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Metodika využitá při vypracování prognózy vznikla v rámci mezinárodního projektu Regular 
Forecasting of the Training Needs: Comparative Analysis, Elaboration and Application of 
Methodology - Pravidelné předvídání vzdělávacích potřeb: srovnávací analýza, vypracování a 
aplikace metodologie, s finanční podporou Evropské komise pod vedením Národní 
observatoře zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. a za přímé 
účasti CERGE-EI (Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání Univerzity 
Karlovy), ROA (Výzkumné centrum pro vzdělávání a trh práce) Univerzita Maastricht, 
Holandsko a ESRI (Ústav pro ekonomický a sociální výzkum), Irsko. Evropská komise 
neodpovídá za výsledky a využití této metodiky. 
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1. ÚVOD 
 

Model Výzkumného centra pro vzdělání a trh práce při univerzitě v Maastrichtu 
(ROA) byl upraven na naše podmínky pracovníky CERGE-EI UK (proto se v dalším 
označuje jako „model ROA-CERGE“, či zkráceně jako „model“). Je založen na odhadu a 
analýze toků které určují nabídku pracovních míst a poptávku po pracovních silách na trhu 
práce. 

Model ROA - CERGE odhaduje v současnosti poměry na trhu práce v České 
republice v letech 2006 až 2010. Klade si za cíl vytvořit větší transparentnost trhu práce a 
pomáhat všem, kteří na něj vstupují či se na něm potřebují z profesních důvodů orientovat.  

Cílem této zprávy je popsat současný stav vývoje modelu, provést prognózu 
vzdělanostních potřeb a upozornit na nedostatky, které je třeba odstranit. 

 
Z analýzy souborů Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) a dalších vstupních dat 
odhadujeme tyto údaje o trhu práce: 

 
• Průměrný počet zaměstnaných v prvních dvou čtvrtletích roku 2005 je 4 730 tisíc osob.  
• V období mezi lety 2006 až 2010 odhadujeme poptávku po práci na 793 tisíc pracovních 

míst.  
• Z nich 238 tisíc míst vznikne expanzí průmyslu a služeb.  
• 555 tisíc míst se uvolní odchody do důchodu, na mateřské dovolené a z podobných 

důvodů.  
• Na tento trh práce budou vstupovat absolventi škol, jejich počet v období 2006 až 2010 

odhadujeme na 661 tisíc. 
• Lze očekávat i zájem o práci asi 191 tisíce nezaměstnaných, kteří jsou v současnosti v 

nezaměstnanosti méně než jeden rok. 
 
Z uvedených dat je patrné, že trh práce bude v uvedeném období napjatý, protože 

v některých vzdělanostních a zaměstnanostních kategoriích bude převažovat nabídka práce 
nad poptávkou. 

 
Model analyzuje trh práce hlouběji. Popisuje jej z hlediska specificky vzdělaných 

příchozích a také z hlediska zaměstnavatelů poptávajících pracovníky s určitým vzděláním. 
Pro příchozí na trh práce se odhaduje šance pro získání vhodného zaměstnání a šance 
zaměstnavatelů specificky vzdělané pracovníky najít.  

  
Výsledky mají sloužit decizní sféře k tvorbě opatření na odstranění nerovnováhy na 

trhu práce a mají také pomáhat s volbou oboru studia žákům a studentům.  
 
Výsledky prognózy vzdělanostních potřeb nelze dosud uvolnit. Hlavním důvodem je 

velký rozptyl výsledků pro některé vzdělanostní a zaměstnanostní klastry a z toho vyplývající 
nutnost sdružit je ve větší celky. Tyto důvody jsou popsány v textu zprávy tam, kde se 
popisují slabá místa modelu, převážně při odhadování náhradní a expanzní poptávky.  
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2. MODEL ROA - CERGE V ROCE 2005 
 

Model odhaduje poptávku po práci v období let 2006 - 2010 v definovaných 
vzdělanostních a zaměstnanostních klastrech. Tyto klastry byly vymezeny na základě 
kombinace klastrové analýzy a expertního posouzení pro účely použití v tomto modelu. Jsou 
popsány v kapitole 10, dodatku F. Poptávku po práci ve vzdělanostních klastrech model 
porovnává s nabídkou práce v tomto období a stanovuje koeficienty vyjadřující šanci 
absolventů škol na získání vhodného zaměstnání.  

Práce na rozvoji modelu v roce 2005 vycházely ze stavu modelu popsaného v (7) a 
byly zaměřeny na zpřesňování modelu a jeho přibližování reálným podmínkám, jak je 
popsáno v následujících odstavcích.  
 
Model byl zdokonalen hlavně v těchto oblastech: 
 
• Na základě zjištěných odchylek frekvencí vzdělanostních a zaměstnanostních klastrů a 

jejich podmnožin od reálných poměrů v populaci byla zahájena statistická interpretace 
frekvencí a bylo zpřesněno odhadování náhradní poptávky. 

• Byl vybudován aparát umožňující výběr regresní metody při odhadování expanzní 
poptávky a upřesněno odhadování expanzní poptávky. 

• Byla změněna funkce substituční poptávky tak, jak se domníváme, že ve skutečnosti 
funguje, tj. „shora dolů“, kdy pracovníci s vyšším vzděláním nahrazují pracovníky 
s podobným, avšak nižším vzděláním. 

• Byla provedena shift-share analýza vývoje zaměstnanosti, která slouží k dokonalejší 
interpretaci expanzní poptávky ve vzdělanostních a zaměstnanostních klastrech. 

• Byla zavedena korekce na hospodářský cyklus, která eliminuje vliv krátkodobých změn 
zaměstnanosti, daných hospodářským cyklem, na zaměstnanost v klastrech a věkových 
kohortách, a tedy na odhad náhradní poptávky.  

• Vedle aktuálního odhadu počtu absolventů škol ve struktuře, která vyhovuje modelu, byly 
provedeny korekce podílu těch absolventů středních škol, kteří pokračují ve studiu na 
vysokých školách. Bylo přitom zjištěno, že se tyto podíly proti údajům z roku 2002 mění 
ve prospěch pokračování ve studiu na vysokých školách. 

 
Následující body popisují práci, která je obsažena v přiložené studii s názvem 

„Technická studie rozšíření a zkvalitnění současné programové implementace modelu ROA-
CERGE-EI“. Tato studie vznikla podle smlouvy mezi VÚPSV a CERGE-EI v CERGE-EI a 
obsahuje podklady popisující rozšíření funkcí modelu ve čtyřech základních směrech. Model 
bude o tyto body rozšířen v následujícím roce. 

 
• Rozšíření modelu zohledňující rozdílné participační chování mužů a žen na trhu práce. 

Studie obsahuje popis problému, metodiku a samotné programové instrumenty upravující 
segment nahrazovací poptávky tak, aby zohledňoval rozdílné pracovní charakteristiky 
mužů a žen a především to, jak se promítají do jejich participačního chování. Porovnání 
staré a navržené metodologie založené na skutečných datech ukazuje, že uvedená 
rozšíření nemají zásadnější dopad na agregátní výsledky, ale projevují se ve specifických 
vzdělanostně-profesních segmentech, které jsou typické pro jedno z obou pohlaví. 
Analýza statistické věrohodnosti však ukázala, že v současnosti používané, poměrně 
podrobné vzdělanostně-profesní dělení se po zavedení rozlišení dle pohlaví pro řadu 
vzdělanostně-profesních skupin dostává na hranici statistické věrohodnosti. Alternativní 
detailnější strukturalizace skupin zaměstnanosti v budoucnosti bude tedy možno 
realizovat pouze při snížení počtu základních vzdělanostně-profesních skupin. 
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• V rámci rozšíření segmentu nahrazovací poptávky byly také provedeny úpravy jak datové, 
tak programové, které při výpočtu nahrazovací poptávky zohledňují participační chování 
mladších generací na trhu práce (to původní model neumožňuje). Zároveň byl připraven 
programový instrument umožňující modelovat alternativní scénáře posunu statutárního 
věku odchodu do důchodu, který může být případně využit ke speciálním ad hoc 
analýzám navazujícím na analytické práce spojené s přípravou penzijní reformy.  
 

• Zpřesnění kvantitativního přílivu absolventů škol na trh práce. Studie obsahuje popis 
problému, metodiku a programové instrumenty umožňující komplexní využití dostupných 
datových a statistických informací o dynamice struktury toků osob mezi středním a 
terciálním stupněm vzdělání a trhem práce. Navržená metodologie využívá údajů 
z registru přihlášek na vysoké školy, které umožňují podrobnější rozklad agregátních 
údajů o absolventech středních škol a přijatých na školy vysoké dle oborů jak 
středoškolských (absolventi), tak vysokoškolských (uchazeči). Ukazuje se, že na základě 
těchto údajů lze významně zpřesnit predikce absolventů škol přicházejících na trh práce. 
Analýza citlivosti ukazuje, že dodatečná informace o tocích ve vzdělávacím systému 
zpřesňuje predikované toky pracovní síly, a to především v dynamicky se vyvíjejících 
vzdělávacích oborech. 
 

• Mezisektorová analýza. Studie obsahuje popis problému, metodiku a samotné programové 
instrumenty umožňující systematické využití informací z tzv. input-output sektorových 
matic, které publikuje ČSÚ a které popisují strukturu produkčního procesu ekonomiky. 
Navržená metodologie umožňuje dvě rozdílná využití modelu. Za prvé poskytuje 
alternativní predikce sektorové zaměstnanosti k doposud používaným predikcím 
založeným na modelu HERMIN, případně na jiných zdrojích, jakým je v současnosti 
předpověď budoucí zaměstnanosti v odvětvích uvedená v [15] a představuje tak 
doplňkový korekční nástroj. Za druhé metodologie umožňuje ad hoc simulace dopadu 
velkých investičních projektů na vzdělanostně profesní potřeby trhu práce. 

 
 

2.1 Vstupní data 
 

2.1.1 Makroekonomická predikce 
 

Predikce zaměstnanosti do roku 2010 v celém národním hospodářství a predikce 
zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích je jedním ze vstupů pro výpočet expanzní poptávky 
podle vzdělanostních skupin. Kvalita těchto predikcí se promítá do výsledků expanzní 
poptávky, a tím do celkových výsledků  

V dalším používaná „Projekce zaměstnanosti v ČR na období 2005 až 2010 v členění 
dle ekonomických odvětví“ [15] vznikla v Národní observatoři zaměstnanosti a vzdělávání 
NOZV-NVF. Je to odvětvová predikce zaměstnanosti, vzniklá jako expertní odhad založený 
na kombinaci modelových propočtů, názorech odborníků a dalších informacích, které byly 
k tomuto účelu shromážděny, zpracovány a vyhodnoceny. Predikce zaměstnanosti ve všech 
odvětvích OKEČ byla vyhotovena ve třech variantách: varianta „dolní odhad“, „horní odhad“ 
a varianta „NO“,1 s nimiž model dále pracuje 

                                                 
1 Varianta Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání, aritmetický průměr variant „horní“ a „dolní“, která 
je dále korigovaná o vývojové trendy prosazující se v zahraničí. 
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Podle varianty „NO“ a varianty „dolní rozpětí“ do roku 2010 dojde k poklesu zaměstnanosti 
v následujících odvětvích:  
- zemědělství, 
- lesnictví, 
- veřejná správa, 
- stavebnictví, 
- školství. 

 
Růst zaměstnanosti se očekává v následujících odvětvích: 
- dobývaní nerostných surovin, 
- obchod a opravy motorových vozidel, 
- činnosti v oblasti nemovitostí, 
- zdravotní a veterinární činnosti. 

 
Podle varianty „horní rozpětí“ do roku 2010 dojde k poklesu zaměstnanosti v odvětvích: 
- veřejná správa, 
- školství. 

 
Porostou následující odvětví: 
- lesnictví, 
- dobývaní nerostných surovin, 
- obchod a opravy motorových vozidel, 
- činnosti v oblasti nemovitostí, 
- zdravotní a veterinární činnosti. 

