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Abstrakt 

 

Cílem projektu „Analýza rekvalifikací na ÚP ČR KrP Brno optikou rovných 

příležitostí mužů a žen prostřednictvím metody genderového rozpočtování“ je 

usnadnit zaměstnancům a zaměstnankyním krajské pobočky ÚP v Brně efektivně 

a strategicky, s ohledem na rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce, imple-

mentovat programy rekvalifikací jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

a  uplatňovat tak postupy gender mainstreamingu. Česká vláda metodu gender 

mainstreamingu uznala jako legitimní nástroj pro výkon politiky rovných příleži-

tostí mužů a žen v ČR a zařadila její aplikaci mezi prioritní úkoly v této oblasti.  

Rekvalifikace jako jeden z významných nástrojů APZ směřuje k prosazování 

rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu. Analýza rekvalifikací 

metodami genderového mainstreamingu  poskytuje informaci o tom, v jaké míře 

se daří implementovat tento nástroj s ohledem na rovné příležitosti žen a mužů.  

Výsledky provedených analýz ukazují, že způsob implementace rekvalifikací 

reprodukuje nerovnosti mezi muži a ženami na trhu práce. Muži častěji absolvují 

kratší, ale nákladnější rekvalifikace, ženy naopak delší a levnější. Muži také do 

rekvalifikačních kurzů častěji nastupují již v prvních třech měsících evidence. 

 

Klíčová slova: gender budgeting; rekvalifikace; genderová ne/rovnost; 

korespondenční analýza; logistická regrese 

 

 

 

Abstract 

 

The aim of the project “Analysis of retraining at the Labor Office of the CR 

KrP Brno through the Equal Opportunities of Men and Women through the Gender 

Budgeting Method” is to make it easier for employees of the Regional Office in 

Brno to apply gender mainstreaming procedures. The Czech government has 

recognised the gender mainstreaming method as a legitimate tool for the 

implementation of the policy of equal opportunities for men and women in the 

Czech Republic and has included its application as a priority task in this area. 

Retraining as one of the tools of ALMP aims to promote the balance 

between supply and demand in the labour market. The analysis of retraining 

through gender mainstreaming methods provides information on the extent to 

which this tool has been implemented regarding equal opportunities for women 

and men. 

The results of the analyses suggest that the way retraining is implemented 

reproduces the unequal position of men and women on the labour market. Men 

are more likely to undergo shorter but more expensive retraining, while women 

usually undergo longer and cheaper one. Men are also more likely to enter 

retraining courses already in the first three months of registration. 

 

Key words: gender budgeting; retraining; gender in/equality; correspondence 

analysis; logistic regression 
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1. Úvod1 

Cílem projektu „Analýza rekvalifikací na ÚP ČR KrP Brno optikou rovných 

příležitostí mužů a žen prostřednictvím metody genderového rozpočtování“ je usnadnit 

zaměstnancům a zaměstnankyním krajské pobočky ÚP v Brně efektivně a strategicky, 

s ohledem na rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce, implementovat programy 

rekvalifikací jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a uplatňovat tak postupy 

gender mainstreamingu, který směřuje k systematickému zohlednění požadavku 

genderové rovnosti při všech koncepčních a rozhodovacích procesech a návazných 

veřejných politik, a to ve všech jejich fázích (plánování, provádění a vyhodnocování) 

(srov. European Commission 2008, Foltysová, Pavlík a Simerská 2004; Downes, von 

Trapp, and Nicol 2016). Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí je tedy nutné vyhodnotit 

dopad tohoto rozhodnutí na ženy a muže a případně odstranit jejich škodlivé účinky 

(ibid.).  

Prosazování postupů gender mainstreamingu je v ČR ukotveno v mnoha 

dokumentech a koncepcích (viz např. Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti 

žen a mužů, Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014- 

2020, Koncepce politiky zaměstnanosti 2013 až 2020 apod.). Mezi klíčové oblasti patří 

v návaznosti na evropskou strategii zaměstnanosti (aktuálně strategie Europe 2020) 

zejména politika zaměstnanosti a její role při odstraňování přetrvávajících nerovností 

mužů a žen na trhu práce (gender pay gap, slaďování práce a rodiny, kariérní výpadky 

žen, nižší míry zaměstnanosti žen zejména v souvislosti s mateřstvím apod.). Evropská 

strategie zaměstnanosti je sice často kritizována za to, že zdůrazňuje spíše naplňování 

cílů zaměstnanosti než principiálně rovnosti mužů a žen (např. Lewis, 2006), nicméně 

přesto odstraňování překážek, které vedou k vyšší zaměstnanosti žen, představuje i 

jeden ze základních cílů principů rovnosti.   

Cílem aktivní politiky zaměstnanosti ve sledovaném Jihomoravském kraji je 

v návaznosti na priority a cíle české politiky zaměstnanosti, mimo jiné, odstranit 

bariéry omezující určité skupiny osob ve vstupu na volný trh práce, přispět ke sladění 

mezi poptávkou a nabídkou po pracovní síle a její kvalifikaci, aktivizovat skupiny 

většinově vyloučené z trhu práce a podpořit harmonizaci rodinného a pracovního 

života (srov. Program a strategie aktivní politiky zaměstnanosti v JmK na rok 2018). 

Logicky pak navazuje definovaný cíl zařazovat do programů APZ přednostně uchazeče/ 

ky, jimž je třeba věnovat zvýšenou péči z důvodů, které je nějakým způsobem 

handicapují na trhu práce (tedy zejména osoby pečující o děti do 10 let věku, rodiče 

vracející se z mateřské či rodičovské dovolené, dlouhodobě evidované na ÚP apod. - 

podrobně viz Program a strategie…).  

Rekvalifikace jako jeden z významných nástrojů APZ pak specificky směřuje 

k prosazování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu, tedy do 

určité míry pomáhá přizpůsobit pracovní sílu požadavkům trhu práce (např. Sirovátka 

et al., 2003). V případě sledovaného JmK pak opět se zvláštní pozorností věnovanou 

osobám se ztíženým přístupem na trh práce (viz Program a strategie…), což se 

v genderové perspektivě týká zejména žen, konsekventně matek.  

Má-li program APZ na jedné straně zohledňovat potřeby trhu práce, potažmo 

zaměstnavatelů, a na straně druhé zároveň věnovat zvýšenou péči těm nejpotřebněj-

                                                           
1  Rádi bychom na tomto místě vyjádřili poděkování zaměstnancům ÚP ČR, kteří se do projektu zapojili 

a  bez jejichž úsilí by výzkum nebyl možný a tato zpráva by nevznikla. Za všechny zmíníme alespoň 
RNDr. Josefa Pitnera, Ph.D., RNDr. Evu Touškovou a Mgr. Jitku Velebovou. 
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ším, mohou se stát tyto dva cíle v podstatě neslučitelné. Chce-li ÚP vyhovět potřebám 

zaměstnavatelů, vybírá do programů APZ motivovanější a z hlediska zaměstnavatelů 

lépe vybavené kandidáty (tzv. creaming-efekt – např. Sirovátka et al. 2003), což pak 

může vést k tomu, že se znevýhodňující mechanismy trhu práce odrážejí rovněž 

v implementaci programů APZ, tedy i zde dochází ke znevýhodňování některých 

kategorií nezaměstnaných podobně jako na volném trhu práce. 

V případě analýzy rekvalifikací metodami genderového mainstreamingu tedy jde 

zejména o zmapování a prozkoumání takových charakteristik klientů a klientek ÚP 

vstupujících do rekvalifikace, které určují postavení mužů a žen na trhu práce a formují 

tak i jejich potřeby. Z tohoto hlediska je nutné analyzovat rekvalifikace a genderovou 

skladbu jejich účastníků/účastnic ve vazbě na jejich pečovatelské závazky a další 

potenciálně handicapující faktory, jako je vzdělání, zdravotní stav nebo délka evidence 

na ÚP, sledovat přerozdělování finančních zdrojů na rekvalifikace žen a mužů a jejich 

kvalitu.  

Na základě takové analýzy pak mohou být formulována relevantní doporučení 

směřující k případnému odstranění genderových nerovností v nastavení a implementaci 

rekvalifikací.   
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2. Genderové rozpočtování 

Genderové rozpočtování poskytuje tvůrkyním a tvůrcům politik a programů 

podněty k rozlišení mezi potřebami žen a potřebami mužů ve veřejných výdajích. 

Kromě vytvoření vhodného organizačního rámce (formulace cílů, vytvoření plánu, 

sestavení rozpočtu a vymezení odpovědnosti jednotlivých aktérů) je nutné mít k 

dispozici genderově senzitivní statistiky, pomocí kterých pak lze posoudit vliv 

jednotlivých opatření na ženy a muže, který slouží k odvrácení nezamýšlených 

negativních důsledků a ke zlepšení kvality a účinnosti politik (European Commission, 

2008). Soustředíme-li se na oblast aktivní politiky zaměstnanosti, je třeba se při 

hodnocení opatření zaměřit zejména na následující otázky (ibid.): 

 Jsou všechny relevantní statistiky rozlišeny podle pohlaví? 

 Jaká je genderová skladba cílových skupin, včetně specificky znevýhodněných 

skupin (např. samoživitelé/ky, osoby navracející se z rodičovské/pečovatelské 

dovolené, zdravotně znevýhodnění, příslušníci/e etnických minorit, dlouhodobě 

nezaměstnaní/é)?  

 Jaké jsou v daných ohledech relevantní trendy?  

 Mají muži a ženy rovný přístup k opatřením APZ, včetně vzdělávání? 

 Jsou opatření dostupná pro nezaměstnané i pro ekonomicky neaktivní muže a ženy? 

 Jsou opatření zacílena na potřeby specifických ohrožených skupin (jako jsou např. 

samoživitelé/ky, zdravotně znevýhodnění, ženy po návratu z rodičovské dovolené)? 

 Podporují opatření APZ vstup žen do vysokokvalifikovaných a/nebo genderově 

netradičních pozic či profesí? 

