náplň některých předmětů tak, aby byla výuka užitečná pro praxi, méně teoretická, 

aktuální a potkávala se s realitou českého školství („K čemu jsou studentům složité náplně předmětu 

jako u jednooborových vědců? Studenta připravujete na to, že bude pracovat s dětmi ve věku cca 6 - 

12 let. Nebylo by tedy lepší, věnovat práci, čas a teorii tomuto místo rýsování řezů, počítání statistik 

apod.? Jak toto a jak často to v praxi učitel využije...?Věnujte pozornost tomu, co je nyní potřeba ve 

školství, myslete dopředu, přemýšlejte nad tím, proč, co, koho a hlavně JAK učíte...“). 

Sociálně-pedagogické obory (110 odpovědí) 

Doporučení absolventů sociálně-pedagogických oborů se nejčastěji týkala (41 odpovědí) znovu 

posílení praktické výuky ať už v podobě delších a častějších praxí na školách, různých exkurzí, 

náslechů, konzultací s odborníky z praxe či přehodnocení velkého množství teoretických předmětů 

bez vazby na uplatnění teorie v praxi („…každý přednášející klade důraz na znalosti z knih, ale méně je 

zajímá, co si studenti z toho dále zapamatují do své praxe – doporučují více praktických náhledů, 

příkladů z praxe“; „Ráda bych byla svědkem toho, aby tento obor nebyl slátaninou předmětů, které 

absolventovi nic nedají (pěstitelské práce, biologie člověka, andragogika?, sexuální výchova) a obor se 

více zaměřil na přípravu na praxi. Bylo docela smutné sedět na přednáškách, kdy vyučující nevěděl, co 

nás má učit.“). 

Velká část respondentů (12 odpovědí) vyjádřila lítost nad nemožností studovat navazující magisterský 

obor a obecně více oborů v kombinované formě studia. 11 respondentů ve svých doporučeních 

uvedla potřebu zvýšit prestiž fakulty a UJEP jako takové, a to především zvýšením nároků na kvalitu 

studentů v podobě přísnějších přijímacích zkoušek a celkově vyšších nároků během studia („Možná 

nebyl ani dobrý tah přijímat místo 30ti studentů 120. Celé to působilo amatérsky.“; „Opravdu to 

někdy vypadá, že na UJEP chodí i ten největší blbec.“), ale také pedagogů („Lepší příprava kantorů na 

své přednášky, někdy úroveň velmi slabá.“; „…přístup přednášejících ke studentům kombistudia je 

takový, že to dostanou za to, když to tam odsedí.“). Potřebu zlepšit přístup pedagogů ke studentům 

zmínilo 10 respondentů. Objevila se i doporučení více se zaměřit na uplatnitelnost studentů na trhu 

práce ve smyslu vybavení komunikačními dovednostmi, uměním argumentace a kritického myšlení, 

ale i větší provázaností fakulty se zaměstnavateli v kraji či s úřadem práce či pečlivým zvážením 

udělení akreditace oborům, pro které téměř neexistuje uplatnění. 
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Technické a přírodovědné obory (32 odpovědí) 

Absolventi se opět nejčastěji shodli na potřebě praktičtější výuky, více hodin souvislé praxe a potřebě 

tzv. jít s dobou: „dávat praxi studentům průběžně po celou délku studia formou didaktik, diskuzí, 

exkurzí, her, článků, které by studenti mohli psát o svých zážitcích s výukou, internetové stránky 

s nápady pro výuku, kde by mohli čerpat a zároveň je rozšiřovat, workshopy, cvičení duševní hygieny a 

cvičení reakcí na problémové děti atd.“  Zaměření na moderní obory uplatnitelné v praxi by univerzitě 

pomohlo stát se zajímavou pro uchazeče, kteří „jinak jdou na kamenné výzkumné univerzity, kam se již i 

dnes dostanou bez problémů“. Tři absolventi doporučují povinnou praxi v zahraničí, kde by studenti 

získali zkušenosti o tom, jak to funguje jinde.  

