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Abstrakt
Táto bakalárska práca sa venuje problému nezamestnanosti absolventov. Európu
trápi vysoká nezamestnanosť mladých ľudí a Česká a Slovenská republika nie sú
výnimkou. Absolventi patria medzi ohrozené skupiny na trhu práce a ich najčastejším
nedostatkom z pohľadu českých zamestnávateľov a odborníkov je nedostatok praxe.
Podľa Garyho Beckera získavame ľudský kapitál vo fáze formálneho vzdelávania
a následne ho dopĺňame o kompetencie získané zaškoľovaním u zamestnávateľa. Česká
a Slovenská republika investujú do ľudského kapitálu absolventov prostredníctvom
nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti dvoma základnými spôsobmi. Pokúšajú sa
integrovať uchádzača na trh práce a tým mu zabezpečiť pracovnú skúsenosť alebo
investujú do ľudského kapitálu absolventov priamo prostredníctvom rekvalifikačných či
iných vzdelávacích kurzov. V Českej republike nie sú od 1.1.2012 absolventi a mladí
ľudia definovaný zákonom ako riziková skupina na trhu práce a jediné opatrenie, ktoré
je explicitne cielené na túto skupinu je program financovaný Európskym sociálnym
fondom „stáţe vo firmách - vzdelávanie praxou“.
venovaný nástroj

Na Slovensku je absolventom

„absolventská prax“, ktorá pomocou príspevkov motivuje

zamestnávateľov k vytvoreniu pracovného miesta pre absolventa minimálne po dobu
trvania tejto praxe.
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Abstract
This thesis deals with the problem of graduate unemployment. Europe is
suffering from high unemployment among young people and the Czech and Slovak
republic are no exceptions. Graduates are among the vulnerable groups in the labor
market and their most common deficiency from the perspective of czech employers and
experts is the lack of practice. According to Gary Becker, we receive human capital in
the process of formal education and then we supplement it with competences gained by
training with an employer. Czech and Slovak republic invest in human capital of
graduates through active employment policies in two fundamental ways. They attempt
to integrate candidates to the labor market and thereby to secure them a work experience
or to invest in the human capital of graduates directly through requalification or other
educational courses. In the Czech Republic graduates and young people are not defined
by law as a risk group in the labor market since 1.1.2012 and the only measure that is
explicitly targeted at this group is a program funded by the European Social Fund called
"internships in companies - learning experience." Slovakia dedicates a tool called
"graduate practice" to graduates, which encourages employers through contributions to
creating jobs for graduates at least for the duration of this practice.

Kľúčové slová
Aktívna politika zamestnanosti, nezamestnanosť, ľudský kapitál, nedostatky
absolventov, trh práce, investície,

Keywords
Active labor policy, unemployment, human capital, deficits of graduates, labor market,
investments
Rozsah práce: 59 634 znakov
5

Prehlásenie
1. Prehlasujem, ţe som predkladanú prácu spracoval samostatne a pouţil len uvedené
pramene a literatúru.
2. Prehlasujem, ţe práca nebola vyuţitá k získaniu iného titulu.
3. Súhlasím s tým, aby bola práca sprístupnená pre študijné a výskumné účely.

V Prahe, dňa 17.5.2013

Jakub Hankovský

6

Poďakovanie
Na tomto mieste by som sa rád poďakoval mojej vedúcej práce Mgr. Miriam Kotrusovej
Ph.D. za cenné pripomienky a veľa trpezlivosti, Janke a mojej rodine za podporu.

7

Institut sociologických studií
Projekt bakalárskej práce

PROJEKT BAKALÁRSKEJ PRÁCE
Univerzita Karlova v Praze
Fakulta sociálních věd
Institut sociologických studií
Katedra sociologie

PREDPOKLADANÝ NÁZOV BAKALÁRSKEJ PRÁCE:
KOMPARÁCIA

POLITIKY ZAMESTNANOSTI VO VZŤAHU K NEZAMESTNANOSTI

ABSOLVENTOV V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ŠTUDENT: Jakub Hankovský
KONZULTANT: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
8

1. Vymedzenie témy

Politikou zamestnanosti môţeme označiť súbor opatrení so snahou zníţiť mieru
nezamestnanosti a pomôcť najmä dlhodobo nezamestnaným a ľuďom mimo trhu práce
zamestnať sa. Je jednou z hlavných oblastí, ktorým sa venuje sociálna politika v Českej
republike a na Slovensku a na vládnej úrovni ju reprezentujú Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nezamestnanosť
absolventov je z hľadiska skúmania moţností politických opatrení lákavou témou,
pretoţe sa priamo dotýka sociálnej, ale aj vzdelávacej politiky. Opatrenia politiky
zamestnanosti vo vzťahu k nezamestnanosti absolventov sú preto prierezové a na ich
tvorbe sa podieľajú viaceré ministerstvá. Okrem spomínaných Ministerstiev práce sú to
najmä Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu a Ministerstvo školství, mládeţe a
tělovýchovy. Téma nezamestnanosti absolventov sa dostáva do popredia politických,
vedeckých aj spoločenských diskurzov v poslednom období najmä v dôsledku zhoršenia
situácie v období globálnej ekonomickej krízy. Komparácia opatrení v Českej a
Slovenskej republike otvára moţnosti porovnania ich prístupov k tomuto problému.
Česká a Slovenská republika si od roku 1993 vytvára a formuje vlastný prístup k
sociálne politickým problémom, aj keď očakávam mnoţstvo podobných opatrení
vzhľadom k silnej spolupráci a nedávnej politickej minulosti oboch krajín.

2. Teoretické východiská
Samotnej problematike nezamestnanosti venujú mnohí autori mnoţstvo priestoru
(napr. Mareš, 1998) Atraktívnosť tejto témy dokazuje aj existencia mnoţstva výskumov,
dostupných štatistických dát a ich analýz v oboch krajinách. (napr. Burdová,
Chamoutová, 2008 Kostolná 2010) Práca by mala vychádzať z dostupnej literatúry
venovanej problematike nezamestnanosti, nezamestnanosti absolventov, politike
nezamestnanosti a moţnostiam a nástrojom sociálnej politiky. (napr. Potŧček, 1995)
Zároveň budem vyuţívať dostupné verejne politické dokumenty a iné zdroje informácií
vyššie spomínaných ministerstiev, inštitútov a rôznych treťosektorových centier
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venujúcich sa tejto problematike. Pri hodnotení zamestnanosti absolventov budem
vychádzať z teórií ľudského kapitálu (napr. Becker, 1993).

3. Ciele bakalárskej práce
V tejto práci budem porovnávať aktuálny stav politiky zamestnanosti vo vzťahu
k

nezamestnanosti absolventov. Mojou snahou je identifikovať hlavné nedostatky

absolventov, opísať ako reaguje nastavenie aktívnej politiky zamestnanosti na tieto
nedostatky a porovnať rozdiely prístupov týchto krajín. Cieľom práce bude o. i.
obohatiť existujúcu debatu o pripravenosti absolventov na vstup na trh práce.

4. Metódy
Práca by mala stavať na kvalitatívnej analýze verejne politických dokumentov a
iných dostupných informácií z relevantných zdrojov.

5. Predpokladaná štruktúra bakalárskej práce
1. Úvod
2. Teoretická časť
3. Analytická časť
4. Závery

6. Základná literatúra k téme
Becker, G. S. Human capital, a theoretical and empirical analysis with special reference
to education. 3. vydání. Chicago, Illinois: University of Chicago Press. 1993
Mareš, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha, SLON 1998

Potŧček, M.: Sociální politika. Praha, Slon 1995
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Kostolná, Z.: Nezamestnanosť absolventov škôl a prístupy k jej riešeniu v členských
štátoch EU v období globálnej ekonomickej krízy, Inštitút pre výskum práce a rodiny.
Bratislava, 2010

V Prahe dňa
Konzultant: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Podpis:

Študent: Jakub Hankovský
Podpis:
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Úvod
Mladí ľudia sú špecifickou skupinou, ktorá je stredobodom záujmu spoločnosti v
mnohých ohľadoch. Témy spojené s mladými ľuďmi sa postupne vyvíjali a stále sa
vyvíjajú, tak ako sa vyvíja prístup spoločnosti a problémy, ktoré sa s mladými ľuďmi
spájajú. Podľa Slavomíra Laca začína v poslednom období slovenská verejnosť vnímať
mladú generáciu ako „najviac ohrozenú a najviac manipulovateľnú“ (Laca, 2011:2) Aj
preto je mladosť povaţovaná za obdobie s ktorým sa spájajú zvýšené riziká a mladí
ľudia potrebujú špecifický prístup a ochranu spoločnosti.
Zrejme najdôleţitejšou súčasťou mladosti je vzdelávanie. Jedným z hlavných
cieľov vzdelávania je okrem výchovy aj príprava na vstup na trh práce . Absolventi škôl
opúšťajú vzdelávací systém s komplexom kvalít, ktoré ponúkajú trhu. Vzdelávacie
systémy, ktorých jednou z hlavných funkcií je pripraviť absolventov na vstup na trh
práce, by im mali tieto kvality ponúknuť.
Nezamestnanosť absolventov pre mňa predstavuje osobne, ale aj spoločensky
aktuálnu tému. Ako budúci absolvent zaţijem vstup na trh práce, ktorý mi, verím,
uľahčí kvalita získaného vzdelania a funkčné verejne politické opatrenia, ktoré podporia
zamestnávanie

absolventov.

Nezamestnanosť

absolventov

reflektuje

úspešnosť

vzdelávacej politiky a zároveň úspešnosť politiky zamestnanosti. Zmysel vzdelávania je
okrem prostého odovzdávania vedenia, pripraviť absolventov na vstup na trh práce. V
prípade, ţe tento cieľ naplnený nie je, nastáva výrazný rozpor medzi jednou z hlavných
motivácií absolventov a realitou. Nedobrovoľná nezamestnanosť absolventov
demotivuje od náročnejšieho či dlhšieho štúdia. Dôsledkom môţe byť pokles
všeobecnej úrovne vzdelanosti v spoločnosti, devalvácia vzdelania a masa absolventov
bez praxe. Obzvlášť závaţným rizikom je vznik dlhodobej nezamestnanosti absolventov
škôl.
Širšie spoločenské dôsledky, ktoré vysoká nezamestnanosť absolventov môţe
spôsobiť síce nie sú cieľom záujmu tejto práce, ale povaţujem za dôleţité ich v úvode
práce zdôrazniť. Dôleţitosť témy nedokazuje len zhoršujúci sa trend v nezamestnanosti
absolventov, ale aj rada príčin, ktorá ho spôsobuje. Nepriaznivá hospodárska situácia,
nevhodné nastavenie hospodárskej politiky, zákonník práce, nízka kvalita vzdelávania,
zvyšujúci sa počet študentov a absolventov VŠ, nesúlad medzi dopytom na trhu práce a
štruktúre odborov VŠ a SŠ a ďalšie.
13