 Profitují muži a ženy rovnoměrně z iniciativ úřadu práce zaměřených na podporu 

podnikání či jiných jejich služeb?   

Genderové rozpočtování je v současnosti v členských zemích OECD v různých 

fázích implementace. V některých zemích, v Rakousku, Belgii, Finsku, Izraeli, 

Japonsku, Jižní Koreji, Mexiku, Nizozemsku, Norsku, Španělsku, Švédsku či na Islandu 

již genderové rozpočtování aktivně využívají. Přesněji řečeno, aplikují tento přístup 

nějakou formou na všechny veřejné rozpočty nebo alespoň jejich části (Downes et al., 

2016). Genderové rozpočtování dosud nepředstavuje jednotnou a ucelenou metodiku 

či přístup. Obecně bývají rozlišovány přinejmenším tři různé formy uplatnění tohoto 

přístupu (Downes et al., 2016: 2-3): 

1) zohlednění genderu při alokaci zdrojů, 

2) genderové hodnocení rozpočtů, 

3) rozpočtování založené na genderově diferencovaných potřebách. 

V prvním případě se jedná o přístup, kdy dílčí rozhodnutí o alokaci zdrojů jsou 

činěna s ohledem na jejich dopad na genderovou rovnost. Ve druhém případě je 

vyhodnocován dopad na genderovou rovnost u celého rozpočtu. Třetí případ pak 

představuje situaci, kdy je rozpočet od samého počátku konstruován s ohledem na 

rozdílné potřeby i priority mužů a žen. 

Uvedené fáze uplatnění genderového rozpočtování představují různou míru 

uplatnění tohoto přístupu od dílčích zásahů do rozpočtů s cílem zvýšit míru genderové 

rovnosti až po přístup, kdy je otázka genderové rovnosti zohledněna již ve fázi 
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konstrukce různých veřejných rozpočtů. Jak již bylo konstatováno v úvodu, cílem této 

studie je ex post vyhodnotit způsob financování rekvalifikací s ohledem na rovnost 

mezi pohlavími. 

2.1 Situace na trhu práce a APZ 

Při zpracování předložené analýzy jsme vycházeli z dosavadního vývoje 

postavení žen a mužů na českém trhu práce, který přes prozatímní snahy vykazuje 

výrazné a dlouhodobé znevýhodnění žen zejména s ohledem na převažující tradiční 

dělbu placené a neplacené práce v českých domácnostech, což je posilováno zejména 

sociálními normami, ale rovněž i některými charakteristikami rodinné politiky či politiky 

zaměstnanosti ČR (srov. např. Křížková a Vohlídalová, 2009; Formánková, Plasová 

a  Vyhlídal, 2016 apod.). Reálné, ale i jen potenciální, mateřství ženy na trhu práce 

významně diskriminuje, což má výrazně negativní dopady na kvalitu jejich (nejen) 

pracovního života (např. Formánková, Plasová a Vyhlídal 2016).  

V mezinárodním srovnání je celková zaměstnanost žen v ČR na průměrné 

úrovni EU-28 (ČR 62,4 % oproti EU-28 – 60,4 %) (EUROSTAT databáze pro rok 2015) 

a dosahuje obdobné míry zaměstnanosti žen jako Francie, Lucembursko, Slovinsko či 

Irsko, ale například Německo již dosahuje vyšší míry zaměstnanosti žen (cca 70 %), 

i  když v roce 2006 mělo srovnatelné míry zaměstnanosti s ČR (ibid.). Poslední vývoj 

však naznačuje, že rozdíly mezi mírami zaměstnanosti mužů a žen se pomalu snižují. 

Dle databáze EUROSTATu se rozdíl mezi mírami zaměstnanosti snížil mezi lety 2008 

a  2016 o 3,5procentního bodu (míry zaměstnanosti ve věkové kategorii 20-64 let). 

Oproti zemím západní Evropy však výrazně klesají míry zaměstnanosti žen během 

reprodukčního období. Bezdětné ženy mají v ČR velmi vysokou míru zaměstnanosti 

(cca 85 %), což je jedna z nejvyšších hodnot v Evropě (podobně také Lucembursko, 

Velká Británie), která se téměř neliší od míry zaměstnanosti bezdětných mužů. Míra 

zaměstnanosti žen však výrazně klesá a rozdíly v mírách zaměstnanosti mužů a žen 

významně narůstají v případě, že je v rodině dítě/děti. Negativní vliv na ženskou 

zaměstnanost má zejména věk dítěte. Nižší míry zaměstnanosti žen s alespoň jedním 

dítětem do 6-ti let než v ČR jsou již jen na Slovensku a Maďarsku. Rozdíl mezi mírami 

zaměstnaností bezdětných žen a matek s alespoň jedním dítětem do 6ti let byl v roce 

2015 42,8 procentních bodů v neprospěch matek (průměr EU-28 je 13,7 p.b.). U otců 

je však vliv rodičovství naopak pozitivní. Míra zaměstnanosti otců s alespoň jedním 

dítětem do 6ti let je o 5 procentních bodů vyšší než míra zaměstnanosti bezdětných 

mužů (průměr EU-28 je pak 11 p.b.) (ibid.). Ačkoli míry zaměstnanosti žen s většími 

dětmi, obdobně jako v řadě jiných zemí EU, opětovně narůstají, nedosahují míry 

zaměstnanosti mužů v téže věkové kategorii. Ženy se také o něco více ve srovnání s 

muži podílejí na nezaměstnanosti (ženy 6,2 % a muži 4,3 % v roce 2015) (EUROSTAT 

databáze pro rok 2015), a to zejména u nižších vzdělanostních kategorií (Formánková, 

Plasová a Vyhlídal, 2016). Muži a ženy v úplných rodinách bez dítěte mají až do 29 let 

věku srovnatelné míry nezaměstnanosti, poté zůstává nezaměstnanost žen vyšší 

(ibid.). V úplných rodinách s dítětem je míra nezaměstnanosti vždy výrazně vyšší u 

žen a tento trend přetrvává i do jejich vyššího věku (zejména ještě ve věkové skupině 

30 až 34 let) (srov. ČSÚ 2016, Formánková, Plasová a Vyhlídal, 2016). Česká republika 

rovněž patří k zemím s nejvyššími rozdíly mezi muži a ženami v oblasti odměňování 

(tzv. gender pay gap), které se v průběhu času příliš nemění (mezi lety 2010 a 2015 

klesl GPG pouze o cca 1 procentní bod). Nejlépe jsou na tom z hlediska rovnosti v 

odměňování ženy ve věkové kategorii 20-29 let, kdy ženy dosahují až 90 % mezd 

mužů. Naopak, největší mzdové rozdíly nalézáme ve věkové kategorii 35-44 (rozdíl 

mezi průměrnými měsíčními hrubými mzdami mužů a žen je 28 až 29 procentních 
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bodů. Dá se předpokládat, že v tomto věku se ženy často vracejí po (i  opakované) 

rodičovské dovolené na trh práce a snaží se znovu upevnit svoji pozici na trhu práce, 

přičemž však zároveň stále pečují o malé děti. Roli zde může hrát i fakt, že mzdy 

mužů naopak v tomto věku v průměru rostou, čímž se tento rozdíl zvětšuje. 

S  rostoucím věkem žen (nad 44 let) se pak genderové rozdíly v platech postupně 

snižují. Průměrně mzdy žen však oproti platům mužů zůstávají celoživotně nižší. Pokud 

jde o vzdělání, hraje v ČR v platovém ohodnocování v případě žen negativní úlohu, 

tedy pro ženy platí vztah čím vyšší vzdělání, tím vyšší relativní platové znevýhodnění. 

Rychlé ekonomické a technologické změny vyvolávají požadavky na adaptaci 

a  zkvalitňování lidského kapitálu, což klade nároky na průběžné doplňování znalostí, 

protože mají tendenci v čase rychle zastarávat (viz např. Klimplová, 2011). Ženy po 

dlouhých rodičovských dovolených jsou pak pravděpodobně častěji vystaveny riziku 

zastarávání kvalifikace zejména z důvodu přerušované pracovní kariéry na poměrně 

dlouhých rodičovských dovolených. Navíc jsou ženy častěji než muži zaměstnávány 

právě ve zmíněném sektoru služeb, které kladou nároky na průběžné doplňování 

znalostí a všeobecně modernizaci lidského kapitálu. Nicméně jsou ženy do programů 

pracovního výcviku obecně méně často zařazovány (srov. např. Machovcová, 2006). 

Zaměstnavatelé mohou vnímat ženskou pracovní sílu jako rizikovější (pokud např. 

očekávají zmíněné riziko absencí z důvodů péče o děti), a tedy menší návratnost 

investic do lidského kapitálu ženy (např. Plasová, 2008). Nižší podíl žen na pracovních 

trénincích či dalším vzdělávání pro zaměstnané snižuje šance na pracovní postup 

a  naopak zvyšuje riziko ztráty zaměstnání.  

Nerovný přístup ke všem zaměstnancům může přispívat ke znevýhodňování 

ženské pracovní síly nejen v dalším profesním vzdělávání, ale i při náboru na pracovní 

místo, v kariérním postupu, hodnocení či propouštění. Některá šetření (CVTS2 2005 

cit. dle ČSÚ, 2008) ukazují, že míra účasti na dalším odborném vzdělávání v ČR činila 

v roce 2005 u mužů téměř 63 %, zatímco u žen pouze 51,6 % ze všech zaměstnaných 

osob v ČR. Pouze v České republice a ještě na Slovensku byla zaznamenána tak 

výrazná nerovnost mezi pohlavími (rozdíl činil více než 11 p.b. (ibid.)). V ČR se dále 

ukazuje, že nejvíce znevýhodněné jsou ženy v přístupu k dalšímu vzdělávání ve větších 

firmách s více než 500 zaměstnanci (ibid.). 