Aktivity v přírodě, pedagogika volného času (45 odpovědí) 

Kromě již tradičního doporučení zvýšení důrazu na praxi (její kvalitu i větší množství), které se objevuje 

v drtivé většině napříč všemi pedagogickými obory, tak se absolventi ve 3 případech vyjadřovali k nízké 

kvalitě studentů a doporučují zvýšení požadavků na studenty formou zpřísnění přijímacího řízení, 

motivace studentů k práci sami na sobě a podpory zvyšování kvalifikace formou kombinovaného studia.  

Učitelství pro MŠ + 1. stupeň ZŠ, vychovatelství (144 odpovědí) 

Stejně jako u ostatních pedagogických oborů se absolventi nejčastěji (70 odpovědí) vyjadřovali 

k potřebě většího množství praxe, propojení teorie s praxí, praktických úkolů, ukázek a předávání 

praktických zkušeností od pedagogů z praxe. S tím souvisí i další velmi často zmiňované doporučení 

většího množství kvalitních vyučujících z praxe, kteří „sledují neustálý vývoj a inovaci výuky a předávají 

nadšení studentům.“  Konkrétně absolventům chyběly dovednosti komunikace s rodiči, práce se žáky se 

speciálními potřebami, práce se školskými dokumenty, praktické znalosti související s trhem práce 

(životopis, pracovní pohovor, motivační dopis atd.) a plánování práce s rámcovým vzdělávacím 

programem.  

Dalším často zmiňovaným doporučením (i v jiných oborech) je zvýšení nároků na studenty (i na úkor 

jejich počtu) a prestiže univerzity jako takové („Větší filtr – spousta mých „spolužáků“ prošla za nic, za 

falzifikáty, za lhaní, za nechození do školy. Velmi mě mrzí, kolik lidí má titul a pořádně netuší, co pět let 

studovali. Pokud se nastaví náročnější podmínky a nároky a bude méně konečných absolventů, zajistí se 

alespoň trochu ta společenská dehonestace titulů a studentů vysokých škol celkově.“). 

Na druhou stranu je potřeba zmínit, že vysoký počet respondentů (39 odpovědí) vyjadřuje celkovou 

spokojenost se studiem a má veskrze pozitivní hodnocení.  

Ve 4 odpovědích se objevila výtka směrem k nedostatku navazujících magisterských oborů 

v kombinovaném studiu.  

Ostatní: Pedagogika psychosociální způsobilosti, školský management, speciální pedagogika, učitelství – 

ostatní společenské vědy (33 odpovědí) 

Opět se ve 26 odpovědích objevila potřeba většího množství praktické průpravy („nejlépe souvislá 

pedagogická praxe již od prvního ročníku a následně v každém dalším ročníku.“), praktických předmětů 

(„naučit jak učit, jak používat metody, jak obměňovat vyučování, jak zaujmout…“) a propojení teorie 

a skutečnosti reálného života („vytvořit školu pro život, ne pro studium“).  
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Shrnutí a závěry 
 

Vzdělanostní úroveň populace Ústeckého kraje je jedna z nejnižších v ČR  a i když se v průběhu let 

podíl vysokoškolsky vzdělané populace zvyšoval, tempo přírůstku bylo srovnatelné s ostatními kraji a 

míra „zaostávání“ kraje v tomto ohledu zůstává stabilní. Pokud se výrazně nezvýší zájem mladých lidí 

o vysokoškolská studia a nabídka atraktivních pracovních příležitostí, postavení kraje se nezmění. 