 
 
T a b u l k a  1   Projekce vývoje zaměstnanosti do r. 2010 podle odvětvi, počet osob v tis.  
 

varianta „NO“ varianta "dolní rozpětí" varianta "horní rozpětí" 
tempo růstu tempo růstu tempo růstu odvětví, sektor 

2005 2010 2005-2010 2010 2005-2010 2010 2005-2010 
        
zemědělství, myslivost atd. 154,2 147,7 -0,86% 141,8 -1,66% 154,9 0,09%
lesnictví, rybolov a chov ryb  37,4 34,8 -1,41% 33,1 -2,44% 39,2 0,92%
dobývání nerostných surovin 49,1 55,0 2,30% 49,2 0,03% 56,4 2,82%
zpracovatelský průmysl 1 279,1 1 280,0 0,01% 1 255,3 -0,38% 1 279,0 0,00%
výroba a rozvod elektřiny 77,9 78,0 0,02% 72,8 -1,35% 77,5 -0,11%
stavebnictví 456,0 433,0 -1,03% 417,6 -1,74% 441,7 -0,63%
obchod, opravy mot. vozidel  617,3 658,5 1,30% 644,8 0,88% 650,5 1,05%
pohostinství a ubytování 180,9 179,0 -0,21% 163,6 -1,99% 174,0 -0,78%
doprava, skladování a spoje 358,5 365,9 0,41% 357,6 -0,05% 364,1 0,31%
peněžnictví a pojišťovnictví 96,2 95,0 -0,25% 90,0 -1,32% 96,5 0,06%
činnosti v oblasti nemovit. atd. 276,8 301,8 1,75% 288,3 0,82% 293,1 1,15%
veř. správa, obrana, soc. zab. 327,8 311,6 -1,01% 308,9 -1,18% 314,4 -0,84%
školství 294,3 279,0 -1,06% 266,4 -1,97% 272,2 -1,55%
zdrav., veterinární a soc. čin. 327,3 345,0 1,06% 335,1 0,47% 344,2 1,01%
ostatní veřejné a soc. služby 193,5 191,5 -0,21% 187,9 -0,58% 191,4 -0,22%
    
 4 726,3 4 755,8 0,12% 4 612,5 -0,49% 4 749,1 0,10%

 

Zdroj: NOZV-NVF 2005.  
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2.1.2 Výběrové šetření pracovních sil 
 

Výběrové šetřeni pracovních sil (VŠPS) Českého statistického úřadu je zdrojem 
informace pro analýzu vývoje poptávky podle vzdělanostních skupin. Panel zahrnuje více než 
250 000 respondentů ročně a každé čtvrtletí se vymění 20 % z nich.  

Počet respondentů je proporcionální velikosti okresů. Výběr domácností v každém 
okrese je náhodný, ve vybrané domácnosti jsou do šetření zahrnuti všichni členové. Tato 
náhodnost výběru zaručuje, že ve výběrovém šetření je každá vzdělanostní skupina 
reprezentována proporcionálně svému skutečnému počtu. Váha respondenta odpovídá jeho 
reprezentaci v daném okresu, dané věkové skupině a daném pohlaví.  

Podhodnocen je počet cizinců. ČSÚ v roce 2005 uváděl, že počty cizinců zjištěné 
v bytech v rámci VŠPS jsou téměř 4krát nižší než oficiální údaje Ministerstva vnitra a 
cizinecké policie. 

 

2.1.3 Absolventi škol 
 

Tabulky absolventů škol s výhledem na celé prognózované období připravují 
pracovníci Ústavu pro informace ve vzdělávání. Struktura je shodná se strukturou 
vzdělanostních klastrů popsaných v tabulce 32.  

Tato vstupní data se nyní vyznačují dramatickým zvyšováním počtu absolventů 
vysokých škol který je zvlášť markantní v posledních dvou letech a potrvá po celé 
odhadované období 2006 - 2010. Je to zásluhou intenzivního zavádění bakalářských 
programů na vysokých školách v posledních dvou letech. Počet zapsaných k bakalářskému 
studiu na veřejných vysokých školách teprve ve školním roce 2003/2004 přesáhl počet 
zapsaných ke studiu magisterskému a v následujícím roce 2004/2005 byl na těchto školách 
počet zapsaných bakalářů 51 193 a zapsaných k magisterskému studiu jen 15 910.  

Model předpokládá, že v roce 2010 bude opouštět vysoké školy přes 47 tisíc 
absolventů, tedy asi 1,27násobek počtu absolventů vysokých škol z roku 2004. Vyhlídka na 
nalezení odpovídajícího místa pro absolventy vysokých škol se tak zhorší, jak je patrné 
z tabulky 26, kde se u vysokoškolských kategorií objevuje převaha nabídky práce nad 
poptávkou, a to i po předpokládané substituci popsané v kapitole 3.5 a v tabulce 22. 

Z Ústavu pro informace ve vzdělávání pocházejí i údaje o počtu absolventů středních 
škol, kteří pokračují ve studiu na vysokých školách. Tato data jsme původně ročně 
nesledovali, protože jsme se domnívali, že se vzorce chování středoškoláků v tomto ohledu 
nebudou rychle měnit. Ukazuje se, že tomu tak není a následující tabulka ukazuje, že se podíl 
studentů středních škol, kteří pokračují ve studiu, až na výjimky rychle zvyšuje. 
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T a b u l k a  2  Počty absolventů středních škol kteří pokračují ve studiu na vysokých 
školách 

 

2000* 2004** 
vzdělání pokračují ve 

studiu na VŠ 
odcházejí na trh 

práce 
pokračují ve 
studiu na VŠ 

odcházejí na trh 
práce 

12 SŠ s mat., obecná příprava 73% 27% 78% 22% 
13 SŠ s mat., přírodní vědy 26% 74% 56% 44% 
14 SŠ s mat., strojírenství 27% 73% 37% 63% 
15 SŠ s mat., elektrotechnika 24% 76% 41% 59% 
16 SŠ s mat., stavebnictví 45% 55% 48% 52% 
17 SŠ s mat., zemědělství 22% 78% 27% 73% 
18 SŠ s mat., zdravotnictví 11% 89% 27% 73% 
19 SŠ s mat., ekonomika 27% 73% 18% 82% 
20 SŠ s mat., právní vědy 9% 91% 15% 85% 
21 SŠ s mat., učitelství 13% 87% 40% 60% 
22 SŠ s mat., ostatní 37% 63% 33% 67% 

 

* Zdroj: Uchazeč 2000. Do počtu jsou zahrnuti nově přijatí studenti VŠ, kteří absolvovali střední školu v roce 
1998 až 2000. 
 

** Zdroj: UIV 2004. Do počtu jsou zahrnuti nově přijatí studenti VŠ, kteří absolvovali střední školu v roce 2004. 
 
 

2.2 Poptávka po práci 

2.2.1 Náhradní poptávka 
 

Náhradní poptávkou v odhadovaném období rozumíme změnu celkové poptávky po 
práci ve vzdělanostní či zaměstnanostní kategorii, která je dána počtem uvolněných 
pracovních míst. Důvody uvolnění pracovního místa mohou být: odchod do důchodu, změna 
zaměstnání a jiné. Podstatné je, že pracovní místa zůstávají zachována a jsou obsazována. 
Místa, která jsou po odchodu pracovníka určena ke zrušení, se do náhradní poptávky 
nezapočítávají. Postup pro stanovení náhradní poptávky pro vzdělanostní i zaměstnanecké 
klastry je shodný.  

Protože se týká odhadovaného období, v našem případě období let 2006 až 2010, je 
zřejmé, že jde o odhad náhradní poptávky. Tento odhad vychází ze znalosti náhradní 
poptávky ve sledovaném období, či v několika minulých sledovaných obdobích, pokud jsou 
taková data k dispozici. Náhradní poptávka je největší částí poptávky po práci a model 
odhaduje, že v letech 2006 až 2010 dosáhne náhradní poptávka výše 500 tis. pracovních míst.  

Výpočet náhradní poptávky ve sledovaném období obsahuje krok, kdy v tabulkách, 
které obsahují četnosti jednotlivých druhů vzdělání či zaměstnání a věkové kategorie, 
sledujeme s odstupem 5 let kohorty respondentů s věkem 30 - 34 let, 35 - 39, 40 - 44, 45 - 49, 
50 - 54, 55 - 59, 60 - 64 let.2 

V dané vzdělanostní či zaměstnanostní kategorii se pro každou věkovou kohortu 
stanoví změna ve sledovaném období. Dojde-li v mezidobí k poklesu, jde z hlediska náhradní 
poptávky o volná místa. Součet těchto poklesů pro všechny věkové kategorie definuje 
celkový počet volných míst pro vzdělanostní či zaměstnanostní kategorii. 

 

                                                 
2 Věková kohorta 25 - 29 let je v poslední verzi již do modelu zahrnuta. 
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Při prověřování výsledků modelu jsme zjistili, že existuje klastr, pro který můžeme 
tento krok určit exaktně z „tvrdých“ dat z vyčerpávajícího šetření v celé populaci. Jelikož 
v ČR existuje povinné členství v lékařské komoře, lze získat četnosti věkových kohort všech 
lékařů resortu Ministerstva zdravotnictví v posledních letech. Porovnání změn věkových 
kohort podle údajů ÚZIS a údajů VŠPS je v následujících tabulkách. Tabulka 4 obsahuje 
změny, k jakým došlo ve věkových kohortách za 2 poslední pětiletá období. Je zřejmé, že 
změny v údajích ÚZIS jsou malé a ustálené v čase (ve sloupcích)  

 
T a b u l k a  3   Změny velikosti kohort lékařů a zubařů za pět let podle ÚZIS 

 

období 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
1998-2003 417 158 47 -90 -264 -429 -317 
1999-2004 470 225 143 14 -171 -425 -306 

 
Zvýrazněná hodnota 47 v tabulce 3 například znamená, že kohorta 40 až 44letých 

v roce 2003 byla o 47 větší, než byla kohorta 35 až 39letých v roce 1998. 
Tabulka 4 uvádí tyto výpočty ze souboru VŠPS. Zvýrazněná hodnota -1550 v tabulce 

4 znamená, že kohorta 40 až 44letých v roce 2003 byla o 1 550 menší, než byla kohorta 35 až 
39letých v roce 1998.  

Rozdíly hodnot v obou tabulkách jsou obrovské. Je patrné, že „správné“ rozdíly 
vypočítané na základě vyčerpávajícího šetření ÚZIS jsou o řád či dva menší, až na kohortu 45 
až 49letých nemění v čase (ve sloupcích) znaménko, zatímco údaje z tabulky 4 vůbec 
neodpovídají realitě. Záporné rozdíly model při expanzi celého klastru interpretuje jako část 
náhradní poptávky. Model potom může podávat falešné informace. 

 
T a b u l k a  4   Změny velikosti kohort lékařů a zubařů během pěti let podle VŠPS 

 

období 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
1998-2003 1 264 2 299 -1 550 -2 664 -1 775 -2 283 -533 
1999-2004 1 670 2 012 -1 976 -578 -3 074 -2 987 -1 149 
2000-2005 -388 -641 1 098 -2 187 -243 -1 077 -1 237 

 
Při studiu rozdílů mezi údaji z tabulek 3 a 4 jsme dospěli ke zjištění, že je třeba brát 

v úvahu statistické vlastnosti frekvencí. Tyto frekvence jsou náhodnými veličinami, protože 
byly zjištěny na souboru VŠPS, který je vybírán náhodně. Dá se tedy zjišťovat jejich 
rozdělení, průměr a rozptyl a další statistické charakteristiky. Z nich je pro naše účely 
užitečný interval spolehlivosti (IS). Interval spolehlivosti používá matematická statistika 
k odhadu intervalu, v němž se s určitou pravděpodobností (například s pravděpodobností                
95 %) skutečná hodnota náhodné veličiny, v našem případě frekvence, nachází.  

Český statistický úřad publikuje k Výběrovému šetření pracovních sil tabulky 
potřebné k určení intervalu spolehlivosti pro frekvence podsouborů. Pro klastr lékařů a 
věkové kohorty z roku 2005 (který je reprezentován prvními dvěma čtvrtletími) vyplývají tyto 
95 % intervaly spolehlivosti:  
 
T a b u l k a  5   95% intervaly spolehlivosti pro četnosti kohort klastru VŠ zdravotnictví 
v r. 2005 

 

kohorty -29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
zjištěná frekvence 8 252 6 440 6 580 6 166 7 531 7 424 6 349 2 294 
horní hranice IS 10 050 8 109 8 101 7 642 9 225 9 132 7 683 2 727 
dolní hranice IS 6 454 4 771 5 059 4 690 5 837 5 716 5 015 1 861 
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Připomeňme, že v této tabulce jde o četnosti věkových kohort. Rozdíly takto 
„nepřesných“ kohort mohou být ještě nepřesnější a odtud plynou údaje z tabulky 4. Interval 
spolehlivosti kohort z tabulky 5 je přibližně +- 22 % okolo naměřené hodnoty, a tedy pro naše 
účely značně široký. Z matematicko-statistické analýzy vyplývá, že směrodatná odchylka a 
také šířka intervalu se zvětšuje se zmenšováním frekvence (velikosti) klastru.  

Více o této problematice uvádíme v dodatku B, kde také popisujeme opatření, která 
jsme pro výpočet náhradní poptávky použili. Vyplývá z nich, že výsledky pro klastry, pro něž 
nemáme k dispozici historická data, nelze nijak zpřesnit, a tedy odhady náhradní poptávky 
mohou být značně nepřesné, a nejhorší je, že neumíme zjistit žádnou míru této nepřesnosti.  

V současnosti používáme historická data od roku 1994 pouze u klastrů 
s vysokoškolským vzděláním, kde jsme dokázali propojit data VŠPS před rokem 2001 s daty 
pozdějšími. 