Průzkum „Rodinné potřeby zaměstnanců“ zaměřený na české zaměstnavatele3 

ukazuje, že pro ně obecně představuje zaškolování či zaučování pracovníků poměrně 

velký až zásadní problém ve 14 % případů. Pokud se dále zaměříme na pracovníky 

vracející se z mateřské a rodičovské dovolené, pak zaměstnavatelé vnímají zastarávání 

či ztrátu kvalifikace těchto zaměstnanců jako zásadní problém v téměř 18 %. Nicméně 

se zdá, že tyto firmy/organizace, které označují zastarávání kvalifikace pracovníků po 

mateřské/rodičovské dovolené jako velký či zásadní problém, nezavádí rekvalifikační či 

zaškolovací kurzy pro navracející se pracovníky z rodičovské dovolené a ani o tom 

neuvažují častěji než zaměstnavatelé, kteří problémy v tomto ohledu neuvádějí.4 Na 

                                                           
2  Pod dalším pracovním výcvikem v podnicích (tzv. Continuing Vocational Training ) jsou zahrnuty všechna 

další vzdělávací opatření pro zaměstnance, s výjimkou povinných praxí učňů (European Commission 
2000). Lze očekávat, že jsou zde zahrnuta i např. školení o bezpečnosti práce či vstupní školení. 

3  Datový soubor „Rodinné potřeby zaměstnanců“ zahrnuje celkem 1 019 firem/organizací. Firmy a organi-
zace byly do výzkumu vybírány podle kvót daných odvětvím a velikostí (počtem pracovníků). Cílovou 
skupinou byli zástupci managementu, kteří odpovídali za personální politiku organizace. Pro šetření byl 
zkonstruován dotazník, který respondenti vyplňovali. Šetření proběhlo v průběhu března a května roku 
2007 po celém území ČR. Výzkum byl podpořen výzkumným projektem MPSV ČR č. 1J051/05-DP2 
„Rodina, zaměstnání, vzdělání“. 

4  V daném výzkumu uvádí nabídku rekvalifikačních či zaškolovacích programů pro rodiče po návratu z 
rodičovské dovolené 24,6 % zaměstnavatelů a o jejich zavedení alespoň uvažuje 14,3 %. 
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druhou stranu v průzkumu „Rodina a zaměstnání VI.“5 téměř 50 % rodičů malých dětí 

pociťuje v současné době potřebu obnovovat či rozšiřovat své znalostí dalším vzdělá-

váním, přičemž ženy v daném výzkumu vyjadřovaly nutnost doplnění či rozšíření 

vzdělání mírně častěji než muži (53 % žen a 47 % mužů). Ženy si tak zřejmě 

uvědomují možnost zastarání kvalifikace a odborných znalostí jako důsledku přerušení 

pracovních kariér v podobě jedné či více rodičovských dovolených. Ženy s malými 

dětmi také výrazně častěji oproti mužům uváděly nutnost slevit v uplatnění své 

kvalifikace a odbornosti v zájmu rodiny a dítěte. Zcela či alespoň zčásti musely ženy 

rezignovat z důvodu rodičovství na plné uplatnění svého lidského kapitálu ve 43 %, 

ale muži pouze v 15 % případů. 

V oblasti aktivní politiky zaměstnanosti lze z dosavadních analýz vyvodit, že 

programy APZ cílily v roce 2007 významněji na ženy v oblasti rekvalifikací, společensky 

účelných pracovních míst a programech ESF, nicméně v roce 2009 se již rozdíly mezi 

muži a ženami částečně srovnávají (Hora, Sirovátka, 2012). Rodiče pečující o děti do 

15 let jsou do programů APZ zařazováni poměrně často (ibid.), ovšem bez rozlišení 

pohlaví se jeví tato informace jako nedostačující, jak plyne z výše uvedené výchozí 

analýzy postavení žen a mužů na trhu práce.  

Aktivní politika zaměstnanosti a její hodnocení si tedy zasluhuje v kontextu 

výše uvedených poznatků a konceptu gender mainstreamingu podrobnější zkoumání. 

Pro vstupní analýzu jsme vybrali programy rekvalifikací, které mají potenciál zvyšovat 

či měnit kvalifikační předpoklady těch nejohroženějších osob na trhu práce, kam jistě 

spadají zejména ženy s pečovatelskými závazky, kde se tyto handicapy mají tendenci 

kumulovat.    

Cílem této zprávy je popsat soubor účastníků rekvalifikací v Jihomoravském 

kraji ve vazbě na vybrané charakteristiky rekvalifikací. 

Obsahem výstupu je analýza a popis následujících dvou kategorií klíčových 

proměnných:  

 klíčové proměnné klienta/klientky: pohlaví, vzdělání, věk, pečovatelské závazky, 

 klíčové proměnné rekvalifikace: finanční dotace, typ, rozsah a způsob ukončení. 

                                                           
5  Sběr dat pro sondu „Rodina a zaměstnání VI“ proběhl v prosinci 2006 a byl rovněž podpořen výzkumným 

projektem MPSV ČR č. 1J051/05-DP2 „Rodina, zaměstnání, vzdělání“. Do výzkumu byli zařazeni manželé 
nebo druh a družka žijící ve společné domácnosti a alespoň jeden z rodičů byl ve věku 30-40 let, žádný z 
partnerů nesměl mít děti z jiného vztahu. V 1/4 případů bylo nejmladší dítě ve věku do 3 let a ve 3/4 
bylo nejmladší dítě ve věku od 3-6 let. Celkem bylo tedy ve výzkumu zahrnuto 802 respondentů. 
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3. Metodologie a použitá data 

Cílem výzkumu je identifikovat způsob vynakládání finančních prostředků na 

vybraný program APZ (rekvalifikace) dle genderové struktury účastníků. Základním 

použitým nástrojem je dotazník (viz příloha), který vyplňují uchazeči a zájemci o 

zaměstnání vstupující do rekvalifikačních kurzů přímo na KoP. Šest měsíců po skončení 

rekvalifikačního kurzu byli absolventi kontaktováni telefonicky s cílem zjistit jejich 

stávající pozici na trhu práce, zda se po absolvování rekvalifikace zvýšil jejich příjem 

ze zaměstnání a zda v uplynulém půlroce absolvovali ještě jiný rekvalifikační kurz 

(struktura sledovaných témat viz příloha). 

Forma dotazníkového šetření byla zvolena z důvodu nemožnosti získat aktuální 

data o uchazečích a zájemcích o zaměstnání přímo z databáze ÚP. Naprostou většinu 

proměnných, které jsme prostřednictvím dotazníku sledovali, získává od uchazečů 

a  zájemců o zaměstnání také ÚP. Jedinou výjimkou jsou údaje o pečovatelských 

závazcích mimo péči o nezaopatřené děti. Ale tito uchazeči a zájemci o zaměstnání do 

rekvalifikačních kurzů vstupují pravděpodobně jen ve velmi omezené míře, protože 

v našem výběrovém souboru se takřka nevyskytují. 

Analýza získaných dat je primárně zaměřena na analýzu distribuce finančních 

prostředků investovaných do rekvalifikačních kurzů ve sledovaném období podle 

genderové struktury absolventů. Byly použity standardní univariační i multivariační 

přístupy. 

V následující analýze jsou zařazeni uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří byli 

evidovaní v rámci působnosti Krajské pobočky (KrP) ÚP ČR v Brně, to znamená na 

některém z Kontaktních pracovišť (KoP) v Jihomoravském kraji (JmK),6 a kteří zahájili 

rekvalifikační kurz v průběhu roku 2017 bez ohledu na to, zda tento kurz ukončili ještě 

před koncem roku 2017, nebo až v roce následujícím.  

 

Tabulka č. 1 Počty osob vstupujících do rekvalifikace v JmK v roce 2017 dle 

formy rekvalifikace 

forma rekvalifikace dotazníkové šetření údaje publikované ÚP ČR 

zvolená 247 470 

zabezpečovaná 773 1 345 

neuvedeno 1 0 

celkem 1 021 1 815 

 

Mezi lednem a prosincem 2017 se podařilo získat data od 1 021 osob, které 

vstupovaly v tomto období do rekvalifikačních kurzů. To znamená, že jsme získali 

údaje o 56,2 % všech osob, které v uvedeném období nastoupily rekvalifikační kurz. 

Následující tabulka přibližuje, v jaké míře jsou námi sesbíraná data reprezenta-

tivní za celou populaci osob, které vstoupily do rekvalifikačních kurzů v průběhu roku 

2017. 

                                                           
6  V rámci působnosti KrP ÚP ČR v Brně se konkrétně jednalo o následující kontaktní pracoviště: Blansko, 

Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. 
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Z hlediska pohlaví se ukazuje, že ženy jsou žádosti o vyplnění dotazníku 

přístupnější než muži a jsou v našem souboru mírně nadreprezentovány. V populaci 

účastníků rekvalifikačních kurzů bylo 56,81 % žen, v našem souboru 58,18 %. 

Z hlediska vzdělání jsou mírně nadreprezentovány osoby se středním 

vzděláním, s maturitou i bez. V našem souboru je podíl těchto osob o 3,4 % vyšší než 

v populaci všech účastníků rekvalifikačních kurzů. Tento rozdíl je kompenzován 

menším podílem osob s vysokoškolským vzděláním. Jejich podíl je v našem souboru 

naopak o 3,4 % nižší než v souboru všech účastníků. 

V posledním srovnávaném parametru, délce evidence v době nástupu do 

rekvalifikačního kurzu, jsou rozdíly mezi základním a výběrovým souborem největší. 

Ve výběrovém souboru je, v porovnání se základním souborem, významně více osob, 

které v době, kdy nastupovaly do rekvalifikačních kurzů, byly v evidenci ne déle než 

tři měsíce (31,64 % vs. 22,14 %). A naopak, v základním souboru představují osoby, 

které byly v době nástupu do rekvalifikačního kurzu v evidenci déle než dvanáct 

měsíců, větší podíl než v souboru výběrovém (28,74 % vs. 21,94 %). U ostatních 

variant této proměnné rozdíly mezi daty ÚP a námi sebranými daty nepřesahují tři 

procentní body. 

