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Source / Zdroj Ekonom.cz 

Lien / Odkaz  

http://ekonom.ihned.cz/c1-63527360-technicke-obory-skomiraji-firmy-narazeji-na-

nedostatek-kvalitnich-absolventu  

   

Date / Datum  12. 2. 2015 

 

 
 

 

Technické obory skomírají. Firmy narážejí na nedostatek kvalitních absolventů 

Firmy, které hledají schopné absolventy technických oborů stojí před těžko řešitelným problémem. 

Absolventů žádaných specializací na odborných školách a učilištích je málo a navíc často nebývají 

dostatečně připraveni na praxi. 

Vyplývá to ze závěrů průzkumu Francouzsko-české obchodní komory, která oslovila 200 malých a 

středních průmyslových firem. 

Největší poptávka je po kvalifikovaných zaměstnancích se středním odborným vzděláním a vyučením. 

Třetině firem se nedaří nalézt vyučené zaměstnance, podle čtvrtiny je pak na trhu práce nedostatek 

absolventů středních odborných škol s maturitou. 

Čerstvé absolventy zaměstnávají celkem tři čtvrtiny dotázaných firem. Čtvrtina čerstvé absolventy 

nezaměstnává a to nejen kvůli nedostatečné praxi, ale i nedostatku zájmu absolventů o nabízenou 

práci. Čerstvým absolventům mimo jiné často chybí i sociální dovednosti, flexibilita či znalost cizích 

jazyků. Nejčastěji proto zaměstnávají odborníky s praxí 3 až 5 let. Průměrný věk nově přijímaných 

zaměstnanců je většinou v rozmezí 26 až 35 let, zatímco v případě stávajících zaměstnanců 36 až 45 

let. 

…  

http://ekonom.ihned.cz/c1-63527360-technicke-obory-skomiraji-firmy-narazeji-na-nedostatek-kvalitnich-absolventu
http://ekonom.ihned.cz/c1-63527360-technicke-obory-skomiraji-firmy-narazeji-na-nedostatek-kvalitnich-absolventu
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Source / Zdroj Deník 

Lien / Odkaz  

http://www.denik.cz/ekonomika/prumyslovym-podnikum-podle-pruzkumu-chybi-

vyuceni-a-stredoskolaci-20150214.html   

   

Date / Datum  12. 2. 2015 

 

 
 

Průmyslovým podnikům podle průzkumu chybí vyučení a středoškoláci 

 

Praha – Průmyslovým podnikům chybí vyučení a odborně vzdělaní středoškoláci, ukázal 

průzkum Francouzsko-české obchodní komory. Její ředitel Jaroslav Hubata-Vacek na čtvrteční tiskové 

konferenci uvedl, že řešení by nemělo být jen úkolem státu, ale i firem samotných.  

 

"  

 

Do průzkumu Francouzsko-české obchodní komory se v listopadu a prosinci 2014 zapojily dvě stovky 

malých a středních podniků. Třetina z nich uvedla, že se jim nedaří nalézt vyučené zaměstnance. 

Čtvrtina pociťuje nedostatek absolventů středních odborných škol. Naopak polovina uvedla, že jí 

nechybí ani nekvalifikovaní lidé se základním vzděláním, ale ani gymnazisté a vysokoškoláci.  

 

Čtvrtina firem nezaměstnává čerstvé absolventy. Poukazuje především na to, že jim chybí praktické 

znalosti. "Asi jsou učiliště a střední odborné školy stále ještě příliš teoretické," poznamenal k tomu 

ředitel komory. Jako nedostatkové profese jmenovali vedoucí pracovníci podniků zámečníky, svářeče, 

obráběče kovů, zedníky a elektrikáře. Situace se přitom podle nich v nejbližších deseti letech 

nezlepší.  

