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Úvod

Tato zpráva popisuje konstrukci Modelu pro odhadování vzdělanostních potřeb (dále 

modelu), vyvinutého na základě metodologie ROA (The Research Centre for Education 

and the Labour Market při Maastricht University) v CERGE – EI a ve VÚPSV v. v. i. 

v Praze. Zpráva představuje vstupní data modelu a diskutuje alternativy těchto vstupů. 

Zabývá se také problematikou aktualizace výsledků, jejich testováním a diseminací. Je 

určena uživatelům modelu pro odhadování vzdělanostních potřeb a jiným 

zainteresovaným osobám. Zpráva obsahuje manuál pro ovládání funkcí modelu.

Hlavním principem použitým při budování modelu pro odhadování vzdělanostních potřeb 

je porovnání celkové nabídky práce a poptávky po práci v příštích pěti letech (v 

odhadovaném období). Nejdůležitější částí je potom odhadování poptávky po práci ve 

skupinách vzdělání a zaměstnání v tomto období.
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Vývojový diagram

Expanzní 
poptávka podle 
vzdělání

Náhradní 
poptávka podle 
povolání

Náhradní 
poptávka podle 
vzdělání

Expanzní 
poptávka podle 
povolání

Makro predikce 
zaměstnanosti 
v sektorech 
v odhadovaném 
období

Indikátory trhu práce  
podle vzdělání
(IFLM, IFRP) 

Příliv absolventů 
škol podle 
vzdělání

Krátkodobá 
nezaměstnanost 
podle vzdělání

Substituční 
poptávka podle 
vzdělání

Odhad velikosti 
výměny
absolventů 
s okolními státy



5

Vstupní data

Makroekonomická předpověď

Predikce zaměstnanosti do konce odhadovaného období v celém národním hospodářství a 

predikce zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích je jedním ze vstupů pro výpočet 

expanzní poptávky. K tomuto účelu se dosud používala Makroekonomické predikce ČR 

vydávané čtvrtletně Ministerstvem financí České republiky, respektive výsledky 

pravidelně pořádaných kolokvií, organizovaných také MFČR.

Z těchto materiálů se čerpá predikce a odhady ekonomických veličin v příštích 4 letech. 

Jsou to tyto veličiny:

 celková zaměstnanost,

 meziroční změny HDP,

 míra nezaměstnanosti,

 produktivita práce, 

 tvorba hrubého fixního kapitálu,

 spotřeba domácností.

Predikce zaměstnanosti v sektorech, kterou Model vyžaduje, zde není obsažena a v ČR ji 

nikdo pravidelně neprovádí. Víme pouze ad hoc sestavené prognóze MPO. Model proto 

rozkládá celkovou zaměstnanost v příštích letech pomocí stávajících trendů podílů 

sektorové zaměstnanosti. 

Predikce by měly být v dalších krocích konfrontovány s dostupnými relevantními odhady 

sektorové zaměstnanosti. Např. nyní (2015) je k dispozici kombinovaný odhad 

zaměstnanosti v sektorech do roku 2020 sestavený pracovníky FDV, vytvořený ze tří 

aktuálních projekcí: Cambridge Econometrics, Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR. S touto predikcí model dále pracuje.

Data VŠPS, hodnocení dat

VŠPS

Zdrojem informací pro analýzu vývoje poptávky podle zaměstnaneckých a vzdělanostních 

skupin je Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) Českého statistického úřadu. Panel 

zahrnuje každé čtvrtletí více než 70 000 respondentů, přičemž 20 % z nich se každé 

čtvrtletí obměňuje. 

Počet respondentů je proporcionálně odpovídá velikosti okresů. Výběr domácností 

v každém okrese je náhodný, ve vybrané domácnosti jsou do šetření zahrnuti všichni 

členové. Tato náhodnost výběru zaručuje, že ve výběrovém šetření je každá vzdělanostní 

skupina proporcionálně zastoupena podle svého skutečného stavu. Váha respondenta 

odpovídá jeho reprezentaci v daném okresu, dané věkové skupině a daném pohlaví. 

Velikost výběru ale nezaručuje dostatečnou reprezentativnost dat pro malé podvýběry. 

Tento nedostatek napravujeme používáním robustních statistických metod a zjišťováním 

intervalu spolehlivosti pro některé výsledky.

Model pracuje s ročními průměry čtvrtletních souborů individuálních dat, používáme také 

proměnné, zjišťované s roční frekvencí. 

Pro potřeby modelování byly vytvořeny časové řady vybraných ukazatelů od roku 2000. 
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Není nám znám jiný soubor, který by mohl pro naše účely VŠPS bezprostředně nahradit, 

protože tento soubor obsahuje současně údaje o vzdělání i zaměstnání respondentů. 

Nedostatečný je rozsah šetření, nepokrývající dostatečně naše potřeby, zejména 

v regionech. Nevýhodou jsou také časté změny v kódování či struktuře souboru a ne 

vždy je znám potřebný převodník. Je proto třeba komunikovat s příslušnými pracovníky 

ČSÚ a vyžadovat včas informace o změnách v souborech, jaké v minulosti byly a patrně i 

v budoucnosti budou: 

 způsob výběru,

 skladba výběru,

 kódování proměnných, včetně převodníku mezi stávajícím a předpokládaným 

kódováním.

Pro účely sestavování modelů na celostátní úrovni bude třeba zjistit data o migraci za 

zaměstnáním do a ze zahraničí, hlavně u absolventů vysokoškolského vzdělání a 

výsledným saldem modifikovat nabídku práce. Taková data, podle našich znalostí, nikdo 

nesbírá a pro jejich zjištění bude třeba organizovat šetření mezi absolventy.

V ČSÚ je třeba vyžadovat Roční databázi VŠPS, která obsahuje všechny anonymizovaná 

záznamy za celý rok, tzn. jak čtvrtletní tak roční proměnné.

Randomizace výsledků, metoda Monte Carlo

Vstupními daty modelu odhadování vzdělanostních potřeb jsou odhady úhrnů VŠPS. 

Jedná se tedy o realizaci náhodných veličin, které vykazují odchylku od skutečných 

hodnot. Tedy i číselné výsledky modelu mají odchylku od výsledků, které by teoreticky 

mohly být vypočteny na základě znalosti skutečných hodnot z celé populace. Získat 

analytický odhad intervalu spolehlivosti výsledků na základě statistických vlastností 

vstupních dat je velmi složité. Proto jsme zvolili metodu Monte Carlo, která dokáže tyto 

intervaly spolehlivosti vyhodnotit numericky. Metoda Monte Carlo spočívá v simulaci 

vstupních dat podle jejich statistických vlastností a následném výpočtu výsledků pro tyto 

nové vstupní hodnoty. Protože neznáme skutečnou hodnotu vstupních dat (četností), 

považujeme zjištěnou hodnotu četnosti za průměr nově vytvořených hodnot.

Vstupní hodnoty mají tyto statistické vlastnosti: Normální rozdělení s průměrem rovným 

zjištěné četnosti a známým rozptylem podle vzorce pro výběrový rozptyl z materiálů 

ČSÚ. Pro vytvoření nových hodnot používáme náhodná čísla se standardní normální 

distribucí upravená tak, aby měla požadovanou střední hodnotu a rozptyl. Takto 

vygenerovaná nová hodnota simuluje novou četnost. Tyto simulace lze libovolně 

opakovat. Po každé sérii simulací získáme nová vstupní data a pomocí nich spočítáme 

nové výsledky.

Opakovaným výpočtem získáme množinu hodnot výsledků a můžeme odhadnout jejich 

statistické charakteristiky, intervalové odhady a rozdělení. Tak získáváme interval 

spolehlivosti pro všechny charakteristiky modelu pro odhadování vzdělanostních potřeb, 

počtu volných míst, pro náhradní a expanzní poptávku i pro výsledný koeficient získání 

zaměstnání IFLM a koeficient hodnotící problém se získáním zaměstnance s vhodnou 

kvalifikací IFRP.

Další důležité údaje, vstupující do modelu, jsme nuceni pokládat za konstantní, i když jde 

o odhady neznámé skutečnosti. Jsou to zejména údaje o absolventech škol v 

odhadovaném období a makroekonomický odhad vývoje zaměstnanosti v odvětvích. V 

dané situaci jinou možnost nemáme.
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Náhradní či doplňkové soubory k VŠPS

Data ISPV: 

Z důvodů maximální vyváženosti a komplexnosti modelu vyvíjeného pro účely předvídání 

kvalifikačních potřeb na českém trhu práce doporučujeme zařadit mezi klíčové datové 

zdroje Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) v gesci Ministerstva práce a 

sociálních věcí.