Slovenská a Česká republika sa museli po roku 1989 postaviť problémom
trhového hospodárstva. Právo na prácu, ktoré sú ukotvené v ústavách oboch štátov
nenahrádza vo svojich dôsledkoch tzv. „umiestenky“ bývalého reţimu. Aj napriek
snahám sociálnej politiky štátu o plnú zamestnanosť sa mnohí absolventi nedokáţu
zamestnať.
Vysoká miera nezamestnanosti v oboch krajinách vytvára rady čakajúcich
nezamestnaných rôznych vekových či vzdelanostných skupín. Rizikové skupiny na trhu
práce, medzi ktoré patria aj mladí ľudia a najmä absolventi, sú v boji o pracovné miesta
v pozícii tých slabších. V grafe 1 vidíme, ţe mladí bez praxe, absolventi škôl sú
dokonca medzi českými sprostredkovateľmi práce a poradcami povaţovaní za skupinu,
ktorá by mala byť preferovaná pri zaradení do programov aktívnej politiky
zamestnanosti. (Sirovátka, 2013:72)
Graf 1: Preferencia skupín nezamestnaných pre zaradenie do programov APZ

Zdroj: (Sirovátka, 2013:72)
Upravené autorom – výber 4 najpreferovanejších skupín.
Kompetencie a kvality, ktoré získajú v systéme vzdelávania je nutné doplniť
odovzdaním potrebných skúseností a zuţitkovaním získaných vedomostí v prvom
zamestnaní. V prípade, ţe sa absolvent nezamestná, je nutné, aby tieto investície učinil
štát a zvýšil tak jeho konkurencieschopnosť na trhu práce.
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1. Uvedenie do problému

1.1 Nezamestnanosť alebo čo to vôbec znamená?

„Ne kaţdý, kdo pracuje, je zaměstnaný a na druhé straně tak ne kaţdý, kdo
nepracuje, je nezaměstnaný”. (Mareš, 1998:16)
Nie je moţné predloţiť jedinú platnú definíciu nezamestnanosti. Aj tento
všeobecne známy a denne skloňovaný pojem v diskurzoch rozmanitých arén v sebe
skrýva vlastný vývoj a za metodológiou, ktorou sa nezamestnanosť meria stoja rôzne
prístupy. Podľa Mareša sú nezamestnaní tí, ktorí sú schopní pracovať, chcú pracovať a
aj napriek tomu sú bez platenej práce, zamestnania. (Mareš, 1998:16)

1.1.1 Ako meriame nezamestnanosť?
ČR od roku 2004 zmenila prístup k meraniu nezamestnanosti a harmonizovala
svoju metodiku s metodikou ILO (EUROSTAT).
V ČR sa v súčasnosti pouţívajú 2 ukazovatele nezamestnanosti:
1. Všeobecná miera nezamestnanosti – počíta sa na základe výberových šetrení
pracovnej sily a pouţíva sa aj na medzinárodné porovnávania.
2. Podiel nezamestnaných osôb voči obyvateľstvu vo veku 15 – 64 rokov –
tento ukazovateľ nahradil v roku 2012 „registrovanú mieru nezamestnanosti“
Po harmonizácii v roku 2004 sa metodika tohto ukazovateľa upravila tak, ţe sa
berú do úvahy len „dosiahnuteľní uchádzači o zamestnanie“, teda registrovaní
uchádzači o zamestnanie, ktorým nebránia ţiadne objektívne prekáţky
v bezprostrednom nástupe do zamestnania.1 Pôvodný výpočet dosiahnuteľní
uchádzači

o zamestnanie/pracovná

1

sila

(počet

ekonomicky

aktívnych

BERÁNKOVÁ, Kateřina (tisková mluvčí MPSV) Stránka Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR
[online ]. Zverejnené dňa: 9.8.2004. [cit.5.4.2013].. Dostupné z WWW:
<www.mpsv.cz/files/clanky/272/090804a.pdf>.
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a neaktívnych obyvateľov) bol nahradený roku 2012 podielom dosiahnuteľných
uchádzačov o zamestnanie a všetkých obyvateľov vo veku 15-64 rokov.2
Z dôvodu moţnosti medzinárodného porovnania a taktieţ praxe v preferencii
EUROSTATu a tieţ Českého štatistického úradu budeme vychádzať a v tejto práci
pouţívať ukazovateľ všeobecnej miery nezamestnanosti.

1.1.2 Typy nezamestnanosti

To, čo uţ pohľadom na všeobecnú mieru nezamestnanosti nezistíme je, ţe nie je
nezamestnaný ako nezamestnaný.
Nezamestnanosť môţeme rozdeliť na niekoľko typov. Absolventi škôl sa vo
veľkej miere stávajú nezamestnanými potom, čo sa im nepodarí nájsť si prvé
zamestnanie hneď po ukončení školského roku a registrujú sa na úrade práce. Frikčná
nezamestnanosť je pojem, ktorý označuje skupinu, ktorá je momentálne nezamestnaná
z dôvodu, ţe sa nachádza medzi dvoma etapami, napr. prechádza z jednej práce do
druhej (Mareš, 1998:17). Veľká časť nezamestnaných absolventov sa nachádza práve v
tejto skupine, čo ilustruje aj výrazný nárast nezamestnaných absolventov po opustení
škôl a naopak obdobie absorpcie mnohých absolventov trhom práce. Táto forma
nezamestnanosti sa dá označiť za najmenej problematickú, pretoţe sa jedná
o krátkodobú nezamestnanosť.
Naopak, nezamestnanosť absolventov charakterizuje vo veľkej miere aj
štrukturálna nezamestnanosť, čiţe disharmónia ponuky a dopytu na trhu práce a to
hlavne u skupiny absolventov s vyšším dosiahnutým vzdelaním a určitými
očakávaniami od svojho budúceho (prvého) zamestnania. (Mareš, 1998:18)
U absolventov sa môţeme stretnúť aj s tzv. neúplnou nezamestnanosťou
(Mareš, 1998:21) a to najmä v prípade, ţe absolvujú rozličné stáţe, vypĺňajú čas medzi
školou a prvým zamestnaním brigádami alebo zamestnaním so zníţeným úväzkom.

2

ČSÚ, MPSV. Změna výpočtu ukazatele registrované nezaměstnanosti [ online ]. Spoločné tlačové
vyjadrenie ČSÚ a MPSV. Zverejnené dňa: 7.11.2012. [cit.5.4.2013]. Dostupné z WWW:
<http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zmena_vypoctu_ukazatele_registrovane_nezamestnanosti20121107>.
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Za najváţnejšiu môţeme označiť dlhodobú nezamestnanosť absolventov,
ktorej efekty majú váţny vplyv na ekonomické aj sociálne aspekty ţivota týchto ľudí.
Túto rôznorodosť pojmu nezamestnanosť a jej rôzne formy je nutné pochopiť a
metodologicky uchopiť tak, aby sme boli schopní identifikovať problém vo svojej
komplexnosti. Štatistiky nezamestnanosti absolventov s touto pestrosťou počítajú a na
nezamestnanosť absolventov nazerajú detailným pohľadom - najčastejšie po
jednotlivých mesiacoch, aby zachytili sezónnosť a uţ zmieňované obdobia opustenia
vzdelávacieho systému a absorpcie absolventov trhom práce. Zároveň sú dostupné
štatistiky dĺţky trvania nezamestnanosti, ktoré nás upozornia na mieru dlhodobo
nezamestnaných absolventov.
Aktívna politika zamestnanosti by mala rozlišovať rôzne formy nezamestnanosti
a hlavne ich závaţnosť. Opatrenia by mali byť cielené na riešenie štrukturálnej
nezamestnanosti, dlhodobej nezamestnanosti, mali by mať snahu o skrátenie obdobia
frikčnej nezamestnanosti a taktieţ reagovať na trend neúplnej nezamestnanosti.

1.2 Nezamestnanosť absolventov
1.2.1 Kto je to absolvent?
Absolventi vzdelávacieho systému predstavujú špecifickú a rizikovú skupinu so
špeciálnymi potrebami a určitými charakteristickými rysmi. Pojem „absolvent“ je
jednoduché definovať. Tento pojem sa ale často stretáva s pojmom „mladý človek“,
problematika nezamestnanosti mladých ľudí a nezamestnanosti absolventov sa prelína,
ale pre potreby analýzy a najmä komparácie štatistických údajov je nutné zarámovať
pojem “absolvent” a pozrieť sa, ako ho vlastne definuje zákon.
V ČR je definícia absolventa uvedená v zákonníku práce. Absolventom sa podľa
§229, odstavec 2 rozumie “zamestnanec vstupujúci do zamestnania na prácu
odpovedajúcu jeho kvalifikácii, ak celková doba jeho odbornej praxe nedosiahla po
riadnom (úspešnom) ukončení štúdia (prípravy) 2 roky, pričom sa do tejto doby
nezapočítava doba materskej alebo rodičovskej dovolenky”.3

3

Zákon č. 262/2006 Sb. [online]. Posledná aktualizácia 3.5.2013. [cit.15.5.2013]. Dostupné z WWW:
<http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z262_2006_10>
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S týmto termínom sa v ČR neoperuje v súvislosti s politikou zamestnanosti.
Definícia absolventa sa pouţíva len pre účely časti zákonníka práce, ktorá hovorí
o odbornej praxi absolventov.4 Aktívna politika zamestnanosti v ČR tento pojem ďalej
nepouţíva a s absolventmi pracuje ako s rizikovou skupinou.
Na Slovensku sa pojem absolvent definuje zákonom č.5/2004 § 8, odstavec 1,a)
ako „občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania
sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a
pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené
zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“)“.5
Na Slovensku je absolvent školy termín, ktorý sa priamo vzťahuje
k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a pre účely analýzy aktívnej politiky
zamestnanosti je relevantným vymedzením konkrétnych objektov politiky. Na
Slovensku sú nezamestnaní absolventi škôl definovaní ako znevýhodnení uchádzači
o zamestnanie.

1.2.2 Dôsledky nezamestnanosti absolventov

Rada autorov píše o negatívnych efektoch nezamestnanosti ako takej. Tieto
efekty sú o to výraznejšie v prípade, ţe sa jedná o mladých ľudí. Podľa Mareša
„predlţuje nezamestnanosť mladých ľudí ich adolescenciu so všetkými negatívnymi
dôsledkami“. (Mareš, 1998:127) Práca hrá v ţivote človeka nenahraditeľnú rolu a
Slavomír Laca upozorňuje na sociálny charakter nezamestnanosti mladých ľudí a
poukazuje na depriváciu v základných potrebách, ktorú strata práce spôsobuje. (Laca,
2011:2-3) Podľa Potŧčka patrí pracovné uplatnenie k základným individuálnym a
sociálnym určeniam človeka. (Potŧček, 1995:62)
Neskorý nástup na trh práce, resp. absencia zamestnania po skončení štúdia má
mnohé neţiaduce individuálne dôsledky, a to strata, resp. absencia pracovných návykov,
apatia a strata sebadôvery, zniţovanie uplatniteľnosti na flexibilnom trhu práce, návyk
na príjem bez práce, hľadanie priestoru v šedej ekonomiky, a v neposlednom rade sa
vytvára nebezpečný vzor pre ostatných mladých ľudí. (Kotíková, 2013)
4
5