 

Tabulka č. 2 Porovnání počtů a podílů osob vstupujících do rekvalifikace v JmK 

v dotazníkovém šetření a podle údajů ÚP 

 dotazníkové šetření údaje publikované ÚP ČR 

pohlaví četnost % četnost % 

muž 427 41,82 784 43,19 

žena 594 58,18 1 031 56,81 

celkem 1 021 100,00 1 815 100,00 

     

vzdělání četnost % četnost % 

základní 124 12,19 221 12,18 

střední 783 76,99 1 335 73,59 

VŠ 110 10,82 258 14,22 

celkem 1 017 100,00 1 814 100,00 

     

délka evidence četnost % četnost % 

do 3 měsíců 323 31,64 403 22,14 

4 až 6 měsíců 246 24,09 431 23,68 

7 až 9 měsíců 135 13,22 294 16,15 

10 až 12 měsíců 73 7,15 169 9,29 

déle než 12 měsíců 224 21,94 523 28,74 

neuvedeno 20 1,96 0 0,00 

celkem 1 021 100,00 1 820 100,00 

 

V měsících dubnu až červnu probíhala telefonická fáze sběru dat, kdy jsme se 

snažili zjistit situaci respondenta 6 měsíců po skončení rekvalifikačního kurzu. Z 1 021 

respondentů uvedlo telefonní číslo, které bylo funkční v době telefonického dotazování, 

888 respondentů. Z nich 550 souhlasilo s telefonickým rozhovorem a poskytlo alespoň 

některé údaje o své situaci 6 měsíců po skončení rekvalifikačního kurzu. 
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Prezentovaná data především ukazují, že pro získání kompletních dat, která by 

nějakým způsobem popisovala rozdíly mezi muži a ženami, případně jinými skupinami, 

je třeba, aby tyto údaje sbíral přímo ÚP, aby je zařadil mezi standardně sbírané údaje. 

I v případě, kdy byla tato data sbírána prostřednictvím dotazníku přímo na KoP, 

návratnost činí jen 56,2 %. 

Údaje o dopadech rekvalifikačních kurzů by také nebylo nutné sbírat 

prostřednictvím telefonického kontaktu po skončení rekvalifikačního kurzu. Tyto údaje 

by již dnes bylo možné získat propojením databází, které spravují veřejné instituce – 

v tomto konkrétním případě databází ÚP a ČSSZ. 

Na druhou stranu je možné konstatovat, že z porovnání se strukturou uchazečů, 

kteří vstoupili v roce 2017 v JmK do rekvalifikačních kurzů, vyplývá, že sebraná data 

co do své struktury reprezentují akceptovatelným způsobem tuto populaci. 
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4. Struktura osob vstupujících do rekvalifikač-

ních kurzů 

Na jednotlivých pracovištích ÚP v JmK, jejichž přehled je uveden v následující 

tabulce, vstoupilo v roce 2017 do rekvalifikačních kurzů celkem 1021 evidovaný 

uchazeč a zájemce o zaměstnání. Největší část (26,1 %) vstoupila do rekvalifikací na 

KoP Brno-město. Ostatní KoP v JmK představují podíly mezi 12 a 15 %. Výjimkou je 

KoP Znojmo, které se na populaci absolventů rekvalifikačních kurzů podílí 2,9 %. 

 

Tabulka č. 3 Lokalita vstupu do RK 

lokalita četnost % 

Brno-město (BM) 266 26,05 

Blansko (BK) 149 14,59 

Brno-venkov (BO) 128 12,54 

Břeclav (BV) 152 14,89 

Hodonín (HO) 151 14,79 

Vyškov (VY) 145 14,20 

Znojmo (ZN) 30 2,94 

celkem 1 021 100,00 

 

Většinu osob (58,2 %) vstupujících do rekvalifikačních kurzů tvořily ženy. Mužů 

byly přibližně dvě pětiny (41,8 %). 

 

Tabulka č. 4 Pohlaví osoby vstupující do RK 

pohlaví četnost % 

muž 427 41,82 

žena 594 58,18 

celkem 1 021 100,00 

 

Téměř ve všech okresech podíl mužů a žen vstupujících do rekvalifikačních 

kurzů odpovídá podílu mužů a žen v celém souboru. To znamená, že do rekvalifikací 

obecně vstupuje významně více žen než mužů. Výjimkou jsou okresy Vyškov 

a  Znojmo, kde jsou podíly mužů vyšší než podíly žen.  
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Tabulka č. 5 Lokalita vstupu do RK dle pohlaví 

lokalita 
pohlaví 

celkem 
muž žena 

Brno-město (BM)  
109 157 266 

40,98 59,02 100 

Blansko (BK) 
25,53 26,43 26,05 

56 93 149 

Brno-venkov (BO) 
37,58 62,42 100 

13,11 15,66 14,59 

Břeclav (BV) 
41 87 128 

32,03 67,97 100 

Hodonín (HO) 
9,6 14,65 12,54 

84 68 152 

Vyškov (VY) 
55,26 44,74 100 

19,67 11,45 14,89 

Znojmo (ZN) 
76 75 151 

50,33 49,67 100 

celkem  
17,8 12,63 14,79 

52 93 145 

 

Průměrný věk účastníka rekvalifikačního kurzu v JmK v roce 2017 činil 40,3 

roku. Účastníci ve věku do 40 let tvořili 50,9 % celého souboru. 

 

Tabulka č. 6 Počty a podíly uchazečů a zájemců 

kategorizovaný věk účastníků RK četnost % 

do 30 let 224 21,94 

31 až 40 let 296 28,99 

41 až 50 let 287 28,11 

51 let a více 207 20,27 

neuvedeno 7 0,69 

celkem 1 021 100,00 

 

Ženy účastnící se rekvalifikačních kurzů jsou v průměru o více než dva roky 

starší než muži. 

 

Tabulka č. 7 Průměrný, minimální a maximální věk účastníků RK dle pohlaví 

pohlaví průměr std. dev. minimum maximum četnost 

muž 39,0 12,3 18 67 423 

žena 41,2 9,5 19 62 591 

celkem 40,3 10,8 18 67 1 014 

 

Účastníky rekvalifikačních kurzů s nejvyšším věkovým průměrem jsme nalezli 

na KoP Vyškov, KoP Blansko, KoP Brno-město a KoP Znojmo. Ve všech ostatních KoP 

byl věkový průměr nižší než 40 let. Nejnižší byl pak v KoP Brno-venkov (37,5 roku). 
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Tabulka č. 8 Průměrný, minimální a maximální věk účastníků RK dle lokality 

lokalita průměr std. dev. minimum maximum četnost 

Brno-město (BM) 40,9 10,3 20 65 265 

Blansko (BK) 41,9 10,9 20 61 146 

Brno-venkov (BO) 37,5 9,8 20 60 128 

Břeclav (BV) 38,9 11,6 19 67 151 

Hodonín (HO) 38,9 11,1 18 64 150 

Vyškov (VY) 42,5 10,7 20 63 144 

Znojmo (ZN) 41,0 10,5 21 60 30 

 celkem 40,3 10,8 18 67 1 014 

 

Při porovnání jednotlivých věkových kategorií se zdá, že pro každé z pohlaví je 

při výběru do rekvalifikačních kurzů aplikována jiná strategie. Bezmála třetina mužů 

(32,4 %) vstupujících do rekvalifikací je ve věku do 30 let. V případě žen je to jen 

14,7 %. Ve věkových kategoriích mezi 31 a 50 lety jsou podíly žen přibližně o 10 % 

vyšší než v případě mužů. A v případě nejvyšší věkové kategorie jsou pak podíly mužů 

a žen přibližně vyrovnané. 

 

Tabulka č. 9 Věkové kategorie podle pohlaví (absolutní počet, řádková a sloupcová 

procenta) 

počet zaopatřených 
osob 

věkové kategorie 
celkem 

do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let a více 

muž 

137 101 92 93 423 

32,39 23,88 21,75 21,99 100 

61,16 34,12 32,06 44,93 41,72 

žena 

87 195 195 114 591 

14,72 32,99 32,99 19,29 100 

38,84 65,88 67,94 55,07 58,28 

celkem 

224 296 287 207 1 014 

22,09 29,19 28,3 20,41 100 

100 100 100 100 100 

 

Přestože je vstup do rekvalifikačních kurzů umožňován nejen uchazečům, ale i 

zájemcům o zaměstnání, naprostou většinu účastníků těchto kurzů tvořili evidovaní 

uchazeči o zaměstnání (95,9 %). 

 

Tabulka č. 10 Počty a podíly uchazečů a zájemců 

před RK evidován jako: četnost % 

uchazeč o zaměstnání 979 95,89 

zájemce o zaměstnání 33 3,23 

neuvedeno 9 0,88 

celkem 1 021 100,00 
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Uchazeči o zaměstnání tvořili naprostou většinu všech účastníků jak v případě 

žen (95,9 %), tak v případě mužů (97,9 %). Podíl zájemců o zaměstnání se pohyboval 

mezi 2,1 % u mužů a 4,1 % v případě žen. 

 

Tabulka č. 11 Počty a podíly uchazečů a zájemců dle pohlaví (absolutní počet, 

řádková a sloupcová procenta) 

 pohlaví 
evidován jako 

celkem 
uchazeč zájemce 

muž 
414 9 423 

97,87 2,13 100 

žena 
565 24 589 

95,93 4,07 100 

celkem 
979 33 1 012 

96,74 3,26 100 

 

Do nezaměstnanosti vstupovali respondenti nejčastěji jako zaměstnanci (73,9 

%). Druhým nejčastějším statusem před vstupem do nezaměstnanosti je mateřská 

nebo rodičovská dovolená (9,9 %). Z tohoto statusu vstupovaly v našem případě 

výhradně ženy. 