Studium statistických vlastností náhradní poptávky a dalších složek modelu bude 
náplní plánované spolupráce se statistiky. 
 
 
2.2.2 Expanzní poptávka 

 
Expanzní poptávku model chápe jako celkovou změnu poptávky po práci pro danou 

zaměstnanostní či vzdělanostní kategorii v odhadovaném období. V modelu ROA - CERGE 
se expanzní poptávka definuje jako rozdíl mezi zaměstnaností na konci a na začátku 
odhadovaného období. Protože se týká odhadovaného období, v našem případě období let 
2006 až 2010, je zřejmé, že jde o odhad expanzní poptávky. Tento odhad může být kladný 
nebo záporný podle růstu či poklesu poptávky po práci. Expanzní poptávka se počítá shodně 
pro vzdělanostní i zaměstnanecké klastry. Model odhaduje, že v letech 2006 až 2010 vznikne 
expanzí ekonomiky 29,5 tis. nových míst. 

Při výpočtu expanzní poptávky je rozhodující použít vhodný regresní model, pomocí 
něhož se vyrovnává frekvence zaměstnanosti v klastru v minulém období a extrapoluje se na 
odhadované období 2006 až 2010.  

Pro vysokoškolské klastry byly sestaveny časové řady na období 1994 až 2005, i 
když v tomto období došlo k několikanásobné změně vzdělanostní klasifikace. Podařilo se tím 
vylepšit kvalitu regrese, extrapolaci a výpočet expanzní poptávky. I tak některé časové řady 
vykazují velký rozptyl hodnot. To bylo důvodem k doplnění o robustní metodu lineární 
regrese, která analyzuje vyrovnávaná data a vylučuje odlehlá pozorování. Model byl navíc 
upraven, takže uživatel má během chodu programu možnost vybrat některou z metod lineární 
regrese a extrapolace, včetně extrapolace typu „Same as before“. Jsme si vědomi, že 
extrapolace na pět let přináší značný rozptyl do odhadu expanzní poptávky a my tuto 
skutečnost dosud neumíme při výpočtu expanzní poptávky vyhodnotit. Také tato 
problematika bude zahrnuta do spolupráce se statistiky.  

 

2.2.3 Substituční poptávka 
 

Substituční poptávka vystihuje situaci, kdy se poptávka po pracovnících s daným 
vzděláním uspokojuje pracovníky s jiným, podobným typem vzdělání. K substituci dochází 
tehdy, když existuje převis nabídky určitého typu vzdělání, nebo tehdy, když existuje 
nedostatek lidí s určitým typem vzdělání. O "substituční poptávce" se tedy uvažuje jen ve 
spojitosti se vzdělanostními klastry a model odhaduje, že substitucí se v období 2006 až 2010 
zaplní přibližně 125 tis. pracovních míst, jak je uvedeno na posledním řádku tabulky 22 ve 
sloupci Substituční poptávka. Vzhledem k rostoucímu počtu vysokoškolsky vzdělaných 



 

 13

absolventů model avizuje velké napětí v určitých segmentech trhu práce, určených právě pro 
vysokoškoláky. Předpokládáme, že někteří z nich budou vykonávat zaměstnání vykonávaná 
dosud středoškoláky a tuto skutečnost model interpretuje jako substituci „směrem dolů“, kdy 
pracovníci s vyšším vzděláním mohou nahrazovat pracovníky se stejným či nižším 
vzděláním. Podrobnosti o úpravě substituční poptávky jsou uvedeny v dodatku C. 
 
 
2.3 Shift - share analýza 

 
Při sledování odhadu expanzní poptávky v prognózovaném období 2006 - 2010 

dochází ke změně zaměstnanosti ve vzdělanostním či zaměstnanostním klastru. Shift - share 
analýza dává odpověď na otázku, co je hlavní příčinou růstu či poklesu zaměstnanosti v tomto 
časovém intervalu. Může to být změna zaměstnanosti v odvětví, kam klastr náleží, či změna 
počtu pracovníků v určitém zaměstnání nebo i změna počtu stejně vzdělaných pracovníků. 
Popřípadě to může být interakce všech tří faktorů. Shift - share analýza tedy pomáhá vysvětlit 
příčiny prognózovaných změn. Podrobnosti a příklad, jak se analýza projevuje, jsou ve 
výsledkové části v kapitole 3.6 a v dodatku D. 
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3. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 
 

Ve výsledkové části pracujeme s variantou NO odhadu vývoje zaměstnanosti a pro 
všechny varianty vývoje zaměstnanosti uvádíme výsledky syntetických koeficientů v kapitole 
3.8 Koeficienty napětí na trhu práce. 

 

3.1 Náhradní poptávka ve vzdělanostních klastrech 
 

Náhradní poptávka je definována v dodatku B. Ve výsledkové části uvádíme 
vzdělanostní klastry s nejvyšší predikovanou náhradní poptávkou, počítáno v absolutních 
číslech. Je zřejmé, že to je poptávka v klastrech s velkými četnostmi.  

 
Vysvětlení použitých zkratek: 
SbM střední vzdělání bez maturity, ISCED 0-2 
SsM střední vzdělání s maturitou, ISCED 3-4 
VŠ vysokoškolské vzdělání (včetně VOŠ), ISCED 5,6 

 
T a b u l k a  6   Nejvyšší náhradní poptávka ve vzdělanostních klastrech, absolutně 
 

náhradní poptávka 

vzdělání 
absolutně 

zaměstnaných 
celkem v roce 

2005 

relativně 
k celkové 

vel. klastru 
SbM řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 75 013 656 974 11,42% 
SbM obchod služby  55 302 402 330 13,75% 
SsM ekonomika, obchod 49 013 499 277 9,82% 
SbM stavebnictví  42 472 316 956 13,40% 
SsM strojírenství 33 198 269 532 12,32% 

 
Nejmenší náhradní poptávku model předpokládá v těchto klastrech: 

 
T a b u l k a  7   Nejnižší náhradní poptávka ve vzdělanostních klastrech, absolutně 
 

náhradní poptávka 

vzdělání 
absolutně 

zaměstnaných 
celkem v roce 

2005 

relativně 
k celkové 

vel. klastru 
VŠ ostatní vědy a nauky 1 489 15 274 9,75% 
VŠ přírodní vědy  1 493 48 264 3,09% 
SsM učitelství  1 895 49 746 3,81% 
VŠ ostatní společenské obory 2 660 50 666 5,25% 
SsM přírodní vědy  2 704 43 135 6,27% 

 
Vzhledem k tomu, že pořadí je silně ovlivněno celkovou velikostí klastru, uvádíme 

klastry s největší a nejmenší predikovanou náhradní poptávkou, relativně k velikosti klastru 
v roce 2005. Seřazení podle relativních změn je zajímavějším srovnáním hlavně pro ty, kteří 
do klastru patří. Následující tabulka uvádí klastry, v nichž se obmění největší díl 
zaměstnaných. 
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T a b u l k a  8   Nejvyšší náhradní poptávka ve vzdělanostních klastrech, relativně 
 

náhradní poptávka 
vzdělání 

absolutně zaměstnaných 
celkem v roce 2005 

relativně k celkové 
velikosti klastru 

SbM chemie, potravinářství  11 460 66 024 17,36% 
SsM zemědělství a veterinářství 19 265 117 750 16,36% 
SsM stavebnictví  12 980 90 297 14,37% 
SbM obchod, služby  55 302 402 330 13,75% 
SbM stavebnictví  42 472 316 956 13,40% 

 
Klastry s nejmenší relativní náhradní poptávkou jsou tyto: 
 
T a b u l k a  9   Nejnižší náhradní poptávka ve vzdělanostních klastrech, relativně 
 

náhradní poptávka 
vzdělání 

absolutně zaměstnaných 
celkem v roce 2005 

relativně k celkové 
velikosti klastru 

VŠ přírodní vědy  1 493 48 264 3,09% 
SsM učitelství  1 895 49 746 3,81% 
VŠ ekonomika, obchod 4 760 106 696 4,46% 
VŠ ostatní společenské obory 2 660 50 666 5,25% 
SsM přírodní vědy  2 704 43 135 6,27% 

 

3.2 Expanzní poptávka ve vzdělanostních klastrech 
 

Expanzní poptávka je definována v dodatku A. Následující tabulky uvádějí 
vzdělanostní klastry s největší a nejmenší expanzní poptávkou. Expanzní poptávka může 
nabývat záporných hodnot, odpovídá to redukci klastru. Redukce vzdělanostního klastru může 
nastávat při odchodech do důchodu, když školství podobně vzdělané pracovní síly dále 
neprodukuje (klastr osob bez vzdělání) nebo omezuje (některé učební obory). 

Z hodnocení byly vyloučeny klastry „bez vzdělání“ a „střední s maturitou, právnické 
vzdělání“, protože jsou málo četné a vykazují velmi nepravděpodobné výsledky. 

 
T a b u l k a  10   Nejvyšší expanzní poptávka ve vzdělanostních klastrech, absolutně 
 

expanzní poptávka  
vzdělání 

 absolutně 
zaměstnaných 
celkem v roce 

2005 

relativně  
k celkové 

vel. klastru 
SsM ekonomika, obchod 70 411 499 277 14,10% 
VŠ ekonomika, obchod 27 980 106 696 26,22% 
SsM elektrotechnika 19 835 170 981 11,60% 
SbM řízení a obsluha strojů strojírenství, hutnictví 16 512 656 974 2,51% 
SbM stavebnictví  16 399 316 956 5,17% 
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T a b u l k a  11   Nejnižší expanzní poptávka ve vzdělanostních klastrech, absolutně 
 

expanzní poptávka  
vzdělání 

 absolutně zaměstnaných 
celkem v roce 2005 

relativně k celkové 
vel. klastru 

základní vzdělání -115 400 263 467 -43,80% 
SbM zemědělství a lesní hospodářství -24 317 96 421 -25,22% 
SbM elektrotechnika, doprava, spoje  -21 751 173 847 -12,51% 
obecná příprava (gymnázia) -16 148 165 764 -9,74% 
SbM textil, oděvnictví, výroba obuvi -11 312 174 654 -6,48% 
SsM učitelství  -10 185 49 746 -20,47% 

 
T a b u l k a  12   Nejvyšší expanzní poptávka ve vzdělanostních klastrech, relativně 
 

expanzní poptávka  
vzdělání 

 absolutně zaměstnaných 
celkem v roce 2005 

relativně k celkové 
vel. klastru 

VŠ přírodní vědy  14 654 48 264 30,36% 
VŠ ekonomika, obchod 27 980 106 696 26,22% 
VŠ ostatní společenské obory 10 807 50 666 21,33% 
VŠ elektrotechnika 11 062 62 297 17,76% 
SsM ekonomika, obchod 70 411 499 277 14,10% 

 
T a b u l k a  13   Nejnižší expanzní poptávka ve vzdělanostních klastrech, relativně 
 

expanzní poptávka  
vzdělání 

 absolutně zaměstnaných 
celkem v roce 2005

relativně k celkové 
vel. klastru 

základní vzdělání -115 400 263 467 -43,80% 
SbM zemědělství a lesní hospodářství -24 317 96 421 -25,22% 
SsM učitelství  -10 185 49 746 -20,47% 
VŠ ostatní vědy a nauky -2 434 15 274 -15,94% 
SbM elektrotechnika, doprava, spoje  -21 751 173 847 -12,51% 

 

3.3 Náhradní poptávka v zaměstnanostních klastrech 
 

Ve výsledkové části uvádíme zaměstnanostní klastry s nejvyšší očekávanou náhradní 
poptávkou počítáno v absolutních číslech. Je to poptávka ve velkých klastrech, které se 
vyskytují v následující tabulce 14. 

 
T a b u l k a  14   Nejvyšší náhradní poptávka v zaměstnanostních klastrech, absolutně 
 

KZAM 
 

povolání 
 

absolutně 
v klastru 

zaměstnaných 
celkem v roce 

2005 

relativně 
k celkové 

vel. klastru 
721,722 formíři, svářeči, kováři 37 160 209 138 18% 
832 řidiči motorových vozidel 34 063 206 295 17% 
311 technici v průmyslu 31 143 203 809 15% 
52 prodavači, manekýni a předváděči zboží  28 821 254 858 11% 

413,414,419 pracovníci ve skladech, dopravě, 
knihovnách, poštách 26 513 154 437 17% 
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Nejmenší náhradní poptávku model předpokládá v těchto klastrech: 
 

T a b u l k a  15   Nejnižší náhradní poptávka v zaměstnanostních klastrech, absolutně 
 

KZAM 
 

povolání 
 

absolutně 
v klastru 

zaměstnaných 
celkem v roce 

2005 

relativně 
k celkové 

vel. klastru 

743 
kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů a výrobků z 
kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuzných 
oborech 

0 48 947 0% 

744 zpracovatelé kůží, kožešin a obuvníci 0 4 529 0% 
816 obsluha elektrárenských a příbuzných zařízení 557 12 671 4% 

92 
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v 
zemědělství, lesnictví, rybářství a příbuzných 
oborech  

561 13 069 4% 

824 obsluha automatických nebo poloautomatických 
dřevoobráběcích strojů 666 8 895 7% 

 
Nulová náhradní poptávka v klastrech v tabulce 15 a 17 vzniká tím, že v klastrech je 

záporná expanzní poptávka, tedy proto, že celková zaměstnanost v klastru se bude snižovat. 
V takové situaci model předpokládá, že uvolněná pracovní místa se nebudou obsazovat 
novými pracovníky. Klesající zaměstnanost v absolutních číslech v klastru KZAM 743 je 
patrná z tabulky 19. 

