
Experti radí, jak zachránit trh práce. 

Přizpůsobit se musí školy, firmy i 

zaměstnanci  
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Trh práce se výrazně mění. Některé profese se stávají minulostí, o jiné je naopak stále větší 

zájem. Řada zaměstnavatelů už teď nemůže najít na volné místo vhodného člověka. Podle 

expertů trh práce zachrání legislativní změny, přenastavený systém vzdělávání a opomíjené 

skupiny starších lidí a rodičů s malými dětmi. Adaptovat se budou muset školy, firmy i 

samotní zaměstnanci.  

 

 
Ilustrační snímek | Foto: iStock  

 

Podle letošní studie s názvem Budoucnost českého pracovního trhu společností Boston 

Consulting Group a Aspen Institute Central Europe přijde o práci do roku 2030 přibližně 330 

tisíc současných zaměstnanců, dalších zhruba 700 tisíc bude zánikem pracovní pozice 

ohroženo. O jejich profese nebude zájem. 

Související  
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Jak si v práci zajistit vyšší mzdu. Vytáhněte smrdutou rybu na stůl, radí 

vyjednavač  

 
 

Týká se to například pracovníků ve výrobě, dopravě a skladování. Také prodavačů a úředníků 

v logistice, stejně jako specialistů v oblasti financí. 

Naopak se očekává, že vznikne asi půl milionu nových pracovních míst pro řemeslníky, 

kvalifikované pracovníky ve stavebnictví, analytiky a softwarové vývojáře. Problém je, kde 

lidi na tyto pozice vzít. 

Podle expertů pomůže změna systému vzdělávání a rekvalifikací a lepší podmínky pro 

zaměstnávaní starších lidí a rodičů s malými dětmi.  

reklama 

Ve škole to začíná 

České školství je dlouhodobě kritizováno za neschopnost přizpůsobit se potřebám trhu 

práce. S tím má pomoci i Národní plán obnovy, který počítá s vysokou finanční injekcí do 

vzdělávání. Miliardy korun míří do adaptace školních programů a posílení digitálních 

dovedností žáků i učitelů.  

"Naše škola je zapojena do řady grantů a projektů, jejichž nositelem je kraj, ministerstva či 

Evropská unie. Rozptyl těchto projektů sahá od podpory odborného vzdělávání, finanční a 

ICT gramotnosti žáků přes podporu v materiálně technickém vybavení školy a dílen až po 

zahraniční pracovní stáže žáků po celé Evropě," říká ředitel Střední odborné školy Jarov 

Miloslav Janeček. 

Související  

 

Stát chce nalákat důchodce na trh práce. Nabízí slevu na pojistném a tím i více 

peněz  
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Přehled  

 

Nabídnout zcela nový školní obor ale není pro školu jen tak. "Obvykle je třeba zhruba roční 

předstih žádosti od plánovaného data spuštění oboru, respektive spuštění náboru žáků," 

vysvětluje Janeček. "Danou žádost je třeba odůvodnit a doložit, že má škola dostatečné 

personální i materiální kapacity. Souhlasné stanovisko musí dát i zástupci kraje, případně 

hlavního města Prahy," vysvětluje. 

Častější než akreditace zcela nového oboru je tak podle něj vytvoření nového školního 

vzdělávacího programu. "U nás na škole se například jedná o dvě samostatná zaměření v 

rámci učebního oboru zedník. Jedno zaměření je zedník a druhé zedník - obkladač, a to právě 

z důvodu, že obkladač není podle legislativy samostatný učební obor," říká ředitel Janeček.  

S požadavkem na nový vzdělávací program nejčastěji přichází odborné cechy a společenstva 

jednotlivých oborů a pak také zástupci firemního sektoru. "Poslední roky máme naplněné 

všechny učební i studijní obory. Situace je tak napjatá, že v minulém školním roce byl v naší 

škole převis zájemců o studium i u učebních oborů, kde to dříve nebylo zvykem. Například u 

učebního oboru zedník jsme z důvodu kapacity museli odmítnout polovinu uchazečů," dodává 

Janeček.  