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) je pravidelným šetřením, jehož cílem je 

monitorovat výdělkovou úroveň a pracovní dobu zaměstnanců v České republice. ISPV je 

v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. ISPV obsahuje údaje z pravidelného 

statistického šetření, které je pod názvem Čtvrtletní šetření o průměrném 

výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování vyhlášených Českým statistickým 

úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok. Čtvrtletní šetření o 

průměrném výdělku je harmonizováno se strukturálním šetřením Evropské Unie pod 

názvem the Structure of Earnings Survey (viz nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ve 

znění pozdějších předpisů).

Výsledky ISPV jsou tříděny podle socioekonomických znaků zaměstnanců (zaměstnání 

podle klasifikace CZ-ISCO, věk, pohlaví, vzdělání, apod.), nebo podle znaků 

ekonomických subjektů (mzdová a platová sféra, odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE, 

kraj, velikost ekonomického subjektu, atd.).

V rámci ISPV jsou sledovány údaje o jednotlivých zaměstnancích. Výběrový soubor ISPV 

obsahuje ročně 2,5 mil. záznamů. Díky tomuto rozsahu umožňuje ISPV podchytit 

strukturu zaměstnanců nejen na úrovni České republiky, ale v potřebné podrobnosti i 

v jednotlivých regionech (krajích). Pokud by ISPV nahradilo VŠPS v rámci odhadů 

týkajících se populace zaměstnanců (viz níže uvedený obrázek), byla by eliminována 

omezení vyplývající z VŠPS. VŠPS je v současné době limitováno svým rozsahem 

výběrového souboru (78 tis. zaměstnanců ročně) a neumožňuje provádět odhady 

struktury zaměstnanců v potřebném detailu (a to jak na regionální úrovni, tak u 

vybraných třídění na národní úrovni).

Navrhovaná kombinace datových zdrojů týkajících se zaměstnaných osob v ČR
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Rozšíření datových zdrojů o ISPV přispěje ke zvýšení kvality predikčního modelu i jeho 

výstupů. Výhodou ISPV je komplexní pokrytí populace zaměstnanců v České republice, 

díky čemuž je možné u této kategorie zaměstnaných osob významným způsobem 

zkvalitnit datové vstupy i rozšířit výstupy modelu. Výsledkem pak bude vyvážený model, 

který je založen na kombinaci nejlepších možných přístupů, a odpovídá tak nejlepší praxi.

Velkou výhodou ISPV je rovněž skutečnost, že jako jediné šetření v České republice 

umožňuje propojit nabídkovou a poptávkovou stranu trhu práce, neboť jsou šetřeny jak 

údaje o ekonomických subjektech (zaměstnavatelích), tak údaje o jednotlivých 

zaměstnancích. Pomocí pokročilých metod integrace dat je možné propojit záznamy o 

subjektech a jejich zaměstnancích v čase, přestože nejsou ve většině případů k dispozici 

jedinečné identifikátory. Díky této skutečnosti může ISPV zásadním způsobem rozšířit 

datové zdroje využívané pro modelování kvalifikačních potřeb trhu práce.

Kromě výše zmíněných výhod ISPV v podobě kvalitních odhadů struktury zaměstnanců 

v jednotlivých krajích České republiky a propojení nabídkové a poptávkové strany trhu 

práce lze identifikovat další, neméně důležité přínosy ISPV v oblasti předvídání 

kvalifikačních potřeb trhu práce v České republice. Všechny přínosy jsou pro větší 

přehlednost shrnuty v níže uvedené tabulce.

Přínosy ISPV pro rozšíření a rozvoj predikčních modelů týkajících se kvalifikačních potřeb 

trhu práce v České republice

Oblast Popis Přínos

regionální úroveň

Nadstandardní rozsah 

výběrového souboru ISPV 

umožňuje nahradit VŠPS při 

odhadech struktury 

zaměstnanců, a to především na 

podrobnější regionální úrovni. 

Odhady ISPV jsou 

reprezentativní i na úrovni krajů. 

V rámci krajů je možné 

odhadovat strukturu 

zaměstnanců podle znaků 

zaměstnanců (pohlaví, věk, 

vzdělání, zaměstnání CZ-ISCO) i 

podle znaků zaměstnavatelů 

(odvětví CZ-NACE, velikost 

ekonomického subjekt).

věrohodný odhad struktury 

zaměstnanců 

v požadovaných tříděních 

v jednotlivých krajích bez 

nutnosti využívání dalších 

pokročilých, ale omezujících 

statistických metod (např. 

small area estimation)
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odhady pro 

jednotlivá 

zaměstnání

Pokud jsou predikce 

kvalifikačních potřeb 

kvantifikovány pro nevhodné (či 

příliš široké) agregace 

zaměstnání, nelze potom 

predikovaný vývoj dané skupiny 

zaměstnání propojit na 

vzdělávací soustavu. Díky 

velkému rozsahu výběrového 

souboru je možné v rámci ISPV 

provádět predikce samostatně 

pro vybraná zaměstnání (až na 

5. úrovni klasifikace CZ-ISCO), a 

to i v regionech.

propojení četně 

zastoupených zaměstnání 

s konkrétními obory 

vzdělání na národní i 

regionální úrovni

odměňování

ISPV umožňuje rozšířit model o 

hledisko odměňování, neboť je u 

každého záznamu o zaměstnanci 

sledována i výše mzdy či platu

(vč. jejich struktury). ISPV 

umožňuje sledovat nástupní 

mzdu i mzdu odcházejících 

zaměstnanců.

propojení hlediska 

zaměstnanosti a 

odměňování, sledování 

souladu vývoje kvalifikační 

náročnosti dané profese 

(resp. v daném odvětví) 

s vývojem úrovně 

odměňování

obor vzdělání

V rámci ISPV je možné propojit 

jednotlivé kódy klasifikace 

zaměstnání CZ-ISCO 

s příslušnými obory Rámcové 

vzdělávací soustavy (RVP) a 

s obory vzdělání KKOV.

zkvalitnění odhadu 

nahrazovací poptávky; 

odpověď na otázku, do jaké 

míry mohou absolventi 

kompenzovat výpadek 

zaměstnanců způsobený 

stárnutím české populace

vývoj poptávky po 

práci

ISPV umožňuje odhad počtu 

nových a zrušených pracovních 

míst podle mezinárodně 

uznávané metodiky 

v požadovaných tříděních 

(odvětví CZ-NACE, velikost 

ekonomického subjektu)

zpřesnění a rozšíření 

datových vstupů pro 

prognózu vývoje trhu práce 

během ekonomického cyklu

fluktuace 

pracovníků

ISPV umožňuje odhad počtu 

nových a odchozích 

zaměstnanců (fluktuace 

zaměstnanců) podle 

mezinárodně uznávané metodiky 

v požadovaných tříděních 

(zaměstnání podle klasifikace 

CZ-ISCO, dosažené vzdělání, 

věk, pohlaví).

zpřesnění a rozšíření 

datových vstupů pro 

prognózu vývoje trhu práce 

během ekonomického cyklu
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zaměstnávání 

cizinců

ISPV umožňuje lépe podchytit 

zaměstnávání cizinců v České 

republice. Informace z ISPV o 

zaměstnávání a odměňování 

cizinců jsou využívány i pro 

makroekonomické modely 

v rámci národních účtů.

rozšíření datových zdrojů 

týkajících se zapojení 

cizinců na českém trhu 

práce

podklady pro 

šetření 

zaměstnavatelů

Zahraniční zkušenosti ukazují, že 

zaměstnavatelé jsou spíše 

ochotni korigovat předvyplněný 

odhad nahrazovací poptávky ve 

své společnosti, než vyplňovat 

prázdný dotazník. ISPV lze 

využít i pro získání podkladů pro 

odhad nahrazovací poptávky 

v jednotlivých subjektech. 