 

Stát by měl podle zaměstnavatelů propagací zvýšit atraktivitu technických oborů, podporovat odborné 

školy formou dotací a stipendií a změnit systém školství. Ministerstvo školství klade důraz na zlepšení 

odborného vzdělávání v technických oborech, letošek ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy 

vyhlásilo Rokem technického vzdělávání. Ministr Marcel Chládek (ČSSD) chce letos dokončit změnu 

http://www.denik.cz/ekonomika/prumyslovym-podnikum-podle-pruzkumu-chybi-vyuceni-a-stredoskolaci-20150214.html
http://www.denik.cz/ekonomika/prumyslovym-podnikum-podle-pruzkumu-chybi-vyuceni-a-stredoskolaci-20150214.html
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financování regionálního školství, která by přinesla více peněz učilištím a středním školám s obory 

žádanými na trhu práce.  

Vzdělávací programy  

 

Ředitel Francouzsko-české obchodní komory Hubata-Vacek však upozornil, že by se na zlepšení 

situace měly podílet i firmy. Osmdesát procent z nich uvedlo, že nemá vlastní vzdělávací programy. 

"Tady si myslíme, že je prostor tyto aktivity podpořit. Máme v úmyslu hledat ty, které to dělají, a 

zviditelnit je," poznamenal.  

 

Představy firem se omezují na zhruba desetiletý horizont. Současní absolventi učilišť a středních škol 

by se přitom na trhu práce měli pohybovat minimálně 40 let. Na tak dlouhou dobu je podle Hubaty-

Vacka obtížné předpovídat vývoj. Příklady ze západní Evropy však podle něj dokazují, že je potřeba 

průmysl podporovat. Německá ekonomika postavená na tomto sektoru se s krizí vypořádala lépe než 

Francie, kde dominují služby.  

 

Ministerstvo školství vyvíjí tlak, aby se učiliště a střední odborné školy proměnily k lepší uplatnitelnosti 

na trhu práce. Na druhé straně stojí výhrady některých odborníků, podle nichž je v rychlém pokroku 

pro absolventy užitečnější všeobecné vzdělání přinášející větší flexibilitu."  

 

 

 

 

Source / Zdroj Český rozhlas Plus 

Lien / Odkaz http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3314641 

Date / Datum  12. 2. 2015 

 

Interview with Jarolav Hubata-Vacek, covering aspects of the research results. 
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Source / Zdroj Radio Prague 

Lien / Odkaz http://www.radio.cz/fr/rubrique/economie-commerce/un-enseignement-

professionnel-de-qualite-est-une-necessite-pour-lindustrie-tcheque  

Date / Datum  12. 2. 2015 

 

  

http://www.radio.cz/fr/rubrique/economie-commerce/un-enseignement-professionnel-de-qualite-est-une-necessite-pour-lindustrie-tcheque
http://www.radio.cz/fr/rubrique/economie-commerce/un-enseignement-professionnel-de-qualite-est-une-necessite-pour-lindustrie-tcheque
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Source / Zdroj iProsperita 

Lien / Odkaz  

http://www.iprosperita.cz/firmy/5616-prumyslovym-firmam-chybi-odbornici  

    

Date / Datum  13. 2. 2015 

 

 

 

 
 

Průmyslovým firmám chybí odborníci 

 

Pátek, 13. února 2015 

Francouzsko-česká obchodní komora oslovila malé a střední průmyslové firmy v průzkumu 

zaměřeném na stav a kvalitu českého technického vzdělávání. Většina dotazovaných firem 

zaměstnávajících čerstvé absolventy odborných škol a učilišť naráží na jejich nedostatečnou 

praktickou připravenost. Již dnes pociťují firmy nedostatek některých profesí a tato situace se podle 

nich v budoucnu nezlepší. Hlavním důvodem, proč budou řemesla v budoucnu chybět, je nezájem 

mladých lidí o studium technických oborů. Situaci podle nich může pomoci zlepšit stát především větší 

propagací technických oborů a zvýšením jejich atraktivity. Nadpoloviční většina zaměstnavatelů 

organizuje vlastní doplňkové vzdělávací programy. 