NextGenerationEU 

S adaptací školních programů na nové potřeby trhu práce mohou pomoci i peníze z Evropské 

unie. Plán NextGenerationEU, který na konci roku 2020 představila Evropská komise, má 

podpořit hospodářské oživení unijních zemí oslabených pandemií covidu-19. A mezi mnoha 

oblastmi, na které plán cílí, patří právě i změna systému vzdělávání. Školy mohou čerpat 

peníze například z Operačního programu Jan Amos Komenský, na který půjde 28 miliard 

korun.  

Zásadní je spolupráce se zaměstnavateli 

Nemusí jít ale jen o změny učebních oborů. Někdy stačí pro dobré uplatnění studentů na trhu 

práce spolupráce s firmami. Jedná se o takzvané duální vzdělávání.  

"Odpovědnost za část praktické výuky žáka přebírá přímo firma a žák je tak v kontaktu s těmi 

nejnovějšími zařízeními a technologiemi v oboru a podílí se na reálných zakázkách firmy. 

Studenti jsou vtaženi do děje, pracují na něčem reálném, což je vždy zajímavější než dělat jen 

školní projekty," popisuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.  

Související  
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Od pár tisíc až po čtvrt milionu. Jaké jsou nejhůře a nejlépe placené práce v 

Česku  

 
Přehled  

 

Podle viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzy duální vzdělávání funguje velmi 

dobře v Německu a Rakousku. "Jeho legislativní ukotvení by tak i u nás mohlo přispět k 

zatraktivnění stavebních, potažmo celkově technických oborů. Ostatně v samotném 

programovém prohlášení vlády je uvedena podpora rozvoje spolupráce škol s komerční 

sférou. Je na čase, aby se stanovil legislativní rámec s aktivní finanční podporou ze strany 

státu," navrhuje Prouza.  

I zmíněná střední škola na Jarově se zaměstnavateli čile spolupracuje. "Jde o spolupráci zcela 

zásadní, nenahraditelnou a oboustranně výhodnou. Díky tomu pak absolventi nemají problém 

s uplatněním na trhu práce. Kdo z našich absolventů je spolehlivý a pracovat chce, uplatnění 

ve svém oboru najde, a to s příslibem adekvátního odměňování i do budoucna," dodává ředitel 

Janeček. 

Při práci studium 

Na trhu práce ale už nebude stačit jen vzdělání dosažené ve škole. Lidé se budou muset učit i 

v práci. Česko se dnes řadí mezi země s nejnižším procentem dospělé populace, která se 

průběžně a dlouhodobě vzdělává. 

Podle statistik Evropské komise se u nás v roce 2021 pravidelně měsíčně vzdělávalo pouze 

5,8 procenta dospělých, což je pod průměrem unie, který je 10,8 procenta. Lidé, kteří chtějí 

být v budoucnu na trhu práce úspěšní, by se měli vedle pracovních dovedností dál 

zdokonalovat v informačních technologiích, měli by se učit jazyky. 

Související  

 

Ukrajinci mohou do lékařství i školství. Česko tomu ale nejde naproti, tvrdí 

ekonomka  
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Podíl pracovních pozic, které budou vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti, se zvýší 

ze současných 54 až na 92 procenta v roce 2030. Stejně tak více žádaná bude znalost jazyků, 

zvláště pak angličtiny. 

Evropská unie doporučuje, aby se v každé zemi do roku 2030 pravidelně vzdělávalo 60 

procent dospělých. Vyčlenila na to finanční prostředky ve výši desítek miliard eur. U nás lze 

čerpat peníze například z Evropského sociálního fondu plus (ESF+), konkrétně operačního 

programu Zaměstnanost plus, který je zaměřený na investice do lidského kapitálu. 

Zaměstnanci se učit nechtějí 

Vzdělávání dospělých ale v Česku naráží na překážky, zejména pak na nezájem ze strany 

zaměstnanců. Stejně tak lidé nestojí o rekvalifikace, které by jim umožnily v budoucnu dělat 

něco zcela jiného než doposud. Podle průzkumu personální společnosti Předvýběr.cz 

rekvalifikaci odmítá více než polovina lidí. Čtyři z deseti lidí hodlají až do důchodu vydržet v 

současné profesi a další dva očekávají, že je dnešní práce bude živit víc než deset let.  