Podmínkou je souhlas 

příslušných subjektů se 

zpracováním dat.

zvýšení response u šetření 

zaměstnavatelů

Návrh opatření nezbytných pro účelné využití ISPV ve stávající podobě:

Pro dosažení maximálního přínosu datového zdroje v podobě ISPV pro predikční model 

je nezbytné se v první fázi zabývat následující problematikou:

 definice shodné měrné jednotky. Aby bylo možné jednotlivé zdroje dat týkající 

se ekonomicky aktivních obyvatel považovat za konzistentní, je nezbytné 

definovat výchozí měrnou jednotku (fyzické osoby, přepočtené osoby, počet 

odpracovaných hodin, apod.).

 identifikace metodických rozdílů mezi jednotlivými statistikami. Aby bylo 

možné kombinovat jednotlivé zdroje dat, je nutné identifikovat základní metodické 

rozdíly mezi jednotlivými šetřeními. V případě populace zaměstnanců bude nutné 

analyzovat rozdíly mezi ISPV a VŠPS, a u sporných oblastí rozhodnout ve 

spolupráci s odbornou veřejností, zda má predikce zahrnovat i příslušnou oblast 

(např. nelegální ekonomiku).

 převodník mezi klasifikací zaměstnání a obory vzdělání (RVP, KKOV, 

AKKO, AKVO). Pro odhad nahrazovací poptávky je nezbytné disponovat informací 

o konkrétních zaměstnáních, která jsou absolventi jednotlivých oborů schopni 

vykonávat ihned po ukončení studia. Propojení zaměstnání (4. či 5. úrovně 

klasifikace CZ-ISCO) a oborů vzdělání je nezbytné pro vytvoření substituční 

matice, která je klíčovým vstupem modelu z hlediska substituční poptávky na 

českém trhu práce.

 převodník mezi klasifikacemi zaměstnání CZ-ISCO a KZAM-R. Vytvoření 

převodového můstku mezi aktuální klasifikací zaměstnání CZ-ISCO a národní 

klasifikací zaměstnání KZAM-R (používané do r. 2011) je nezbytné pro doplnění 

údajů o struktuře zaměstnání v České republice i před rokem 2011. Z hlediska 

propojení klasifikací CZ-ISCO a KZAM-R byla provedena studie proveditelnosti, je 

však nezbytné převodník finalizovat a identifikovat konkrétní zaměstnání, u 
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kterých může být převod problematický. Důvodem je minimalizace rizika v podobě 

zkreslení výstupů modelu předvídání kvalifikačních potřeb. Pozn.: Toto opatření se 

týká všech šetření, která využívají klasifikaci zaměstnání.

Návrh možného rozšíření ISPV pro účely předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce:

Oblast 

rozšíření
Zdůvodnění Způsob zajištění Přínos

obor vzdělání

Obor vzdělání je 

zjišťován v současné 

době pouze ve VŠPS. 

VŠPS však vzhledem 

k rozsahu výběrového 

souboru nemůže 

postihnout všechny 

obory vzdělání. 

Rozšíření výběrového 

souboru VŠPS by bylo 

spojeno s vyššími 

náklady, a proto je 

vhodnějším řešením 

sledování oboru 

vzdělání v rámci ISPV

Výběrové šetření oboru 

vzdělání v rámci ISPV. 

Šetření bude probíhat 

v periodicitě 5 let (což 

je kompromisem mezi 

potřebami predikčního 

modelu a zvýšením 

zátěže respondentů). 

Studie proveditelnosti 

vč. pilotního šetření 

budou provedeny na 

výběrovém souboru 

ekonomických subjektů 

menšího rozsahu, než 

činí stávající soubor 

ISPV.

komplexnost 

datových zdrojů o 

českém trhu práce, 

propojení trhu práce 

a vzdělávací 

soustavy v České 

republice

agenturní 

zaměstnávání

Agenturní zaměstnanci 

konkurují domácí 

nabídce práce. 

Informace o rozsahu 

zapojení agenturních 

zaměstnanců v ČR 

nejsou úplné.

Rozšíření věty ISPV o 

položku týkající se 

problematiky 

agenturního 

zaměstnávání.

komplexnost 

datových zdrojů o 

českém trhu práce

Šetření České správy sociálního zabezpečení

Zřejmě jedinou institucí v ČR, která systematicky provádí sběr údajů o ekonomicky 

aktivní populaci, je Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Její činností vzniká 

velmi cenný soubor statistických dat o pracovních silách. Tento administrativně 

vytvářený soubor dat však není primárně určen k monitorování kvalifikační nebo 

odvětvové struktury pracovních sil a jeho využití k tomuto účelu vyžaduje některé 

úpravy. 

Dále navržené úpravy nelze vnímat izolovaně, ale jako součást širší snahy optimálně 

využít dostupné a zavedené administrativní zdroje v ČR k řešení velmi naléhavého 

problému, tj. zajistit dostatek informací o měnícím se trhu práce z hlediska kvalifikačních 

potřeb. Proto se návrh zabývá také možnostmi integrace administrativních zdrojů dat.

Doporučená – nutná úprava:
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 doplnění zaměstnání/profese pracovníků podle CZ-ISCO, nejlépe na pátou úroveň 

za účelem vyhodnocování věkové a kvalifikační struktury zaměstnaných v souladu 

s mezinárodními standardy;

 zpřesnění údaje o místu pracoviště, kde osoba vykonává svoji pracovní činnost na 

úroveň obce (ZÚJ) z důvodu využití dat o kvalifikační struktuře na úrovni 

regionálního trhu práce;

Ze srovnání s místem bydliště lze určit směr pohybu za prací.

Pro plnění účelu je nutné zajistit průběžnou aktualizaci těchto údajů (v případě změny 

pracovního zařazení nebo místa výkonu pracovní činnosti). Tyto úpravy a využití jejich 

výsledků dále vyžadují:

 plošné rozšíření elektronického sběru dat ze strany ČSSZ 

 metodickou podporu odpovědných pracovníků zaměstnavatelů (např. ze strany 

hospodářských komor, Svazu průmyslu a dopravy apod.)

ČSÚ jako garant statistických šetření v ČR by mohl být pověřen Integraci výše uvedených 

údajů a jejich poskytováním oprávněným subjektům v agregované podobě. ČSÚ by tak 

mohl provádět zpracování anonymizovaných dat ČSSZ o věkové a kvalifikační struktuře 

regionálního trhu práce z hlediska rozmístění pracovních míst i pracovních sil s výstupem 

zároveň podle:

- věku (jednoleté, víceleté věkové skupiny)

- zaměstnání (dle CZ-ISCO)

- místa pracoviště

- místa bydliště.

Propojení anonymizovaných dat ČSSZ a školské matriky pro srovnání dosaženého 

vzdělání s vykonávaným zaměstnáním opět s možností uplatnění hlediska pracovních 

míst nebo pracovních sil, tj. s výstupem zároveň podle:

- věku (jednoleté, víceleté věkové skupiny),

- zaměstnání (třídy dle CZ-ISCO),

- nejvyššího dosaženého stupně vzdělání,

- oboru nejvyššího dosaženého stupně vzdělání (popř. i rok dokončení),

- místa pracoviště,

- místa bydliště.
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Data o nezaměstnaných

Počty krátkodobě nezaměstnaných do jednoho roku nezaměstnanosti, spolu s počty 

absolventů, slouží v Modelu ke stanovení celkové nabídky práce v odhadovaném období.

Současná praxe je taková, že počty nezaměstnaných, jejichž vzdělání spadá do 

definovaných skupin vzdělání, odhadujeme z Výběrového šetření pracovních si. 

V některých skupinách nacházíme málo vybraných, a tedy používáme údaje s velikou 

statistickou chybou. Pro zlepšení funkce Modelu by bylo přínosné, kdyby informace o 

nezaměstnaných proudily do modelu z míst zdrojů, tedy z Úřadů práce. 

Pracovníky ÚP je třeba přesvědčit, aby u nových klientů zaznamenávali také obor 

vzdělání ISCED. Pro používání modelu na úrovni NUTS2 a NUTS3 bude taková praxe 

nezbytná. 

Data o absolventech

Potřebujeme získat předpokládané frekvence absolventů středních škol a absolventů 

terciárního vzdělání v ČR podle třímístného kódování oborů vzdělání ISCED v příštích pěti 

letech. Pro předpokládané odhadování vzdělanostních potřeb v regionech NUTS2 a 

NUTS3 bude zapotřebí znát předpokládané frekvence absolventů středních škol v těchto 

regionech, opět podle třímístného kódování oborů vzdělání ISCED, v příštích pěti letech.

Po příslušném odboru MŠMT je třeba požadovat, aby se vytvoření prognózy počtu 

absolventů v příštích pěti letech v požadované struktuře dostalo do jejich plánu včetně 

termínů zpracování. Je třeba s příslušnými pracovníky MŠMT komunikovat a vyžadovat 

včas informace o změnách v souborech, nejčastěji v kódování proměnných, včetně 

převodníku mezi stávajícím a předpokládaným kódováním.

Jsou avizovány změny kódování oboru vzdělání od roku 2016, bude používáno 

modifikované kódování ISCED.

Obecně lze říci, že pro vybudování datové základny bude nezbytné získat možnost využití 

školské matriky. Pro hodnocení vztahu vzdělávání a trhu práce je nezbytné znát stupeň a 

obor vzdělání (zřejmě nikoli jen nejvyšší). To je významné např. pro hodnocení souladu 

přípravy na výkon profese a vykonávanou profesi, pro posouzení možností přechodu 

pracovníků na jinou profesi apod.