Zájem mladých lidí o vysokoškolská studia je v Ústeckém kraji velmi nepříznivý ve srovnání 

s ostatními kraji a tento nepříznivý trend nevyváží ani skutečnost relativní výhody kraje spočívající 

v demografickém vývoji. Pokles počtu obyvatel bude v Ústeckém až do roku 2020 pomalejší než 

v průměru za ČR, a to i ve věkové kohortě typické pro VŠ studia (19-26 let). Přeměna této výhody 

v posílení složky terciárně vzdělané populace je však spojena s intenzivní prací s dětmi absolvujícími 

povinnou školní docházku, aby se zvýšil jejich zájem a předpoklady pro absolvování maturitního a 

následně vysokoškolského studia ve vazbě na ekonomickou strukturu kraje.  Pouze tak má Ústecký 

kraj šanci snížit odstup od ostatních krajů z hlediska podílu vysokoškolsky vzdělané populace a stát se 

tak atraktivním místem pro lokalizaci znalostně náročnějších odvětví.  

V posledních letech v Ústeckém kraji klesal nejen absolutní počet maturantů, ale i jejich podíl na 

věkové skupině 19letých. Tento pokles je v určité míře patrný ve všech krajích (souvisí patrně i se 

zavedením státní maturitní zkoušky), ovšem v Ústeckém kraji je tento pokles nejstrmější. Mladí lidé 

v kraji nejenže vždy volili studium maturitních oborů v menší míře než v ostatních krajích, ale 

v průběhu času jejich podíl dále výrazně klesá. I když posílení zájmu o učňovské obory může být 

z krátkodobého hlediska pozitivní, z hlediska zlepšování kvalifikační struktury pracovních sil se jedná 

o negativní trend, neboť dochází k zužování populační základny pro pokračování ve studiu na terciární 

úrovni. Dopady tohoto trendu jsou dále zesilovány nižším zájmem maturantů z Ústeckého kraje o 

studium na vysoké škole, než je celorepublikový průměr. Indikuje to určitý problém na straně 

struktury a kvality středního školství, který nepřipravuje dostatečně pro vysokoškolské studium a 

může podvazovat potenciál kraje generovat špičkově vzdělané odborníky (bez ohledu na to, kde a 

jaký obor vysokoškolského vzdělání získají).  

Na druhou stanu je třeba vyzvednout, že u maturantů z Ústeckého kraje je míra úspěšnosti přijetí ke 

studiu na VŠ příznivější než v průměru v republice. To může být na jedné straně důsledkem větší 

výběrovosti při přechodu na VŠ (méně středoškoláků zakončuje maturitní zkouškou, méně z nich se 

hlásí na vysokou školu, lze tedy předpokládat, že ti, kteří se hlásí, patří mezi ty nejvíce motivované 

s dobrými předpoklady pro přijetí), na druhé straně to může svědčit o zodpovědné přípravě na 

přijímací zkoušky navštěvováním kurzů pořádaných některými VŠ, nebo o směřování mladých lidí na 

školy, kde k přijetí ke studiu stačí absolvování maturitní zkoušky.  

Omezená ochota české populace ke stěhování nebo dojíždění za prací na delší vzdálenosti se 

projevuje i u mladých lidí, přednost je dávána studiu na VŠ lokalizované v místě bydliště, proto je 

důležité, aby nabídka studijních oborů byla v určitém souladu s potřebami trhu práce. Důležitá je však 

i atraktivita kraje jako místa vysokoškolských studií i pro populaci z ostatních krajů, neboť určitá část 

absolventů z jiných krajů zůstává i po ukončení studia v kraji svých studií, pokud nalezne odpovídající 

pracovní příležitost a vyhovující životní podmínky. Šetření na absolventech dvou vybraných fakult 

UJEP, které proběhlo v rámci této analýzy, naznačilo, že mezi absolventy, kteří přišli na UJEP studovat 
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z jiných krajů, je určitý potenciál zůstat v Ústeckém kraji (viz níže). Pokud by se v kraji zvýšila nabídka 

kvalitních (kvalifikovaných) pracovních míst, bylo by patrně možné mnohé z nich v kraji udržet. 