Největší poptávka ze strany dotazovaných průmyslových firem je po kvalifikovaných zaměstnancích 

se středním odborným vzděláním či vyučením. Polovina firem naopak nepotřebuje pracovní sílu se 

základním, středním všeobecným vzděláním s maturitou a vysokoškolským vzděláním. Třetině firem 

se nedaří nalézt vyučené zaměstnance, zatímco čtvrtina pociťuje nedostatek absolventů středních 

odborných škol s maturitou.  Hlavním důvodem je nezájem o studium technických oborů a nabízenou 

práci v této oblasti. 

  

http://www.iprosperita.cz/firmy/5616-prumyslovym-firmam-chybi-odbornici
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Source / Zdroj ČTK 

Lien / Odkaz  

http://www.zet.cz/tema/prmyslov-podniky-maj-nedostatek-stedokolk-a-vyuench-

problm-by-mly-eit-i-firmy-3961  

   

Date / Datum  12. 2. 2015 

 

 

 
 

 

Průmyslové podniky mají nedostatek středoškoláků a vyučených, problém by měly řešit i firmy 

Průmyslové podniky čelí podle průzkumu Francouzsko-české obchodní komory nedostatku odborně 

vzdělaných středoškoláků. Podle jejího ředitele Jaroslava Hubaty-Vacka by řešení nemělo být pouze 

úkolem státu, ale i samotných zaměstnavatelů.  

Do průzkumu Francouzsko-české obchodní komory se v listopadu a prosinci 2014 zapojily dvě stovky 

malých a středních podniků. Třetina z nich uvedla, že se jim nedaří nalézt vyučené zaměstnance. 

Čtvrtina pociťuje nedostatek absolventů středních odborných škol. Naopak polovina uvedla, že jí 

nechybí ani nekvalifikovaní lidé se základním vzděláním, ale ani gymnazisté a vysokoškoláci. 

Čtvrtina firem nezaměstnává čerstvé absolventy. Poukazuje především na to, že jim chybí praktické 

znalosti. „Asi jsou učiliště a střední odborné školy stále ještě příliš teoretické,“ poznamenal k tomu 

ředitel komory. Jako nedostatkové profese jmenovali vedoucí pracovníci podniků zámečníky, svářeče, 

obráběče kovů, zedníky a elektrikáře. Situace se přitom podle nich v nejbližších deseti letech nezlepší.  

http://www.zet.cz/tema/prmyslov-podniky-maj-nedostatek-stedokolk-a-vyuench-problm-by-mly-eit-i-firmy-3961
http://www.zet.cz/tema/prmyslov-podniky-maj-nedostatek-stedokolk-a-vyuench-problm-by-mly-eit-i-firmy-3961
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Source / Zdroj Blesk 

Lien / Odkaz  

http://www.blesk.cz/clanek/live-ekonomika/302101/prumyslovym-podnikum-podle-

pruzkumu-chybi-vyuceni-a-stredoskolaci.html    

Date / Datum  12. 2. 2015 

 

 

 
 

  

http://www.blesk.cz/clanek/live-ekonomika/302101/prumyslovym-podnikum-podle-pruzkumu-chybi-vyuceni-a-stredoskolaci.html
http://www.blesk.cz/clanek/live-ekonomika/302101/prumyslovym-podnikum-podle-pruzkumu-chybi-vyuceni-a-stredoskolaci.html
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Source / Zdroj ČIA 

 
 

Date / Datum  12. 2. 2015 

 

 

 

FČOK: Většina průmyslových MSP má vlastní vzdělávací programy 

 

Většina dotazovaných firem zaměstnávajících čerstvé absolventy odborných škol a učilišť naráží na 

jejich nedostatečnou praktickou připravenost. Vyplývá to z průzkumu Francouzsko-české obchodní 

komory (FČOK), která oslovila malé a střední podniky (MSP) v průmyslu. Situaci dle respondentů 

může zlepšit stát především větší propagací technických oborů. Nadpoloviční většina zaměstnavatelů 

organizuje vlastní doplňkové vzdělávací programy. 
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Source / Zdroj Ekonom 

 
 

Date / Datum  12. 2. 2015 

 

 

 

Vyučit se technikem? Jedině když mi zaplatíte 

 

Firmy se potýkají s nedostatkem kvalitních absolventů technických oborů. Přispívat na jejich vzdělání 

se jim ale nechce. 