Pro účely sestavování modelů na úrovni NUTS2 a NUTS3 bude třeba zajistit data o 

migraci za vzděláním a migraci absolventů za prací, kdy absolventi středních škol hledají 

a nacházejí zaměstnání v jiných územních celcích. Rovněž tato data, podle našich 

znalostí, nikdo nesbírá.
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Seskupování do klastrů podle vzdělání a zaměstnání

Sdružování zaměstnanostních kategorií

Při stanovování kategorií Hlavní zaměstnání se pro účely modelu vychází ze skupin 

daných prvními 3 číslicemi klasifikace zaměstnání ISCO. Pro účely modelu bylo třeba 

sdružit tyto kategorie zaměstnání do zaměstnanostních skupin, kde se vyžaduje stejné či 

podobné vzdělání. Sdružování do skupin je nutné z technických důvodů: Model používá

datové matice četností, kde jeden rozměr tvoří zaměstnání a druhý rozměr je například 

čas nebo vzdělání. Pro správnou funkci modelu je zapotřebí, aby tyto matice

neobsahovaly nulové prvky. Užívat vyšší kategorie (klastry) zaměstnání je nezbytné i z 

praktických důvodů, uvážíme-li, že se panel respondentů VŠPS neustále obměňuje a 

nově se vyskytují kategorie zaměstnání respondentů, je třeba zařadit do nějakých 

vyšších entit. Na druhou stranu je skoro jisté, že se časem vyskytne potřeba nového 

klastru či potřeba klastry stanovit znova. Výsledné zaměstnanostní kategorie jsou 

uvedeny v dodatku.

Sdružování vzdělanostních kategorií

V Modelu se dosud používá kódování, jaké bylo užíváno ve VŠPS od roku 2003, kde byly 

vzdělanostní kategorie dány veličinami:

- proměnná ISCED  - stupeň nejvyššího ukončeného vzdělání

- proměnná nejvzdo - obor nejvyššího ukončeného vzdělání

Tyto vzdělanostní kategorie jsou sdružené do skupin, pracovně nazývaných klastry. 

Výsledné vzdělanostní kategorie jsou uvedeny v dodatku.

Problém s vytvářením konzistentních časových řad

Výběrové šetření pracovních sil existuje od roku 1994. Během tohoto období došlo ke 

změnám klasifikace povolání, vzdělání odvětví a okresu. Klasifikace oboru vzdělání se 

změnila v letech 2000, podruhé v roce 2003 a v roce 2016 se očekává další. Současná

klasifikace plní požadavky mezinárodních organizací na informace o vzdělání a vzdělávání 

obyvatelstva v metodice a členění dle mezinárodní klasifikace. Klasifikace vzdělání, 

užívaná do roku 2000, měla 12 různých oborů vzdělání, po roce 2000 se už klasifikace 

skládala z 60 různých oborů vzdělání a po roce 2003 VŠPS užívá 115 různých oborů

vzdělání. 

Naším úkolem bylo propojit tyto vzdělanostní struktury a vytvořit konzistentní časové

řady. Poněvadž struktura vzdělání do roku 2000 byla velmi hrubá, bylo by třeba 

konvertovat vzdělanostní strukturu po roce 2000 do struktury před rokem 2000. Druhou 

možností bylo využít data od roku 2000 s podrobnější strukturou vzdělání. Zvolili jsme 

druhou variantu, protože struktura vzdělání po roce 2000 umožňuje přizpůsobit

vzdělanostní klasifikace k aktuální struktuře školství a respektovat regionální podmínky a 

požadavky. Nevýhodou byla ztráta dat před rokem 2000. 

Klasifikace okresů byla změněna v roce 2000. Místo staré klasifikace okresu byla použitá

nova klasifikace CZ-NUTS, obě tyto klasifikace se dají jednoduše propojit. Menší změna

klasifikace CZ-NUTS se stala v roce 2008, když se změnily kódy dvou krajů: Vysočiny a 

Jihomoravského kraje. Tyto změny se ale Ústeckého kraje nedotkly.
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Klasifikace povolání byla změněna v roce 2011. Klasifikaci KZAM-R nahradila nová

klasifikace CZ-ISCO. Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracovaná 

na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations 

(ISCO-08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Převodník, který každé

kategorii KZAM-R dává jednoznačný kód CZ-ISCO neexistuje. Přesto jsme museli tyto 

dvě klasifikace propojit a vytvořit konzistentní časové řady od roku 2003. Došlo přitom 

k další ztrátě dat. Navíc námi zkonstruovaný převodník není jediný možný, a proto 

četnosti vzdělanostních klastrů před rokem 2011 mohou vykazovat odchylku vyvolanou 

změnou klasifikace povolání.

Klasifikace odvětví byla změněna v roce 2009, místo předchozí klasifikace OKEČ byla

použita nová klasifikace CZ-NACE. Tato klasifikace je vypracována podle mezinárodní 

statistické klasifikace ekonomických činností a zohledňuje technologický rozvoj a 

strukturální změny hospodářství za posledních 15 let, je relevantnější s ohledem na 

hospodářskou realitu a lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi. Spojení 

těchto dvou klasifikací odvětví se podařilo a vznikly konzistentní časové řady od roku 

2003.

Složky modelu

Expanzní poptávka

Expanzní poptávku model chápe jako změnu poptávky po práci pro danou

zaměstnanostní či vzdělanostní kategorii. V modelu předvídání vzdělanostních potřeb se 

expanzní poptávka definuje jako rozdíl mezi zaměstnaností na konci a na začátku 

predikovaného období. Expanzní poptávka může být kladná nebo záporná podle růstu či

poklesu poptávky po práci. Expanzní poptávka se počítá shodně pro vzdělanostní i

zaměstnanecké skupiny.

Abychom dokázali odhadnout expanzní poptávku pro každou z 45 vzdělanostních či 40

zaměstnaneckých kategorií, potřebujeme makroekonomickou predikci rozvoje 

zaměstnanosti v co nejpodrobnějším členění. V minulosti jsme vycházeli z 

makroekonomické predikce rozvoje zaměstnanosti v 15 sektorech. K tomu jsme používali

makroekonomickou predikci Ministerstva financí ČR a její analýzu, v roce 2015 jsme měli 

k dispozici kombinovaný odhad zaměstnanosti v sektorech do roku 2020, sestavený 

pracovníky FDV, vytvořený ze tří aktuálních projekcí: Cambridge Econometrics, 

Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

Zaměstnanost v 40 zaměstnanostních klastrech (zaměstnáních) odhadujeme 

následujícím způsobem. Ze souboru VŠPS ve sledovaném období se odhadnou podíly 

všech zaměstnání v každém z 15 odvětví. K tomu používáme data VŠPS v období 2003

až 2014, neboť v těchto případech můžeme sestavit konzistentní časové řady klasifikace

odvětví a zaměstnání v tomto období. Určí se lineární trend podílů zaměstnání a 

předpokládá se, že bude platit i v budoucnu. Takto extrapolované podíly se znásobí 

predikovanou velikostí odvětví podle makroekonomické predikce. Nevýhodou tohoto 

postupu je, že se dostáváme na dosti podrobné třídění a počet jedinců s daným 

zaměstnáním v daném odvětví může být malý až nulový. To při užití standardních 

postupů výpočtu lineární regrese metodou nejmenších čtverců může způsobovat

výpočetní problémy a odhad podílů může být nepřesný až nemožný. Z těchto důvodů je v 

tomto případě odhadování podílů zaměstnání v odvětvích použitá metoda robustní

regrese.
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Dále je třeba predikovat vývoj vzdělanostních klastrů (vzdělání) v odhadovaném období. 

Pro každé zaměstnání se určí podíly všech vzdělání. Metodou robustní regrese se provádí 

lineární interpolace těchto podílů a prodlouží se i na odhadované období. Tyto podíly se 

znásobí predikovanou velikostí zaměstnanostního klastru.

Výběr metody predikce a použití expertního názoru

Při výpočtu expanzní poptávky je rozhodující použít vhodný regresní model, pomocí 

něhož se vyrovnává frekvence zaměstnanosti ve skupině v minulém období a extrapoluje 

se na odhadované období 2015 až 2019.

Pro vzdělanostní klastry byly sestaveny časové řady na období 2003 až 2014. Podařilo se 

tím vylepšit kvalitu regrese, extrapolaci a výpočet expanzní poptávky. I tak některé 

časové řady vykazují velký rozptyl hodnot. To bylo důvodem k doplnění o robustní 

metodu lineární regrese, která dokonaleji analyzuje vyrovnávaná data a vylučuje odlehlá 

pozorování. Model byl navíc upraven, takže uživatel má během chodu programu možnost 

vybrat některou z metod lineární regrese a extrapolace, včetně extrapolace typu „Same 

as before“. Jsme si vědomi, že extrapolace na pět let přináší značný rozptyl do odhadu 

expanzní poptávky a my tuto nevýhodu eliminujeme použitím metody Monte Carlo,

popsané výše. 

Predikce expanzní poptávky může být spočítána jednou z pěti metod:

- obyčejná regrese (OLS),

- metoda náhodných koeficientů (RCM),

- robustní regrese,

- beze změn, zaměstnanost zůstane na hodnotě roku 2014,

- beze změn, zaměstnanost zůstane na hodnotě průměru za období 2003-2014.