Podíl vysoce kvalifikované pracovní síly reprezentované zejména profesní skupinou ISCO 2 Specialisté 

je v Ústeckém nejnižší ze všech krajů ČR. Historicky vzniklá struktura pracovních míst, která se odráží 

v profesní škále zaměstnanosti specialistů v kraji, je také méně pestrá než v průměru v ČR. Z této 

skupiny jsou relativně mnohem více zastoupeni specialisté v oblasti zdravotnictví a výchovy a 

vzdělávání, což reflektuje strukturu ekonomiky kraje a svědčí o nižším zastoupení kvalifikačně 

náročných aktivit v podnikatelském sektoru. Fakt je dále podtržen relativně nižším zastoupením 

specialistů v oblasti IT.  

Poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících v Ústeckém kraji se sice mírně zlepšuje (mezi lety 

2011 a 2014 se počet zaměstnaných ve dvou nejvíce kvalifikovaných profesních třídách ISCO 1 a ISCO 

2 se zvýšil o 9 %), vývoj ve většině ostatních krajů byl však výrazně dynamičtější, takže Ústecký region 

má stále nejnižší podíl takto kvalifikovaných pracovníků na tisíc obyvatel kraje a naopak se jeho 

zaostání vůči průměru ČR dále mírně prohloubilo.  

Podíváme-li se na přírůstkové charakteristiky trhu práce sledované na základě údajů o nabídce 

volných pracovních míst v regionu, je zřejmé, že intenzita přírůstků nových pracovních příležitostí 

v kvalifikačně náročných profesích vzhledem k existujícím pracovním místům je v Ústeckém kraji 

zhruba srovnatelná s průměrem ČR. Na 1000 zaměstnaných ve skupinách ISCO 1 a 2 je inzerováno 

zhruba 10 až 14 volných pracovních míst. Tato intenzita tvorby je o polovinu vyšší než u technických 

profesí a dvakrát až pětkrát vyšší než u dělnických profesí. Podobně je tomu i v ČR jako celku. Je 

z toho zřejmé, že i když rozsahem stále početně převládají středně a nízko kvalifikovaná pracovní 

místa, intenzita zájmu zaměstnavatelů se v ULK stejně jako v ostatních krajích přesouvá směrem k 

vysoce kvalifikovaným profesím, které se stávají klíčovými. Sledujeme-li nabídky práce za poslední 

dva roky, je zřejmé, že v Ústeckém kraji sice tvorba kvalifikačně náročných pracovních míst byla 

nastartována s určitým zpožděním za průměrem ČR, ale dynamicky se dotáhla na jeho úroveň. Tato 

relativně příznivá dynamika tvorby kvalifikačně náročných pracovní příležitostí dává do budoucna 

kraji naději, že by se mohl kvalitativně posunout vpřed. Aby si kraj v žebříčku ostatních výrazněji 

polepšil, bylo by třeba intenzitu tvorby pracovních míst v kvalifikačně náročných segmentech 

ekonomiky více podpořit mimo jiné i tím, že v kraji bude širší nabídka specialistů vhodné kvalifikace, 

kteří by přitáhli pozornost investorů.  

Nejen dynamika poptávky po špičkových kvalifikacích ale i její vnitřní profesní struktura je důležitá 

z hlediska rozvojového potenciálu kraje. Oproti struktuře nových pracovních míst v celé ČR, se 

v Ústeckém kraji nabízí podstatně méně volných pracovních míst pro odborníky v ICT, zatímco napříč 

odvětvími a celou ČR jejich počet velmi rychle roste a v průměru ČR je podíl poptávky po této profesi 

o celých 17 procentních bodů vyšší než v Ústeckém kraji. Ukazuje se, že nově nabízená pracovní místa 

v Ústeckém kraji ve srovnání s průměrem ČR daleko intenzivněji vnikají v oblasti technických 

specializací a ve veřejné správě a obchodě, zatímco intenzita příležitostí pro ICT specialisty je stále 

třikrát méně intenzivní.  V souvislosti s předpokládaným vývojem, kdy v celé ekonomice bude role IT i 

nadále stoupat a stále více průmyslových činnosti bude těsněji provázáno s rozvoje informačních a 

komunikačních systémů, může být nižší zastoupení IT odborníků v kraji, související do velké míry 

s nižší současnou poptávkou po specializovaných IT činnostech, do budoucna výrazným handicapem. 