§ 229, odstavec 2 zákonníka práce. (viz. poznámka 3)
Zákon č.5/2004 Z.z. § 8, odstavec 1,a) [online]. [cit.15.5.2013]. Dostupné z WWW:
- - >
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1.3 Aktívna politika zamestnanosti
Aktívna sociálna politika sa od pasívnej líši svojím aktívnym prístupom.
Znamená to, ţe má za cieľ ovplyvňovať príčiny sociálnych problémov a nie len
zmierňovať ich následky. (Potŧček, 1995: 30-31) Aktívna politika zamestnanosti
„kladie dôraz na vytváranie nových pracovných príleţitostí a na prípravu pracovných síl
na uplatnenie na trhu práce.“ (Potŧček, 1995: 66)
Aktívna politika zamestnanosti má niekoľko základných cieľov a to:
1. Príprava pracovných síl na uplatnenie na trhu práce (kvalifikačná a rekvalifikačná
funkcia). Ako uţ bolo spomenuté v úvode, aj Martin Potŧček priraďuje kvalifikačnú
funkciu vzdelávaciemu systému, ktorý má za cieľ, okrem iného, sprostredkovať
poznatky a rozvíjať schopnosti. Rekvalifikácia dokáţe tieto znalosti a schopnosti
doplniť.
2. Zároveň by mala APZ aktívne ovplyvňovať trh práce, tj. pomáhať pri tvorbe nových
pracovných príleţitostí.
3. Treťou hlavnou funkciou je sprostredkovanie informácií o aktuálnej ponuke a
dopyte na trhu práce. Podľa Potŧčka je niektorým sociálnym skupinám, medzi nimi
aj mladiství a absolventi škôl, venovaná špeciálna starostlivosť. (Potŧček, 1995:65)
Ako som uţ spomenul v časti 1.1.2, dlhodobá nezamestnanosť prináša najväčšie
riziká a najmä u absolventov a mladých ľudí je kľúčovou snahou APZ vyhnúť sa jej.
Podľa Mareša sú okrem iných za hlavné nástroje boja proti dlhodobej nezamestnanosti
povaţované:

1.

„Preventívne zvyšovanie kvality výučby a výcviku mládeţe a rekvalifikácie.
Programy k tomu určené sú stále individualizované a prispôsobované konkrétnym
jedincom.¨

2.

„Rôzne aktivity zamerané na najrizikovejšie kategórie osôb, čo sa týka ich ťaţkostí
na trhu práce (mladiství, nekvalifikované osoby, ţeny, telesne hendikepované
osoby ap.). (Mareš, 1998:124)
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V 90. rokoch bolo podľa Mareša novým trendom „prenesenie dôrazu na
primárny proces získavania kvalifikácie, teda na rozvoj vzdelávacej sústavy. Išlo najmä
o snahu o zvýšenie flexibility vzdelávaných osôb (uľahčenie budúcich nutných
rekvalifikácií).“ (Mareš, 1998:122-123) Dôleţitá časť tohto názoru je fakt, ţe aj pri
zvýšení kvality vzdelávacej sústavy je stále nutný zásah APZ napríklad aj formou
rekvalifikácií.
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2. Ciele práce
Cieľom tejto práce bude identifikovať nedostatky, s ktorými absolventi
najčastejšie vstupujú do boja o pracovné miesta.
Druhým

cieľom

bude

identifikovať,

ako

pristupuje

súčasná

politika

zamestnanosti v ČR a SR ku konkrétnym nedostatkom absolventov v ich ľudskom
kapitále.
Tretím cieľom bude identifikácia rozdielov prístupov týchto dvoch krajín.
Zaujíma ma, do akej miery sa tieto krajiny prostredníctvom aktívnej politiky
zamestnanosti snaţia podporiť zamestnávanie absolventov ( a tým sprístupniť
získavanie potrebných kompetencií v prvom zamestnaní ) alebo do nedostatkov
absolventov investovať iným spôsobom.
Nie je v mojich moţnostiach odhaliť príčiny vysokej nezamestnanosti
absolventov a ani sa o to nebudem v tejto práci pokúšať.
Budem preto vychádzať z predpokladu, ţe akákoľvek snaha vzdelávacieho
systému o pruţné reakcie na potreby trhu práce je náročná (Kalousková, Šťastnova,
Úlovcová, Vojtěch 2004:1). Budem predpokladať určité konštantné nastavenie
vzdelávacieho systému a zameriam sa na opatrenia z oblasti aktívnej politiky
zamestnanosti, ktoré sa svojou adresnosťou javia ako najefektívnejší nástroj riešenia
nezamestnanosti súčasných absolventov, ktorí uţ vzdelávací systém opustili a
nachádzajú sa v medzi priestore vzdelávania a trhu práce. Tento priestor sa v odbornej
literatúre často nazýva „tranzícia“ zo školy na trh práce (school-to-work transition).
(Hanzelová, 2011:10)
Znamená to, ţe v prípade, keď zlyhá vzdelávací systém, či iné objektívne a
subjektívne faktory, ktoré ovplyvňujú fakt, ţe sa absolvent nedokáţe zamestnať, sú
opatrenia APZ tými, ktoré by mali nastúpiť a pokúsiť sa zvrátiť neţiaduci stav. Toto
konštatovanie vychádza zo samotnej podstaty, deklarovaných cieľov a hodnotových
východísk aktívnej politiky zamestnanosti ako snahy o riešenie príčin nezamestnanosti
a dosiahnutie plnej zamestnanosti.
Mojou výskumnou otázkou je, či konkrétne opatrenia aktívnej politiky
zamestnanosti reagujú na nedostatky absolventov v ich ľudskom kapitále? Odpoveď sa
pokúsim nájsť v tematickej analýze verejne politických dokumentov, ktoré nastavujú
súčasné nástroje aktívnej politiky zamestnanosti v oboch krajinách.
21

Je dnešná APZ aspoň sčasti orientovaná aj na pomoc absolventom, alebo je táto
funkcia ponechaná vzdelávacej sústave? Je cieľom štátu investovať do ľudského
kapitálu nezamestnaných absolventov? V opačnom prípade sa zrejme k absolventom
pristupuje rovnako ako k ostatným skupinám nezamestnaných. Rizikové skupiny ale
majú rozdielne potreby a práve z tejto tézy táto práca vychádza.
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3. Teoretické východiská
3.1 Teória ľudského kapitálu
Kaţdý z nás si so sebou nesie určitý kapitál, do ktorého je moţné investovať a
zvyšovať si ho. Práca Garyho Beckera rozpútala záujem o tento koncept naprieč
rôznymi arénami a koncept ľudského kapitálu sa od 60. rokov minulého storočia dodnes
implikuje stále častejšie.
„Vzdelanie a tréning sú najdôleţitejšie investície do ľudského kapitálu.“
(Becker, 1993:17) Túto tézu nie je nutné v súčasnosti dokazovať. Podľa Václava
Urbánka je „silný pozitívny vplyv individuálneho ľudského kapitálu na produktivitu
práce a na zárobky jednotlivca spoľahlivo preukázaný“. (Urbánek, 1) Absolventi
vzdelávacieho systému nie sú pripravení na plné zaradenie na trh práce. (Becker,
1993:20) Investície do ľudského kapitálu prebiehajú zvyčajne priamo u zamestnávateľa
a ich dĺţka a rozsah závisí na náročnosti práce. Investícia do tohto typu zvyšovania
kapitálu môţe byť podľa Beckera takmer rovnako náročná ako investícia do
vzdelávania. (Becker, 1993: 20) V tejto súvislosti sa priam núka téma kvality
vzdelávacieho systému, ktorá má výrazný vplyv na rozsah nutných investícií do
absolventov.
Faktom ale je, ţe tento typ tréningu má za účelom posunúť absolventa na úroveň
profesionála alebo minimálne pracovníka, ktorý je pre zamestnávateľa prínosom.
Dovolím si tvrdiť, ţe vzdelávanie absolventov zamestnávateľom z nich vytvorí
konkurencieschopných profesionálov v danom odbore. Pomer investícií do ľudského
kapitálu v rámci vzdelávacieho systému a tých, ktoré získa absolvent aţ u
zamestnávateľa sa podľa Garyho Beckera výrazne líši podľa rôznych odborov. (Becker,
1993:51) Rozvoj niektorých schopností vyţaduje súlad vzdelávacieho systému a praxe.
(Becker, 1993:51) Príkladom je vzdelávanie lekárov, advokátov a ďalších.
Kvalita vzdelávacieho systému je, čo sa týka konkurencieschopnosti absolventov
kľúčová, ale s mnoţstvom nedostatkov, ktoré títo absolventi majú sa vopred počíta a ich
doplnenie sa očakáva aţ v praxi.
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3.1.1 Teória ľudského kapitálu v kontexte aktívnej politiky zamestnanosti
Gary Becker vo svojej práci dokázal, ţe investície do ľudského kapitálu zvyšujú
zisk. Táto ekonomická teória bude v tejto práci vyuţitá v inom kontexte.
Čo v prípade, ţe je makroekonomická situácia krajiny v štádiu, kedy je
nezamestnanosť tak vysoká, ţe je moţné si vyberať z veľkého mnoţstva rôzne
kvalitných uchádzačov. V praxi sa podľa Václava Kuţeľa prejavuje tzv. „princíp
fronty“, t.j. ţe na pracovné miesta je zástup, do ktorého sa noví absolventi zaradia a
čakajú, prípadne niekoho predbehnú. V roku 2011 bolo v ČR na jedno pracovné miesto
priemerne 14,2 uchádzačov o prácu. Pracovných miest je obmedzený počet a „bijú“ sa o
nich uchádzači rôznych vekových kategórií. (Kuţeľ, 2013)
Zamestnávateľ radšej zamestná profesionála, do ktorého nemusí toľko
investovať. Štát by mal pomôcť absolventovi získať prvú pracovnú skúsenosť, ktorá
„dokončí“ proces jeho prípravy, prípadne by mal štát investovať do ľudského kapitálu
absolventov priamo a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť v boji o pracovné miesta.
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4. Hodnotové východiská
4.1 Ľudské práva
Politika zamestnanosti má za cieľ dosiahnutie plnej zamestnanosti. Táto snaha
vychádza z myšlienky ľudských práv, ku ktorým sa Česká aj Slovenská republika hlási.
Podľa článku 23 Všeobecnej deklarácie ľudských práv „Kaţdý má právo na prácu, na
slobodnú voľbu povolania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na
ochranu proti nezamestnanosti.“6 Aj napriek právnej nezáväznosti VDĽP je prihlásenie
sa k nej dôvodom k snahe o naplnenie jej cieľov.
Právne záväzným dohovorom je Európsky dohovor o ľudských právach z roku
1950 a ten uţ právo na prácu neobsahuje.7 Napriek tomu Európska Únia deklaruje ciele,
ktoré podporujú zvyšovanie zamestnanosti a najmä odstránenie negatívnych dôsledkov
nezamestnanosti. Nezamestnanosti absolventov sa na európskej pôde venuje mnoţstvo
dokumentov a konkrétnych programov, na základe ktorých si predstavíme jasnú
hodnotovú orientáciu Európskej Únie v tejto téme.