 

Tabulka č. 12 Ekonomický status osoby před vstupem do evidence  

ekonomický status  četnost % 

zaměstnanec 755 73,95 

OSVČ 67 6,56 

podnikatel 3 0,29 

mateřská/rodičovská dovolená 101 9,89 

invalidní důchodce 10 0,98 

jiná forma ekonomické neaktivity 20 1,96 

jiný status - student 45 4,41 

jiný status - péče o osobu blízkou 3 0,29 

jiný status - brigádník, DPP 5 0,49 

jiný status - výkon trestu odnětí svobody 2 0,20 

jiný status - zdravotní neschopnost 1 0,10 

práce v zahraničí 2 0,20 

jiný status - studijní stáž v zahraničí 1 0,10 

neuvedeno 6 0,59 

celkem 1 021 100,00 

 

Většina účastníků má vzdělání na úrovni ISCED 3 – vyšší sekundární vzdělání, 

což reprezentuje jak úroveň vyučení, tak střední vzdělání s maturitou. 

  



4. Struktura osob vstupujících do rekvalifikačních kurzů 

 

 
 

20 

Tabulka č. 13 Vzdělání osob vstupujících do RK 

vzdělání četnost % 

ISCED 2 124 12,14 

ISCED 3 736 72,09 

ISCED 4 13 1,27 

ISCED 5 34 3,33 

ISCED 6 42 4,11 

ISCED 7 67 6,56 

ISCED 8 1 0,10 

neuvedeno 4 0,39 

celkem 1 021 100,00 

 

Tři čtvrtiny absolventů rekvalifikačních kurzů (76,7 %) tvořily osoby se středním 

vzděláním. 

 

Tabulka č. 14 Redukované stupně vzdělání osob vstupujících do RK 

vzdělání četnost % 

základní 124 12,14 

střední 783 76,69 

VŠ 110 10,77 

neuvedeno 4 0,39 

celkem 1 021 100,00 

 

Při porovnání mužů a žen v průměru vyšší vzdělání vykazují ženy. Jen necelých 

8 % z nich mělo pouze základní vzdělání (u mužů to bylo 16,5 %) a 16,2 % mělo 

vzdělání vysokoškolské (mezi muži bylo jen 9 % vysokoškoláků). 

 

Tabulka č. 15 Redukované stupně vzdělání osob vstupujících do RK dle pohlaví 

(absolutní počet, řádková a sloupcová procenta) 

 pohlaví 
vzdělání 

celkem 
základní střední VŠ 

muž 

72 323 30 425 

16,94 76 7,06 100 

58,06 41,25 27,27 41,79 

žena 

52 460 80 592 

8,78 77,7 13,51 100 

41,94 58,75 72,73 58,21 

celkem 

124 783 110 1 017 

12,19 76,99 10,82 100 

100 100 100 100 

 

Jak je patrné z následující tabulky, do rekvalifikačních kurzů nastupují osoby 

bez ohledu na aktuální délku nezaměstnanosti. U 2 % respondentů se nepodařilo 
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délku nezaměstnanosti zjistit. Průměrná délka nezaměstnanosti v celém souboru činila 

11,9 měsíce. 

 

Tabulka č. 16 Délka aktuální evidence osob vstupujících do RK 

délka aktuální evidence (v měsících) četnost % 

do 3 měs. 323 31,64 

4 až 6 měs. 246 24,09 

7 až 9 měs. 135 13,22 

10 až 12 měs. 73 7,15 

déle než 12 měs. 224 21,94 

neuvedeno 20 1,96 

celkem 1 021 100,00 

 

Muži častěji než ženy ve sledovaném období vstupovali  do rekvalifikačních kurzů 

na počátku evidence. Třetina mužů (35,4 %) nastoupila rekvalifikaci v průběhu 

prvních 3 měsíců nezaměstnanosti. Mezi ženami to byla jen o něco více než čtvrtina 

(29 %). Obě pohlaví se lišila i co do průměrné délky aktuální nezaměstnanosti. U 

mužů činila průměrná délka nezaměstnanosti 10,7 měsíce, u žen pak 12,8 měsíce. 

 

Tabulka č. 17 Délka aktuální evidence osob vstupujících do RK dle pohlaví 

(absolutní počet, řádková a sloupcová procenta) 

 pohlaví 

délka aktuální evidence (v měsících) 

celkem 

d
o

 3
 m

ě
s
. 

4
 a

ž
 6

 m
ě
s
. 

7
 a

ž
 9

 m
ě
s
. 

1
0

 a
ž
 1

2
 

m
ě
s
. 

d
é
le

 n
e
ž
 1

2
 

m
ě
s
. 

n
e
u

v
e
d

e
n

o
 

muž 

151 104 55 26 85 6 427 

35,36 24,36 12,88 6,09 19,91 1,41 100 

46,75 42,28 40,74 35,62 37,95 30 41,82 

žena 

172 142 80 47 139 14 594 

28,96 23,91 13,47 7,91 23,40 2,36 100 

53,25 57,72 59,26 64,38 62,05 70 58,18 

celkem 

323 246 135 73 224 20 1 021 

31,64 24,09 13,22 7,15 21,94 1,96 100 

100 100 100 100 100 100 100 

 

Do rekvalifikačních kurzů na počátku nezaměstnanosti nastupují nejčastěji lidé 

s nejnižším dosaženým vzděláním. Současně však platí, že osoby s nejnižším 

vzděláním tvoří největší podíl těch, kteří nastupují do rekvalifikačních kurzů až po 

uplynutí 12 měsíců nezaměstnanosti. I pro ostatní vzdělanostní kategorie platí, že více 

než sedmina absolventů rekvalifikačních kurzů do nich nastupovala až po uplynutí 12 

měsíců nezaměstnanosti. 
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Tabulka č. 18 Délka aktuální evidence osob vstupujících do RK dle dosaženého 

vzdělání (absolutní počet, řádková a sloupcová procenta) 

vzdělání 

délka aktuální evidence (v měsících) 

celkem 
d

o
 3

 m
ě
s
. 

4
 a

ž
 6

 

m
ě
s
. 

7
 a

ž
 9

 

m
ě
s
. 

1
0

 a
ž
 1

2
 

m
ě
s
. 

d
é
le

 n
e
ž
 

1
2

 m
ě
s
. 

n
e
u

v
e
d

e
n

o
 

základní 

42 20 11 7 42 2 124 

33,87 16,13 8,87 5,65 33,87 1,61 100 

13,04 8,16 8,15 9,59 18,92 10 12,19 

střední 

248 199 106 54 162 14 783 

31,67 25,42 13,54 6,9 20,69 1,79 100 

77,02 81,22 78,52 73,97 72,97 70 76,99 

VŠ 

32 26 18 12 18 4 110 

29,09 23,64 16,36 10,91 16,36 3,64 100 

9,94 10,61 13,33 16,44 8,11 20 10,82 

celkem 

322 245 135 73 222 20 1 017 

31,66 24,09 13,27 7,18 21,83 1,97 100 

100 100 100 100 100 100 100 

 

Ze všech osob vstupujících v roce 2017 do rekvalifikačních kurzů bylo 5,1 % 

absolventů. U dvou respondentů se jejich status nepodařilo určit. 

 

Tabulka č. 19 Absolventský status osob vstupujících do RK 

absolvent četnost % 

ano 52 5,09 

ne 967 94,71 

neuvedeno 2 0,20 

celkem 1 021 100,00 

 

Ze všech osob, které se zúčastnily rekvalifikačního kurzu, uvedlo 10,8 %, že 

mají zdravotní postižení či omezení. U 1,9 % respondentů se tuto charakteristiku 

nepodařilo ověřit. 

 

Tabulka č. 20 Zdravotní postižení osob vstupujících do RK 

zdravotní postižení četnost % 

ano 110 10,77 

ne 892 87,37 

neuvedeno 19 1,86 

celkem 1 021 100,00 
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Zdravotní postižení se u osob, které v roce 2017 vstoupily do rekvalifikačních 

kurzů, vyskytovalo mírně častěji u mužů než u žen, rozdíl však nebyl nijak významný: 

11,4 % oproti 10,7 %. 

 

Tabulka č. 21 Výskyt zdravotního postižení osob vstupujících do RK dle pohlaví 

(absolutní počet, řádková a sloupcová procenta) 

 pohlaví 
zdravotní postižení 

celkem 
ano ne neuvedeno 

muž 

48 374 422 48 

11,37 88,63 100 11,37 

43,64 41,93 42,12 43,64 

žena 

62 518 580 62 

10,69 89,31 100 10,69 

56,36 58,07 57,88 56,36 

celkem 

110 892 1 002 110 

10,98 89,02 100 10,98 

100 100 100 100 
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5. Domácnosti osob vstupujících do rekvalifikač-

ních kurzů 

V domácnostech osob, které nastoupily v roce 2017 rekvalifikační kurz, žily 

v průměru 2 zaopatřené osoby. Více než třetina z těchto domácností (35,6 %) tvořily 

domácnosti s jedinou zaopatřenou osobou. U 2 % respondentů se velikost jejich 

domácností nepodařilo ověřit. 

 

Tabulka č. 22 Počet zaopatřených osob v domácnostech osob vstupujících do 

RK 

počet zaopatřených osob četnost % 

1 364 35,65 

2 410 40,16 

3 136 13,32 

4 61 5,97 

5 a více 30 2,94 

neuvedeno 20 1,96 

celkem 1 021 100,00 

 

Také počet nezaopatřených dětí v domácnosti se u části respondentů (3,5 %) 

nepodařilo ověřit. V domácnostech, ve kterých žijí nezaopatřené děti, žije v průměru 

1,6 dítěte na jednu domácnost. 