 
T a b u l k a  16   Nejvyšší náhradní poptávka v zaměstnanostních klastrech, relativně 
 

KZAM 
 

povolání 
 

absolutně 
v klastru 

zaměstnaných 
celkem v roce 

2005 

relativně 
k celkové 

vel. klastru 

811 obsluha důlního zařízení, razících štítů a zařízení 
na zpracování nerostů 1 515 4 992 30% 

314,316 technici v dopravě 4 693 16 988 28% 
711 kvalifikovaní dělníci - horníci a ostatní v dolech 3 163 13 892 23% 

61 
kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, 
rybářství, myslivosti - orientovaní na trh i 
samozásobitelé 

18 263 80 444 23% 

11,12 
zákonodárci, vyšší úředníci, vedoucí pracovníci 
výrobních a provozních dílčích celků velkých 
organizací, společností, podniků 

23 706 114 880 21% 

 
T a b u l k a  17   Nejnižší náhradní poptávka v zaměstnanostních klastrech, relativně 
 

KZAM 
 

povolání 
 

absolutně 
v klastru 

zaměstnaných 
celkem v roce 

2005 

relativně 
k celkové 

vel. klastru 

743 
kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů a výrobků  
z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuz. 
oborech 

0 48 947 0% 

744 zpracovatelé kůží, kožešin a obuvníci 0 4 529 0% 
914,915 domovníci, školníci, vrátní, nosiči 686 58 988 1% 

912,913 
čističi bot, pomocníci, uklízeči a pradláci, 
pouliční prodavači a pracovníci v příbuzných 
oborech 

2 095 108 826 2% 

516 ochrana a ostraha 2 625 80 895 3% 
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3.4 Expanzní poptávka v zaměstnanostních klastrech 
 

Expanzní poptávka je definována v dodatku A. Následující tabulky uvádějí 
zaměstnanostní klastry s největší a nejmenší expanzní poptávkou. Expanzní poptávka může 
nabývat záporných hodnot, odpovídá to redukci klastru.  

 
 

T a b u l k a  18   Nejvyšší expanzní poptávka v zaměstnanostních klastrech, absolutně 
 

KZAM 
 

povolání 
 

absolutně 
v klastru 

zaměstnaných 
celkem v roce 

2005 

relativně 
k celkové 

vel. klastru 
341, 342 zprostředkovatelé a agenti 40 703 173 351 23% 

24 ostatní vědci a odborní duševní pracovníci 
jinde neuvedení 24 602 207 771 12% 

513,514,515 obsluhující pracovníci v osobních službách, 
pečovatelé 18 313 86 164 21% 

828,829 montážní dělníci /práce na montážních 
linkách/ 15 795 92 393 17% 

817 obsluha automatických montážních linek  
a průmyslových robotů 12 757 33 320 38% 

 
 

T a b u l k a  19   Nejnižší expanzní poptávka v zaměstnanostních klastrech, absolutně 
 

KZAM 
 

povolání 
 

absolutně 
v klastru 

zaměstnaných 
celkem v roce 

2005 

relativně 
k celkové 

vel. klastru 

93 
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v 
dolech a lomech, v průmyslu, stavebnictví,  
v dopravě a v příbuzných oborech  

-18 603 144 327 -13% 

743 
kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů a výrobků 
z kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v 
příbuzných oborech 

-16 605 48 947 -34% 

343, 346 odborní administrativní pracovníci -15 367 185 936 -8% 

912,913 
čističi bot, pomocníci, uklízeči a pradláci, 
pouliční prodavači a pracovníci v příbuzných 
oborech 

-15 052 108 826 -14% 

23 odborní pedagogičtí pracovníci -12 899 136 787 -9% 
 
 

T a b u l k a  20   Nejvyšší expanzní poptávka v zaměstnanostních klastrech, relativně 
 

KZAM 
 

 
povolání 

 

absolutně 
v klastru 

zaměstnaných 
celkem v roce 

2005 

relativně 
k celkové 

vel. klastru 

817 obsluha automatických montážních linek  
a průmyslových robotů 12 757 33 320 38% 

824 obsluha automatických nebo 
poloautomatických dřevoobráběcích strojů 3 250 8 895 37% 

711 kvalifikovaní dělníci - horníci a ostatní 
v dolech 3 350 13 892 24% 

341, 342 zprostředkovatelé a agenti 40 703 173 351 23% 

823 obsluha strojů na výrobu pryžových  
a plastových výrobků 6 449 27 786 23% 
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T a b u l k a  21   Nejnižší expanzní poptávka v zaměstnanostních klastrech, relativně 
 

KZAM 
 

povolání 
 

absolutně 
v klastru 

zaměstnaných 
celkem v roce 

2005 

relativně 
k celkové 

vel. klastru 
744 zpracovatelé kůží, kožešin a obuvníci -2 087 4 529 -46% 
816 obsluha elektrárenských a příbuzných zařízení -4 604 12 671 -36% 

743 
kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů a výrobků z 
kůží, kožešin a kvalifikovaní dělníci v příbuz. 
oborech 

-16 605 48 947 -34% 

92 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zeměděl., 
lesnictví, rybářství a příbuzných oborech  -3 231 13 069 -25% 

344, 345 celníci, policisté -6 906 33 493 -21% 

 

3.5 Substituční poptávka 
 

Substituční poptávka modeluje chování pracovníků, kteří z různých důvodů přijímají 
zaměstnání vykonávaná převážně pracovníky s jiným, podobným vzděláním. V modelu ROA-
CERGE pomáhá snižovat převahu nabídky práce nad poptávkou tím, že simuluje odchod lépe 
kvalifikovaných pracovníků na místa vykonávaná pracovníky s podobným vzděláním na 
stejném či nižším stupni. Vyhlídky vysokoškolsky vzdělaných absolventů či středoškolsky 
vzdělaných absolventů s maturitou se po substituci ve většině klastrů zlepšují. Zlepšení 
vyhlídek na získání zaměstnání je indikováno snížením koeficientu IFLM po substituci. 
Podrobněji je tato metoda definována v dodatku C. 

Následující tabulka 22 dokumentuje působení substituční poptávky ve 
vzdělanostních klastrech. Sloupec „mezera“ je rozdíl mezi nabídkou práce danou počtem 
absolventů a krátkodobě nezaměstnaných a poptávkou po práci - součtem expanzní a náhradní 
poptávky. 

 Kladná mezera indikuje převahu nabídky práce, záporná mezera znamená převahu 
poptávky po práci nad nabídkou.  
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T a b u l k a  22   Substituční poptávka 
 

vzdělání mezera substituční 
poptávka 

zaměstnaných 
v klastru r. 2005 

bez vzdělání -147 0 342 
základní vzdělání 27 612 0 263 509 
SbM řízení a obsluha strojů, strojír., hutnictví -37 137 0 656 878 
SbM elektrotechnika, doprava, spoje  11 212 26 085 173 854 
SbM chemie, potravinářství  4 975 3 579 66 030 
SbM textil, oděvnictví, výroba obuvi 589 6 003 174 644 
SbM zpracování dřeva  -409 0 112 387 
SbM stavebnictví  -29 339 0 316 934 
SbM zemědělství a lesní hospodářství 7 642 10 238 96 382 
SbM obchod, služby  51 927 12 525 402 849 
SbM ostatní -32 0 34 098 
obecná příprava (gymnázia) 33 579 16 046 165 767 
SsM přírodní vědy  1 950 3 058 43 025 
SsM strojírenství -15 469 0 269 509 
SsM elektrotechnika -1 607 0 170 927 
SsM stavebnictví  -6 615 0 90 272 
SsM zemědělství a veterinářství -11 180 0 117 135 
SsM zdravotnictví 3 197 3 133 152 467 
SsM ekonomika, obchod -10 269 0 499 506 
SsM právní vědy  7 024 227 3 106 
SsM učitelství  8 453 1 693 49 929 
SsM ostatní 12 406 13 490 194 555 
VŠ přírodní vědy  -2 337 0 48 196 
VŠ strojírenství 7 981 6 571 56 359 
VŠ elektrotechnika 12 074 5 533 62 299 
VŠ stavebnictví  -2 369 0 49 998 
VŠ ostatní technické obory  5 524 2 223 28 958 
VŠ zemědělství a veterinářství 4 604 3 501 41 147 
VŠ zdravotnictví  8 340 1 082 51 539 
VŠ ekonomika, obchod 2 233 2 305 106 692 
VŠ právní vědy  10 652 1 377 30 697 
VŠ učitelství  -7 402 0 118 115 
VŠ ostatní společenské obory 39 067 4 777 50 681 
VŠ ostatní vědy a nauky 4 076 1 453 15 262 
celkem 140 805 124 899 4 714 048 

 
3.6 Shift - share analýza 

 
Shift-share analýza odpovídá na otázku: které faktory ovlivňují vývoj zaměstnanosti 

v dané vzdělanostní skupině? Tato analýza tedy nepřispívá ke upřesnění samotných predikcí, 
ale dokáže je lépe interpretovat. Efekt odvětví identifikuje vliv změn v odvětvové struktuře 
národního hospodářství. Tento efekt vyjadřuje vliv technologického progresu, vývoje 
produktivity a jiných makroekonomických faktorů, které působí na vývoj zaměstnanosti podle 
odvětví. Následující tabulka ukazuje, že efekt odvětví je kladný pro většinu vzdělanostních 
skupin, což odpovídá tomu, že se očekává expanze celkové zaměstnanosti o 238 tis. osob. 
Záporný efekt odvětví odhadujeme jen pro vzdělanostní skupiny zemědělství, stavebnictví a 
učitelství. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že užitá makroekonomická prognóza 
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předpokládá pokles zaměstnanosti v odvětvích zemědělství, stavebnictví, školství, tedy tam, 
kde takto vzdělaní odborníci převážně působí.  

Efekt zaměstnání identifikuje vliv změn v profesní struktuře hospodářství. Tento 
efekt vyjadřuje vliv technologického progresu na růst zaměstnanosti v profesi nebo výměnu 
jedné profese za jinou. Součet všech efektů zaměstnání je nula, což znamená, že v důsledku 
změn v profesní struktuře jsou některé vzdělanostní skupiny požadované více a některé méně, 
ale celková poptávka se nemění. Nejvyšší efekt zaměstnání je pro obory strojírenství, 
ekonomika, obchod a zpracováni dřeva, což znamená, že profese, ve kterých pracují 
zaměstnanci s tímto vzděláním, mají do budoucna kladný růst. Nejvyšší záporný efekt 
zaměstnáni je pro obor textil, oděvnictví a pro základní vzdělání, což ukazuje na to, že 
zaměstnanost v profesích, v nichž pracují lidé s tímto vzděláním, se bude zmenšovat. 

Efekt vzdělání vyjadřuje vliv změn vzdělanostní struktury hospodářství. 
Vzdělanostní struktura každé profese se mění, například pod vlivem vyšších nároků na 
kvalifikaci pracovníků. Proto vzdělanostní skupina s vyšší kvalifikací může růst a nahrazovat 
jinou vzdělanostní skupinu s nižší kvalifikací. Součet všech efektů vzdělání je nula, což 
znamená, že celková poptávka zůstává stejná. Efekt vzdělání je největší mezi třemi efekty, 
z čehož plyne, že změna vzdělanostní struktury je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím 
změnu zaměstnání podle vzdělanostních skupin. 