Pro každou vzdělanostní skupinu je možno vybrat takovou metodu, která nejlépe

modeluje vývoj zaměstnanosti ve sledovaném období, a vyjádřit tak expertní názor na

budoucí vývoj. V případě, kdy v minulém období měla zaměstnanost ve vzdělanostní 

skupině jistý trend, lze použít regresní analýzu a tento trend extrapolovat do budoucna. 

V případě, kdy zaměstnanost ve vzdělanostní skupině v minulosti fluktuovala kolem 

pevné hodnoty, může se použít metoda „beze změn“ a předpokládat, že zaměstnanost 

zůstane na hodnotě průměru za období 2000-2014. Je též umožněno vstupovat do 

výsledků a opravit je podle expertního názoru na každém kroku predikce.

Náhradní poptávka

Náhradní poptávka je dána počtem uvolněných pracovních míst. Důvody uvolnění mohou 

být: odchod do důchodu, změna zaměstnání a jiné. Podstatné je, že pracovní místa

zůstávají zachována a jsou obsazována. Místa, která jsou po odchodu pracovníka určena 

ke zrušení, se do náhradní poptávky nezapočítávají. Postup pro stanovení náhradní 

poptávky pro vzdělanostní i zaměstnanecké klastry je shodný. Z důvodů změny metodiky 

sběru dat VŠPS používáme pro odhadování náhradní poptávky ve vzdělanostních a 

zaměstnanostních klastrech data z let 2003 až 2014.

V tabulkách, které obsahují četnosti jednotlivých druhů vzdělání či zaměstnání a věkové 

kategorie, sledujeme s odstupem 5 let kohorty respondentů s věkem 20 - 24 let, 25 - 29 



17

let, a až 60 - 64 let. V dané vzdělanostní či zaměstnanostní kategorii se pro každou

věkovou kohortu stanoví průměrný meziroční růst ve sledovaném období. Dojde-li v 

mezidobí k poklesu, jde z hlediska náhradní poptávky o volná místa. Součet těchto 

poklesů pro všechny věkové kategorie definuje celkový počet volných míst pro 

vzdělanostní či zaměstnanostní kategorii. Pokud dojde v dané věkové kategorii k nárůstu, 

tento je pro náhradní poptávku nezajímavý, model předpokládá, že je způsoben jiným 

mechanizmem.

Při predikování náhradní poptávky se přijímá předpoklad, že trend růstu (nebo poklesu) 

počtu zaměstnaných ve všech věkových kategoriích daného klastru bude zachován I po 

dobu následujícího odhadovaného období mezi lety 2015 až 2019. Pomocí odhadnutých 

koeficientů meziročního růstu se stanoví stav zaměstnaných na konci odhadovaného 

období 2015 až 2019, a tím tedy přírůstek či úbytek pro všechny věkové kategorie a 

vzdělanostní / zaměstnanostní kategorie v odhadovaném období. Součet všech úbytků ve 

všech věkových kategoriích plus četnost nejstarší věkové kategorie v roce 2014

(předpokládá se, že tito nejstarší zaměstnanci, kterým bude na konci odhadovaného 

období 65 - 69 let, zcela jistě odejdou během odhadovaného období do důchodu všichni) 

tvoří náhradní poptávku pro každou vzdělanostní či zaměstnanostní kategorii. Celkový 

počet volných míst pro vzdělanostní nebo zaměstnanostní kategorie je ale třeba 

redukovat o předpokládaný celkový pokles zaměstnanosti v klastru v odhadovaném 

období.

Alternativní výpočet náhradní poptávky

Při výpočtu náhradní poptávku sledujeme změny velikosti věkových kohort v čase. 

Porovnáváme velikost věkové kohorty obsahující 5 ročníků na začátku a na konci 

pětiletého období. Pro danou věkovou kohortu skládající se z pěti ročníků získáme v 

každém roce podíl hodnoty velikosti kohorty před pěti lety a v daném roce. Máme tak k 

dispozici pro každou kohortu řadu takových podílů. Takovou řadu podílů můžeme vytvořit

od roku 2005 až do roku 2014. Potíž je v tom, že velikosti uvažovaných věkových kohort 

jsou malé, mají velký rozptyl a podíly náhodně kolísají. Přitom je třeba stanovit z této

řady reprezentativní hodnotu, podíl, kterým znásobíme velikost kohorty v posledním 

známém roce a získáme (odhadneme) velikost kohorty na konci odhadovaného období. 

Touto reprezentativní hodnotou byl dosud průměr všech takto zjištěných podílů pro 

danou věkovou kohortu. Modifikace výpočtu náhradní poptávky spočívá v možnosti volby 

této reprezentativní hodnoty - nyní je uživatel vyzván, aby zvolil jednu z možností:

 Vážený průměr, kde jsou více ohodnoceny poslední hodnoty podílů proti 

hodnotám z počátku řady. Vychází z myšlenky, že hodnoty podílů z počátku řady 

nemají k reprezentativní hodnotě velký vztah.

 Extrapolovaná hodnota regresní přímky, když se na podíly aplikuje lineární

regrese, a výsledná přímka se na pět let prodlouží. Tento postup má nevýhodu, že 

v některých případech dává nereálné výsledky.
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Substituční poptávka

Substituční poptávka je velikostí nejmenší z námi uvazovaných poptávek po práci.

Substituční poptávka vystihuje situaci, kdy se poptávka po pracovnících s daným

vzděláním naplňuje pracovníky s jiným, podobným typem vzdělání. K substituci dochází,

když existuje převis nabídky určitého typu vzdělání, nebo tehdy, když existuje 

nedostatek lidí s určitým typem vzdělání. V dalším sledujeme substituci uvnitř jednoho 

zaměstnanostního klastru a zjišťujeme, jak a zdali se lidé s podobným vzděláním 

navzájem nahrazují.

Substituční poptávka se stanovuje pro vzdělanostní klastry. Metodika je podrobně

popsána v Borghans and Heijke, 1996, De Grip et al., 1998. Abychom ji mohli určit

(odhadnout), zjišťuje se celková poptávka a celková nabídka po pracovnících s daným

vzděláním. Jejich rozdíl (gap, mezera) může být kladný či záporný. Pokud je kladný, je

poptávka (počet volných míst) vyšší než nabídka a existují volná místa pro lidi s daným

vzděláním. Při záporném rozdílu je nabídka vyšší než poptávka a pracovníci s daným 

vzdělání nemohou získat místo, pro které se jejich odbornost požaduje, a přebývají. 

Substituce je pak možná, existuje-li nedostatek lidí s jedním vzděláním a přebytek lidí s 

druhým vzděláním a přitom obě tyto vzdělání mají podobnou strukturu zaměstnání. 

Model pracuje takto: neobsazená místa, která vyžadují určitý typ vzdělání, mohou být 

obsazena lidmi s jiným typem vzdělání, pokud je těchto přebytek a současně mohou 

vykonávat (a někteří již vykonávají) totéž povolání jako lidé s prvním typem vzdělání. 

Velikost substituce - přechod pracovníků se vzděláním i na pracovní místa obsazená 

pracovníky se vzděláním k v profesi j - je úměrný součinu těchto veličin:

- podílu četnosti vzdělání k v profesi j,

- mezeře mezi poptávkou a nabídkou ve vzdělání i,

- koeficientu nazývanému mzdová elasticita vzdělání typu i v zaměstnanostním 

klastru j.

Celková substituční poptávka do vzdělanostní skupiny k, ze všech zaměstnanostních

klastrů je dána součtem ze všech vzdělání a všech zaměstnání. O takto vypočítanou

substituční poptávku se opraví poptávka po vzdělanostní skupině k, vypočítané před 

substitucí.

O "substituční poptávce" se uvažuje jen ve spojitosti se vzdělanostními klastry. Vzhledem 

k rostoucímu počtu vysokoškolsky vzdělaných absolventů model avizuje velké napětí v 

určitých segmentech trhu práce, určených právě pro vysokoškoláky. Předpokládáme, že 

někteří z nich budou vykonávat zaměstnání vykonávaná dosud středoškoláky a tuto 

skutečnost model interpretuje jako substituci „směrem dolů“, kdy pracovníci s vyšším 

vzděláním mohou nahrazovat pracovníky se stejným či nižším vzděláním. 

Absolventi a krátkodobě nezaměstnaní

Odhadnutou poptávku po práci porovnáváme s počty absolventů, kteří v odhadovaném 

období vstoupí na pracovní trh a s počtem nezaměstnaných v posledním známém roce. 

Přijali jsme předpoklad, že absolventům budou konkurovat jen krátkodobě nezaměstnaní 

(nezaměstnaní s dobou nezaměstnanosti do jednoho roku).