Český systém rekvalifikačních programů navíc ne vždy odpovídá potřebám trhu. Zvláště u 

profesí, kde je potřeba odborná praxe na profesionálních strojích. Tu nejsou vzdělávací 

instituce mnohdy schopné zajistit.  

Související  

 

Pětina firem chce propouštět. Radši snižte platy a zaměstnance hýčkejte, radí 

experti  

 
 

"Zaměstnavatelé si stěžují na nedostatečné zapojení do systému rekvalifikací, včetně 

nevyhovujícího rozsahu praktické přípravy v rámci vzdělávacích kurzů. U odborného rozvoje 

zaměstnanců přímo na pracovištích zaměstnavatele je problém, že musí být vedené v 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/prospero-kvalita-trhu-prace/r~44a9881a512011ed93abac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/prospero-kvalita-trhu-prace/r~44a9881a512011ed93abac1f6b220ee8/
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/cs/co-je-esf
https://zpravy.aktualne.cz/finance/petina-firem-chce-propoustet-radsi-snizte-platy-a-zamestnanc/r~b6b438d44e1311ed9ae20cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/finance/petina-firem-chce-propoustet-radsi-snizte-platy-a-zamestnanc/r~b6b438d44e1311ed9ae20cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/finance/petina-firem-chce-propoustet-radsi-snizte-platy-a-zamestnanc/r~b6b438d44e1311ed9ae20cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/finance/petina-firem-chce-propoustet-radsi-snizte-platy-a-zamestnanc/r~b6b438d44e1311ed9ae20cc47ab5f122/


akreditovaném programu, přitom v řadě případů zaměstnavatelé vyžadují jiný typ a způsob 

vzdělávání, než je stanoveno," říká ředitelka odboru projektů, vzdělávání a výzkumu 

Hospodářské komory Helena Úlovcová. 

I Úřady práce přitom mohou na rekvalifikace čerpat evropské peníze. Nyní například běží 

výzva Integrované územní investice - zaměstnanost, která je určena právě na podporu 

rekvalifikací či dalšího vzdělávání, a tedy na zvýšení zaměstnanosti. 

Pomůžou i odstrkované skupiny a cizinci 

Celkový nedostatek zaměstnanců na trhu práce je nutné řešit také legislativními změnami, 

které nalákají více zejména starších pracovníků, penzistů a žen pečujících o malé děti. Těm se 

musí podle odborníků nabídnout především kratší a flexibilních úvazky, které jim usnadní 

setrvání nebo návrat do práce.  

Související  

 

Stát zvýhodnil úvazky pro odstrkované. Myšlení firem to nezmění, bojí se 

odborníci  

 
 

"Flexibilní formy práce, tedy zkrácené pracovní doby, prodloužené dovolené, sick-days, ale 

také garance rostoucí mzdy se velmi osvědčilo v obchodě. Zvýšil se počet zaměstnaných 

matek, včetně těch na mateřských dovolených, a vyšší stabilita zaměstnání obecně. V tomto je 

obchod inspirací. Zvládl to přitom během několika málo let," říká Tomáš Prouza.  

Stejně tak je nutné nebát se přijmout i více pracovníků ze zahraničí. V současné době u nás 

pracuje přes 600 tisíc cizinců. Hospodářská komora a další profesní organizace žádají o 

navýšení kvót na přijetí cizinců ze zahraničí. "V loňském roce ze strany zaměstnavatelů zájem 

o pracovníky z ciziny meziročně vzrostl o čtvrtinu. Nejčastěji žádané profese pocházejí z 

oblasti stavebnictví, skladování, dopravy, stravování a výroby," uvádí mluvčí komory 

Miroslav Diro.  