Rozvoj IT bude do budoucna klíčový nejen v průmyslu, ale prakticky ve všech odvětvích. Příprava 
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vysokoškolských odborníků pro tuto oblast by neměla být v Ústeckém kraji zanedbána. V současné 

době z vysokoškoláků bydlících v Ústeckém kraji studuje informatické obory pouze 4,4 %, zatímco 

v celé ČR je tento podíl 5,7 %. Pozitivním příkladem v této oblasti mohou být např. Královéhradecký a 

Pardubický kraj, které mají z celé ČR nejvyšší podíl studentů informatických oborů (10 % a 9 %), v 

důsledku přítomnosti informaticky zaměřených fakult v regionu. 

Uplatnitelnost absolventů vysokých škol pocházejících z Ústeckého kraje je ve srovnání s ostatními 

částmi ČR velmi dobrá. Míra jejich nezaměstnanosti je podstatně nižší než v ostatních krajích, 

dokonce o něco nižší než v Praze. Na rozdíl od Prahy, kde je výborná uplatnitelnost daná spíše 

rozsáhlou nabídkou pracovních příležitostí, je v Ústeckém kraji příčinou spíše nedostatečný počet 

absolventů škol, což signalizuje určité napětí na tomto kvalifikačně náročném segmentu trhu práce. 

To zcela jistě působí jako faktor odrazující investory, kteří hledají místo pro alokaci svých kvalifikačně 

náročnějších aktivit a omezuje tak rozvoj kraje.  

Mzdová hladina vysokoškolských profesí v kraji, která byla v minulosti nad průměrem ČR, se 

v posledních letech stále snižuje, zatímco v sousedních krajích se průběžně zlepšuje. Mzdy 

v podnikatelské sféře Ústeckého kraje přestaly být faktorem, který mohl přilákat kvalifikované 

pracovníky z okolních krajů, neboť mediánové mzdy se dostaly pod republikový průměr. Na úroveň 

ústeckých mezd se velmi přiblížily mzdy okolních krajů, jako jsou Plzeňský a Liberecký kraj, které dříve 

zaostávaly, a mzdy ve Středočeském kraji je dokonce předběhly o 13 %. Úroveň platů ve veřejném 

sektoru je vzhledem k tomu, že v této sféře je odměňování založeno na jednotných metodikách a 

tabulkách, v Ústeckém kraji stejná jako ve všech ostatních krajích (kromě Prahy). Vzhledem k nižší 

úrovni životních nákladů si však nabízené platy ve školství či sociálních službách a zdravotnictví 

mohou ve srovnání s jinými kraji udržet určitou atraktivitu, zejména pro mladé absolventy. 

Snížení mezd může být způsobeno různými faktory. Hlavním faktorem je ekonomická situace 

podniků. Zdá se, že krize dolehla na podnikatelský sektor v Ústeckém kraji více než jinde a navíc 

podniky zřejmě častěji volily pasivní strategii přežití formou snižování mezd. Dalším faktorem může 

být také proces generační náhrady starších pracovníků odcházejících do důchodu mladými 

absolventy, jejichž nástupní mzdy jsou podstatně nižší než mzdy jejich zkušenějších kolegů. Nic to 

však nemění na situaci, že mzdy nabízené zaměstnavateli v kraji stále hůř konkurují ostatním 

nabídkám a kraj tak může přijít i o to málo vysokoškolsky vzdělaných talentů, které má. 

Počty mladých lidí z Ústeckého kraje, kteří získali vysokoškolské vzdělání, je relativně velmi nízký. 