4.2 Európske myslenie
Európske inštitúcie venujú nezamestnanosti mladých ľudí zvýšenú pozornosť.
Európska Komisia si dáva za cieľ zvýšiť zamestnanosť práceschopného obyvateľstva
EÚ na hladinu 75% a zvyšovanie zamestnanosti mladých ľudí prezentuje ako jeden z
pridruţených cieľov.8 Medzi 7. a 8. 2. 2013 spustila Európska Rada program s názvom
„Youth employment initiative,“ na ktorý vyčlenila 66 miliárd € na obdobie 2014-2020.
Hlavným cieľom programu je podpora mladých, ktorí sú mimo vzdelávací systém a
zároveň nie sú zamestnaní (NEET)9 a to najmä v štátoch, kde miera nezamestnanosti
mladých ľudí presahovala v roku 2012 hranicu 25% a to tak, ţe ich program integruje
na trh práce. Projekt má za cieľ znovu naštartovať a podporiť aktivity, ktoré boli

6

Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948 [online]. [cit.15.4.2013]. Dostupné z WWW:
<http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/5989ED6B-D455-48DE-A1434F7491582C98/0/Convention_SLK.pdf>
7
Európsky dohovor o ľudských právach z roku 1950 [online]. [cit.15.4.2013]. Dostupné z WWW:
<http://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2012/01/UDHRvSVK.pdf>
8
European Commission. Youth employment [online]. [cit.14.4.2013]. Dostupné z WWW:
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=en>
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nastavené v balíku zamestnanosti mladých (Youth Employment Package) v decembri
roku 2012. Zároveň má poskytovať finančné prostriedky na program „Youth Guarantee
recommendation“. Táto iniciatíva má dopĺňať programy, ktoré finančne podporuje
Európsky sociálny fond.
Na pôde Európskej Únie sa varovný prst pred týmto problémom zdvihol ešte
pred nástupom hospodárskej krízy. V roku 2005 sa Rada zhodla v dokumente s názvom
„Employment policy guidelines“ (2005-2008) na tom, ţe kaţdý mladý človek by mal
dostať druhú šancu pred tým, neţ dosiahne 6 mesiacov nezamestnanosti. V roku 2008
bola táto doba skrátená na 4 mesiace.
Posledné roky sa EÚ snaţí o to, aby členské štáty, za podpory Európskeho
sociálneho fondu zabezpečili, aby bolo všetkým ľuďom do 25 rokov, ktorí sú
nezamestnaní do 4 mesiacov ponúknuté ich kvalifikácii odpovedajúce pracovné miesto,
ďalšie vzdelávanie, stáţ alebo tréning.10
Európska Únia a ostatné európske inštitúcie dávajú jasne najavo svoj postoj k
tejto téme, nástroje sa snaţia priamo riešiť problém nezamestnanosti tým, ţe ţiadny
mladý človek „neostane stranou“ a teda, ţe vypadne z definície NEET.
Česká republika sa k týmto myšlienkam explicitne hlási. Podľa Ministerstva
práce a sociálnych vecí je „jedným zo základných cieľov hospodárskej a sociálnej
politiky štátu dosiahnutie plnej produktívnej a slobodne zvolenej zamestnanosti.“
Jedným z troch hlavných cieľov štátnej politiky zamestnanosti je podľa MPSV
zabezpečenie práva občanov na zamestnanie.11

5.3 Národný program reforiem
Národný program reforiem pre rok 2012 (najaktuálnejší dokument tohto druhu)
je podľa jeho autorov „príspevkom Českej republiky k plneniu cieľov Stratégie Európa
2020“. (NPR, 2012:7) Tento plán „vychádza z priorít definovaných politickou vôľou
vlády“. (NPR, 2012:7)

9

Indikátor pouţívaný Eurostatom. Je to podiel mladých ľudí, ktorí sa nevzdelávajú, nepracujú ani sa inak
nepripravujú na výkon povolania.
10
EUROPA. Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION On Establishing a Youth Guarantee
[online]. Zverejnené 15.5.2012, [cit.22.3.2013].. Dostupné z WWW: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0729:EN:NOT>

26

Hlavným cieľom reformy je zvýšenie zamestnateľnosti s dôrazom na mladých
ľudí, ţeny a ľudí v preddôchodkovom veku. (NPR, 2012:41) V oblasti podpory
zamestnávania mladých ľudí chce vláda vyuţívať nástroje APZ so zameraním na
uplatnenie mladých ľudí. Zároveň počíta s vyuţívaním projektov s podporou ESF. Za
nástroje určené pre mladých ľudí povaţuje oblasť vzdelávania, prípravu na povolanie
vrátane poradenstva pri prechode zo školy na trh práce. Dôleţitým je plán na
dokončenie

národnej

sústavy

kvalifikácií

a národnej

sústavy

povolaní

s poţiadavkami podnikateľského prostredia. (NPR, 2012:44)

11

Integrovaný portál MPSV. Aktivní politika zaměstnanosti a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
[online]. Posledná aktualizácia 23.1.2012. [cit.22.3.2013]. Dostupné z WWW:
<http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz>
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6. Metodológia výskumu a zdroje dát
Výskumný design tejto práce je postavený na kvalitatívnych metódach.
Predtým, ako sa dostanem k moţnosti hľadať odpovede na moje výskumné otázky, je
nutné

pomocou

dostupných

štatistických

údajov

predstaviť

aktuálny

stav

nezamestnanosti v oboch krajinách. Ako som uţ spomenul v časti 5.1.1, v práci budem
pouţívať medzinárodne porovnateľné ukazovatele. Z toho dôvodu budem vyuţívať
štatistické údaje Eurostatu.

6.1 Tematická analýza
K získaniu informácie o cielenosti nástrojov na nedostatky absolventov v
nastavení APZ vyuţijem tematickú analýzu verejne politických dokumentov týkajúcich
sa súčasného nastavenia APZ. Tú definujú a nastavujú zákony, ktoré vytyčujú ciele,
určujú nástroje a ich kompetencie.
Dôleţité bolo, správne zvoliť kritériá výberu dokumentov, ktoré budú vstupovať
do analýzy. Vstupovať do nej budú dokumenty, ktoré priamo určujú nástroje APZ,
najmä ich časti, ktoré sú relevantné k podpore zamestnanosti absolventov. Konkrétne sa
jedná o zákony a informácie dostupné verejnosti na webových stránkach Ministerstva
práce a sociálnych vecí Českej aj Slovenskej republiky. Získavanie jednotlivých
dokumentov budem realizovať metódou desk research.
Dôraz kladiem na ich ciele a v dokumentoch sa zameriavam na identifikáciu
častí, ktoré sa dotýkajú tém ľudského kapitálu a kompetencií absolventov. Napriek
snahe o dôraznejšiu operacionalizáciu týchto pojmov som sa rozhodol pristupovať k
analýze širším “prístupom”. Pri pilotnej analýze a vyhľadávaní operacionalizovaných
kľúčových slov a snahu o ich kódovanie som narazil na fakt, ţe vybrané dokumenty
tieto pojmy neobsahujú explicitne a je nutné k nim pristupovať skôr tematicky a hľadať
implicitné zmienky v kontexte textov.
Cieľom analýzy bude popísať súčasné nastavenie APZ v ČR a identifikovať
prístup štátu k podpore zamestnanosti absolventov. Štát by sa mal prostredníctvom APZ
snaţiť investovať do objektívnych nedostatkov, ktoré vnímajú zamestnávatelia.
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Výskum NÚOV12, ktorého výsledky boli publikované v roku 2008 identifikoval
najvýznamnejšie kompetencie zamestnancov z pohľadu zamestnávateľov. Jeho výstupy
budem triangulovať s názormi odborníkov na tému nezamestnanosti z rôznych sfér.
Vychádzajúc z týchto záverov a z uţ predstavenej teórie ľudského kapitálu
budem deliť aktuálne platné nástroje APZ podľa ich cieľovej skupiny a podľa
kompetencií, ktoré sa snaţia nezamestnaným absolventom poskytnúť.
Nástroje budem deliť podľa ich cielenosti prístupom, ktorý pouţila vo svojej
analýze Zuzana Kostolná z Inštitútu pre výskum práce a rodiny v roku 2010 (Kostolná,
Hanzelová, 2010) s určitými modifikáciami a to nasledovne:
Štandardné nástroje, ku ktorým majú prístup všetci uchádzači o zamestnanie
Štandardné nástroje, ktoré prezentujú absolventov škôl ako znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie/rizikovú skupinu
Nástroje zacielené špeciálne na absolventov s cieľom reagovať na ich
nedostatky v boji o pracovné miesta.
Jednotlivé nástroje budem ďalej deliť podľa nedostatkov, na ktoré reagujú
a výsledný prehľad predstaví rozdiely, ktoré v prístupoch oboch krajín existujú.

6.2 Komparatívny prístup
Nezamestnanosť absolventov v ČR a SR sa výrazne líši. Zaujíma ma, ako sa
líšia nástroje APZ, ktoré na ňu reagujú. Na túto výskumnú otázku sa pokúsim
zodpovedať komparatívnym prístupom analýzy. (Mouralová, Geissler, 2011) Cieľom
komparácie je deskripcia nástrojov oboch krajín.
Českú republiku a Slovenskú republiku spájajú problémy s vysokou
nezamestnanosťou a obe krajiny sú si veľmi podobné v snahách o jej riešenie.
Historický vývoj oboch krajín a spoločná politická minulosť ponúka potenciál na
porovnávanie opatrení a moţnosť ich prenositeľnosti.

12

Národní ústav odborného vzdělávání. Od 1.7.2011 „Národní ústav pro vzdělávání“.
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7. Nezamestnanosť absolventov v súčasnosti
7.1 Všeobecná miera nezamestnanosti
Všeobecná miera nezamestnanosti bola v ČR v roku 2012 na úrovni 7 %, zatiaľ
čo na Slovensku to bola úroveň 14 %. Od roku 2008, v ktorom ČR, ale aj SR
zaznamenala rekordne nízku nezamestnanosť sa miera nezamestnanosti zvyšuje a aj
napriek miernemu zníţeniu oproti roku 2010 dosahuje vysoké hodnoty.
Od roku 2010 môţeme hovoriť o tom, ţe miera nezamestnanosti ČR a SR sa
vyvíja rovnakým smerom a pomer hodnôt tohto ukazovateľa je zhruba 1:2.
Tab.1 Všeobecná miera nezamestnanosti
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

ČR

7,0

6,7

7,3

6,7

4,4

5,3

7,1

7,9

8,3

SR

14,0

13,6

14,5

12,1

9,6

11,2

13,5

16,4

18,4

10,5

9,7

9,7

9,0

7,1

7,2

8,3

9,0

9,3

EÚ
(27)

Zdroj: Eurostat (Unemployment rate, by sex)

7.2 Nezamestnanosť mladých ľudí
Nezamestnanosť mladých ľudí (metodikou Eurostatu je to skupina 15-25 rokov)
je výrazne vyššia. V roku 2012 bola miera nezamestnanosti mladých ľudí v ČR 19,5% a
v SR 34%.
Tab.2 Nezamestnanosť mladých ľudí (15-25 rokov)
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

ČR

19,5

18,1

18,3

16,6

9,9

10,7

17,5

19,3

20,4

SR

34,0

33,5

33,9

27,6

19,3

20,6

27,0

30,4

33,4

22,8

21,4

21,1

20,1

15,8

15,7

17,5

18,8

19,0

EÚ
(27)