Beze změn může nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací zpomalit růst české ekonomiky a 

životní úrovně. "Celkem se může jednat o více než 1,2 procentního bodu ročně. To při 

současném trendu vývoje HDP znamená, že v roce 2030 by výkon ekonomiky byl nižší až o 

600 miliard korun oproti situaci, kdy dokážeme držet s těmito změnami krok," uzavírá studie 

Budoucnost českého pracovního trhu. 

https://zpravy.aktualne.cz/finance/stat-navrhl-vyhodne-uvazky-pro-odstrkovane-mysleni-firem-to/r~9153c386456f11ed8980ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/finance/stat-navrhl-vyhodne-uvazky-pro-odstrkovane-mysleni-firem-to/r~9153c386456f11ed8980ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/finance/stat-navrhl-vyhodne-uvazky-pro-odstrkovane-mysleni-firem-to/r~9153c386456f11ed8980ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/finance/stat-navrhl-vyhodne-uvazky-pro-odstrkovane-mysleni-firem-to/r~9153c386456f11ed8980ac1f6b220ee8/


Přehled vybraných výzev na čerpání dotací z EU na 

vzdělávání 

V aktuálně platném monitorovacím období 2021 až 2027 lze čerpat dotace z EU v takzvaných 

Operačních programech, a to na různá odvětví, která spravují jednotlivá ministerstva. 

Každý tento program má své zacílení na určité priority. Oblast vzdělávání pokrývají podle 

společnosti Everesta, zaměřené na pomoc s čerpání dotací, hlavně dva operační programy: 

1) OP Jan Ámos Komenský (opjak.cz) 

Priorita 2 Vzdělávání - určeno především pro školy (vysoké, střední, základní i mateřské), 

hlavními cíli jsou: 

 Modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních 

vzdělávací soustavy. 

 Zatraktivnění učitelské profese prostřednictvím zkvalitňování pregraduálního 

vzdělávání a podpory začínajících učitelů i jejich dalšího vzdělávání a profesního 

rozvoje. 

 Zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížení segregace, 

nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání. 

Budoucí výzvy viz opjak.cz/harmonogram-vyzev/ Příklady: 

 výzva Škola hrou - implementace inovovaného kurikula (březen 2023) 

- zaměřená na zavádění  inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a forem 

vedoucích k rozvoji kritického a kreativního myšlení dětí, žáků a studentů a posílení 

formativního hodnocení, spolupráci mezi školami 

 výzva Akční plánování v území I (červen 2023) - zaměřená na aktivity vedoucí k 

zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Podpora 

funkční gramotnosti v celoživotním učení. 

2) OP Zaměstnanost+ (www.esfcr.cz/opz-plus) 

Priorita 1 Budoucnost práce - určeno na podporu vzdělávání osob na trhu práce (zaměstnanci 

firem) i těch, kteří zatím hledají své uplatnění (nezaměstnaní, absolventi škol, rodiče) 

Specifický cíl 1.1- zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče 

o zaměstnání, zejména mladé lidi a osoby s znevýhodněním na trhu práce (zdravotní, 

věkové…) 

 Podpora uplatnění na trhu práce pro všechny uchazeče o zaměstnání, kteří mají 

problém práci najít nebo si ji udržet (motivační aktivity, rekvalifikace atd.) 

 Zejména starším osobám, osobám se zdravotním postižením, bez kvalifikace nebo s 

nízkým vzděláním, pečujícím o děti nebo o své blízké budou poskytovány služby šité 

na míru jejich potřebám, včetně podpory tvorby vhodných pracovních příležitostí 

http://opjak.cz/
http://opjak.cz/harmonogram-vyzev/
http://www.esfcr.cz/opz-plus


Specifický cíl 1.3- prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, 

aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na 

zdravotní rizika 

 Vzdělávání pracovníků v podnicích nejen pro stávající potřeby zaměstnavatele, ale 

rovněž k budoucímu dalšímu uplatnění na měnícím se trhu práce 

 Příprava zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny vyvolané technologickým 

pokrokem, dopady zvýšené ochrany životního prostředí a stárnutím společnosti (Práce 

4.0.) 

Zdroj: Everesta 

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/promeny-ceska/experti-radi-jak-zachranit-trh-prace-

adaptovat-se-musi-skoly/r~19fb455e76fa11ed93abac1f6b220ee8/ 

 

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/promeny-ceska/experti-radi-jak-zachranit-trh-prace-adaptovat-se-musi-skoly/r~19fb455e76fa11ed93abac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/promeny-ceska/experti-radi-jak-zachranit-trh-prace-adaptovat-se-musi-skoly/r~19fb455e76fa11ed93abac1f6b220ee8/