V následující tabulce jsou vzdělanostní klastry seřazeny podle předpokládané míry 
růstu v odhadovaném období 2006 až 2010.  
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T a b u l k a  23   Změny ve vzdělanostních klastrech a jejich interpretace pomocí Shift-
share analýzy 
 

efekty 
vzdělání 

změna 
velikosti 
klastru 

míra 
růstu 

zaměst-
nanosti 

odvětví zaměst-
nání vzdělání inter-

akce 

VŠ přírodní vědy  14 899 5,5% 399 1 000 13 197 304
VŠ ekonomika, obchod 28 129 4,8% 1 109 3 764 22 216 1 040
VŠ ostatní společenské obory 11 016 4,0% -93 2 446 8 223 440
VŠ elektrotechnika 11 346 3,4% 1 045 1 962 7 831 509
SsM ekonomika, obchod 69 284 2,6% 5 806 -1 541 64 498 521
VŠ právní vědy  4 092 2,5% 394 2 096 1 466 136
VŠ stavebnictví  6 278 2,4% 725 1 127 4 325 101
SsM elektrotechnika 20 558 2,3% 1 523 2 634 15 785 615
SbM zpracování dřeva  9 362 1,6% -638 3 562 5 996 442
VŠ zemědělství a veterinářství 2 969 1,4% 570 398 2 095 -95
VŠ učitelství  8 342 1,4% -4 244 318 11 986 282
SsM stavebnictví  4 956 1,1% 355 2 534 1 899 167
SbM stavebnictví  16 809 1,0% -6 201 686 23 697 -1 373
VŠ zdravotnictví  2 587 1,0% 2 286 1 652 -1 358 6
SsM zemědělství a veterinářství 5 695 1,0% 424 -580 6 482 -632
SsM strojírenství 7 875 0,6% 2 030 5 915 601 -671
SbM ostatní 985 0,6% 400 763 -152 -26
SBM řízení a obsluha strojů, strojír., hutnictví 17 698 0,5% 3 499 -3 154 18 737 -1 383
SsM přírodní vědy  955 0,4% 583 475 -90 -12
SsM právní vědy  29 0,2% 25 23 -24 5
SbM chemie, potravinářství  566 0,2% 666 -399 330 -32
SsM ostatní -286 0,0% 1 738 1 425 -2 500 -949
VŠ strojírenství -408 -0,1% 704 1 704 -2 636 -180
SbM obchod služby  -7 232 -0,4% 6 732 -5 059 -8 574 -331
SsM zdravotnictví -3 501 -0,5% 6 199 -4 100 -5 359 -241
SbM textil, oděvnictví, výroba obuvi -11 491 -1,4% 1 355 -14 101 1 892 -637
VŠ ostatní technické obory  -2 338 -1,7% 385 842 -3 487 -79
bez vzdělání -31 -1,9% 1 -36 6 -3
obecná příprava (gymnázia) -16 191 -2,0% 1 655 2 230 -20 053 -22
SbM elektrotechnika, doprava, spoje  -21 777 -2,6% 751 -4 561 -17 751 -216
VŠ ostatní vědy a nauky -2 387 -3,3% -69 257 -2 412 -163
SsM učitelství  -9 954 -4,3% -1 423 2 648 -11 641 461
SbM zemědělství a lesní hospodářství -24 191 -5,6% -369 517 -24 246 -93
základní vzdělání -115 398 -10,9% 1 028 -7 578 -110 961 2 113

  
Z tabulky 23 je patrné, že téměř celá změna velikosti klastru vysokoškoláků 

přírodovědců a ekonomů na prvních dvou řádcích tabulky je způsobena efektem vzdělání. 
Vysoký efekt vzdělání lze pozorovat i v klastru vyučených bez maturity v oboru řízení a 
obsluha strojů ve strojírenství, hutnictví. Na opačném konci tabulky je v absolutní hodnotě 
nejvyšší záporný efekt u klastru pracovníků se základním vzděláním. Pokles zaměstnanosti 
v klastru středoškoláků bez maturity v oboru textil, oděvnictví a výroba obuvi je způsoben 
efektem zaměstnání, což ukazuje na změny v profesní struktuře celého hospodářství, kde o 
takto vzdělané pracovníky není velký zájem. 

Následuje ukázka podobné tabulky číslo 24 pro 13 zaměstnanostních klastrů 
s nejvyšším relativním růstem. Jsou seřazeny podle předpokládané míry růstu v odhadovaném 
období 2006 až 2010. Efekty vysvětlují absolutní změnu zaměstnanosti v klastrech (expanzní 
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poptávku) izolovaným působením změn ve velikosti odvětví nebo zaměstnání nebo interakcí 
obou těchto faktorů. Součet všech efektů je roven celkové změně během odhadovaného 
období 2005 až 2010.  

Nejvyšší růst vykazuje zaměstnání „obsluha automatických montážních linek a 
průmyslových robotů“. Z faktu, že největší efekt je efekt zaměstnání, vyplývá, že růst tohoto 
zaměstnání je způsoben poptávkou po právě tomto druhu zaměstnání, nikoli růstem celého 
odvětví, kterým je v tomto případě zpracovatelský průmysl. 

Nejvyšší efekt odvětví má povolání „zprostředkovatelé a agenti“, což může být 
způsobeno tím, že toto zaměstnání patří většinou k odvětvím obchod, zpracovatelský průmysl, 
peněžnictví a činnosti v oblasti nemovitostí, která většinou rostou nebo mají konstantní vývoj. 

Efekt zaměstnání pro většinu profesí je větší než efekt odvětví, z čehož plyne, že 
změna profesní struktury je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím vývoj zaměstnání podle 
profese. 
 
T a b u l k a  24  Změny v zaměstnanostních klastrech a jejich interpretace pomocí Shift-
share analýzy 

 

efekty 
zaměstnání 

změna 
v období 

2006-2010 
míra růstu 

odvětví zaměstnání interakce

obsluha automatických montážních linek a průmyslových robotů 12 866 6,7% 122 12 686 58
obsluha automatických nebo poloautomatických dřevoobráběcích 
strojů 3 279 6,5% -3 3 283 0
kvalifikovaní dělníci - horníci a ostatní v dolech 3 373 4,5% 1 476 1 738 159
zprostředkovatelé a agenti 41 030 4,3% 5 824 34 114 1 093
obsluha strojů na výrobu pryžových a plastových výrobků 6 530 4,3% 41 6 480 9
obsluhující pracovníci v osobních službách, pečovatelé 18 456 4,0% 1 662 16 251 543
montážní dělníci /práce na montážních linkách/ 16 037 3,3% 93 16 000 -56
asistenti ve zdravotnictví a veterinářství 5 398 3,1% 1 644 3 575 179
obsluha tiskárenských, knihvazačských strojů a strojů na výrobu 
předmětů z papíru 1 531 2,8% 70 1 465 -4
technici ostatní 11 846 2,7% 1 593 9 995 258
ostatní vědci a odborní duševní pracovníci jinde neuvedení 25 002 2,3% 3 398 20 689 915
úředníci ve službách a obchodě 10 748 2,3% 1 813 8 321 615
zpracovatelé dřeva, truhláři a dělníci v příbuzných oborech 3 921 1,9% -132 4 089 -36

 

3.7 Absolventi 
 

V následující tabulce jsou uvedeny celkové počty absolventů v odhadovaném období 
2006 až 2010 a pro porovnání počty absolventů v období 2001 až 2005. Je patrný značný 
nárůst počtu absolventů ve vysokoškolských oborech a některých středoškolských oborech 
s maturitou. Tato akcelerace je příčinou napětí ve vysokoškolských klastrech v odhadovaném 
období, jak bude zřejmé z tabulky 26. 
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T a b u l k a  25   Přírůstky absolventů 
 

celkem v letech vzdělání 2001-2005 2006-2010 
bez vzdělání 0 0 
základní vzdělání 0 0 
SbM řízení a obsluha strojů, strojír., hutnictví 38 144 34 420 
SbM elektrotechnika, doprava, spoje  20 881 18 200 
SbM chemie, potravinářství  14 199 11 680 
SbM textil, oděvnictví, výroba obuvi 7 975 5 200 
SbM zpracování dřeva  17 898 16 150 
SbM stavebnictví  18 259 16 770 
SbM zemědělství a lesní hospodářství 16 227 14 020 
SbM obchod, služby  79 957 73 300 
SbM ostatní 1 520 2 080 
obecná příprava (gymnázia) 112 988 120 100 
SsM přírodní vědy  5 814 5 710 
SsM strojírenství 24 155 26 460 
SsM elektrotechnika 42 903 44 950 
SsM stavebnictví  16 083 15 950 
SsM zemědělství a veterinářství 13 003 13 160 
SsM zdravotnictví 20 327 21 030 
SsM ekonomika, obchod 113 524 118 720 
SsM právní vědy  7 990 9 210 
SsM učitelství  9 030 10 900 
SsM ostatní 24 871 41 790 
VŠ přírodní vědy  10 236 13 450 
VŠ strojírenství 14 908 15 180 
VŠ elektrotechnika 15 764 28 460 
VŠ stavebnictví  5 564 7 710 
VŠ ostatní technické obory  8 000 8 420 
VŠ zemědělství a veterinářství 7 868 12 190 
VŠ zdravotnictví  15 007 16 620 
VŠ ekonomika, obchod 24 036 32 810 
VŠ právní vědy  8 097 17 730 
VŠ učitelství  14 296 14 260 
VŠ ostatní společenské obory 22 967 52 320 
VŠ ostatní vědy a nauky 7 126 4 850 

 
3.8 Koeficienty napětí na trhu práce 

 
Koeficienty napětí na trhu práce jsou syntetickými ukazateli, v nichž jsou spojeny 

všechny složky modelu. Model vytváří dva koeficienty: 
IFLM je koeficient vyjadřující šanci nově příchozích na pracovní trh získat vhodné 

zaměstnání, kde využijí své vzdělání. Hodnoty kolem jedné znamenají podobný objem 
nabídky a poptávky pro danou vzdělanostní kategorii, a nedojde tedy k napětí na globálním 
trhu práce, lokální problémy pochopitelně budou existovat vždy. Vyšší hodnoty indikují 
převahu nabídky nad poptávkou, a tedy je možné očekávat potíže s hledáním místa v souladu 
s kvalifikací. Nízké hodnoty koeficientu znamenají převahu poptávky nad nabídkou, a tedy 
dobrou šanci získat odpovídající zaměstnání, protože osob s vhodnou kvalifikací bude 
nedostatek. 
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 IFRP je koeficient hodnotící poměry na pracovním trhu z hlediska zaměstnavatele. 
Vyjadřuje šanci najít vhodně kvalifikovaného zaměstnance a hodnoty kolem jedné znamenají 
podobný objem nabídky a poptávky pro danou vzdělanostní kategorii. Vyšší hodnoty 
identifikují převahu nabídky nad poptávkou, a tedy dobrou šanci získat vhodného 
zaměstnance. Nízké hodnoty koeficientu znamenají převahu poptávky nad nabídkou, a tedy 
sníženou šanci při hledání vhodné pracovní síly. Pracovníků s požadovanou kvalifikací bude 
nedostatek.  

Koeficienty napětí na trhu práce je třeba zakódovat do slovního hodnocení a tak je 
prezentovat. Částečně se tím nahrazuje skutečnost, že nedokážeme porovnat dvě blízké 
hodnoty koeficientů, protože jejich rozdíl může být menší než statistická chyba.  

Při slovním hodnocení vycházíme z toho, že porovnávat se budou vyhlídky mezi 
vzdělanostními skupinami, a tak používáme směrodatné odchylky výsledných koeficientů na 
množině všech klastrů. 

Pro hodnocení šance získat zaměstnání, kterou popisuje koeficient IFLM používáme 
stupnici: výborná, lepší, dobrá, horší, špatná, podobnou stupnici používáme při vyhodnocení 
koeficientu IFRP. Pravidla pro slovní kódování jsou detailně popsána v kapitole 9 - dodatek 
E. 
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T a b u l k a  26   Koeficienty napětí ve vzdělanostních skupinách 
 

varianta makroekonomického odhadu varianta NO varianta „dolní 
rozpětí“ 

varianta „horní 
rozpětí“ 

vzdělání IFLM IFRP IFLM IFRP IFLM IFRP 
bez vzdělání výborná špatná výborná špatná výborná špatná 
základní vzdělání horší výborná dobrá výborná horší výborná 
SbM řízení strojů, strojír., hutnictví lepší horší lepší horší lepší horší 
SbM elektrotechnika,doprava,spoje  lepší dobrá dobrá dobrá lepší dobrá 
SbM chemie, potravinářství  dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá 
SbM textil, oděvnictví, výroba obuvi dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá 
SbM zpracování dřeva  dobrá horší lepší horší dobrá horší 
SbM stavebnictví  lepší horší lepší horší lepší horší 
SbM zemědělství a lesní hospodářství dobrá lepší dobrá lepší dobrá lepší 
SbM obchod služby  dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá 
SbM ostatní dobrá horší dobrá horší lepší horší 
obecná příprava (gymnázia) dobrá lepší dobrá lepší dobrá lepší 
SsM přírodní vědy  lepší dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá 
SsM strojírenství lepší horší lepší horší lepší horší 
SsM elektrotechnika dobrá horší lepší horší dobrá horší 
SsM stavebnictví  lepší horší lepší horší lepší horší 
SsM zemědělství a veterinářství lepší horší lepší horší lepší horší 
SsM zdravotnictví dobrá horší dobrá dobrá dobrá horší 
SsM ekonomika, obchod dobrá horší dobrá horší dobrá horší 
SsM právní vědy  výborná špatná výborná špatná výborná špatná 
SsM učitelství  dobrá lepší dobrá lepší horší lepší 
SsM ostatní dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá 
VŠ přírodní vědy  dobrá horší dobrá horší dobrá horší 
VŠ strojírenství dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá 
VŠ elektrotechnika dobrá dobrá horší dobrá horší dobrá 
VŠ stavebnictví  dobrá horší lepší horší dobrá horší 
VŠ ostatní technické obory  horší lepší horší lepší horší lepší 
VŠ zemědělství a veterinářství dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá 
VŠ zdravotnictví  horší dobrá horší dobrá horší dobrá 
VŠ ekonomika, obchod dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá 
VŠ právní vědy  špatná lepší špatná lepší špatná lepší 
VŠ učitelství  lepší horší lepší horší dobrá horší 
VŠ ostatní společenské obory špatná výborná špatná výborná špatná výborná 
VŠ ostatní vědy a nauky horší lepší horší lepší horší lepší 
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4. Shrnutí 
 