Do rozměrného lisu sype sedmnáctiletý učeň Jan Mathauser plastový granulát, z něhož záhy vznikne 

umělohmotná trubička. Mladý učeň ji následně kontroluje podle vzoru. Pokud by něco nesedělo, měl 

by být schopný vstřikovací lis přenastavit. "Upravujeme různé parametry jako otevřenost formy, teplotu 

pro roztavení materiálu nebo třeba rychlost otáček," vysvětluje. Právě toto se v budoucnu velmi 

pravděpodobně stane i jeho povoláním. Na učilišti v Domažlicích totiž studuje na strojního mechanika 

se zvláštním zaměřením na vstřikování plastů. Tuto specializaci přitom nikde jinde v republice 

nezíská.  

Domažlické učiliště se před šesti lety domluvilo na úzké spolupráci s firmou Gerresheimer, jež dodává 

zdravotnické plastové pomůcky. Podniku s německými kořeny se tak povedlo do českého prostředí 

přenést prvky duálního vzdělávání, neboť si za souhry se školou zřídila obor ušitý na míru svým 

požadavkům. Praktická výuka tak vedle školních dílen probíhá také v provozovnách firmy. Odborníci z 

Gerresheimeru se navíc podíleli na tvorbě školních osnov, a firma dokonce nadaným učňům vyplácí 

měsíční stipendia. 

Technikem jedině za peníze Ačkoli Gerresheimer nalezl s domažlickým učilištěm společnou řeč a 

rychle se dohodl na zřízení oboru, počáteční zájem žáků byl minimální. "První tři roky jsme nemohli 

přesvědčit rodiče, že obor je lukrativní," přiznává Václava Váchalová, která se ve firmě o učně stará. 

Podle ní se na tom podepsala také domněnka, že strojní mechanik patří ke špinavým oborům.  

S nepříznivou reakcí se setkala také strojírenská společnost Motor Jikov z Českých Budějovic. 

Podobně jako Gerresheimer také jí se povedlo navázat intenzivní spolupráci se zdejší průmyslovkou. 

Oběma firmám nakonec nezbylo nic jiného než potenciální učně nalákat na peníze. A výsledek se 

záhy dostavil. Jakmile podniky zavedly pro šikovné žáky stipendijní program, zájem o obory se začal 

zvyšovat. Zatímco do prvního ročníku se firmě Gerresheimer přihlásilo 12 zájemců, jež škola také 

přijala, v loňském roce chtělo obor studovat už téměř 30 dětí.  

Váchalová přiznává, že si technické vzdělání bez finanční motivace představit nedokáže. Podobně na 

situaci nahlíží také ředitel českobudějovické průmyslovky Jan Šindelář. Když k němu přicházejí rodiče 

budoucích žáků, často na stipendia směřují už první dotazy. "Kdyby měl žák do školy dojíždět, jsou to 

pro ně zajímavé peníze, které jim pokryjí náklady na dopravu a ubytování," domnívá se.  

Podle analýzy projektu Pospolu, jenž řeší kooperaci mezi podniky a školami, se ale firmy do finanční 

podpory učňů příliš nehrnou. Ačkoli velké společnosti jako například Siemens nebo třeba Bosch 

stipendijní programy nabízejí, až 71 procent firem se nechce na přípravě studentů finančně podílet. 

Tyto příspěvky by přitom mohly zájem dětí o technické obory zvýšit.  

Výše stipendií se odvíjí od prospěchu a docházky. Vedle toho podniky učňům platí za práci, kterou 

během praxe vykonají. "Stipendium poskytujeme do pěti tisíc, další dva až tři tisíce si žák může 
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odnést za práci," prozrazuje Věra Vrchotová z Motoru Jikov. Některým učňům navíc drobnými penězi 

přispívají také krajské úřady, které aby podpořily technické obory, zavedly vlastní programy. Zatímco 

ale v Gerresheimeru vyplácejí mladým technikům stipendia všem v ročníku, v Motoru Jikov si vybírají 

jenom ty nejnadanější, nyní strojírenský podnik sponzoruje celkem 15 dětí.  