 

Tabulka č. 23 Počet dětí v domácnostech osob vstupujících do RK 

počet dětí četnost % 

0 565 55,34 

1 198 19,39 

2 186 18,22 

3 a více 36 3,53 

neuvedeno 36 3,53 

celkem 1 021 100,00 

 

Pokud se podíváme na věk nejmladšího nezaopatřeného dítěte v domácnosti, 

pak jen u 6,5 % domácností se jedná o dítě do 3 let věku. Mezi 4 a 6 lety je to 33,9 % 

a největší část tvoří děti ve věku mezi 7 a 15 lety (46,1 %). 
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Tabulka č. 24 Kategorizovaný věk nejmladšího dítěte 

věk nejmladšího dítěte četnost % 

do 3 let 26 6,48 

4 až 6 let 136 33,92 

7 až 15 let 185 46,13 

16 a více let 54 13,47 

celkem 401 100,00 

 

Z následující tabulky je patrné, že 32,5 % domácností s jedinou zaopatřenou 

osobou tvoří domácnosti osamělých rodičů, kteří pečují o jedno nebo více nezletilých 

dětí. Obecně platí, že mezi absolventy rekvalifikačních kurzů převládají osoby, v jejichž 

domácnostech nežijí nezletilé děti (57,4 %). 

 

Tabulka č. 25 Počet dětí dle počtu zaopatřených osob v domácnosti (absolutní 

počet, řádková a sloupcová procenta) 

počet zaopatřených 
osob 

počet dětí 
celkem 

0 1 2 3 a více 

1 

241 66 44 6 357 

67,51 18,49 12,32 1,68 100 

42,65 33,33 23,66 16,67 36,24 

2 

180 85 115 25 405 

44,44 20,99 28,4 6,17 100 

31,86 42,93 61,83 69,44 41,12 

3 

91 29 14 1 135 

67,41 21,48 10,37 0,74 100 

16,11 14,65 7,53 2,78 13,71 

4 a více 

53 18 13 4 88 

60,23 20,45 14,77 4,55 100 

9,38 9,09 6,99 11,11 8,93 

celkem 

565 198 186 36 985 

57,36 20,1 18,88 3,65 100 

100 100 100 100 100 

 

Případy péče o jinou závislou osobu byly v souboru spíše výjimečné. Vyskytlo 

se jen 23 případů, což představuje jen 2,3 % ze všech respondentů. Ve více než 

polovině případů (12) tato závislá osoba žije v domácnosti respondenta. 

 

Tabulka č. 26 Péče o jinou závislou osobu 

pečuji o jinou závislou osobu četnost % 

ano 23 2,25 

ne 971 95,1 

neuvedeno 27 2,64 

celkem 1 021 100,00 
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6. Charakteristiky rekvalifikačních kurzů  

Necelá jedna třetina respondentů (29,2 %) vstupujících v roce 2017 do 

rekvalifikačního kurzu vstupovala do své druhé či další rekvalifikace. 

 

Tabulka č. 27 Absolvování RK v minulosti 

rekvalifikace v minulosti četnost % 

ano 298 29,19 

ne 713 69,83 

neuvedeno 10 0,98 

celkem 1 021 100,00 

 

Převážnou většinu všech rekvalifikačních kurzů (75,7 %) v roce 2017 tvořily 

standardní rekvalifikace a přibližně jednu čtvrtinu (24,2 %) pak rekvalifikace 

zabezpečované. 

 

Tabulka č. 28 Forma aktuální rekvalifikace 

forma rekvalifikace četnost % 

zabezpečovaná 773 75,71 

zvolená 247 24,19 

neuvedeno 1 0,10 

celkem 1 021 100,00 

 

Při porovnání respondentů ve zvolené a standardní rekvalifikaci lze konstatovat, 

že ti, kteří v minulosti žádný rekvalifikační kurz neabsolvovali, častěji v roce 2017 

nastoupili do zvolené rekvalifikace (70,8 % vs. 69,6 %). 

 

Tabulka č. 29 Absolvování RK v minulosti dle formy rekvalifikace (absolutní 

počet, řádková a sloupcová procenta) 

rekvalifikace v minulosti 
forma aktuální rekvalifikace 

celkem 
zvolená zabezpečovaná neuvedeno 

ano 

71 227 0 298 

23,83 76,17 0 100 

28,74 29,37 0 29,19 

ne 

175 538 0 713 

24,54 75,46 0 100 

70,85 69,6 0 69,83 

neuvedeno 

1 8 1 10 

10 80 10 100 

0,4 1,03 100 0,98 

celkem 

247 773 1 1 021 

24,19 75,71 0,1 100 

100 100 100 100 
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Z hlediska pohlaví nastupují na zvolenou rekvalifikaci, v porovnání se 

standardní, muži ve větším podílu (27,9 %) než ženy (21,5 %). Podíváme-li se však 

na podíl pohlaví jen v rámci zvolené rekvalifikace, pak musíme konstatovat, že většinu 

zde tvoří ženy (51,8 %). 

 

Tabulka č. 30 Forma RK dle pohlaví osoby (absolutní počet, řádková a sloupcová 

procenta) 

pohlaví 
forma rekvalifikace 

celkem 
zvolená zabezpečovaná neuvedeno 

muž 

119 307 1 427 

27,87 71,9 0,23 100 

48,18 39,72 100 41,82 

žena 

128 466 0 594 

21,55 78,45 0 100 

51,82 60,28 0 58,18 

celkem 

247 773 1 1 021 

24,19 75,71 0,1 100 

100 100 100 100 

 

Více než devět z deseti (92,9 %) účastníků rekvalifikačních kurzů v roce 2017 

ukončilo rekvalifikační kurz úspěšně. K předčasnému ukončení vedly nejčastěji 

zdravotní důvody (21 případů) a nástup do zaměstnání (8 případů). V sedmi případech 

se nepodařilo údaj o způsobu ukončení rekvalifikačního kurzu získat. 

 

Tabulka č. 31 Způsob ukončení RK 

způsob ukončení rekvalifikace četnost % 

předčasné 47 4,60 

úspěšné 949 92,95 

neúspěšné 18 1,76 

neuvedeno 7 0,69 

celkem 1 021 100,00 
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Tabulka č. 32 Způsob ukončení RK dle pohlaví osoby (absolutní počet, řádková 

a  sloupcová procenta) 

pohlaví 

způsob ukončení rekvalifikace 

celkem 

p
ř
e
d

č
a
s
n

é
 

ú
s
p

ě
š
n

é
 

n
e
ú

s
p

ě
š
n

é
 

n
e
u

v
e
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e
n
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muž 

17 395 9 6 427 

3,98 92,51 2,11 1,41 100 

36,17 41,62 50 85,71 41,82 

žena 

30 554 9 1 594 

5,05 93,27 1,52 0,17 100 

63,83 58,38 50 14,29 58,18 

celkem 

47 949 18 7 1 021 

4,6 92,95 1,76 0,69 100 

100 100 100 100 100 

 

Rekvalifikační kurzy předčasně ukončovaly častěji ženy než muži (63,8 % vs. 

36,1 %). Míra úspěšného ukončení rekvalifikace byla v souboru mužů nižší (92,5 %) 

než v souboru žen (93,3 %). 

6.1 Náklady na 1 hodinu rekvalifikačního kurzu 

Významnou proměnnou jsou ceny, za které jsou rekvalifikační kurzy pořizovány. 

Jeden rekvalifikační kurz ve zkoumaném souboru v roce 2017 stál v průměru 8 844,4 

Kč. Z vypočtených průměrů pro jednotlivá pohlaví je především patrná významná 

nerovnost mezi pohlavími. Jeden rekvalifikační kurz absolvovaný ženami byl v průměru 

o 3 107,2 Kč levnější než kurz, který absolvovali muži. To znamená, že rekvalifikační 

kurz absolvovaný ženami byl levnější v průměru téměř o třetinu (29,2 %). 

 

Tabulka č. 33 Průměrná, minimální a maximální cena RK v Kč dle pohlaví 

pohlaví 
cena v Kč 

průměr std. dev. minimum maximum četnost 

muž 10 645,8 7 466,3 529 48 600 419 

žena 7 538,6 4 609,7 321 47 270 578 

celkem 8 844,4 6 169,3 321 48 600 997 

 

Vzhledem k tomu, že průměr je silně ovlivňován extrémními hodnotami 

v souboru, uvádíme zde také strukturu cen rekvalifikačních kurzů dle jednotlivých 

kvartilů. Kvartily rozdělují zkoumaný soubor na čtyři stejné části, kdy každá z těchto 

částí zahrnuje právě 25 % pozorování. V následující tabulce tedy hodnota 25 % 

označuje 1. kvartil, tzn. hodnotu (cenu), pod níž se nachází 25 % všech pozorování; 

50 % neboli medián pak označuje hodnotu (cenu), která stojí právě uprostřed všech 

pozorování, seřadíme-li je od nejmenšího po největší. Tento typ střední hodnoty tedy 
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není ovlivňován extrémními (maximálními i minimálními) hodnotami v té míře, jako 

výpočet průměru. Popis 75 % označuje hodnotu 3. kvartilu. Nad touto hodnotou se 

nachází nejvyšší čtvrtina všech pozorování (cen za jeden rekvalifikační kurz). 

V prvé řadě se ukazuje, jak blízko leží mediánová hodnota v souboru žen 

mediánu v celém souboru, a jak se naopak liší u mužů. Polovina všech pozorování 

(tedy cen rekvalifikačních kurzů) mezi 1. a 3. kvartilem leží u žen v intervalu 3 998 Kč 

a 7 980 Kč, tedy v rozsahu 3 982 Kč. U mužů je toto rozpětí širší (mezi 4 098 Kč              

a 13 181 Kč) a představuje 9 083 Kč. 