Statistiky počtu absolventů škol v potřebném složení byly vypracovány pracovníky 

Ústavu pro informace ve vzdělávání. Pro účely modelu potřebujeme vědět, kolik 

absolventů v období 2015-2019 bude hledat práci. Potřebujeme odhad počtu těch, kteří 
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dokončí nějaké vyšší studium, nepokračují v dalším studiu a vstoupí na pracovní trh. 

Samotných absolventů je daleko víc, ale tento počet bylo třeba snížit o absolventy 

gymnázií a středních škol s maturitou, kteří pokračují v terciárním studiu a podle 

minulých dat setrvali ve studiu alespoň jeden rok. Počet vysokoškolských absolventů byl 

očištěn o počet bakalářů pokračujících neprodleně v návazném studiu. Vývoj počtu 

absolventů je charakterizován stárnutím populace, které se projevuje zmenšováním 

populačních ročníků a počtu přijatých ke studiu a tedy i absolventů na jedné straně a 

posilování kapacity vysokoškolského studia na straně druhé. Výsledkem této situace je 

snižování počtu absolventů středoškolského studia bez maturity i s maturitou a také 

snižování počtu absolventů vysokých škol. Tento stav se projektuje do výsledných 

odhadů modelu, když zlepšuje vyhlídky na získání zaměstnání absolventů a ztěžuje nábor 

pracovníků s některým vzděláním.

Snižování počtu absolventů středoškolského studia, odcházejících na trh práce, je

nezanedbatelný. Počet středoškoláků bez maturity se během odhadovaného období 2015

až 2019 sníží o 16 %, počet středoškoláků s maturitou se během odhadovaného období 

2015 až 2019 klesne o 8%, ale na trh práce jich - podle poměrů v posledních letech -

přijde každoročně v průměru 66 % (pro absolventy odborného studia), resp. 22 % (pro 

absolventy gymnázií). O ostatních - podle dosavadních zkušeností - předpokládáme, že 

nastoupí ke studiu nějaké vysoké školy a vydrží tam alespoň jeden rok. V roce 2019 bude 

absolvovat o 17 % vysokoškoláků méně ve srovnání s rokem 2015. 

Odhadování počtu krátkodobě nezaměstnaných

Současná praxe je taková, že počty nezaměstnaných, jejichž vzdělání spadá do 

definovaných skupin vzdělání, odhadujeme z Výběrového šetření pracovních si. 

V některých skupinách nacházíme málo vybraných, a tedy používáme údaje s velikou 

statistickou chybou. Pro zlepšení funkce Modelu by bylo přínosné, kdyby informace o 

nezaměstnaných proudily do modelu z míst zdrojů, tedy z Úřadů práce.
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Indikátory napětí na trhu práce IFLM, IFRP

Jsou to koeficienty, které synteticky vyhodnocují poměr poptávky a nabídky. Pro každou

vzdělanostní skupinu stanoví vyhlídku získání zaměstnání pro nově příchozího na trh

práce, protože jde o poměr počtu lidí, kteří se budou v uvazovaném období na trhu práce

nacházet a počtu míst, který pro ně bude k dispozici. Koeficient IFLM hodnotí napětí na 

trhu práce z hlediska uchazeče o zaměstnání. Vysoké hodnoty IFLM znamenají převahu 

nabídky práce nad poptávkou po práci, a tedy špatné vyhlídky nově příchozího na trh 

práce. Nízké hodnoty IFLM znamenají dobré vyhlídky pro získání pracovního místa 

vyžadujícího dané vzdělání.

Poptávka po práci se skládá z kladné části expanzní poptávky, náhradní poptávky a 

substituční poptávky. Na nabídkové straně je očekávaný vstup absolventů škol během 

odhadovaného období a počet krátkodobě nezaměstnaných (do jednoho roku) na konci 

sledovaného období s daným vzděláním. Nabídka i poptávka je doplněna počtem 

pracovníků s daným vzděláním, kteří jsou na konci sledovaného období zaměstnáni.

Označíme-li:

e vzdělanostní skupina

Ee14 počet zaměstnaných se vzděláním e v roce 2014

INSe 15-19 počet absolventů se vzděláním e, kteří přijdou na trh práce v 

odhadovaném období 

Ue14 počet krátkodobě nezaměstnaných v roce 2014 se vzděláním e 

EDe15-19 odhad expanzní poptávky pro období 2015 – 2019

RDe15-19 odhad náhradní poptávky pro období 2015 - 2019

potom je Indikátor budoucí situace na trhu práce (Indicator of the future labour market 

situation IFLM) pro vzdělanostní skupinu e

1915191514

14191514
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Z této definice je zřejmé, že má-li vzdělanostní skupina zápornou expanzní poptávku, 

potom koeficient IFLM na ED nezávisí. Ostatní složky vzorce pro výpočet IFLM jsou 

nezávislé na použitém scénáři a tedy také IFLM v těchto případech na scénáři nezávisí.

Obdobně je definován Indikátor budoucích problémů s najímáním pracovníků (Indicator 

of future recruitment problems IFRP), který situaci na trhu práce hodnotí z hlediska 

zaměstnavatele:
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Ve jmenovateli indikátoru IFRP se může vyskytovat i záporná expanzní poptávka.

Zaměstnavatel může reagovat na rušení míst omezováním přijímání nových uchazečů o 

práci, a tak se při záporné expanzní poptávce situace s najímáním nových pracovníků se 

vzděláním e z pohledu zaměstnavatele zlepšuje.

Vysoké hodnoty IFRP znamenají dobré vyhlídky pro nábor pracovníků s daným

vzděláním. Nízké hodnoty IFRP znamenají potíže se získáváním takových zaměstnanců.

Hodnoty obou identifikátorů blízké jedné označují vyrovnanou situaci na trhu práce, a to 

jak z hlediska uchazeče o zaměstnání, tak i z hlediska zaměstnavatele.

Statistická interpretace indikátorů IFLM a IFRP

Je zřejmé, že oba indikátory IFLM a IFRP jsou náhodné veličiny, protože i čísla, z nichž

jsou vytvořena, mají náhodnou povahu. Například proto, že při jiném složení vzorku

Výběrového setření pracovních sil bychom získali jiné údaje, a tedy i jinou hodnotu 

expanzní a náhradní poptávky a také počet zaměstnaných i nezaměstnaných s daným 

vzděláním, z nichž se oba indikátory počítají. K vypočítané hodnotě indikátoru by tak měl 

být uveden například interval spolehlivosti, v němž se s danou pravděpodobností 

skutečná hodnota pohybuje. 

Z praktických důvodů, protože indikátory jsou náhodnými veličinami a nebylo by možné 

interpretovat malé rozdíly mezi nimi, užívá se slovní hodnocení vyhlídky na získání 

zaměstnání s danou kvalifikací. Pro hodnocení vycházíme z toho, že se budou porovnávat 

vyhlídky na získání zaměstnání mezi různými obory studia, a proto používáme pro slovní 

interpretaci charakteristiky množiny všech koeficientů pro všechny vzdělanostní skupiny. 

Těmito charakteristikami je průměr a směrodatná odchylka množiny všech koeficientů 

pro všechny skupiny vzdělání. V odstavci o randomizaci modelu jsme vysvětlili, proč 

užíváme metodu Monte Carlo k modelování statistických vlastností výsledků. Ze získané 

množiny koeficientů IFLM můžeme proto pro každou vzdělanostní skupinu určit interval 

spolehlivosti. Z dolních hranic intervalů spolehlivosti pro všechna vzdělání lze určit slovní 

hodnocení podle zásad z následující tabulky. Stejně tak lze zpracovat horní hranice všech

intervalů spolehlivosti. V případě některých vzdělanostních skupin získáme odlišná slovní 

hodnocení, jindy se interval spolehlivosti vyjádří jedním hodnocením. Výsledky tohoto 

postupu jsou v tabulce:

Označíme-li:

PR - průměrná hodnota množiny koeficientů IFLM, IFRP pro všechny 

vzdělanostní skupiny,

SO - směrodatná odchylka množiny koeficientů IFLM, IFRP pro všechny 

vzdělanostní skupiny,

můžeme užívané slovní hodnocení vyhlídek na získání vhodného zaměstnání IFLM a

vyhlídek na získání zaměstnance s vhodným vzděláním IFRP vyjádřit v následující

tabulce:
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Slovní interpretace hodnot koeficientů IFLM, IFRP

Shift-share analýza

Změny zaměstnanosti ve vzdělanostních či zaměstnanostních skupinách během 

odhadovaného období je možné blíže analyzovat. Shift-share analýza dává odpověď na 

otázku, co je hlavní příčinou růstu či poklesu zaměstnanosti v tomto časovém intervalu. 

Může to být změna zaměstnanosti v odvětví, kam skupina náleží, či změna počtu 

pracovníků v určitém zaměstnání nebo i změna počtu stejně vzdělaných pracovníků. 