Ačkoli by finanční příspěvky měly hrát hlavně motivační roli, ředitelka domažlického učiliště Zdeňka 

Buršíková upozorňuje, že mohou vyvolat i efekt opačný. Rodiče totiž začnou na děti vyvíjet pod 

vidinou peněz nepřiměřené požadavky, jimž ne každý vyhoví. "Učni se následně naopak škole a praxi 

raději vyhýbají. Firma pak s nimi rozváže smlouvu," varuje ředitelka. Rodiče totiž podepisují s firmou 

smlouvu o stipendiu, na kterou škola nemá nejmenší vliv a v níž se rodiče zavážou, že jejich potomek 

po totožnou dobu, kdy mu podnik vyplácel příspěvky, bude ve firmě po skončení školy také pracovat. 

Kdyby se například chtěl přestěhovat, peníze by musel vrátit. Věra Vrchotová z Motoru Jikov přiznává, 

že v jednom případě už tato situace nastala, když se vyučený mladík raději rozhodl pro práci v 

Německu. Ve firmě Gerresheimer si ale tímto způsobem k sobě zavázali pouze první generaci učňů, 

současné třeťáky. Učňové ani jejich rodiče v tom ale nevidí překážku. Jsou naopak rádi, že až školu 

dokončí, mají jisté zaměstnání.  

A zase peníze...  

Ne každá firma si ale může dovolit hradit učňům stipendia. Problém může nastat hlavně u menších 

firem. Jak vyplývá z průzkumuFrancouzsko-české obchodní komory, firmy si sice berou učně na 

praxe, ovšem konkrétní studenty podporuje jen 13 procent malých a středních podniků. "Malé podniky 

řeší hlavně zakázky, na žáky nemají dostatek času ani peněz,” upozorňuje předseda Asociace malých 

a středních podniků Karel Havlíček.  

V případě finančního zajištění spolupráce škol a firem by se k lepší systémové podpoře přikláněl také 

Jan Šindelář, ředitel průmyslové školy v Českých Budějovicích. Když totiž například pošle některého 

ze svých mistrů do podniku na stáž, musí za něho najít suplování, čímž mu vznikají nové náklady. 

"Stát se sice snaží o pomoc, ale nesystémově přes projekty, u nichž je obrovská administrativa," 

stěžuje si Šindelář.  

Firma je na tom podobně. Na vzdělávání učitelů musí vyhradit pracovníka, který by se ale za běžných 

okolností věnoval své práci. Věra Vrchotová z Motoru Jikov přiznává, že zpočátku se někteří 

zaměstnanci netvářili příliš nadšeně na to, že by se měli starat ještě o učně. Zkušeným pracovníkům 

nakonec připlatili.  

Od loňského roku si ale firmy mohou za každého učně a nově pořízený majetek pro účely školních 

praxí uplatnit daňové odpočty. Zjednodušit by se měl i problém s lékařskými prohlídkami, jež musí 

před praxí každý žák absolvovat pro všechny firmy zvlášť. Pokud příslušnou novelu školského zákona 

schválí sněmovna, měla by stačit pouze jedna kontrola. Uznat půjde i tu z přihlášky ke studiu.  
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http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/prumyslovym-podnikum-podle-

pruzkumu-chybi-vyuceni-a-stredoskolaci/1180540?utm_Source / 

Zdroj=rss&utm_medium=feed   

 

Date / Datum  12. 2. 2015 
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http://student.finance.cz/zpravy/finance/437730-ceske-prumyslove-firmy-narazi-na-

nedostatek-a-kvalitu-absolventu-technickych-oboru/  

  

Date / Datum  12. 2. 2015 
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http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mladi-po-skole-pry-casto-pohrdaji-

nabizenou-praci-Zde-jsou-nevesela-cisla-361659   

Date / Datum  12. 2. 2015 
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http://moravskehospodarstvi.cz/article/nezarazene/mlade-nezajimaji-technicke-

obory-stezuji-si-firmy-a-lobbuji-za-jejich-propagaci/  

  

Date / Datum  12. 2. 2015 
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