Míra vysokoškolského studia mladých ve věkové skupině 19-26, která je pro toto studium typická, je 

druhá nejnižší ze všech krajů ČR. Rozsah a struktura absolventů vysokých škol potřebám regionálního 

trhu práce odpovídá pouze částečně. Na jednu stranu vzhledem k relativnímu nedostatku 

vysokoškoláků na trhu práce je po nich vysoká poptávka. Na druhou stranu vysokoškoláci často 

zastávají i pozice, které neodpovídají jejich kvalifikaci a oborovému zaměření. Příkladem skupiny 

absolventů, kteří obtížněji nacházejí zaměstnání ve svém oboru, mohou být absolventi některých 

neučitelských oborů Pedagogické fakulty UJEP, které jsou zaměřeny na volnočasové a zájmové 

aktivity (viz níže). Úsilí o takovou nabídku vysokoškolských oborů, která by lépe reflektovala potřeby 

regionálního trhu práce, by mělo patřit k prioritám Ústeckého kraje, stejně jako podpora tvorby 

kvalifikovanějších pracovních míst v ekonomice.  

Dotazníkové šetření absolventů dvou vybraných fakult UJEP (PedF a FVTM) potvrdilo, že na trhu 

práce Ústeckého kraje je relativně vysoká poptávka po vysokoškolácích. Většina těchto absolventů 
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pochází z Ústeckého kraje a většina zde také zde nalézá zaměstnání. Obecně lze konstatovat, že 

nalézt uplatnění na trhu práce není problémem ani pro absolventy Pedagogické fakulty ani pro 

absolventy Fakulty výrobních technologií a managementu. Celková zaměstnanost11 absolventů 

účastnících se šetření je v případě FVTM vyšší (91 %) než v případě PedF (84 %). Sami absolventi 

FVTM hodnotili své možnosti získat práci v Ústeckém kraji pozitivně, naprostá většina z nich uvádí, že 

zde jsou pro ně dobré možnosti získat zaměstnání, přičemž velká část se domnívá, že zde sice jsou 

dobré možnosti najít zaměstnání, ale za horších finančních podmínek než v jiných regionech, což 

odpovídá i závěrům analýzy mzdové atraktivity vysokoškolských profesí v kraji (viz kapitola II.2) a 

zjištěním analýzy volných pracovních míst, podle kterých je v Ústeckém kraji vysoká poptávka po 

specialistech ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech (viz kapitola III.). Lze říci, že postavení 

absolventů FVTM je na trhu práce ve srovnání s PedF o něco lépe profilované a jednoznačnější. 

Pokud pracují, jde prakticky výhradně o klasickou práci na plný úvazek, případně o postačující 

částečný úvazek. Absolventi PedF vykazují diferencovanější charakteristiky. Většina z nich sice rovněž 

pracuje na plný (nebo postačující částečný) úvazek, ve srovnání s FVTM je zde však více těch, kteří 

dále studují, čerpají mateřskou dovolenou, případně mají částečný úvazek, který jim nepostačuje, a 

hledají si další práci.  

Horší postavení absolventů PedF ve srovnání s FVTM na trhu práce v Ústeckém kraji potvrzují i sami 

absolventi, když nejvíce z nich uvádí, že zde pro ně jsou špatné možnosti získat práci a to zejména 

z důvodu, že je málo pro ně vhodných pracovních nabídek. Na druhou stranu absolventi PedF 

vzhledem k jednoznačnější pedagogické profilaci častěji nacházejí zaměstnání ve svém oboru, častěji 

pracují na vysokoškolských pozicích, využijí více znalostí a dovedností, které získali při studiu, apod. 

S tím souvisí i jejich obecně nižší tendence měnit zaměstnání, kterou vyjadřovali v dotazníku. 

Absolventi FVTM jsou častěji zaměstnáni již během studia a jde prakticky výhradně o zaměstnání 

v průmyslových odvětvích, převážně ve větších podnicích. Spektrum pozic, na které jsou přijímáni, je 

širší, častěji jde o pozice v profesi pouze příbuzné k oboru, nikoli přímo v oboru, který vystudovali. 

Častěji jde i o středoškolské pozice (ve kterých často pokračují zejména ti, kteří studovali dálkově).  