Etapa, do níž jsme v práci s modelem dospěli, se dá nazvat etapou prověřování 
výsledků. Letošní aktivita byla věnována převážně analýze dílčích výsledků a modifikacím 
některých funkcí modelu tak, aby lépe vystihoval realitu. Našim cílem je zvýšit 
důvěryhodnost odhadů budoucího vývoje vzdělanostních potřeb. Vedle výsledků predikce 
chceme dospět i k charakteristikám těchto výsledků, abychom mohli některé výsledky 
prohlásit za přesnější než jiné. Intuitivně cítíme, a v kapitole 2.2.1 jsme na reálných datech 
jednoho klastru naznačili, že některé predikce náhradní poptávky po práci mohou být pro 
některé klastry přesnější než pro jiné a v některých případech jsou zcela nekvalitní. Podobně 
je na grafickém výstupu při extrapolaci časových řad při odhadování expanzní poptávky 
patrné, že frekvence některých klastrů lze lineárně extrapolovat a u jiných je použití této 
metody sporné a extrapolace bude mít velký rozptyl. Dosud ale nedokážeme tyto skutečnosti 
lépe specifikovat. Právě z tohoto důvodu se výsledky provedené prognózy vzdělanostních 
potřeb stále ještě nehodí k praktickému použití a využití jednotlivých výsledků je omezeno 
uvedenými výhradami. 

 Výsledky provedené prognózy vzdělanostních potřeb tedy zahrnují uvedené 
nedostatky. Prognóza však vystihla problémy, které čekají absolventy terciárního vzdělávání 
v souvislosti s radikálním růstem jejich počtu v odhadovaném období. Ukázal se také vliv 
letos modifikované substituční poptávky, jež by mohla vyhlídky vysokoškoláků poněkud 
vylepšit. 
 
V rámci analýzy dílčích výsledků byly vykonány tyto aktivity: 
• zahájena pravděpodobnostní interpretace složek náhradní poptávky, jak je popsáno 

v kapitole 2.2.1, 
• zapojena shift - share analýza pro interpretaci expanzní poptávky, výsledky analýzy lze 

nalézt v kapitole 3.6. 
 
V modelu byly upraveny či přidány tyto složky: 
• aparát umožňující výběr regresní metody, je popsán v kapitole 5, 
• substituční poptávka směrem „shora dolů“, popis a výsledky jsou uvedeny v kapitole 3.5, 
• náhradní poptávka, doplněná o korekci na hospodářský cyklus, popis lze nalézt v kapitole 

6.  
 

Spoluprací s pracovištěm CERGE-EI je zajištěn další rozvoj modelu v roce 2006. 
Obsah studie, která byla v CERGE-EI vypracována, bude zahrnut do funkčního modelu a 
budou tak zpřesněny odhady náhradní poptávky, upřesněny odhady počtu absolventů, kteří 
vstupují na trh práce a bude možno upřesňovat makroekonomické odhady zaměstnanosti. 

 
V roce 2006 bude navíc zapotřebí vykonat tyto práce: 
• dokončit statistickou interpretaci složek poptávky po práci, 
• podle zjištěných statických vlastností stanovit pravidla pro vytváření vzdělanostních a 

zaměstnanostních klastrů, redefinovat je a snížit přitom jejich počet.  
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5. Dodatek A - Expanzní poptávka 
 

Expanzní poptávka je dána změnou počtu zaměstnaných s daným typem vzdělání či 
zaměstnání v odhadovaném období. Expanzní poptávka může být kladná či záporná, podle 
růstu či poklesu poptávky. Abychom mohli odhadnout expanzní poptávku ve všech 60 typech 
zaměstnání a 35 typech vzdělání v odhadovaném období, vycházíme z makroekonomické 
predikce vývoje počtu zaměstnaných, v našem případě predikce vývoje zaměstnanosti v 15 
odvětvích, podle prognózy vypracované odborníky Národního vzdělávacího fondu v (15). 
Tato predikce obsahuje vývoj zaměstnanosti v 15 odvětvích, jejichž definice je v tabulce 27. 
Každé z těchto odvětví patří k jednomu ze čtyř agregátních sektorů: zemědělství, výroba, 
služby a vládní sektor. V našem případě předpokládáme, že máme k dispozici predikci na 
roky 2006 až 2010. 

Predikci zaměstnanosti v těchto 15 odvětvích transformujeme do 60 povolání, jejichž 
definice je v tabulce 33, následujícím postupem. Analyzujeme profesní strukturu každého 
odvětví. Můžeme tak určit podíl každého povolání v odvětví. Z dat Výběrového šetření 
pracovních sil určíme podíl všech povolání v jednotlivých odvětvích a lineární vývoj těchto 
podílů v letech 1995 až 2004. Získáme tak časové řady podílů, nalezneme lineární trend a 
předpokládáme, že tento trend bude pokračovat i v odhadovaném období 2006 - 2010. 
Predikované hodnoty podílů se znásobí předpokládanou zaměstnaností v odvětvích, kterou 
jsme získali z makroekonomických prognóz. Tak získáme predikci zaměstnanosti podle 
povolání.  

 
Predikcí vývoje zaměstnanosti v 60 povoláních transformujeme do 35 vzdělanostních 

skupin podobným způsobem. Ze souborů VŠPS známe zaměstnanost v každé z 35 
vzdělanostních skupin ve všech 60 povoláních. Můžeme tedy určit relativní podíly všech 
vzdělání v každém z 60 povoláni a také vývoj těchto podílů v posledních 12 letech od roku 
1994 do roku 2005. Na tomto časovém intervalu odhadneme trend podílů všech vzdělání 
v každém povolání a za předpokladu, že tyto trendy zůstanou v odhadovaném období stejné, 
získáme jejich odhady pro období 2006 - 2010. Získáme tak matici predikovaných podílů a tu 
znásobíme zaměstnaností v 60 povoláních, získanou podle postupu z předchozího oddílu. 
Rozdíl mezi četnostmi v roce 2005 a 2010 je hledaná expanzní poptávka pro všech 35 
vzdělání a 60 zaměstnání. 

 
Metoda predikce 

 
Pro lineární regresi vývoje trendu v daném zaměstnání a odvětví užíváme tento vzorec: 

 
oi
t

oi
t ty εβα ++=  

 
Zde je každé zaměstnání ve všech odvětvích odhadováno separátně. Nevýhoda 

tohoto přístupu spočívá v tom, že se setkáváme v určitých kombinacích zaměstnání a odvětví 
s malými četnostmi a odhadnuté regresní koeficienty mohou být nepřesné.  

Metoda náhodných koeficientů (RCM) dovoluje získat přesnější odhady. Má-li 
časová řada frekvencí určitého vzdělání v daném povolání velkou volatilitu, což znamená, že 
trend vývoje se nedá odhadnout přesně, bude tento trend korigován tak, ze se využije 
informace o vývoji zaměstnanosti v cele vzdělanostní skupině. Metoda náhodných koeficientů 
proto odhaduje trend daného povolání v dané vzdělanostní skupině jako vážený součet trendu 
této skupiny a trendu této vzdělanostní skupiny v celé ekonomice. Váha těchto dvou složek 
závisí na volatilitě časové řady dané vzdělanostní skupiny. Tato metoda dává přesnější 
odhady než obyčejná regrese (OLS). 
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Nevýhoda metody náhodných koeficientů je v tom, že nedokáže identifikovat odlehlé 
hodnoty. Proto byla použita nová metoda, tzv. robustní regrese. Tato metoda dokáže 
identifikovat odlehlé hodnoty, které mohou mít vliv na výpočet vývoje, a vynechat tyto 
hodnoty z regrese. V některých případech je regrese lepší než při použití metody náhodných 
koeficientů.  

Pro identifikaci odlehlých hodnot tato metoda používá indikátor zvaný „Cook‘s 
distance“. Tento indikátor je vážená vzdálenost mezi dvěma predikovanými hodnotami pro 
pozorováni i, v případě když regrese se provede s a bez pozorování i. Pozorování, pro které je 
tato vzdálenost větší než 1, jsou odlehlými hodnotami. Formální zápis indikátoru je: 
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kde k je počet proměnných (včetně konstanty), s je průměrná směrodatná odchylka (mean 
square error) regrese, )(is  je průměrná směrodatná odchylka regrese, když pozorováni i je 
vynechané, ir  jsou studentizovaná residua, ih  je diagonální element matice projekce X(X’X)-

1.X‘ 
 
 

Výběr metody predikce a použití expertního názoru 
 
Predikce expanzní poptávky může být spočítána jednou z pěti metod:  
- obyčejná regrese (OLS), 
- metoda náhodných koeficientů (RCM), 
- robustní regrese, 
- beze změn, zaměstnanost zůstane na hodnotě roku 2005, 
- beze změn, zaměstnanost zůstane na hodnotě průměru za období 1994-2005. 

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

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

V případě, kdy v minulém období měla zaměstnanost ve vzdělanostní skupině jistý 
trend, dá se použít regresní analýza a tento trend extrapolovat do budoucna. V případě, kdy 
zaměstnanost ve vzdělanostní skupině v minulosti fluktuovala kolem pevné hodnoty, může se 
použít metoda „beze změn“ a předpokládat, že zaměstnanost zůstane na hodnotě průměru za 
období 1994-2005.  
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T a b u l k a  27   Seznam odvětví 
 

odvětví OKEČ popis 
1 A01 zemědělství, myslivost 
2 A02, B lesnictví, rybolov a chov ryb 
3 C dobývaní nerostných surovin 
4 D zpracovatelský průmysl 
5 E výroba a rozvod elektřiny 
6 F stavebnictví 
7 G obchod, opravy motorových vozidel 
8 H pohostinství a ubytování 
9 I doprava, skladování a spoje 

10 J peněžnictví a pojišťovnictví 
11 K činnosti v oblasti nemovitostí 
12 L veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 
13 M školství 
14 N zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 
15 O, P, Q ostatní veřejné a sociální služby 
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6. Dodatek B - Náhradní poptávka 
 
Náhradní poptávka je dána počtem uvolněných pracovních míst z důvodů odchodu 

do důchodu, změny zaměstnání či odchodem z jiných důvodů. Předpokládá se přitom, že tato 
místa budou znovu obsazena. Náhradní poptávka se tak týká pouze těch volných míst, která 
jsou určena k obsazení. Ta místa, s nimiž se nadále nepočítá, se do náhradní poptávky 
nezahrnují. Podobně se do náhradní poptávky nedostanou přesuny, kdy je volné místo ihned 
obsazeno stejně vzdělaným pracovníkem.  

Zaměřme se na náhradní poptávku pro zaměstnanostní klastry. Aby se dala spočítat, 
analyzují se změny ve věkovém složení každého zaměstnanostního klastru. Definujme 10 
věkových skupin 25-29, 30-34, 35-39, …,65-69, 70 a více let. Rozborem dat VŠPS můžeme 
stanovit četnosti v těchto skupinách. Pozorujme tuto zaměstnanost v letech 1994 až 2005. 
Z těchto dat můžeme vytvořit 7 pětiletých období, 1995-1999, … 2001-2005. Během každého 
z těchto období se většina lidí přesune například z věkové skupiny 30-34 let do skupiny 35-39 
let. Srovnáním těchto četností odhadneme, kolik lidí z věkové skupiny opustilo místo, a tento 
počet zařadíme do náhradní poptávky. Mladší pracující opouštějí místa hlavně z důvodu 
změny zaměstnání, starší kvůli odchodu do důchodu. Tuto úvahu můžeme udělat pro všechny 
věkové skupiny, až na skupiny pracovníků, kterým je v roce 2005 65- 69 let a 70 a více let, o 
nichž předpokládáme, že odejdou do důchodu všichni.3  
 

Index růstu pro věkovou skupinu a v zaměstnání o určíme takto: 
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kde t

aoL , je zaměstnanost ve věkové skupině a v zaměstnání o v čase t. 
 