 

Tabulka č. 34 Kvartilová distribuce cen RK 

cena RK v Kč 25 % 50 % (medián) 75 % četnost 

muži 4 098 11 046 13 181 419 

ženy 3 998 6 978 7 980 578 

celkem 3 998 7 000 11 431 997 

 

Distribuce cen rekvalifikačních kurzů uvedená v posledním sloupci předcházející 

tabulky je graficky znázorněna v následujícím grafu. Vodorovná čára uvnitř tmavého 

obdélníku představuje hodnotu mediánu, dolní okraj tohoto obdélníku představuje 

první kvartil (25 %) a horní okraj třetí kvartil (75 %). Dále je nad a pod tímto 

obdélníkem vyznačena hranice 1,5násobku rozdílu mezi 1. a 3. kvartilem (tzv. 

mezikvartilové rozpětí). Jednotlivé body pak reprezentují pozorování, která svou 

hodnotou přesahují hranici mezikvartilového rozpětí. Jedná se tedy ve statistickém 

smyslu o extrémní, či odlehlé případy. 

 

Graf č. 1 Celková distribuce cen RK 
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V následujícím grafu je výše popsaná distribuce rozdělena zvlášť pro muže 

a  ženy. Především je patrné, že rozložení hodnot u žen je natolik sevřené, že v daném 

rozlišení téměř zaniká rozdíl mezi třetím kvartilem a mediánem. Ceny rekvalifikačních 

kurzů u žen jsou homogennější než u mužů, s větším počtem odlehlých (vysokých) 

hodnot. 

 

Graf č. 2 Distribuce cen RK dle pohlaví 
 

 

 

Vzhledem k rozdílné délce jednotlivých rekvalifikačních kurzů je pro korektní 

srovnání situace mužů a žen nutné srovnávat skutečně srovnatelné, tedy nějakým 

způsobem standardizované hodnoty. V tomto případě se nabízí srovnání průměrné 

ceny za 1 hodinu rekvalifikačního kurzu. 

V roce 2017 ÚP vydal v průměru za 1 hodinu rekvalifikačního kurzu 73,9 Kč, 

přičemž minimální cena za 1 hodinu činila 15,1 Kč a maximální 575 Kč. 

Náklady na 1 hodinu rekvalifikačního kurzu u žen a u mužů se významně liší. 

V případě mužů bylo vynaloženo průměrně 98,2 Kč na 1 hodinu rekvalifikačního kurzu, 

v případě žen však jen 56,4 Kč.  

 

Tabulka č. 35 Průměrná, minimální a maximální cena RK za 1 hodinu 

pohlaví 
průměrná cena za 1 hodinu RK 

průměr std. dev. minimum maximum četnost 

muž 98,2 57,0 18,6 575,0 418 

žena 56,4 33,1 15,1 381,2 578 

celkem 73,9 49,2 15,1 575,0 996 
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Přehled kvartilové distribuce odhaluje menší rozptyl cen za 1 hodinu RK 

v případě žen, kdy hodnota 1. kvartilu dosahuje 77 % hodnoty 3. kvartilu. V případě 

mužů je to jen 52,9 %, přičemž vyšší není jen hodnota 3. kvartilu, ale i 1. kvartilu. 

 

Tabulka č. 36 Kvartilová distribuce ceny RK za 1 hodinu 

cena RK v Kč 25 % 50 % (medián) 75 % četnost 

muži 65,5 72,3 123,7 418 

ženy 43,4 45,9 56,3 578 

celkem 45,9 56,3 72,6 996 

 

Následující graf naznačuje distribuci ceny za 1 hodinu rekvalifikačního kurzu 

pro celý soubor. Ukazuje se zde relativně sevřená distribuce pro většinu účastníků 

rekvalifikačních kurzů doplněná skupinou případů, jejichž náklady na 1 hodinu je 

možné z hlediska celkové distribuce považovat, ve statistickém smyslu, za odlehlé či 

extrémní. 

 

Graf č. 3 Distribuce ceny za 1 hodinu RK  

 
 

Rozdělení distribuce dle pohlaví ukazuje zásadní rozdíl mezi situací v souboru 

žen a souboru mužů. V případě mužů je medián vyšší a větší je také rozdíl mezi 

hodnotami prvního a třetího kvartilu. Pozorujeme také minimum statisticky odlehlých 

hodnot, přičemž odlehlé hodnoty leží jen v pásmu vyšších cen. Jinak je tomu v souboru 

žen. Mediánová hodnota je nižší a stejně tak rozdíl mezi hodnotami prvního a třetího 

kvartilu (cca 13 Kč). Graf popisuje situaci, kdy většina kurzů se svou cenou za 1 

hodinu pohybuje v relativně úzkém pásmu ohraničeném 1. a 3. kvartilem, a část 
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případů spadá do oblasti statisticky extrémních hodnot, nízkých i vysokých. Graf tedy 

především vyjadřuje rozdílnou distribuci ceny za 1 hodinu rekvalifikačního kurzu 

v souboru mužů a žen. 

 

Graf č. 4 Distribuce ceny za 1 hodinu RK dle pohlaví 

 

 

Distribuce v obou souborech ukazuje značnou míru nerovnosti vyjádřenou 

cenou za 1 hodinu rekvalifikačního kurzu. Významná část souboru žen se z tohoto 

hlediska nalézá pod úrovní prvního kvartilu průměrné ceny v souboru mužů, za 

extrémní jsou tak ze statistického hlediska považovány již hodinové ceny mírně 

převyšující mediánové ceny v souboru mužů, nalézající se však zde stále pod úrovní 3. 

kvartilu. 

Podrobnější analýza odhaluje, že mediánová hodnota ceny za 1 hodinu 

rekvalifikačního kurzu má v souboru mužů i žen tendenci být nejnižší u osob 

s vysokoškolským vzděláním. Významný je rozdíl, v neprospěch žen, při porovnání 

všech kvartilových hodnot obou pohlaví se shodným dosaženým vzděláním. 

 

Tabulka č. 37 Kvartilová distribuce ceny RK za 1 hodinu dle pohlaví a vzdělání 

pohlaví vzdělání 25 % 50 % (medián) 75 % četnost 

muži 

základní 66,1 70,1 110,6 71 

střední 66,1 72,4 138,9 316 

VŠ 45,9 67,8 122,8 30 

ženy 

základní 43,4 59,7 69,9 51 

střední 43,4 45,9 56,3 447 

VŠ 45,9 45,9 56,3 78 

celkem 45,9 56,3 72,6 996 
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Grafická prezentace v následujícím grafu odhaluje, že statisticky extrémní 

hodnoty v souboru žen jsou spojeny s vyšším vzděláním. Právě ve skupinách žen se 

středním a vysokoškolským vzděláním jsou nejvíce nerovně, s největším rozptylem, 

rozloženy hodinové náklady na rekvalifikační kurz. 

 

Graf č. 5 Distribuce ceny za 1 hodinu RK dle pohlaví a vzdělání 

 

 

V následující tabulce nabízíme distribuci cen za 1 hodinu rekvalifikačního kurzu 

v rozložení dle věkových kategorií. Z porovnání kvartilových hodnot vyplývá, že 

nejvyšší veřejnou investici do 1 hodiny svého rekvalifikačního kurzu získávají osoby 

v nejnižší věkové kategorii (do 30 let věku). Mediánové hodnoty, stejně jako hodnoty 

1. a 3. kvartilu jsou u ostatních věkových kategorií relativně vyrovnané. U nejmladší 

věkové kategorie je i z hodnot mediánu a 3. kvartilu patrné, že jejich distribuce ceny 

je posunuta vůči ostatním výše. 

 

Tabulka č. 38 Kvartilová distribuce ceny RK za 1 hodinu dle věkových kategorií 

věkové kategorie 25 % 50 % (medián) 75 % četnost 

do 30 let 45,86 70,14 119,29 223 

31 až 40 let 44,30 55,35 72,35 290 

41 až 50 let 44,74 56,27 72,35 279 

51 let a více 43,36 56,27 69,36 198 

celkem 45,86 56,27 72,56 990 

 

Následující graf především dokumentuje, že popsaná distribuce ceny za 

1  hodinu u nejmladší věkové kategorie není významně zkreslována odlehlými případy. 

U ostatních věkových kategorií je odlehlých případů v jejich distribuci více. Jinými 
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slovy, většina cen se v těchto věkových kategoriích pohybuje v relativně úzkém pásmu 

kolem mediánu a hranice 1,5násobku rozdílu mezi 1. a 3. kvartilem je pak blízko 3. 

kvartilu. I malé zvýšení hodinové ceny je pak v grafu vyznačeno jako extrémní 

hodnota. U nejmladších respondentů se většina hodinových cen pohybuje v širším 

pásmu mezi 1. a 3. kvartilem. Pásmo 1,5násobku rozdílu mezi 1. a 3. kvartilem je 

v tomto případě relativně široké a zanechává menší prostor pro odlehlé hodnoty. 

 

Graf č. 6 Distribuce ceny za 1 hodinu RK dle věkových kategorií 

 

 

Následující tabulka a graf především souhrnně dokumentují to, co bylo již výše 

uvedeno po částech: že distribuce nákladů na 1 hodinu rekvalifikačního kurzu je 

závislá jak na věku, tak na pohlaví.  

 

Tabulka č. 39 Kvartilová distribuce ceny RK za 1 hodinu dle kombinace 

věkových kategorií a pohlaví 

pohlaví a věková kategorie 25 % 50 % (medián) 75 % četnost 

muž do 30 let 69,91 83,42 142,19 136 

muž 31 až 40 let 69,91 75,59 142,19 98 

muž 41 až 50 let 65,48 80,76 142,19 91 

muž 51 let a více 65,48 65,48 70,14 91 

žena do 30 let 44,16 45,86 64,37 87 

žena 31 až 40 let 43,36 45,86 56,27 192 

žena 41 až 50 let 43,69 45,86 56,27 188 

žena 51 let a více 37,60 45,86 56,27 108 

celkem 45,86 56,27 72,56 991 
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V prvé řadě tedy platí, že nejvyšší investici do 1 hodiny rekvalifikačního kurzu, 

měřeno hodnotou mediánu, získávají muži v nejmladší věkové kategorii a ve věku 

mezi 41 a 50 lety. A současně platí, že investice do mužů je v každé věkové kategorii 

vyšší než investice do žen ve stejné věkové kategorii. Při pohledu skrze medián 

nehraje v případě žen věk významnou roli. Hodnoty 1. a 3. kvartilu ukazují, že 

investice do žen ve věku do 30 let je vyšší než u ostatních žen. 