Zdroj: Eurostat (Unemployment rate, by age groups, less than 25 years)
Nezamestnanosť mladých ľudí výrazne ovplyvňuje sezónnosť, resp. predĺţenie
procesu tranzície (či uţ dobrovoľné odloţenie vstupu na trh práce alebo účasť na
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tréningu, školení, alebo inej prípravy na povolanie.) Najváţnejšou formou
nezamestnanosti (nielen mladých ľudí) je dlhodobá nezamestnanosť. Podiel mladých
ľudí (15-25 rokov), ktorí sú nezamestnaní viac ako 12 mesiacov na všeobecnej miere
nezamestnanosti tejto vekovej skupiny je v oboch krajinách nad priemerom EÚ.
ČR je v tomto indikátore výnimočne nad priemerom EÚ a na Slovensku je viac
ako polovica dlhodobo nezamestnaných tvorená mladými ľuďmi.
Tab.3 Dlhodobá nezamestnanosť (viac ako 12 mesiacov) mladých ľudí (15-25
rokov) – podiel zo všeobecnej miery nezamestnanosti tejto vekovej skupiny
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

ČR

33,4

29,2

31,7

19,8

31,2

32,2

37,9

38,3

37,1

SR

56,3

54,4

54,7

41,9

52,8

56,9

61,4

60,3

53,1

32,4

30,1

28,5

23,2

22,8

26,1

29,8

30,8

31,0

EÚ
(27)

Zdroj: Eurostat (Long-term unemployment (12 months or more) as a percentage of the
total unemployment, by sex and age)

7.3 NEET
Eurostat vytvára na základe prieskumu “Labour force survey” štatistiku mladých
ľudí podľa toho, či sa nachádzajú vo vzdelávacom systéme, pracujú alebo sú mimo
vzdelávací systém a trh práce. Tento stav sa nazýva NEET (neither in employment,
education or training).
Indikátor skúma populáciu vo veku 18-24 rokov, čím sa snaţí metodologicky
priblíţiť k realite, keďţe ako uvádza Eurostat: „vo väčšine európskych krajín je 18
rokov hranica, kedy sa mladým ľuďom v krajinách Európskej Únie končí povinné
školské vzdelávanie a mladí ľudia sa nachádzajú pred niekoľkými moţnosťami výberu
ďalšieho smerovania“.13 Tento ukazovateľ podporuje a propaguje v našom prostredí aj
Inštitút zamestnanosti.14

13

Eurostat. Young people – education and employment patterns [online]. Posledná aktualizácia:
10.4.2013. [cit.15.5.2013]. Dostupné z WWW:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Young_people__education_and_employment_patterns>
14
Inštitút zamestnanosti. Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú [online]. Zverejnené dňa: 7.3.2012.
[cit.15.5.2013]. Dostupné z WWW: <http://www.iz.sk/sk/projekty/skolstvo-a-trh-prace/nezamestnanimladi-ktori-sa-nevzdelavaju>
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Graf 2. Nezamestnanosť mladých ľudí (15-24) a hodnota NEET v roku 2010

Zdroj: IZ, 201215
Upravený autorom
V grafe 2 vidíme, ţe indikátor NEET poukazuje na vysoký podiel mladých ľudí,
ktorí sa nevzdelávajú ani nepracujú. 14,1% mladých ľudí na Slovensku a 8,8% v ČR
tvorí skupinu, ktorá je mimo vzdelávací systém a zároveň je nezamestnaná.

7.4 Čo chýba českým absolventom?
Aby sme boli schopní analyzovať nástroje aktívnej politiky zamestnanosti,
v kontexte ich zamerania na nedostatky v ľudskom kapitále absolventov, potrebujeme
vychádzať z dostupných informácií o tom, čo vlastne chýba českým absolventom.
Kaţdý absolvent je samozrejme unikátnym prípadom, ktorý si nesie určité kompetencie.
Odborníci, ale aj zamestnávatelia sa vzácne zhodujú na niektorých kompetenciách,
ktoré dnešným absolventom po absolvovaní škôl chýbajú a teda sa dá predpokladať, ţe
nevznikli náhodne, ale systémovo.

15

Inštitút zamestnanosti. Porovnanie nezamestnanosti a neaktivity mladých [online]. Zverejnené dňa:
20.3.2012. [cit.15.5.2013]. Dostupné z WWW: <http://www.iz.sk/sk/projekty/skolstvo-a-trhprace/porovnanie-nezamestnanosti-a-neaktivity-mladych>
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7.4.1 Potreby zamestnávateľov na trhu práce
Národný úrad odborného vzdelávania (NÚOV) zverejnil v roku 2008 súhrnné
výsledky šetrenia potrieb zamestnávateľov v ČR. Po troch vlnách výskumu, ktoré
merali jednotlivé sektory hospodárstva priniesli autori súhrnné výsledky, v ktorých
definujú kľúčové kompetencie absolventov, ich dôleţitosť pre zamestnávateľov, ale aj
najčastejšie dôvody, prečo firmy absolventov nezamestnávajú.
Podľa autorov povaţujú zamestnávatelia kľúčové kompetencie za takmer
rovnako dôleţité ako kompetencie profesijné.“ (Kalousková, Vojtěch, 2008:7) Zistenia
tohto výskumu budem pre väčšiu validitu výsledkov triangulovať s názormi odborníkov
na nezamestnanosť, ktoré sú aktuálnejšie ako samotný výskum a ich potvrdenie
výsledkov výskumu poukazuje na dlhodobý trend plynúci zrejme z konštantného
nastavenie sústavy vzdelávania v ČR v posledných rokoch.
Výskum bol zacielený na všetky odvetvia trhu práce a na absolventov všetkých
odborov. Kľúčové kompetencie, ktoré boli skúmané dotazníkovým prieskumom a ich
zoznam sa po jednotlivých vlnách vyvíjal sú nasledovné:
1. Komunikačné schopnosti (ústny a písomný prejav)
2. Čítanie a porozumenie pracovným inštrukciám
3. Zbehlosť v cudzích jazykoch
4. Práca s číslami pri pracovnom uplatnení
5. Schopnosť rozhodovať sa
6. Schopnosť riešiť problém
7. Niesť zodpovednosť
8. Adaptabilita a flexibilita
9. Schopnosť tímovej práce
10. Schopnosť viesť
11. Ochota učiť sa
12. Zbehlosť v pouţívaní výpočtovej techniky
13. Zbehlosť v zachádzaní s informáciami (Kalousková, Vojtěch, 2008:8)
Uţ pri pohľade na rebríček dôleţitosti jednotlivých kompetencií rozdelených
podľa dosiahnutého vzdelania môţeme identifikovať najdôleţitejšie kompetencie, ktoré
zamestnávatelia od absolventov vyţadujú.
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Tab.4 Význam kľúčových kompetencií pre jednotlivé sektory v členení podľa
vzdelanostných skupín pracovníkov

1.

1.

1.

1.

Kvartér

1.

Terciér

1.

Sekundér

2.

2.

1.

Kvartér

pracovným inštrukciám

3.

VŠ

Terciér

Čítanie a porozumenie

Kvartér

Komunikačné schopnosti

Terciér

Sekundér

Kvartér

Terciér

Sekundér

Kompetencie

VOŠ

s maturitou

Sekundér

SOŠ

Vyučení

1.

1.

1.

3.

3.

2.

2.

2.

3.

Zbehlosť v cudzích jazykoch
Práca s číslami pri pracovnom
uplatnení
Schopnosť rozhodovať sa

3.

Schopnosť riešiť problém

3.

Niesť zodpovednosť

3.

2.

2.

3.

3.

2.

Adaptabilita a flexibilita
Schopnosť tímovej práce

3.

Schopnosť viesť
Ochota učiť sa

2.

2.

Zbehlosť v pouţívaní výpočtovej

3.

techniky

2.

3.

2.
1.

1.

Zbehlosť v zachádzaní
s informáciami

Poznámka NÚOV: „Poradie dôležitostí kompetencií vychádza z hodnôt aritmetického
priemeru“. Zdroj: (Kalousková, Vojtěch, 2008:1), úprava Autor.
Za najdôleţitejšiu kompetenciou absolventov s niţším stupňom dosiahnutého
vzdelania povaţujú zamestnávatelia „čítanie a porozumenie pracovným inštrukciám“.
Na tejto kompetencii sa zamestnávatelia z rôznych odborov vzácne zhodujú. Zároveň sú
to kompetencie „ochota učiť sa, niesť zodpovednosť a komunikačné schopnosti“.
Absolventom s vyšším vzdelaním by nemali podľa zamestnávateľov chýbať
komunikačné schopnosti, schopnosť riešiť problém a niesť zodpovednosť.
Po zhrnutí nám vychádzajú ako najvýznamnejšie kľúčové kompetencie:
1. Čítanie a porozumenie pracovným inštrukciám
2. Ochota učiť sa
3. Niesť zodpovednosť
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4. Komunikačné schopnosti
5. Schopnosť riešiť problém
6. Zbehlosť v pouţívaní výpočtovej techniky
Čo sa týka najčastejších dôvodov neprijatia absolventa do pracovné pomeru, tie
sa od kľúčových kompetencií mierne líšili. Nereálne predstavy absolventov, nízka
úroveň pracovnej morálky, či neschopnosť prispôsobiť sa firemnej filozofii môţeme
označiť za subjektívne faktory, alebo subjektívne nedostatky. Nedostatok praxe a dlhšia
doba na zapracovanie sú objektívne nedostatky, ktorým sa budeme ďalej venovať.
Za najčastejší dôvod neprijímania absolventov do pracovného pomeru uvádzajú
zamestnávatelia „nedostatok praxe a pracovných skúseností“. Ďalším dôvodom sú
„nereálne predstavy o výške mzdy, pracovnej dobe a pracovnom zaradení“. Tretím
dôvodom je „dlhšia doba, ktorú absolventi potrebujú na zapracovanie“. (Kalousková,
Vojtěch, 2008:32)
Zamestnávatelia naprieč všetkými obormi uprednostňujú absolventov s praxou.
Tí získajú praxou mnohé kvality ako pracovné návyky, sebadisciplínu, jazykové
znalosti. Ideálna je prax v obore a v zahraničí. (Kalousková, Vojtěch, 2008:32)
Absolventi však často nie sú odborne, ale aj mentálne pripravení a vyzretí na samostatné
a zodpovedné jednanie. Zamestnávatelia chcú často hotového človeka a absolvent nie je
pre nich atraktívny. (Kotíková, 2013).
Na nezamestnanosť absolventov má určite vplyv aj mnoho ďalších faktorov ako
len samotné kompetencie absolventov.
Podľa Pavla Janíčka, ekonomického experta ČMKOS môţe za vysokú
nezamestnanosť absolventov celková ekonomická situácia krajiny. (Janíčko, 2013)
Príčiny nezamestnanosti absolventov však nie sú len štrukturálne, systémové, ale aj
individuálne. Často je to nevhodná voľba odboru vzdelania, s čím samozrejme súvisí aj
systémový problém zlej štruktúry ponuky študijných odborov a ich kapacity. (Kotíková,
2013) Podľa Miloša Rathouského zo zväzu priemyslu a dopravy existuje mnoţstvo
pracovných miest, ktoré je dlhodobo problematické obsadiť. Problém je podľa neho v
nesúlade dopytu a ponuky, v ohľade na dosiahnuté vzdelanie a odbory. (Rathousky,
2013)
V tejto časti sme identifikovali najdôleţitejšie kompetencie, ktoré sú na Českom
otvorenom trhu práce zamestnávateľmi vyţadované a zároveň najčastejšie dôvody
neprijímania absolventov.
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Za jednoznačne najčastejší dôvod neprijímania absolventov do pracovného
pomeru je podľa výsledkov výskumu aj názorov odborníkov nedostatok praxe, s čím
súvisí aj dlhá doba zapracovania absolventa. Nereálna predstava o výške platu či nízka
úroveň pracovnej morálky môţeme označiť za osobnostné faktory, ktoré sú ako vidíme
taktieţ veľmi dôleţité pri rozhodovaní sa o prijatí absolventa do pracovného pomeru.
Nedostatok praxe je článkom, ktorý vo vývoji študenta na profesionála chýba. V
prípade, ţe absolventovi nie je poskytnuté prvé zamestnanie/pracovná skúsenosť, v
ktorej sa zameria na rozvoj či doplnenie svojich kompetencií, tento hendikep si nosí so
sebou a na otvorenom trhu práce sa stáva veľmi znevýhodneným.
Zamestnávatelia vyţadujú od uchádzačov o zamestnanie niekoľko kľúčových
kompetencií, ktoré absolventom často chýbajú. Dokazuje to fakt, ţe nedostatok praxe je
najčastejším dôvodom neprijímania absolventa do pracovného pomeru, na čom sa
zhodujú aj odborníci. Absolventom škôl by preto, aj na základe nepriaznivej situácie
mladých ľudí na trhu práce, mala byť venovaná zvýšená starostlivosť a pozornosť
aktívnej politiky zamestnanosti. Štát by mal reagovať najmä na zvýšenie praktických
skúseností absolventov a tým eliminovať tento najvýraznejší hendikep.
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8. Opatrenia aktívnej politiky zamestnanosti venované
absolventom v súčasnosti
8.1 APZ v ČR a SR v súčasnosti
Od 1.10.2004 nadobudol v ČR účinnosť zákon č. 435/2004 Sb. o zamestnanosti.
Podľa MPSV ide o “základnú právnu normu, ktorá stanovuje postup k dosiahnutiu
cieľov politiky štátu v oblasti zamestnanosti.“
Konkrétne ide o:
“dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom po pracovných silách
“o produktívne vyuţitie zdrojov pracovných síl
“o zabezpečenie práva občanov na zamestnanie”.16
Od 1.1. 2012 vypadli mladí ľudia a absolventi z definície rizikových skupín na
trhu práce. APZ zameraná na absolventov v Českej republike teda v súčasnosti vlastne
neexistuje.
§ 33 zákona o nezamestnanosti 435/2004 Sb., bol zákonom 365/2011 Sb.,
pozmenený tak, ţe rizikové skupiny na trhu práce uţ explicitne nemenuje, ale nahrádza
ho týmto znením „Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečŧm o
zaměstnání, kteří ji pro svŧj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných váţných
dŧvodŧ potřebují.“ 17
V doterajšom znení mali zvýšenú ochranu na trhu práce okrem iných aj „fyzické
osoby do veku 20 rokov“. Táto legislatívna zmena nám jasne indikuje, ţe nenájdeme
nástroje APZ definované v zákone o zamestnanosti, ktoré by boli explicitne zamerané
a určené len pre absolventov škôl alebo mladých ľudí.
V prípade nástrojov určených pre uchádzačov so zvýšenou starostlivosťou podľa
§ 33 zákona o nezamestnanosti 435/2004 Sb. budeme predpokladať, ţe sa týkajú a sú
určené aj pre absolventov a mladých ľudí, ktorí sa na základe vypracovania