Novou částí metody predikce náhradní poptávky je to, že místo jednoho období 2000 
až 2005 je použito všech 7 období. Vypočtené indexy růstu mohou být pro každé období 
rozdílné, protože frekvence věkových kohort získaných z VŠPS se od skutečných hodnot 
může významně odlišovat, jak je patrné z tabulek 29 a 30 (v této kapitole) a tabulek 4 a 5 (v 
kapitole 2.2.1). Pro zvýšení spolehlivosti výsledku byl použit průměrný index růstu za 7 
pětiletých období. Index růstu pro věkovou skupinu a v zaměstnání o určíme takto: 
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Novou částí metody predikce náhradní poptávky je také korekce na hospodářský 

cyklus. Pod pojmem korekce na hospodářský cyklus rozumíme eliminaci vlivu změn celkové 
nezaměstnanosti ve sledovaném období na odhad náhradní poptávky. Lze říci, že použitý 
způsob modelování náhradní poptávky by fungoval nejlépe v případě, když by se celková 
nezaměstnanost ve sledovaném období neměnila. V letech 1998-1999 však došlo k nárůstu 
nezaměstnanosti ze 4,8 % na 8,7 %.4  

                                                 
3 Model nedokáže dosud postihnout situaci, kdy v příštích pěti letech do důchodu odejde jen část 65letých a 
starších. Problém se částečně řeší zavedením odlišné doby odchodu do důchodu pro muže a ženy. 
4 Míra zaměstnanosti získaná z dat VŠPS, odlišná z metodických důvodů od míry nezaměstnanosti MPSV 
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Při výpočtu náhradní poptávky porovnáváme stav zaměstnanosti na začátku a na 
konci pětiletého období. Pokud se stane, že na začátku tohoto období je celková 
nezaměstnanost nízká a na konci vysoká, je odliv osob způsoben jednak odchodem do 
důchodu a ostatními důvody, které tvoří náhradní poptávku, ale i odchody do nezaměstnanosti 
kvůli zvýšení celkové nezaměstnanosti. Osoby, které odešly do nezaměstnanosti, nemusí být 
nahrazeny, a proto do náhradní poptávky nepatří.  

Tak například ve vzdělanostním klastru „SŠ bez maturity, obchod a služby“ odliv 
osob během období 1998 - 2003 činil 70 tisíc osob. Během tohoto období vzrostla 
nezaměstnanost osob s tímto vzděláním o 20 tisíc osob. Část odlivu je proto způsobena 
odchody do nezaměstnanosti a nemusí být nahrazena. Náhradní poptávka proto činí jen 50 
tisíc osob. 

Náhradní poptávka je součet odlivu osob z individuálních kohort. Odlivy osob každé 
věkové kohorty jsou počítány pomoci jejich míry růstu (míry odlivu). Když srovnáváme 
zaměstnanost ve dvou ročnících na začátku a na konci pětiletého období, z nichž jeden 
připadá na období nízké nezaměstnanosti a druhý na období vysoké nezaměstnanosti, získáme 
nadhodnocenou míru odlivu. Míra odlivu před korekcí na hospodářský cyklus kohorty 55 - 59 
let v klastru „SŠ bez maturity, obchod a služby“ je 60 %. Popsaným způsobem zjistíme, že 
jen 55 % osob odešlo do důchodu a 5 % odešlo do nezaměstnanosti. Proto je třeba od míry 
odlivu odečíst zvýšení míry nezaměstnanosti v daném klastru. V tomto případě je korekce -5 
%. 
 

Potom můžeme užít modifikované indexy růstu pro odhadované období a odhadnout počet 
míst, která budou uvolněna v každé věkové kategorii ve všech zaměstnáních: 
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Tento počet pracovně nazýváme outflow, nebo úbytek. Jejich součet pro všechny 
věkové skupiny dává celkový úbytek zaměstnanosti pro dané zaměstnání.  

Je jisté, že ne všechna volná místa budou obsazena, některá jsou určena ke zrušení. 
Kolik takových bude, odhadneme pomoci expanzní poptávky na období 2005-2010. Je-li tato 
expanzní poptávka záporná, znamená počet míst, která budou zrušena. Je-li expanzní 
poptávka kladná, chápeme to tak, že žádné uvolněné místo zrušeno nebude. V případě 
negativní expanzní poptávky ji odečteme od celkového outflow. Vzorec pro náhradní 
poptávku je potom tento:  
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Náhradní poptávka pro vzdělanostní klastry se počítá obdobně.  
 
Součet náhradní poptávky a expanzní poptávky je celkový počet volných míst která 

jsou na pracovním trhu k dispozici a pracovně je nazýváme job openings. 
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T a b u l k a  28   Nezaměstnaní v období 1994-1999, a 2000-2004 
 

nezaměstnaní zaměstnaní 

vzdělání 
 

průměr 
94-99 

 

(1) 

 

průměr 
00-05 

 

(2) 

 
2005 

 
(3) 

změna počtu 
nezaměstnaných (1) a (2) v 
procentech zaměstnanosti 

2005 (3) 

1 bez vzdělaní  - 1 003 343  
2 základní vzdělaní  77 032 102 430 263 467 10% 
3 SS bez mat., řízeni a obsluha strojů 25 585 44 084 656 974 3% 
4 SS bez mat., elektrotechnika, doprava 9 128 13 440 173 847 2% 
5 SS bez mat., chemie potravinářství - 8 133 66 024 - 
6 SS bez mat., textil oděvnictví 11 343 23 735 174 654 7% 
7 SS bez mat., zpracováni dřeva 6 141 11 226 112 423 5% 
8 SS bez mat., stavebnictví 15 352 25 699 316 956 3% 
9 SS bez mat., zemědělství 9 382 12 818 96 421 4% 
10 SS bez mat., obchod 29 938 50 988 402 330 5% 
11 SS bez mat., ostatní - 3 291 34 124 - 
12 SS s mat., obecná příprava 11 283 16 441 165 764 3% 
13 SS s mat., přírodní vědy - 2 051 43 135 - 
14 SS s mat., strojírenství 8 763 10 907 269 532 1% 
15 SS s mat., elektrotechnika 3 350 6 691 170 981 2% 
16 SS s mat., stavebnictví 2 690 4 404 90 297 2% 
17 SS s mat., zemědělství 5 316 7 414 117 750 2% 
18 SS s mat., zdravotnictví 3 796 4 640 151 744 1% 
19 SS s mat., ekonomika 19 198 34 323 499 277 3% 
20 SS s mat., právní vědy - 181 3 104 - 
21 SS s mat., učitelství 2 177 2 114 49 746 0% 
22 SS s mat., ostatní 9 078 12 100 194 625 2% 
23 VŠ, přírodní vědy 376 1 055 48 264 1% 
24 VŠ, strojírenství 873 1 508 56 614 1% 
25 VŠ, elektrotechnika 778 1 160 62 297 1% 
26 VŠ, stavebnictví 472 864 50 036 1% 
27 VŠ, ostatní technické obory 821 826 28 953 0% 
28 VŠ, zemědělství a veterinářství 870 1 100 41 342 1% 
29 VŠ, zdravotnictví 656 520 51 559 0% 
30 VŠ, ekonomika, obchod 1 661 3 477 106 696 2% 
31 VŠ, právní vědy 413 467 30 670 0% 
32 VŠ, učitelství 1 293 1 861 118 163 0% 
33 VŠ, ostatní společenské 1 042 1 352 50 666 1% 
34 VŠ, ostatní vědy a nauky 550 607 15 274 0% 
35 nezjištěno 14 1 746 12 247 - 
celkem 277 084 414 655 4 726 299 3% 

 

Zdroj: Výběrové šetřeni pracovních sil. 
 
 

Pro ohodnocení spolehlivosti odhadu indexu růstu srovnáváme indexy růstu pro 
klastr 29, odhadnuté na základě dat z VŠPS s indexy růstu ze skutečných hodnot 
zaměstnanosti v tomto klastru, které publikuje Ústav zdravotnických informací a statistiky.  
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T a b u l k a  29   Relativní „outflow rate“ pro skupinu „lékaři“ 
 

ÚZIS 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
období 95-00 0,05 0,00 -0,03 -0,05 -0,10 -0,23 -0,32 
období 96-01 0,08 0,02 -0,01 -0,02 -0,08 -0,17 -0,28 
období 97-02 0,06 -0,01 -0,03 -0,06 -0,10 -0,21 -0,30 
období 98-03 0,11 0,04 0,01 -0,01 -0,06 -0,14 -0,21 
období 99-04 0,11 0,05 0,02 0,00 -0,04 -0,12 -0,21 
        
průměr 0,08 0,02 -0,01 -0,03 -0,08 -0,18 -0,26 

 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky 
 
 

T a b u l k a  30   Relativní „outflow rate“ pro skupinu „lékaři“ 
 

VŠPS 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
období 94-99 0,02 0,05 0,32 -0,04 -0,18 -0,40 -0,41 
období 95-00 0,57 -0,26 0,11 0,04 -0,35 0,11 -0,71 
období 96-01 0,30 0,33 0,10 0,12 -0,15 0,03 -0,44 
období 97-02 0,31 0,16 -0,04 0,02 0,09 0,11 -0,32 
období 98-03 0,40 0,53 -0,14 -0,22 -0,26 -0,56 -0,37 
období 99-04 0,43 0,51 -0,18 -0,02 -0,34 -0,65 -0,67 
období 00-05 -0,06 -0,09 0,17 -0,23 -0,04 -0,32 -0,65 
        
průměr  0,28 0,17 0,05 -0,05 -0,18 -0,24 -0,51 

 
Zdroj: Výběrové šetření pracovních sil. 

 
 

Pro výpočet náhradní poptávky se používají průměrné relativní úbytky 
zaměstnanosti, jak jsou uvedeny v posledním řádku tabulky 30. Je zřejmé, že se stále odlišují 
od „správných“ průměrných úbytků z tabulky 29, ale taková data z vyčerpávajícího šetření 
pro žádný jiný klastr než uvedený klastr lékařů nejsou k dispozici a v dané situaci jinou 
možnost nemáme. Poznamenejme, že podobný výpočet průměrného „outflow rate“ jsme 
schopni dosud učinit jen u vysokoškolských klastrů, kde známe historii od roku 1994. U 
ostatních klastrů není jiná možnost, než použít úbytky z posledních 5 let, předpokládat, že 
budou platit i v budoucnosti a použít je pro výpočet náhradní poptávky v odhadovaném 
období. 
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7. Dodatek C - Substituční poptávka 
 

Substituční poptávka je druh poptávky po pracovnících s daným vzděláním, kteří 
mohou zaplnit volná místa, která vyžadují jiný typ vzdělání. Substituci chápeme tak, že 
nastává mezi podobnými vzděláními uvnitř jednoho zaměstnanostního klastru. Tam se 
nahrazují pracovníci s podobným typem vzdělání.  

Substituční poptávku můžeme určit pouze pro vzdělanostní klastry. Pro její určení je 
důležitý rozdíl mezi poptávkou a nabídkou pro jednotlivá vzdělání. Rozdíl mezi poptávkou a 
nabídkou se dále nazývá mezera (gap) a počítá se takto: 

 
iii dsg −=               (1) 

 
Mezera může být kladná i záporná. Je-li záporná, poptávka je vyšší než nabídka a pro 

pracovníky se vzděláním i existují nenaplněná místa. Pokud je mezera kladná, je nabídka 
vyšší než poptávka a existují pracovníci, pro něž není práce vyžadující jejich kvalifikaci. 
Substituci ze vzdělání, kde jsou volní pracovníci, do vzdělání, kde jsou volná místa, 
považujeme za možnou pouze tehdy, když mají tato dvě vzdělání podobnou zaměstnanostní 
strukturu. Upřesňujeme-li dále zadání, lze říci, že volná místa, která vyžadují pracovníky 
s prvním typem vzdělání, mohou být naplněna lidmi s druhým, podobným, typem vzděláním 
tehdy, je-li druhých přebytek a pracují-li ve stejném zaměstnanostním klastru jako pracovníci 
s prvním typem vzdělání.  

Aktuální metodika výpočtu substituční poptávky počítá se substitucí shora dolů. To 
znamená, že vzdělanostní skupina může být nahrazena jinou vzdělanostní skupinou jenom 
tehdy, když tato poslední skupina má stejnou nebo vyšší úroveň vzdělaní. 

Předpokládejme, že záporná mezera pro každý typ vzdělání bude zcela vyplněna z 
ostatních typů vzdělání. Pak se substituce od vzdělání i ke vzdělání k uvnitř zaměstnání j dá 
vyjádřit takto: 

ijj

kj
iijkj fcd
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gips

−
−= α)( ,             (2) 

 
kde: 

ijfc  - poptávka po vzdělání i v zaměstnání j před substitucí 

ijα  - mzdová elasticita pro poptávku po vzdělání i v zaměstnání j. 
 