Popřípadě to může být interakce všech tří faktorů. Shift-share analýza tedy pomáhá 

vysvětlit příčiny prognózovaných změn. 

Hodnota koeficientu IFLM Hodnocení vyhlídky na získání 

zaměstnání

PR – 1,5*SO a méně výborná

PR – 0,5* SO až PR – 1,5*SO lepší

PR - 0,5*SO až PR + 0,5*SO dobrá

PR + 0,5* SO až PR + 1,5*SO horší

PR + 1,5*SO a více špatná

Hodnota koeficientu IFRP Hodnocení vyhlídky na získání 

zaměstnance

PR – 1,5*SO a méně špatná

PR – 0,5* SO až PR – 1,5*SO horší

PR – 0,5*SO až PR + 0,5*SO dobrá

PR + 0,5* SO až PR + 1,5*SO lepší

PR + 1,5*SO a více výborná
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Aktualizace modelu a ověření výsledků

Aktualizaci musí provádět odborné pracoviště s programátorem, nejlépe autorem 

programového vybavení. V tomto procesu je třeba zahrnout nová data do stávajících 

časových řad. Vzhledem k tomu, že vstupní data pocházející z různých zdrojů, které 

nemají vazbu na potřeby Modelu, dochází ke změnám v kódování i způsobu výběru. 

Nejčastěji se tak děje v Českém statistickém úřadu při vytváření souboru Výběrového 

šetření pracovních sil. Většinou se postupuje tak, že nejnovější data jsou převedena na 

původní způsob kódování a časová řada je tak nezměněna. Jindy je třeba vytvořit novou 

časovou řadu, a to se neobejde bez zásahu do programového vybavení. 

Po aktualizaci vstupních časových řad je možno provést výpočet Modelu.  

Testování výsledků

Výsledky je třeba porovnat s výsledky z minulých období, s výsledky obdobných výzkumů 

i s názory zainteresovaných osob ve školství, odborníků na trh práce a s názory 

zaměstnavatelů. Tato fáze nabývá na své důležitosti zejména ve vztahu k regionálním 

predikcím.

Důležití partneři na úrovni regionu:

- útvar regionálního rozvoje Krajského úřadu, který má znalost budoucích 

investičních záměrů kraje;

- útvar školství Krajského úřadu, který vytváří dlouhodobý záměr vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy kraje;

- ÚP ČR - zastoupený na jednáních zpravidla krajskou pobočkou ÚP, který 

disponuje znalostí získanou monitoringem zaměstnavatelů v kraji;

- zástupci středních popř. vysokých škol

- zástupci zaměstnavatelů zpravidla Krajská hospodářská komora a/nebo 

regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR případně jiná, v kraji 

široce respektovaná, organizace zastupující zaměstnavatele; 

- Regionální rada odborových svazů – jako zástupce zaměstnanců, a to 

nejen odborově organizovaných;

- sdružení či agentura regionálního rozvoje s celokrajskou působností

(mimo agentur ovládaných krajem);

- krajská metropole – statutární město;

- Krajská (popř. okresní) agrární komora;

- zástupci personalistů;

- relevantní krajské sdružení nevládních neziskových organizací;



24

- další relevantní instituce s krajskou působností mající potenciál upřesnit 

dosažené výsledky modelu.

Diseminace výsledků

Model obecně může sloužit učitelům, poradcům pro výběr povolání a samotným 

studentům, pracovníkům státní správy pro pomoc s rozhodováním o investicích (decision 

makers), odborníkům na trh práce a zaměstnavatelům při rozhodování o investicích 

s ohledem na dostupnost vhodně vzdělaných pracovníků.

Těmto skupinám potencionálních uživatelů je třeba předkládat vhodně vybrané 

informace, získané činností Modelu:

Mezi tyto informace patří:

1. Náhradní poptávka (poptávka vzniklá převážně odchody do důchodu) ve všech 

uvažovaných skupinách zaměstnání a vzdělání.

2. Expanzní poptávka (poptávka vzniklá expanzí či kontrakcí sektoru) ve všech 

uvažovaných skupinách zaměstnání a vzdělání.

3. Syntetický koeficient, vyjadřující přebytek či nedostatek specificky vzdělaných 

pracovníků ve všech uvažovaných skupinách vzdělání.

4. Vývoj zaměstnanecké struktury všech uvažovaných vzdělanostních skupin.

5. Vývoj vzdělanostní struktury všech skupin zaměstnání.

6. Analýza příčin expanze či kontrakce skupin vzdělání či zaměstnání 

v predikovaném období.
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Dodatek

Skupiny vzdělání

1 Základní a bez vzdělání

2 SSbM, ekonomie, obchod, správa, právo

3

SSbM, hutnictví, slévárenství, strojírenství,

mechanika

4

SSbM, motorová vozidla, výroba dopravních 

prostředků

5 SSbM, elektrotechnika, telekomunikace, VT

6 SSbM, stavebnictví

7 SSbM, hornictví, doprava, spoje

8

SSbM, zemědělství, lesnictví, rybářství a 

veterinární lék.

9

SSbM, zdravotnictví, sociální služby, hotelnictví, 

stravování

10 SSbM, kadeřnictví a další služby

11 SSbM, ostatní

12 SSbM/sM, vzdělávání a humanitní obory

13 SSbM/sM, umění a užité umění

14 SSbM/sM, přírodní vědy a informatika

15 SSbM/sM, chemická výroba

16 SSbM/sM, potravinářství

17 SSbM/sM, zpracování textilu, oděvy, obuv, kůže

18

SSbM/sM, zpracování materiálu (dřevo, papír,

plasty, sklo)

19 SSbM/sM, ochrana ŽP, policie, armáda

20 SSsM, gymnázia, lycea

21 SSsM, ekonomie, obchod, správa, právo

22

SSsM, hutnictví, slévárenství, strojírenství,

mechanika

23

SSsM, motorová vozidla, výroba dopravních 

prostředků

24 SSsM, elektrotechnika, telekomunikace, VT

25 SSsM, stavebnictví a architektura

26

SSsM, zemědělství, lesnictví, rybářství a 

veterinární medicína
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27 SSsM, zdravotnictví bez ošetřovatelství

28

SSsM, hotelnictví, stravování, kadeřnictví a další 

služby

29 SSsM/VS, ošetřovatelství

30 SSsM/VS, sociální služby

31 SSsM/VS, doprava a spoje

32 VS, vzdělávání

33 VS, umění a užité umění

34 VS, humanitní obory

35 VS, ekonomie, obchod, management

36 VS, právo

37 VS, přírodní vědy

38 VS, informatika

39 VS, hutnictví, slévárenství, strojírenství, hornictví

40 VS, elektrotechnika, telekomunikace, VT

41 VS, chemická výroba a ostatní materiálové obory

42 VS, stavebnictví a architektura

43

VS, zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinární 

medicina

44 VS, zdravotnictví bez ošetřovatelství

45 VS, ochrana ŽP, policie, armáda

46 Nezjištěno
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Skupiny zaměstnání

1 Armáda

2 Zákonodárci, nejvyšší management

3 Management správy podniků

4 Management výroby, IT, vzdělávání

5

Management v ubytování, stravování

a v obchodě

6 Specialisté ve vědě a technice

7 Specialisté ve zdravotnictví

8

Všeobecné sestry a porodní 

asistentky se specializací

9 Specialisté ve výchově a vzdělávání

10

Specialisté v obchodě a veřejné 

správě

11 Specialisté v IT

12

Specialisté v právní, sociální a 

kulturní oblasti

13

Technici ve fyzikálních a 

průmyslových oborech

14 Technici ve vědě a technice

15 Odborní pracovníci ve zdravotnictví

16

Odborní pracovníci v obchodu a 

veřejné správě

17

Odborní pracovníci v oblast práva, 

kultury a sportu

18 Technici IT

19

Administrativní pracovníci, sekretáři, 

zadávání dat a textů

20

Úředníci pro zpracování číselných 

údajů a v logistice

21

Pracovníci informačních služeb a na 

přepážkách

22 Pracovníci v osobních službách

23

Provozovatelé malo a 

velkoobchodních prodejen a 

prodavači

24
Stánkoví prodavači potravin, 
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vstupenek a ostatní

25 Pracovníci osobní péče

26 Pracovníci obrany a ostrahy

27

Kvalifikovaní pracovníci 

v zemědělství, lesnictví a rybářství

28

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci

hlavní stavební výroby

29

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci 

při dokončování staveb

30

Kováři, nástrojaři a příbuzní 

pracovníci

31

Slévači, svářeči, mechanici a 

opraváři

32

Pracovníci uměleckých a tradičních

řemesel, polygrafie

33

Pracovníci v elektronice a 

elektrotechnice

34

Zpracovatelé potravin, dřeva a 

textilu

35

Obsluha stacionárních strojů a 

zařízení

36 Montážní dělníci výrobků a zařízení

37 Řidiči

38

Strojvedoucí, obsluha vlaků a 

pojízdných zařízení a lodí

39 Uklízeči a pomocníci

40 Pomocní pracovníci

41 Nezjištěno
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Manuál pro užití 

Na počítači musí být nainstalován statistický systém Stata verze 9 a vlastní program s 

daty.

