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Popis situace 

Stále více firem v ČR upozorňuje na kritický nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zejména 

v technických oborech. Tento alarmující stav představuje významný rizikový faktor, který může 

v buducnu vyústit ve snížení konkurenceschopnosti ČR v průmyslu, oblasti klíčové pro tuzemskou 

ekonomiku. Aktuální situaci zhoršuje nejen nepříznivý demografický vývoj, ale především klesající 

zájem o technické obory a nedostatky v systému odborného vzdělávání. Absolventům středních škol 

chybí praktické zkušenosti a znalosti reálného pracovního prostředí. Už v průzkumu ČNOPK k tomuto 

tématu ze září 2016 uvedlo 85 procent firem, že se jim nedaří najít dostatek kvalifikovaných 

odborníků s ukončeným středním vzděláním s výučním listem. Přes čtyři pětiny firem si myslí, že 

tento problém může pomoci odstranit prakticky orientované odborné vzdělávání, které z velké části 

probíhá přímo v podnicích. Tuto mizérii dokládá i fakt, že firmy už potřetí v řadě (2016-2018) 

vykázaly v našem Konjukturálním průzkumu „dostupnost kvalifikovaných pracovních sil“ až na 

samotné dno jednadvaceti investičních faktorů.   

 

 

  

 

Nachází Vaše firma v současné době na českém pracovním trhu dostatek mladých kvalifikovaných 
odborníků s následující dosaženou úrovní vzdělání? 

 

 
 

 

Může prakticky orientované odborné vzdělávání, které z velké části probíhá přímo v podnicích, 

pomoci odstranit nedostatek kvalifikovaných pracovníků? 

 

Zdroj: Průzkum ČNOPK „Nedostatek kvalifikovaných pracovníků“, 09/2016 
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 Nedostatečná kvalita absolventů středních škol, nevhodná struktura oborů: 

Hlavním nedostatkem současného systému odborného vzdělávání je nedostatečné zaměření na 

praxi, neboť odborná a praktická příprava žáků mnohde probíhá pouze ve školách a nikoli na 

pracovištích firem. Studenti nemají možnost přijít do kontaktu s reálným, často již digitalizovaným 

výrobním provozem a seznámit se se sociálním prostředím v podnicích. Nedostatečné jsou také 

komunikační dovednosti a jazyková vybavenost absolventů. 

Významným problémem je nevhodná struktura oborů vzdělání v jednotlivých školách, která 

neodpovídá potřebám pracovního trhu a požadavkům firem – školy otvírají obory, po jejichž 

absolventech není na pracovním trhu poptávka.  

 

 Nízká společenská prestiž technických oborů: 

Popularita a prestiž technických oborů v ČR jsou nízké. Střední odborné školy a učňovské obory 

jsou často vnímány jako ta nejposlednější možnost při rozhodování o budoucím studiu a povolání. 

Za tímto názorem často stojí neznalost širokých možností pracovního uplatnění a profesního růstu 

i kariérního postupu pro absolventy středních škol. Významnou roli hraje také předpojatost proti 

manuální, „špinavé“ práci, která pramení z neznalosti podoby moderních strojírenských závodů.  

 

 Nepříznivý demografický vývoj: 

Starší generace kvalifikovaných technických pracovníků v ČR odchází z pracovního trhu a současní 

absolventi technických oborů nejsou schopni při stávajícím systému vzdělávání na středních 

školách tyto pracovníky nahradit. Dovednosti a dlouholeté zkušenosti se tak nepředávají na novou 

generaci. Z demografického vývoje vyplývá, že počet žáků přicházejících do středního školství bude 

do roku 2020 víceméně stagnovat. Na trhu práce se již projevuje chronický nedostatek lidí 

s vysokoškolským a středoškolským technickým vzděláním. Hrozí tak ztráta až celé generace 

techniků, což bude mít výrazně negativní dopad na celý průmysl. Nedostatek odborných 

pracovních sil poškozuje konkurenceschopnost Česka. V budoucnu to může být důvodem k 

odchodu už existujících průmyslových podniků do jiných lokalit. 

 

 



Kontakt: 
Česko-německá obchodní a průmyslová komora: 

Bernard Bauer, Pavel Roman 
Václavské nám. 40, CZ-110 00 Praha 1 

tel: +420 224 221 200, e-mail: info@dtihk.cz 

 

Co je třeba udělat 

 Zavedení prvků duálního vzdělávání: 

ČNOPK již několik let volá po takové formě vzdělávání, která reflektuje aktuální situaci na trhu a z 

velké části probíhá přímo v podnicích. Inspirací přitom může být duální systém, ve kterém je 

praktická výuka realizována na pracovištích zaměstnavatelů. ČNOPK nepožaduje zavedení 

kompletního systému duálního vzdělávání, jak jej známe z německy mluvících zemí. Považuje 

ovšem za nezbytné, aby byly implementovány alespoň ty z jeho klíčových prvků a principů, které 

do stávajícího systému odborného vzdělávání přinesou zvýšení kvality praktické přípravy, tj. 

zapojení firem do odborného vzdělávání a větší podíl praktické přípravy v reálném pracovním 

prostředí. V průzkumu ČNOPK uvedlo 82 procent firem, že jsou ochotny převzít zodpovědnost také 

za výplatu odměn žákům. 

ČNOPK se proto zasazuje o přesunutí velké části praktické výuky do firem. Jen tak je možné zajistit, 

aby absolventi našli uplatnění na pracovním trhu a jejich vzdělání odpovídalo aktuálnímu 

technologickému vývoji.  

 Koordinace odborného vzdělávání na státní a regionální úrovni: 

Zaměstnavatelé očekávají, že se řešení problémů odborného vzdělávání bude věnovat nejen 

MŠMT, ale i další resorty. Za klíčové považují zřízení nadresortních koordinačních řídících orgánů 

na celonárodní i regionální úrovni. Na celostátní úrovni by tuto roli mohla převzít Rada 

hospodářské a sociální dohody – na vytváření zcela nové struktury není ve stávající situaci čas. 

 Změna financování odborného vzdělávání a úprava kapacit oborů: 

Je žádoucí vytvořit takový systém financování, který bude zohledňovat i kvalitu vzdělání 

a uplatnění absolventů v oboru. Finančně by měly být podpořeny méně početné a víceoborové 

třídy. Je třeba vytvořit systém predikcí kvalifikačních potřeb trhu práce, podle kterých by následně 

byla upravena struktura oborů otevíraných na středních školách. 

 Zvýšení prestiže technických oborů: 

Technickým profesím je třeba vrátit jejich společenskou prestiž. Součástí kampaně, která by kromě 

mladých lidí samotných měla oslovit také jejich rodiče, mohou být motivační opatření ve formě 

stipendijních programů, informace o možnostech uplatnění a kariérního růstu nebo také 

odpovídající nástupní platy pro čerstvé absolventy. Motivace ke studiu technických oborů by měla 

probíhat na všech stupních vzdělávání, zkvalitnit by se mělo i kariérové poradenství na školách. 

 Stáže učitelů ve firmách / zapojení odborníků z praxe do výuky: 

Praktické stáže učitelů odborného výcviku a odborných předmětů ve firmách a zapojení odborníků 

z praxe do výuky jsou důležitým předpokladem pro zkvalitnění odborného vzdělávání. K žákům se 

tak dostanou poznatky o nových technologiích a aktuální informace z podnikové praxe. Zlepšení 

odborných kompetencí učitelů prostřednictvím stáží ve firmách přispěje též ke zvýšení a upevnění 

jejich autority. 

mailto:info@dtihk.cz