16

Integrovaný portál MPSV. Aktivní politika zaměstnanosti a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
[online]. Posledná aktualizácia 23.1.2012. [cit.22.3.2013]. Dostupné z WWW:
<http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz>
17
Zákon č. 435/2004 Sb, § 33 bod a). [online]. [cit.15.5.2013]. Dostupné z WWW:
<
>
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individuálneho akčného plánu môţu dostať medzi rizikové skupiny, tak ako ich
definuje tento zákon.
Na Slovensku zákon č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje pomoc a podporu
uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a zamestnancom aktívnymi
opatreniami na trhu práce. Rovnako ako v ČR sú nástroje APZ priamo určené pre
občana/zamestnanca a zamestnávateľa. SR zároveň odlišuje programy určené
samosprávam. Tento zákon bol novelizovaný s účinnosťou od 1.5.2013.

8.2 Opatrenia zamerané na tvorbu pracovných miest
Jednou z častí APZ sú opatrenia zamerané na tvorbu pracovných miest a to
najmä formou príspevkov pre zamestnávateľov, ale aj samotných uchádzačov. Tieto
nástroje bojujú s nedostatkom pracovných miest a pokúšajú sa zvýšiť počet pracovných
miest, čiţe zvýšiť moţnosti nezamestnaných nájsť si pracovné uplatnenie. Nástroje
v tejto skupine bojujú proti nezamestnanosti ako takej a detailným pohľadom na ich
ciele vyberieme tie, ktoré sú zamerané na absolventov a tým im dodávajú konkurenčnú
výhodu oproti ostatným uchádzačom o zamestnanie v boji o pracovné miesta na
otvorenom trhu práce.
V ČR sú nástroje, ktoré podporujú zamestnávanie absolventov:
Rekvalifikácia
Spoločensky účelné pracovné miesta
Príspevok na zapracovanie
V SR medzi ne môţeme zaradiť:
Vzdelávanie a príprava na trh práce (rekvalifikácia)
Absolventská prax
Dobrovoľnícka sluţba
Iné príspevky ohľadne mobility
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8.2.1 Rekvalifikácia

Cieľom rekvalifikácie je podľa MPSV „zosúladenie štruktúry dopytu trhu práce
a štruktúry ponuky pracovných síl. Rekvalifikácie prebieha formou získavania nových
teoretických znalostí a praktických schopností v rámci ďalšieho profesijného
vzdelávania.“18
V rámci ponuky rekvalifikačných programov nájdeme také, ktoré sú určené pre
uchádzačov o zamestnanie, ktorým sa venuje zvýšená pozornosť pri sprostredkovaní
podľa § 33 zákona o zamestnanosti. Rekvalifikácia zo svojej podstaty reaguje na
nedostatočnú kvalifikáciu nezamestnaných, resp. na štrukturálny nesúlad medzi
potrebami trhu práce a ponukou pracovných síl. Absolventi majú moţnosť vyuţívať
rekvalifikačné programy k získaniu pracovných skúseností, doplneniu kvalifikácie či
získaniu medzinárodných skúseností.
Rekvalifikácia je podľa vedúcich pracovníkov úradov práce druhým
najdôleţitejším nástrojom APZ z dlhodobého hľadiska. (Sirovátka, 2013:31) Niektoré
úrady práce ale zdôrazňujú fakt, ţe rekvalifikácia je najčastejšie ponúkaná krátkodobo
nezamestnaným. Pre rizikové skupiny, medzi ktoré patria aj absolventi, sú určené
špeciálne programy financované Európskym sociálnym fondom (ESF). (Sirovátka,
2013:34)
Na Slovensku je rekvalifikácia prezentovaná názvom „vzdelávanie a príprava na
trh práce“, čo je „teoretická alebo praktická príprava uchádzača o zamestnanie
alebo zamestnanca, ktorú si vyţaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umoţňuje
získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného
uplatnenia uchádzača o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udrţania
zamestnanca v zamestnaní.“19

18

Integrovaný portál MPSV. Aktivní politika zaměstnanosti a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
[online]. Posledná aktualizácia 23.1.2012. [cit.22.3.2013]. Dostupné z WWW:
<http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz>
19
Zákon č. 5/2004 Z. z. § 44 [online]. [cit.15.5.2013]. Dostupné z WWW:
<www.zbierka.sk/sk/predpisy/5-2004-z-z.p-759
>
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8.2.2 Praktické skúsenosti na otvorenom trhu práce, v súkromnom sektore
Do tejto skupiny nástrojov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť absolventom
skúsenosť na trhu práce formou pracovnej príleţitosti v súkromnom sektore. V ČR
sleduje tento cieľ nástroj „príspevok na zapracovanie“ a „príspevok na zriadenie
spoločensky účelného pracovného miesta“.
„Cieľom poskytnutia príspevku na zriadenie alebo vyhradenie spoločensky
účelného pracovného miesta je obsadenie miest uchádzačmi o zamestnanie, ktorým nie
je moţné zaistiť pracovné uplatnenie iným spôsobom.“20 Aj tento nástroj vytvára
pracovné miesta pre „nezamestnateľných uchádzačov o zamestnanie“. Štát investuje do
poskytnutia pracovných skúseností nezamestnaných.
„Príspevok na zapracovanie môţe byť poskytnutý zamestnávateľovi, ktorý
prijíma do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorému je pri
sprostredkovaní zamestnania venovaná zvýšená starostlivosť (podľa § 33 zákona o
zamestnanosti).“21 Rovnako ako v prípade rekvalifikačných programov určených pre
uchádzačov o zamestnanie so zvýšenou starostlivosťou, aj tento nástroj je moţné vyuţiť
v prípade absolventov. Príspevok má finančne motivovať zamestnávateľa, aby prijal
znevýhodneného uchádzača do pracovného pomeru. V prípade podpory zamestnávania
absolventov je moţné týmto príspevkom kompenzovať nutné investície zamestnávateľa
do neskúseného zamestnanca. Tento nástroj APZ, ktorý má za cieľ sprostredkovať
uchádzačovi o zamestnanie prácu v súkromnom sektore, spadá do skupiny opatrení,
ktoré hodnotili vedúci úradov práce za najdôleţitejšie. (Sirovátka, 2013:31)
Na Slovensku môţeme do tejto skupiny nástrojov zaradiť „absolventskú prax“,
ktorá umoţňuje „získanie odborných zručností a praktických skúseností
u zamestnávateľa. Jej časový rozsah môţe byť od 3 do 6 mesiacov“22 Ide o nástroj
určený absolventom škôl s jasným cieľom. Umiestniť absolventa na trhu práce
a umoţniť mu tým získanie kompetencií od zamestnávateľa. V ideálnom prípade si
absolvent takto podporené pracovné miesto udrţí.