Program i s daty je uložen v jednom adresáři. Nejnovější verze s daty do roku 2014 a se 

40 skupinami zaměstnání podle požadavků FDV je v adresáři LeonNew_40occ .Jméno 

adresáře se užívá nastavení cesty k programům a datům a nelze je měnit.

Postup při startu programu, vlastním výpočtu a znázornění výsledků.

Start programu

1. Spustí se program gui (grafický uživatelský interface). 

Obr. 1

Ten nastartuje systém Stata s aplikací Model. 

2. V horním vodorovném menu se zvolí User 

Obr. 2
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3. Zobrazí se uživatelské volby; používejte tučně označené: 

Klasifikace

Spustit program 

Namalovat

Výsledky

Obr. 3

4. Volba Klasifikace vypočítá, případně přepíše základní data v případě změny 

v parametrech.

Obr. 4

Provádí se po změně struktury vstupů, například při úpravě struktury vzdělanostních či 

zaměstnaneckých klastrů, při změně odhadů sektorové zaměstnanosti (viz dále). 

Provádějte postupně všechny tři volby: Setup, Klasifikace, Matice. Programy nevyžadují 

intervenci uživatele.
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Vlastní výpočet

5. Druhá volba Obr. 3 - Spustit program se používá při přepočítání výsledků, a to při 

změnách jakýchkoli vstupních dat.

Obr. 5

Náhradní poptávka (pro vzdělání i zaměstnání) 5 letý průměr se používá k ověření 

stability výsledků. Vypočítává náhradní poptávky z hodnot, které jsou průměry za 

pětileté období, a toto období se posouvá. 

Pokud byl model jednou spočítán a vstupy se nemění, není třeba program přepočítávat.

Pokud se tento krok provádí, vyžaduje různé volby, u nichž je možné užívat default 

hodnoty:

Expanzní poptávka (povolání i vzdělání): Používejte volbu Expert

Poslední známý rok: Používejte Predikované hodnoty. Při volbě Aktuální hodnoty jsou 

výsledky silně ovlivněny hodnotou posledního roku, a ta zase může být ovlivněna 

statistickou chybou. 

Interval spolehlivosti (95%): Jeho výpočet se provede z množiny výsledků, kterou 

dostaneme opakovanými výpočty pomocí nasimulovaných frekvencí z VŠPS metodou 

Monte Carlo. Doba výpočtu se adekvátně prodlužuje.

Náhradní poptávka: Při výpočtu se volí Odhad míry odlivu (počtu osob, opouštějících 

věkové kohorty). Osvědčila se volba Vážený průměr odlivu, kde váhy odlivů za poslední 

období jsou vyšší. 

I při výpočtu Expanzní poptávky je možné počítat 95% interval spolehlivosti metodou 

Monte Carlo. Doba výpočtu se tím adekvátně prodlužuje.

Absolventi: Zahrne do modelu počet absolventů, kteří vstoupí na trh práce 

v následujících pěti letech, podle užívané klasifikace třímístného ISCED. Data o 

absolventech jsou v souboru \Data\Graduates.dta
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Nezaměstnaní: Zahrne do modelu krátkodobě nezaměstnané (do jednoho roku), podle 

užívané klasifikace třímístného ISCED . Data o nezaměstnaných jsou v souboru 

\Matrices\STUenployed.dta

Substituce: Koncept tohoto výpočtu je popsán na straně 9. Provádí se substituce shora, 

kdy méně vzdělané pracovníky mohou v zaměstnání nahradit lépe vzdělaní, s podobným 

vzděláním. Šance najít zaměstnání, daná velikosti koeficientu IFLM, se po zavedení 

substituční poptávky zvyšuje.

Indexy: Vypočítá hodnoty indexů IFLM a IFRP. Indexy jsou vypočítány pro každou 

kategorii vzdělání a vyjadřují nedostatek či přebytek pracovníků v každé skupině 

vzdělání. Indexy jsou definované na straně 10 až 12. Výsledky syntetických koeficientů 

IFLM a IFRP vyjadřují odhad stavu, který nastane po substituci. Vystihuje do jisté míry 

umělý, ideální stav, kdy bude poptávka uspokojena. Interpretujeme raději výsledky před 

substitucí a výsledky po substituci používáme pro orientaci.

Znázornění výsledků

Výsledky se prezentují po volbách Namalovat a Výsledky na Obr. 3. 

Volba Namalovat poskytuje grafické výstupy, jak je ukázáno na následujících 

obrázcích 6 a 7.

Obr. 6

Po volbě Odvětví, vývoj profesní struktury jsme vyzváni vybrat odvětví a některé 

další volby a získáme sadu grafů:
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Obr. 7

Grafy vyjadřují časový vývoj frekvencí, nebo podílů skupin zaměstnání ve zvoleném 

odvětví. Vzhledem k tomu, že skupin zaměstnání je 40, grafy se prezentují po dávkách a 

na další či předchozí se přepíná na liště pod grafy. Tabelární vyjádření všech grafů je 

rovněž možné a volí se při volbě odvětví.

Podobným způsobem lze znázornit vzdělanostní či zaměstnaneckou strukturu zvolené 

skupiny zaměstnání či vzdělání.

Volba Výsledky poskytuje tabelární výstupy. 
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Obr. 8

Volby Výsledky podle povolání / vzdělání poskytují syntetické tabulky výsledků. Pro 

všechny skupiny zaměstnání / vzdělání obsahují absolutní i relativní velikosti náhradní a 

expanzní poptávky, počet nových míst a velikost skupiny v posledním známém roce. 

Tabulky výsledků pro skupiny vzdělání obsahují navíc i hodnoty syntetických koeficientů 

IFLM a IFRP. 

Volby Zaměstnanost podle odvětví / povolání / vzdělání dávají tabulky časového vývoje 

frekvencí těchto proměnných od roku 2000 do konce odhadovaného období.

Volby Predikce náhradní poptávky povolání/ vzdělání i pro pětileté průměry poskytují při 

volbě Podrobně detailní tabulky pro výpočet náhradní poptávky. Od roku 2003 (kódovaně 

103) obsahují frekvence věkových kohort.  Pro všechny věkové kohorty se určuje úbytek 

/ přírůstek, zprůměruje se a použije pro odhad úbytků ve sledovaném období.
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Obr. 9

Volby Shift - share povolání / vzdělání /odvětví: Tyto analýzy poskytují prostředek pro 

vysvětlení růstu / poklesu zaměstnanosti v odhadovaném období v zadaných skupinách.

Změna zaměstnanosti ve skupině zaměstnání se vysvětluje vlivem změny zaměstnanosti 

v celém sektoru, nebo zvýšeným zájmem o samotné zaměstnání. Změna zaměstnanosti 

ve skupině vzdělání se vysvětluje vlivem odvětví, vlivem zaměstnání, kde takto vzdělaní 

převážně pracují a vlivem zájmu o takto vzdělané, pokud vliv odvětví a zaměstnání 

eliminujeme.
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Závěr

Zpráva obsahuje popis vstupních dat a jejich alternativy. Dochází k závěru, že 

v současnosti neexistuje plnohodnotná náhrada za hlavní vstupní data, která jsou ve 

Výběrovém šetření pracovních sil Českého statistického úřadu. Diskutují se hlavně data 

České správy sociálního zabezpečení a data Informačního systému o průměrném výdělku 

(ISPV). V obou těchto datových souborech bude třeba zajistit doplnění zjišťovaných 

proměnných, u dat ČSSZ také zákonné úpravy, což je dlouhodobá záležitost.

Problematické by bylo rovněž sestavování časových řad, na jejichž analýze je popisovaný 

model založen.

Alternativní data sledujeme z důvodů předpokládané aplikace Modelu pro odhadování 

vzdělanostních potřeb v regionech, konkrétně v krajích (NUTS 3). V tomto případě je 

rozsah hlavních vstupních dat užívaných v současnosti, tj. Výběrového šetření pracovních 

sil, nedostatečný. Vzhledem k tomu, že alternativní data nejsou nyní k dispozici, nebude 

Model pro odhadování vzdělanostních potřeb v jeho současné podobě možno užít.

Rozhodně je ale zapotřebí zahájit aktivity k doplnění alternativních vstupních dat o 

požadované proměnné a jejich uvolnění pro potřeby modelování. Je také možné 

diskutovat podmínky pro nasazení modelu, například užití v regionech NUTS 2, či snížení 

počtu skupin zaměstnání a vzdělání.