Lze tedy konstatovat, že průmyslově zaměřené podniky pociťují tak velký nedostatek technicky 

vzdělané pracovní síly, že přijímají i techniky vzdělané v příbuzných oblastech, než by odpovídalo 

dané pracovní pozici. Častější zaměstnávání vysokoškoláků i na pozicích spíše středoškolských souvisí 

jednak s tím, že vyšší podíl dálkových studentů na FVTM tyto pozice zastával již při zaměstnání, a 

jednak s tím, že pro čerstvé absolventy jsou to startovací pozice. Nicméně je pravděpodobné, že to je 

do jisté míry i důsledek nižšího podílu vysoce kvalifikovaných pracovních míst v ekonomice Ústeckého 

kraje, který je popisován výše. Jinými slovy, absolvent FVTM má téměř jistotu, že nalezne zaměstnání, 

může se však stát, že půjde o pozici méně kvalifikovanou, nebo jinak zaměřenou, než by mu podle 

absolvovaného oboru příslušela. V souladu s tím i sami absolventi FVTM vyjadřují (ve srovnání 

s absolventy PedF) větší ochotu ke změně zaměstnání, která je motivovaná zejména snahou najít 

kvalifikovanější pozici.  

Z absolventů PedF si ve srovnání s FVTM větší část hledá práci nově (či poprvé) po ukončení školy, 

poměrně hodně z nich nalézá práci rychle, zůstává však určitý podíl (větší než v případě FVTM), který 

má problémy vhodnou práci najít. Zpravidla se jedná o obory specifičtější (hudební, tělesná a 

                                                           
11

 Započítáni byli i ti, kteří pracují na částečný úvazek nebo jako OSVČ. 
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výtvarná výchova12, ostatní jazyky – NJ, RJ a aktivity v přírodě a PVČ), které nepatří mezi klasické 

školské kombinace aprobací, a o kombinace oboru český jazyk.  

Rovněž platí, že absolventi bakalářského studia hledají zaměstnání obtížněji než absolventi 

magisterského, což platí to pro obě zkoumané fakulty.  

Šetření ukázalo, že nabídka atraktivních oborů je klíčová v přilákání zájemců o studium z jiných krajů. 

Nejčastějším motivem, co respondenty přivedlo ke studiu v Ústeckém kraji, byla nabídka oboru, který 

je zajímal. Nicméně v tomto kontextu se projevuje jistý paradox poptávky po studijních oborech, kdy 

ne všechny obory, které jsou vysoce poptávány studenty, mají i dobré uplatnění na trhu práce. Často 

studenty lákají obory určitým způsobem specifické a poměrně úzce profilované, které jinde nejsou 

běžně vyučovány. V případě některých oborů (např. Aktivity v přírodě) je jejich specifičnost jakousi 

„dvousečnou zbraní“, kdy jejich absolventi pak v praxi narážejí na větší obtíže získat odpovídající 

zaměstnání, než absolventi běžnějších oborů, neboť poptávka po takto specializovaných pracovnících 

je poměrně limitovaná a často do velké míry nasycená. Naopak jiné atraktivní obory (např. Řízení 

výroby), jsou sice v této konkrétní podobě také méně běžné, jejich absolventi však nemají problém 

najít zaměstnání vzhledem k jejich obecnějšímu technickému zaměření. Po technicky vzdělaných 

pracovnících je v průmyslu stálá vysoká poptávka a, jak již bylo uvedeno, firmy přijímají tyto uchazeče 

i na pozice, které neodpovídají přesně zaměření oboru, který vystudovali. 

Klíčem při vytváření nabídky studijních programů vysokých škol je tedy nejen potenciální velký zájem 

ze strany uchazečů o studium, ale zejména taková profilace oborů, která velmi dobře odráží 

regionální poptávku na trhu práce. Studenti, které se podaří do regionu přilákat atraktivně 

koncipovaným a kvalitně vyučovaným oborem, pak budou mít vyšší pravděpodobnost, že si v regionu 

najdou zaměstnání a usadí se zde.   