∑
=

=
n

i
ijj fcd

1

               (3) 

 
O koeficientu ijα (mzdové elasticitě) předpokládáme, že je úměrný zaměstnanostní struktuře 
daného vzdělání. 
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kde 1−t

ija  je počet pracovníků se vzděláním i v zaměstnání j v minulosti. 
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Součet všech substitucí ze všech vzdělání ke vzdělání k pro všechna zaměstnání je 
celková substituční poptávka pro vzdělání k. 
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Přičtením substituční poptávky k součtu náhradní a expanzní poptávky získáme 

celkovou poptávku pro vzdělanostní klastr.  
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8. Dodatek D - Shift-share analýza 
 

Shift-share analýza umožňuje rozložit celkovou změnu zaměstnanosti ve 
vzdělanostní skupině na čtyři efekty: odvětví, povolání, vzdělání a interakce. Tito čtyři efekty 
odpovídají vlivu: 

  
- změny zaměstnanosti v odvětví, 
- změny profesní struktury, 
- změny vzdělanostní struktury zaměstnanosti, 
- interakce předchozích tří efektů. 

 
Efekt odvětví je změna zaměstnanosti ve vzdělanostní skupině způsobená změnou 

zaměstnanosti v odvětví v případě, že profesní a vzdělanostní struktura zůstává stejná jako 
v současnosti.  

Efekt povolání je změna zaměstnanosti vzdělanostní skupiny způsobená změnou 
profesní struktury v případě, že zaměstnanost v odvětvích a vzdělanostní struktura zůstává 
bez změn.  

Podobně efekt vzdělání je změna zaměstnanosti ve vzdělanostní skupině způsobená 
změnou vzdělanostní struktury v případě, kdy zaměstnanost podle odvětví a profesní struktura 
zůstávají beze změn.  

Efekt interakce představuje interakci mezi třemi efekty. 
 
Čtyři efekty pro vzdělání e v povolání o a odvětví i dostaneme pomoci následujících rovnic: 

 
tioetoetiotittioe ZamPodilVzdPodilPovOdvEfektOdv ,,,5,5,, −= ++

tioetoetiotittioe ZamPodilVzdPodilPovOdvEfektPov ,,5,,5,, −= ++

tioetoetiotittioe ZamPodilVzdPodilPovOdvEfektVzd ,5,,,5,, −= ++

5,,5,,5,,,5,5,, +++++ −−−−= ttioettioettioetioetioettioe EfektVzdEfektPovEfektOdvZamZamEfectInt , 
 

kde 
tiOdv , - zaměstnání v odvětví i v roce t, toPov ,  - zaměstnání v povolání o v roce t,  

tioeZam , - zaměstnání v odvětví i, povolání o, a vzdělání e. 
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Celkový efekt odvětví, povolání, vzdělání a interakce pro vzdělanostní skupinu e 

spočítáme následovně (výsledky - jednotlivé efekty - se nacházejí v tabulce 23): 
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9. Dodatek E - Indikátory napětí na trhu práce 
 

Koeficienty IFLM a IFRP vyjadřují vztah kompletní nabídky práce a poptávky po 
práci. 

Koeficient IFLM vyjadřuje šanci nově příchozího na trh práce získat místo vhodné 
pro jeho vzdělanostní kategorii. Hodnotí tedy napětí na trhu práce z hlediska uchazeče o 
zaměstnání. Vysoké hodnoty IFLM znamenají převahu nabídky práce nad poptávkou po práci 
a tedy špatné vyhlídky nově příchozího na trh práce. Nízké hodnoty IFLM znamenají dobré 
vyhlídky pro získání místa vyžadujícího dané vzdělání. 

Identifikátor IFRP hodnotí situaci na trhu práce z hlediska zaměstnavatele. Vysoké 
hodnoty IFRP znamenají dobré vyhlídky pro nábor pracovníků s daným vzděláním. Nízké 
hodnoty IFRP znamenají potíže se získáváním takových zaměstnanců. 

Hodnoty obou identifikátorů blízké jedné označují vyrovnanou situaci na trhu práce, 
a to jak z hlediska uchazeče o zaměstnání, tak i z hlediska zaměstnavatele.  

 
Následuje exaktní definice obou indikátorů: 

Označíme-li: 
e vzdělanostní skupina 
Ee05 počet zaměstnaných se vzděláním e v první polovině roku 2005, 
INSe 06-10  počet absolventů se vzděláním e, kteří přijdou na trh práce v odhadovaném období, 
Ue05 počet krátkodobě nezaměstnaných v první polovině roku 2005 se vzděláním e,  
EDe06-10 odhad expanzní poptávky pro období 2006 - 2010, 
RDe06-10 odhad náhradní poptávky pro období 2006 - 2010, 
SD e06-10 odhad substituční poptávky pro období 2006 - 2010, 

 
potom je indikátor budoucí situace na trhu práce (Indicator of the Future Labour Market 
situation IFLM) pro vzdělanostní skupinu e 
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Obdobně je definován Indikátor budoucích problémů s najímáním pracovníků IFRP 

(Indicator of the Future Recruitment Problems), který situaci na trhu práce hodnotí z hlediska 
zaměstnavatele: 
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Ve jmenovateli indikátoru IFRP se může vyskytovat i záporná expanzní poptávka. 

Zaměstnavatel může reagovat na rušení míst omezováním přijímání nových uchazečů o práci 
a lépe si vybírat, a tak se při záporné expanzní poptávce situace s najímáním nových 
pracovníků se vzděláním e z pohledu zaměstnavatele zlepšuje. 

Z praktických důvodů se užívá slovní hodnocení vyhlídky na získání zaměstnání či 
zaměstnance s danou kvalifikací. Pro stanovení takového slovního hodnocení neexistuje 
žádný exaktní předpis. Vzhledem k tomu, že se budou porovnávat vyhlídky na získání 
zaměstnání pro všechny klastry vzdělanostní či zaměstnanostní klasifikace, vycházíme 
z průměrných hodnot koeficientů a směrodatných odchylek koeficientů získaných z množiny 
všech klastrů. Pomocí těchto statistických charakteristik konstruujeme intervaly, jimž 
přiřadíme slovní hodnocení, jak je uvedeno v tabulce 31. 
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T a b u l k a  31   Slovní interpretace hodnot koeficientů IFLM, IFRP (SO je směrodatná 
odchylka) 

 
 

 
 

Hodnota koeficientu IFLM Hodnocení vyhlídky na získání zaměstnání 
průměr - 1,5*SO a méně výborná 
průměr - 0,5* SO až průměr - 1,5*SO lepší 
průměr - 0,5*SO až průměr + 0,5*SO dobrá 
průměr + 0,5* SO až průměr + 1,5*SO horší 
průměr + 1,5*SO a více špatná 
  
Hodnota koeficientu IFRP Hodnocení vyhlídky na získání zaměstnance 
průměr - 1,5*SO a méně špatná 
průměr - 0,5* SO až průměr - 1,5*SO horší 
průměr - 0,5*SO až průměr + 0,5*SO dobrá 
průměr + 0,5* SO až průměr + 1,5*SO lepší 
průměr + 1,5*SO a více výborná 
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10. Dodatek F - Tabulky vzdělanostních a zaměstnanostních klastrů 
 

V následujících tabulkách přinášíme přehled užívaných vzdělanostních a 
zaměstnanostních klastrů: 

 
T a b u l k a  32   Používané vzdělanostní klastry 
 

číslo klastru stupeň popis 

1   bez vzdělání 
2   základní vzdělání 
3 řízení a obsluha strojů, strojírenství, hutnictví 
4 elektrotechnika, doprava, spoje  
5 chemie, potravinářství  
6 textil, oděvnictví, výroba obuvi 
7 zpracování dřeva  
8 stavebnictví  
9 zemědělství a lesní hospodářství 
10 obchod služby  
11 

střední bez maturity (SbM) 

ostatní 
12  obecná příprava (gymnázia) 
13 přírodní vědy  
14 strojírenství 
15 elektrotechnika 
16 stavebnictví  
17 zemědělství a veterinářství 
18 zdravotnictví  
19 ekonomika, obchod 
20 právní vědy  
21 učitelství  
22 

střední s maturitou (SsM) 

ostatní 
23 přírodní vědy  
24 strojírenství 
25 elektrotechnika 
26 stavebnictví  
27 ostatní technické obory  
28 zemědělství a veterinářství 
29 zdravotnictví  
30 ekonomika, obchod 
31 právní vědy  
32 učitelství  
33 ostatní společenské obory 
34 

vysokoškolské (VŠ) 

ostatní vědy a nauky 
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T a b u l k a  33   Používané zaměstnanostní klastry 
 

číslo klastru KZAM popis 

1 1 příslušníci armády 

2 11,12 zákonodárci, vyšší úředníci, vedoucí pracovníci výrobních a provozních dílčích 
celků velkých organizací, společností, podniků 

3 13 vedoucí, ředitelé, kteří řídí malý podnik, organizaci, společnost (za pomoci 
nejvýše jednoho dalšího řídícího pracovníka) 

4 21 vědci a odborníci ve fyzikálních a příbuzných vědách, architekti a techničtí 
inženýři (tvůrčí pracovníci) 

5 22 vědci, odborníci a inženýři v biologických, lékařských a příbuzných oborech 
6 23 odborní pedagogičtí pracovníci 
7 24 ostatní vědci a odborní duševní pracovníci jinde neuvedení 
8 311 technici v průmyslu 
9 314,316 technici v dopravě 
10 312,313,315 technici ostatní 
11 321 technici v biologii a zemědělství 
12 322,324 asistenti v zdravotnictví a veterinářství 
13 323 odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry 
14 33 pedagogičtí pracovníci 
15 341, 342 zprostředkovatelé a agenti 
16 344, 345 celníci, policisté 
17 343, 346 odborní administrativní pracovníci 

18 347,348,349 pracovníci v umění a zábavě, profesionálové ve sportu, nevysvěcení v 
náboženských organizacích 

19 411,412 kancelářští pracovníci a pracovníci s číselnými údaji 
20 413,414,419 pracovníci ve skladech, dopravě, knihovnách, poštách 
21 42 úředníci ve službách a obchodě 
22 511,512 obsluhující pracovníci v dopravě a stravování 
23 513,514,515 obsluhující pracovníci v osobních službách, pečovatelé 
24 516 ochrana a ostraha 
25 52 prodavači, manekýni a předváděči zboží  

26 61 kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti - orientovaní 
na trh i samozásobitelé 

27 711 kvalifikovaní dělníci - horníci a ostatní v dolech 
28 712,713,714 kvalifikovaní dělníci ve stavebnictví a pro dokončovací práce 
29 721,722 formíři, svářeči, kováři 
30 723 mechanici a opraváři strojů 
31 724 mechanici opraváři a seřizovači elektro 

32 73 výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí řemeslníci, polygrafové a 
pracovníci v příbuzných oborech (kromě obsluhy strojů a zařízení)  

33 741 kvalifikovaní zpracovatelé, výrobci potravinářských výrobků 
34 742 zpracovatelé dřeva, truhláři a dělníci v příbuzných oborech 

35 743 kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a kvalifikovaní 
dělníci v příbuzných oborech 

36 744 zpracovatelé kůží, kožešin a obuvníci 
37 811 obsluha důlního zařízení, razících štítů a zařízení na zpracování nerostů 
38 812 obsluha zařízení na zpracování kovů 

39 813 obsluha pecí a zařízení na výrobu skla, keramiky a obsluha zařízení 
v příbuzných oborech 

40 814 obsluha zařízení na zpracování dřeva a zařízení v papírnách 
41 815 obsluha zařízení při chemické výrobě 
42 816 obsluha elektrárenských a příbuzných zařízení 
43 817 obsluha automatických montážních linek a průmyslových robotů 
44 821 obsluha strojů na výrobu výrobků z kovů a nerostů 
45 822 obsluha strojů na výrobu chemických výrobků 
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číslo klastru KZAM popis 

46 823 obsluha strojů na výrobu pryžových a plastových výrobků 
47 824 obsluha automatických nebo poloautomatických dřevoobráběcích strojů 

48 825 obsluha tiskárenských, knihvazačských strojů a strojů na výrobu výrobků z 
papíru 

49 826 obsluha strojů na úpravu a výrobu textilních, kožešinových výrobků 
50 827 obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků  
51 828,829 montážní dělníci /práce na montážních linkách/ 
52 831 řidiči železničních kolejových vozidel v příbuzných oborech 
53 832 řidiči motorových vozidel 

54 818,833, 
834 

obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných zař., lodní 
posádky a dělníci v příbuzných oborech obsluha strojů a zařízení pro práce na 
železničním svršku 

55 912,913 čističi bot, pomocníci, uklízeči a pradláci, pouliční prodavači a pracovníci v 
příbuzných oborech 

56 914,915 domovníci, školníci, vrátní, nosiči 
57 916 sběrači odpadků, metaři a pracovníci v příbuzných oborech 

58 92 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a 
příbuzných oborech  

59 93 pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, 
stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech  
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