20

Integrovaný portál MPSV. Aktivní politika zaměstnanosti a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
[online]. Posledná aktualizácia 23.1.2012. [cit.22.3.2013]. Dostupné z WWW:
<http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz>
21
(Viz.20)
22
Zákon č. 5/2004 Z. z. § 51 [online]. [cit.15.5.2013]. Dostupné z WWW:
- - >
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Tento nástroj je na Slovensku kritizovaný Inštitútom zamestnanosti.23 Hlavným
argumentom je moţnosť zneuţívania tohto nástroja v dôsledku jeho zlého nastavenia.
V roku 2012 bol počet dohodnutých UoZ v rámci nástroja absolventskej praxe
17 164. Len 512 absolventov bolo v sledovanom období umiestnených na iné nástroje
APZ.24 Tieto čísla hovoria o silnej dominancii tohto nástroja v rámci APZ na Slovensku
vo vzťahu k absolventom.
Po ukončení absolventskej praxe sa v roku 2012 podarilo zamestnať celkom
4473 absolventom zo 14 358 absolventov, ktorí v sledovanom období tento nástroj
opustili.25
Podľa Zuzany Kostolnej hodnotia zamestnávatelia tento nástroj výrazne
pozitívne a jeho popularita rastie medzi zamestnávateľmi aj absolventmi. Riziko ale vidí
práve v tom, ţe je cielený na všetkých absolventov, čiţe aj tých, ktorí by sa zrejme
dokázali zamestnať aj bez jeho vyuţitia. (Kostolná, Hanzelová, 2010:74-75)
Ďalším nástrojom, ktorý majú absolventi moţnosť vyuţiť, je dobrovoľnícka
sluţba, čiţe forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej
činnosti, ktorej cieľom je „získanie praktických skúseností pre potreby trhu
práce.“26
V rámci podpory k získaniu pracovného miesta poskytuje SR ďalšie príspevky,
ktoré majú za cieľ zvýšiť mobilitu pracovnej sily a motivovať zamestnávateľov k tvorbe
ďalších pracovných miest.
Príspevok na dochádzku za prácou
Príspevok na presťahovanie za prácou
Príspevok na dopravu do zamestnania
Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta

23

Inštitút zamestnanosti. Zle nastavená absolventská prax [online]. Zverejnené dňa: 12.1.2012.
[cit.11.5.2013]. Dostupné z WWW: < http://www.iz.sk/sk/stanoviska/zle-nastavena-absolventska-prax>
24
ÚPSVAR. Vyhodnotenie národných projektov a nástrojov aktívnej politiky trhu práce za rok 2012
[online]. [cit.16.5.2013]. Dostupné z WWW:
<http://www.upsvar.sk/buxus/docs/statistic/aotp2012/vyhodnotenie_NP_a_nastrojov_APTP_za_rok_201
2_XLSX.zip>
25
ÚPSVAR. Vyhodnotenie národných projektov a nástrojov aktívnej politiky trhu práce za rok 2012
[online]. [cit.16.5.2013].. Dostupné z WWW:
<http://www.upsvar.sk/buxus/docs/statistic/aotp2012/vyhodnotenie_NP_a_nastrojov_APTP_za_rok_201
2_XLSX.zip>
26
Zákon č. 5/2004 Z. z. § 52a [online]. Cit. 15.5.2013. Dostupné z WWW:
- - >
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8.3 Opatrenia zamerané na poradenstvo na trhu práce
„Poradenstvo na trhu práce zabezpečujú v ČR Informačné a poradenské
strediská pri úradoch práce. (IPS)
IPS poskytuje aktuálne informácie o:
Sieti stredných a vysokých škôl
Podmienkach a priebehu prijímacieho konania
Nárokoch a poţiadavkách na jednotlivé povolania
Moţnostiach uplatnenia absolventov jednotlivých odborov v praxi
Situácii na trhu práce v regiónoch a v celej republike
Moţnostiach rekvalifikácie
IPS poskytuje sluţby:
Ţiakom základných škôl so špecifickými vzdelávacími potrebami
Študentom a absolventom
Rodičovskej verejnosti
Školským zariadeniam
Ďalším záujemcom“ 27
Poradenské sluţby sú dôleţitým nástrojom najmä v prípade absolventov
a mladých ľudí. Ich cieľom je pomôcť uchádzačovi o zamestnanie zorientovať sa na
trhu práce a v rámci politiky zamestnanosti. Poradenské sluţby sú explicitne venované,
okrem iných aj absolventom škôl. Nie je to nástroj, ktorý by si kládol za cieľ reagovať
a investovať priamo do nedostatkov absolventov, ale môţe výrazne riešiť niektoré
z rozšírených faktorov, pre ktoré zamestnávatelia neprijímajú absolventov do
pracovného pomeru ako napríklad, nereálne predstavy o výške platu, pracovnej dobe.
(viz. 7.4) Zároveň dáva potenciál na korektúru nesúladu medzi štruktúrou ponuky
pracovných miest a ponukou ľudských zdrojov na trhu práce (viz. 7.4).

27

Integrovaný portál MPSV. Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS ) [online].

Posledná

aktualizácia:

2.6.2006.

Cit.

<http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska>
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10.5.2013.

Dostupné

z WWW:

Na Slovensku, na rozdiel od ČR funguje v súčasnosti „Národná sústava
povolaní“, čo je „informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na
jednotlivé pracovné pozície. Národná sústava povolaní určuje poţiadavky na odborné
vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na
pracovných miestach na trhu práce.“28
„Poradenské sluţby na Slovensku sú zamerané na riešenie problémov spojených
s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie, na vytváranie súladu medzi jeho
osobnostnými

predpokladmi

a poţiadavkami

na

vykonávanie

určitého

zamestnania, na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie,
ako aj na jeho sociálnu a pracovnú adaptáciu.“29

8.4 Projekty podporované Európskym sociálnym fondom (ESF)
Jedným z kľúčových aktérov v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti je v ČR
štrukturálny fond Európskej únie – Európsky sociálny fond (ESF). Jeho cieľom je
naplňovať ciele Európskej stratégie zamestnanosti, ku ktorým sa ČR hlási. Jedným z
explicitných cieľov ESF je “pomoc nezamestnaným ľuďom pri vstupe na trh práce”30.
V ČR je moţné čerpať príspevky ESF cez 3 základné programy, a to:
OP Ľudské zdroje a zamestnanosť (OP LZZ)
OP Vzdelávanie pre konkurencieschopnosť (OP VK)
OP Praha – Adaptabilita (OPPA)
MPSV je riadiacim orgánom OP LZZ. Ďalšie programy riadi Ministerstvo
školstva mládeţe a telovýchovy a Magistrát hl. mesta Praha. Pre potreby tejto práce a
pri snahe obsiahnuť všetky nástroje, ktoré v rámci APZ podporujú zamestnanosť
absolventov, nemôţeme vynechať OP ESF – Ľudské zdroje a zamestnanosť, ktorým
MPSV sleduje nastolené ciele v oblasti politiky zamestnanosti.
28

Zákon č. 5/2004 Z. z. § 35a [online]. [cit.15.5.2013]. Dostupné z WWW:
- - >
29
MPSV. Občan [online]. Zverejnené dňa: 8.12.2011 [cit.15.5.2013]., Dostupné z WWW:
<http://www.employment.gov.sk/obcan.html>
30
Integrovaný portál MPSV. Evropský sociální fond v ČR. [online]. Cit. 15.5.2013. Dostupné z WWW:
<http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf>
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Základné osi operačného programu LZZ sú delené týmto spôsobom:

Os 1: Adaptabilita
Os 2a, 2b: Aktívna politika trhu práce
Os 3: Sociálna integrácia a rovné príleţitosti
Os 4a, 4b: Verejná správa a verejné sluţby
Os 5a, 5b: Medzinárodná spolupráca
Os 6a, 6b: Technická pomoc
V rámci jednotlivých cieľov, ktoré by mali napĺňať definované osi operačného
programu nájdeme dve, ktoré reagujú aj na problém nezamestnanosti absolventov. V
rámci podpory aktívnej politiky trhu si MPSV od programu sľubuje podporu a
rozširovanie nástrojov APZ, ktoré majú okrem iného “byť naďalej zamerané na
mladé osoby do 25 rokov a najmä na skupinu uchádzačov do veku 25 rokov do 6
mesiacov ich evidencie.”31 Súčasná platná legislatíva tento cieľ nepodporuje, keďţe
mladí ľudia vypadli z definície rizikových skupín na trhu práce. V rámci nástroja
individuálny akčný plán je ale moţnosť venovať mladým ľuďom a absolventov zvýšenú
starostlivosť a umiestniť ich do programov, ktoré sú vyhradené pre znevýhodnených
uchádzačov.
Cieľové skupiny tohto programu sú uchádzači o zamestnanie a záujemcovia o
zamestnanie. Dôraz je kladený na skupiny znevýhodnené na trhu práce, resp. osoby,
ktorým sa venuje zvýšená starostlivosť.
V rámci Operačného programu „vzdelávanie pre konkurencieschopnosť“
realizuje Fond ďalšieho vzdelávania program s názvom „stáţe vo firmách –
vzdelávanie praxou“ určený pre všetkých občanov ČR s výnimkou OSVČ a tých, ktorí
majú trvalý pobyt na území hl. mesta Praha. Program ponúka stáţe vo firmách, ktoré
majú zvýšiť ich kvalifikáciu a uplatniteľnosť.
Program je určený najmä pre:
absolventov bez praxe
31Integrovaný portál MPSV. Oblast podpory 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných
podniků.

[online].

[cit.15.5.2013].

Dostupné

<http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/programove_obdobi_2007__2013/aktivity_zprostredkujiciho_subjektu/opatreni_1_2>
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z

WWW:

nezamestnaných
osoby, vracajúce sa na trh práce
zamestnaných, ktorí si chcú prehĺbiť svoju kvalifikáciu
Program má ponúknuť absolventom bez praxe 1-6 mesačné stáţe a celkom by
mal podporiť 5000 osôb. Program funguje od júla 2012.32
Rovnako ako v ČR, aj na Slovensku je ESF výrazným partnerom v realizácii
aktívnej politiky zamestnanosti. V SR je prostredníctvom ESF financovaný OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Aj v prípade SR je riadiacim orgánom operačného
programu

MPSV.

prostredníctvom

Jeho

opatrení,

základným
ktoré

cieľom

povedú

je

zvýšenie

k „investíciám

zamestnanosti
do

pracovnej

a to
sily

a k zniţovaniu dlhodobej nezamestnanosti.“33

8.5 Cielenosť nástrojov
Predstavené nástroje APZ sa dajú na základe ich cielenosti rozdeliť do 3 skupín.
Väčšina nástrojov, ktoré sa aspoň okrajovo dotýkajú boja proti nezamestnanosti
absolventov, je určených pre všetkých uchádzačov o zamestnanie. Je moţné
polemizovať nad zaradením niektorých nástrojov do tejto skupiny, keďţe verejne
prospešné práce alebo spoločensky účelné pracovné miesta nie sú poskytnuté všetkým
uchádzačom o zamestnanie, ale ťaţko zamestnateľným a dlhodobo nezamestnaným.
Formulácia §33 zákona o zamestnanosti v ČR je uvoľnená natoľko, ţe je takmer
nemoţné zaradiť do akéhokoľvek nástroja na základe zákona konkrétne skupiny, pre
ktoré je určený.

32

Stáţe ve firmách. O projektu [online]. [cit.15.5.2013]. Dostupné z WWW:
<http://www.stazevefirmach.cz/clanky/o-projektu.html>
33
MPSVR. Oblasti podpory ESF [online]. [cit.15.5.2013]. Dostupné z WWW:
<http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=29>
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Tab.5 Rozdelenie nástrojov APZ podľa ich cielenosti na absolventov
Česká republika

Slovenská republika

Štandardné nástroje, ku ktorým
majú prístup všetci uchádzači
o zamestnanie

Rekvalifikácia
Verejne prospešné práce
Spoločensky účelné pracovné
miesta
Príspevok na zapracovanie
Poradenstvo na trhu práce
Individuálny akčný plán

Vzdelávania a príprava pre trh práce
Príspevok na aktivačnú činnosť
Príspevok na dochádzku za prácou
Príspevok na presťahovanie za prácou
Príspevok na dopravu do zamestnania
Národná sústava povolaní
Informačné a poradenské sluţby
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(ESF)
Individuálny akčný plán

Štandardné nástroje, ktoré
prezentujú absolventov škôl ako
znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie/rizikovú skupinu

OP Integrácia sociálne
vylúčených skupín na trhu
práce (ESF)
OP Ľudské zdroje a
zamestnanosť (ESF)

Príspevok na podporu znevýhodneného
UoZ
Integrácia znevýhodnených UoZ v
sociálnom podniku

Nástroje zacielené špeciálne na
absolventov s cieľom reagovať na
ich nedostatky v boji o pracovné
miesta.