Z výsledků šetření dále vyplývá riziko určité míry odlivu absolventů UJEP mimo Ústecký kraj, neboť je 

zde vyšší procento (16  %) absolventů pocházejících z Ústeckého kraje, kteří odcházejí za 

zaměstnáním do jiných regionů, než je procento absolventů, kteří pocházejí z jiných regionů, a 

nacházejí si zaměstnání v Ústeckém kraji (12 %). Jde však pouze o určitý náznak trendu za dvě 

zkoumané fakulty UJEP. Pro zhodnocení celkové situace regionu by bylo nutné zahrnout do analýzy 

další faktory, zejména podíl navracejících se (a odcházejících) absolventů jiných škol.  

Šetření naznačilo, že existuje určitý potenciál pro získání jisté části absolventů z jiných regionů pro 

život a práci v Ústeckém kraji. Mnozí z nich mají ke kraji, kde vystudovali, určitý vztah a zajímají se i o 

možné zaměstnání zde (20 % hledá práci v ÚLK). Skutečně zaměstnáno zde je jich však pouze 12 %, 

z čehož vyplývá, že tento potenciál není zcela naplněn. Patrně by však bylo možné v Ústeckém 

regionu udržet více absolventů, pokud by našli zajímavou práci odpovídající jejich kvalifikaci. 

Zkoumány byly i možné pobídky, které by přilákaly do Ústeckého kraje ty absolventy, kteří uvedli, že 

zde pracovat nechtějí, nebo že nemají žádné preference ohledně lokality. Naprosto dominujícím 

motivem pro změnu preferencí by byla zajímavá finanční nabídka (42 %). Pro absolventy pocházející 

z Ústeckého kraje je pro jejich rozhodnutí setrvat v kraji důležitá i dobrá možnost profesního rozvoje 

(28 %) a výrazné zlepšení situace v kraji ve smyslu lepší infrastruktury, lepších služeb apod. (21 %).  

                                                           
12

 Dvouoborové kombinace byly zatříděny podle metodiky uvedené v kapitole IV.1 Metodika, tj. např. absolvent 
kombinace AJ-TV byl zařazen do skupiny „AJ v kombinacích“, podobně v případě kombinací ČJ-TV, NJ-TV, nebo 
např. fyzika-TV. Ve skupině oborů označované jako VV, HV, TV jsou tedy sdruženy kombinace těchto oborů s 
ostatními méně zastoupenými obory, jejichž uplatnění není tak široké.  
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Velice zajímavá a informačně přínosná byla vlastní vyjádření absolventů, jak hodnotí studium na UJEP 

z hlediska svého uplatnění na trhu práce. Naprosto dominujícím, až alarmujícím požadavkem z jejich 

strany je zajištění dostatečné praxe. Zejména v případě Pedagogické fakulty absolventům výrazně 

chybí praktické dovednosti a reálná zkušenost s výukou ve třídě, případně s dalšími pedagogickými 

aktivitami souvisejícími s jejich profesí. Absolventi kritizují příliš teoretický, od reality a dynamiky 

moderní společnosti a nároků soudobého školního prostředí odtržený způsob výuky pedagogických 

oborů. Objevovala se i kritika neadekvátní skladby oborů (či předmětů v rámci některých oborů), 

nízké prestiže Univerzity a příliš nízkých nároků na studenty, které negarantují kvalitu absolventů.    

Předložená studie je spíše sondou do situace vysokého školství a vysokoškoláků na trhu práce 

v Ústeckém kraji. Dává nahlédnout do komplexnosti problematiky a zejména naznačuje možnosti 

směrů, kterými by se měly odebírat další analýzy. Limitovaný rozsah studie nedovoloval zahrnout 

větší rozsah dat a náročnější šetření (zejména rozsáhlejší dotazníkové šetření absolventů vysokých 

škol v Ústeckém kraji), což je nutností ke kompletnímu zmapování situace, k postihnutí všech 

důležitých vazeb a kontextů, a formulování specifičtějších závěrečných doporučení.  

 

 

 

 

 