Projekt stáţe vo firmách
(ESF)

Absolventská prax

Zdroj: Autor
K väčšine nástrojov APZ v ČR a SR má teda prístup kaţdý uchádzač
o zamestnanie. Prístup SR k explicitnej definícii absolventa školy ako znevýhodneného
uchádzača o zamestnanie sa prejavuje v tom, ţe absolventi majú dosah na dva nástroje,
ktoré zabezpečujú zamestnanie rizikovým skupinám a to „príspevok na podporu
znevýhodneného UoZ“ a „Integrácia znevýhodneného UoZ v sociálnom podniku“.
V ČR nájdeme zmienku o absolventoch (resp. mladých ľuďoch) jedine v operačných
programoch ESF, ktoré sa formuláciou svojich cieľov výrazne podobajú cieľom
Európskej Únie, medzi ktorými je boj proti nezamestnanosti mladých ľudí
a absolventov jednou z priorít. (viz. 4.2).
Nástroje, ktoré sú vytvorené špeciálne na pomoc absolventom, sú v ČR skôr
výnimkou. Okrem projektu „stáţe vo firmách“, ktorý spadá pod Ministerstvo školstva
mládeţe a telovýchovy a je financovaný ESF nie je v ČR nástroj APZ, ktorý je určený
na pomoc absolventom v boji o pracovné miesta.
Na Slovensku je jasne cieleným nástrojom „Absolventská prax“. Tá je určená
práve nezamestnaným absolventom.
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8.5 Na čo reagujú jednotlivé nástroje?
Značná časť nástrojov APZ je určená k podpore tvorby nových pracovných
miest. Zabezpečenie, sprostredkovanie zamestnania je jednoznačne naplnením hlavného
cieľa politiky zamestnanosti – zabezpečiť UoZ zamestnanie.
V časti 3.1 a 3.1.1 som predstavil teóriu ľudského kapitálu, ktorá rozlišuje
investície do ľudského kapitálu v systéme vzdelávania a následné investície
v samotnom zamestnaní. Keďţe na trhu práce sú absolventi znevýhodnenou skupinou
a zamestnávatelia a odborníci sa zhodujú na konkrétnych nedostatkoch absolventov
(6.4.1), predstavíme si v tejto časti, na čo konkrétne jednotlivé opatrenia reagujú. APZ
by mala reagovať na príčiny nezamestnanosti a nie zmierňovať jej dôsledky (4.3).
Tab. 6 Rozdelenie nástrojov APZ podľa ich zamerania
Česká republika

Slovenská republika

Praktické skúsenosti / prax
na otvorenom trhu práce

Príspevok na zapracovanie
Projekt stáţe vo firmách (ESF)

Príspevok na podporu znevýhodneného
UoZ
Príspevok na dochádzku za prácou
Príspevok na presťahovanie za prácou
Príspevok na dopravu do zamestnania
Absolventská prax

Umelo vytvorené pracovné
miesto
Pracovné skúsenosti pred
vstupom na otvorený trh
práce

Verejne prospešné práce
Spoločensky účelné pracovné
miesta

Integrácia znevýhodnených UoZ v
sociálnom podniku
Príspevok na aktivačnú činnosť

Priame investície do
zvyšovania kompetencií

Rekvalifikácia

Vzdelávania a príprava pre trh práce

Poradenstvo

Poradenstvo na trhu práce

Národná sústava povolaní
Informačné a poradenské sluţby

Zdroj: Autor
Po predstavení nástrojov, ktoré sú explicitne alebo implicitne cielené na
absolventov v časti 7.1-7.3 je moţné rozdeliť jednotlivé nástroje APZ do štyroch skupín
podľa ich zamerania. Okrem poradenstva, ktoré má nezastupiteľnú úlohu v rámci
pomoci štátu nezamestnaným som rozlíšil 3 skupiny opatrení a to:
1. Nástroje, ktoré integrujú UoZ na otvorený trh práce prostredníctvom
príspevkov zamestnávateľovi alebo príspevkov priamo UoZ. Tieto nástroje
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reagujú na najčastejší dôvod neprijímania absolventov do pracovného pomeru a to
nedostatok praxe.
2. Umelo vytvorené pracovné miesta sú najčastejšie vytvárané pre UoZ, ktorí majú
minimálnu šancu uplatniť sa na otvorenom trhu práce. Ich cieľ je rovnaký ako cieľ
opatrení v 1. skupine a to, zabezpečiť nezamestnaným pracovné skúsenosti
a kompetencie s nimi spojené. Štát prostredníctvom týchto opatrení priamo investuje
do nezamestnaných tak, ţe im poskytne moţnosť získania kompetencií, ktoré by im
mal poskytnúť zamestnávateľ.
3. Priame investície do zvyšovania kompetencií sú opatrenia, ktoré sú určitou
predprípravou k vstupu na trh práce a to tak, ţe priamo (prostredníctvom rôznych
foriem vzdelávania) doplňujú nezamestnaným deficity v ich kompetenciách. Štát
týmto spôsobom priamo reaguje na ich nedostatky. Tieto opatrenia nie sú určené len
na teoretickú prípravu a získavanie profesijných znalostí, ale najmä na prípravu
praktickú.
Z tabuľky je na prvý pohľad zjavné, ţe prístupy ČR a SR podľa tohto triedenia
sú veľmi podobné.

8.6 Ako sú na tom absolventi?
Rozdiel v prístupoch je zjavný najmä v neexistencii nástroja „absolventská prax“
v ČR. V ČR neexistuje ucelený nástroj s ambíciou o plošný záber. K mladým ľuďom
a absolventom sa pristupuje rovnako ako k ostatným skupinám nezamestnaných.
Individuálny akčný plán, ktorý sa pouţíva v oboch krajinách má za cieľ pristupovať
k jednotlivým prípadom individuálne. Absolventi, ktorým chýbajú určité kompetencie,
resp. praktické skúsenosti a to ich znevýhodňuje na trhu práce, majú moţnosť vyuţívať
nástroje pre znevýhodnených uchádzačov.
V ČR môţeme za najzacielenejší nástroj boja proti nezamestnanosti absolventov
povaţovať program podporovaný ESF (program stáţe vo firmách), ktorý je explicitne
cielený na absolventov a zároveň na riešenie nedostatku pracovných skúseností tejto
skupiny. Tento začínajúci program sa dá povaţovať za obdobu absolventskej praxe na
Slovensku. Program stáţe vo firmách má ambíciu podporiť pribliţne 1/3 z počtu
absolventov, ktorý v SR vyuţili v roku 2012 absolventskú prax.
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Záver
Po opustení systému vzdelávania sa dostane absolvent do obdobia prechodu zo
školy na trh práce. Je zjavné, ţe tento prechod nie je jednoduchý. Ukázali sme si, ţe
nezamestnanosť mladých ľudí je v ČR a SR veľmi vysoká. Jedným z dôvodov vysokej
nezamestnanosti absolventov, na ktorom sa zhodujú experti, je nedostatok praxe.
Zamestnávatelia často poţadujú prax v obore a v zástupe nezamestnaných sa tí, ktorí
majú niţší ľudský kapitál, posúvajú dozadu. Zamestnávatelia aj odborníci sa v ČR
zhodli na niekoľkých dôvodoch neprijímania absolventov do pracovného pomeru.
Najčastejším hendikepom absolventov je nedostatok praxe/pracovných skúseností.
ČR sa prikláňa k cieľom EÚ a uvedomuje si kritický stav nezamestnanosti
mladých ľudí. V „Národnom programe reforiem“ deklaruje podporu opatreniam APZ,
ktoré bojujú s nezamestnanosťou mladých ľudí a absolventov. Aj napriek tomu je
momentálne nastavenie APZ v nesúlade s týmito cieľmi. Jediný nástroj, ktorý sa mi
podarilo identifikovať ako nástroj, ktorý je určený primárne absolventom a investuje do
ich ľudského kapitálu tým, ţe im ponúka pracovnú skúsenosť je „Program stáţe vo
firmách“ financovaný ESF. Okrem „klasických“ nástrojov ako je rekvalifikácia a
poradenstvo na trhu práce sa ČR nevenuje absolventom a mladým ľuďom v rámci
cieleného nástroja APZ.
Situácia absolventov na Slovensku taktieţ nie je z hľadiska výhľadov na
nájdenie zamestnania príliš pozitívna. APZ ale identifikuje absolventov škôl ako
znevýhodnených

uchádzačov

o zamestnanie

a venuje

im

viac

pozornosti.

Najvýraznejším nástrojom je absolventská prax, ktorá zasadzuje absolventov priamo do
zamestnania a tým im poskytuje potrebné pracovné skúsenosti. Nemôţem vyvodiť
záver, ţe tento prístup je efektívny, keďţe jeho deklarované ciele (na ktorých je táto
práca postavená) sa môţu líšiť od jeho reálnych dopadov v praxi.
Jeho existenciou a formulovanými cieľmi ale môţem konštatovať, ţe SR
pristupuje k nezamestnaným absolventom ako k rizikovej skupine so špeciálnymi
potrebami a tie sa im snaţí aj pomocou tohto nástroja poskytnúť.
V ČR sa po novele zákona o zamestnanosti platnej od 1.1.2012 začína vytrácať
špecifický prístup k absolventom. Naopak, ťaţisko tejto témy sa podľa môjho názoru
presúva na európsku úroveň. V ČR sa značná časť „povinností“ APZ presúva na
programy podporované ESF. Na Slovensku hrá ESF taktieţ významnú úlohu v oblasti
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nezamestnanosti. Bolo by zaujímavé sledovať, či naozaj tento trend existuje a kam sa aţ
presunie.

Summary
After leaving the education system, the graduate gets to the period of transition
from school to the labor market. It is apparent that the transition is not easy. I have
shown that youth unemployment in the Czech Republic and Slovakia is very high. One
reason for high unemployment of graduates is the lack of practice. Employers often
demand experienced employees. Employers and experts in the Czech Republic agreed
on several reasons of not hiring graduates. The biggest handicap of graduates is the lack
of practice / work experience.
In the "National Reform Programme", Czech republic declares to support
measures, which struggle with unemployment among young people and graduates.
Nevertheless, current active employment policy does not comply with these objectives.
The only measure that is designed primarily to graduates and invest in their human
capital by offering them work experience is the programme "internships in companies learning experience." funded by the ESF.
The situation of graduates in the Slovak republic is also quite negative. Active
employment policy, however, identifies graduate schools as disadvantaged job seekers
and pays more attention to them. Most prominent measure is a „graduate practice“
which puts graduates directly into jobs which give them required work experience. I
can´t conclude that this approach is effective, whereas it´s declared goals (on which this
work is built) may differ from its real impacts.
Slovakia approaches to the unemployed graduated as to a risk group with special
needs.
In the Czech Republic, after the amendment of the Employment Act valid from
1.1.2012 specific approach to graduate disappeared.
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