Z následujícího grafu je především patrné, že nejnižší investici do 1 hodiny 

rekvalifikačního kurzu ze všech porovnávaných kategorií, měřeno mediánovou cenou, 

získávají ženy ve věkových kategoriích od 31 let výše. 

 

Graf č. 7 Distribuce ceny za 1 hodinu RK dle kombinace věkových kategorií a 

pohlaví 

 

6.2 Rozsah rekvalifikačního kurzu 

Podobně jako na distribuci cen rekvalifikačních kurzů se můžeme podívat i na 

distribuci časové dotace jednotlivých kurzů. Jeden rekvalifikační kurz v roce 2016 trval 

v průměru 131,5 hodiny, přičemž rekvalifikační kurz, který absolvovaly ženy, byl 

v průměru o 23,4 hodiny delší než ten, který absolvovali muži. 
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Tabulka č. 40 Průměrná, minimální a maximální délka RK v hodinách dle 

pohlaví 

pohlaví 
délka v hodinách 

průměr std. dev. minimum maximum četnost 

muž 117,9 75,8 4 632 423 

žena 141,2 67,0 6 840 594 

celkem 131,5 71,7 4 840 1 017 

 

Z následující tabulky je patrné, že distribuce časové dotace v hodinách je u žen 

homogennější než u mužů. Rozdíl mezi 1. a 3. kvartilem v případě žen činí 90 hodin, 

v případě mužů 101 hodinu. V celém souboru pak rozdíl mezi 1. a 3. kvartilem činí 86 

hodin. 

 

Tabulka č. 41 Kvartilová distribuce celkového rozsahu RK v hodinách 

celkový rozsah kurzu v hodinách 25 % 
50 % 

(medián) 
75 % četnost 

muži 57,00 126,00 158,00 423 

ženy 84,00 154,00 174,00 594 

celkem 82,00 150,00 168,00 1 017 

 

Následující graf především ukazuje to, co bylo patrné z předchozích analýz, 

tedy že v ojedinělých případech dosahuje časová dotace hodnot kolem tří set nebo 

dokonce více než osm set hodin (dosažené maximum činilo 632 hodin u mužů a 840 

hodin u žen). 

 

Graf č. 8 Celková distribuce časové dotace RK 
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Z porovnání časové distribuce mezi pohlavími je patrné již zmíněné sevřenější 

rozložení časové distribuce kurzů u žen než u mužů, přičemž současně vidíme, že 

mediánová hodnota v souboru žen je vyšší než u mužů. 

 

Graf č. 9 Distribuce časové dotace RK dle pohlaví 

 
 

Při porovnání mediánových hodnot vyplývá, že nejnižší časovou dotaci získávají 

osoby v nejvyšší věkové kategorii (nad 50 let věku). Tato dotace je o 30 hodin nižší 

než u dvou nejmladších věkových kategorií. 

 

Tabulka č. 42 Kvartilová distribuce celkového rozsahu RK v hodinách dle 

věkových kategorií 

věkové kategorie 25 % 50 % (medián) 75 % četnost 

do 30 let 81,00 154,00 158,00 224 

31 až 40 let 84,00 154,00 174,00 294 

41 až 50 let 84,00 150,00 174,00 286 

51 let a více 57,00 124,00 158,00 207 

celkem 82,00 150,00 168,00 1 011 

 

Následující graf také odhaluje, že přes nejnižší mediánovou hodnotu je to právě 

nejvyšší věková kategorie (51 a více let), kde se vyskytují rekvalifikační kurzy 

s nejvyšší časovou dotací. Jde však spíše o výjimky.  
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Graf č. 10 Distribuce časové dotace RK dle věkových kategorií 

 

 

Při kombinaci věkové kategorie a pohlaví pro časovou dotaci na jeden 

rekvalifikační kurz především z porovnání mediánových hodnot vyplývá, že muži ve 

vyšších věkových kategoriích tráví v rekvalifikačních kurzech podstatně kratší dobu 

než ženy ve stejných kategoriích.  

 

Tabulka č. 43 Kvartilová distribuce celkového rozsahu RK v hodinách dle 

věkových kategorií a pohlaví 

pohlaví a věková kategorie 25 % 50 % (medián) 75 % četnost 

muž do 30 let 66,00 142,00 158,00 137 

muž 31 až 40 let 66,00 154,00 158,00 99 

muž 41 až 50 let 60,00 84,00 158,00 91 

muž 51 let a více 42,00 57,00 154,00 94 

žena do 30 let 124,00 154,00 174,00 87 

žena 31 až 40 let 84,00 154,00 174,00 195 

žena 41 až 50 let 102,00 152,00 174,00 195 

žena 51 let a více 84,00 152,00 174,00 114 

celkem 82,00 150,00 168,00 1 012 

 

Z grafického vyjádření je také zřejmé, že tvrzení o sevřenější distribuci časové 

dotace rekvalifikačních kurzů platí především pro kategorie žen do 30 let a ve věku 41 

až 50 let. Důsledkem této sevřenější distribuce, tzn. většího podílu rekvalifikačních 

kurzů, jejichž délka se pohybovala blízko pozorované mediánové hodnoty, je také 

výskyt odlehlých hodnot významně nižších než hodnota 1. kvartilu. 
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Graf č. 11 Distribuce celkového rozsahu RK v hodinách dle kombinace 

věkových kategorií a pohlaví 

 

6.3 Kombinace délky trvání a ceny rekvalifikačního 
kurzu 

Průměrná délka rekvalifikačního kurzu v jednotlivých lokalitách se pohybuje od 

109,3 do 145 hodin, kdy nejkratší jsou v průměru rekvalifikační kurzy na KoP Znojmo 

a nejdelší na KoP Blansko. Rozdíly mezi jednotlivými lokalitami jsou i v cenách rekvali-

fikačních kurzů. Nejdražší kurzy byly v roce 2017 na KoP Brno-venkov v průměrné 

ceně 1 0521,2 Kč a nejlevnější na KoP Vyškov v průměrné ceně 8 306,3 Kč. 

 

Tabulka č. 44 Průměrná délka a cena RK v jednotlivých lokalitách 

lokalita 
délka v hodinách cena v Kč 

průměr std. dev. četnost průměr std. dev. četnost 

Brno-město (BM) 132,94 85,25 264 8 170,05 5 558,94 264 

Blansko (BK) 144,07 41,36 149 8 695,96 3 740,15 137 

Brno-venkov (BO) 133,05 72,72 128 9 972,60 6 023,60 128 

Břeclav (BV) 135,52 86,85 152 10 036,93 8 101,40 150 

Hodonín (HO) 128,42 64,62 149 9 285,35 7 255,41 150 

Vyškov (VY) 118,43 58,64 145 7 599,84 5 380,45 138 

Znojmo (ZN) 108,10 46,65 30 8 201,87 5 653,06 30 

celkem 131,51 71,68 1 017 8 844,44 6 169,29 997 
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Z následující tabulky je především patrné, jak v jednotlivých lokalitách osciluje 

cena 1 hodiny rekvalifikačního kurzu (sloupce minimum a maximum). Mediánová 

hodnota osciluje méně, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší mediánovou cenou za jednu 

hodinu kurzu je menší než 20 Kč. Z posledního řádku tabulky je zřejmé, že cena za 

jednu hodinu rekvalifikačního kurzu se v celém souboru pohybuje od 15,1 Kč do 575 

Kč. 

 

Tabulka č. 45 Distribuce ceny RK za 1 hodinu dle lokality 

lokalita 25 % medián 75 % minimum maximum četnost 

Brno-město (BM) 44,23 56,27 71,24 15,12 225,00 264 

Blansko (BK) 45,86 56,27 72,35 18,62 239,29 137 

Brno-venkov (BO) 45,86 63,78 122,73 19,02 257,14 128 

Břeclav (BV) 45,86 65,48 83,42 19,02 575,00 150 

Hodonín (HO) 45,86 65,48 80,76 18,62 381,21 149 

Vyškov (VY) 43,36 47,62 70,14 18,62 241,38 138 

Znojmo (ZN) 37,60 45,86 210,61 37,60 325,61 30 

celkem 45,86 56,27 72,58 15,12 575,00 996 

 

Grafická reprezentace srovnání cen podle jednotlivých lokalit především 

ukazuje, že výše zmíněná oscilace cen je ve většině případů způsobována přítomností 

několika málo extrémních případů. Výjimkou je KoP Znojmo, kde je cenová hladina 

oproti ostatním lokalitám posunuta výše a ani maximální účtovaná cena za jednu 

hodinu rekvalifikačního kurzu nemá statisticky charakter extrémní hodnoty. 

 

Graf č. 12 Distribuce ceny za 1 hodinu RK dle lokality 
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Zvolená rekvalifikace trvá v průměru o 20 hodin déle než rekvalifikace 

standardní a je v průměru o 4 386 Kč dražší. 

 

Tabulka č. 46 Průměrná délka a cena RK dle formy rekvalifikace 

forma 
rekvalifikace 

délka v hodinách cena v Kč 

průměr std. dev. četnost průměr std. dev. četnost 

zvolená 146,67 109,30 246 12 156,79 6 593,10 244 

zabezpečovaná 126,67 53,68 771 7 771,12 5 625,78 753 

celkem 131,51 71,68 1 017 8 844,44 6 169,29 997 

 

Z našich dat za rok 2017 vyplývá, že průměrná délka i cena rekvalifikačního 

kurzu v případě respondentů, kteří absolvují druhou a další rekvalifikaci, jsou vyšší 

než u respondentů, kteří nastupují do první rekvalifikace.  

 

Tabulka č. 47 Průměrná délka a cena RK dle absolvování rekvalifikace v 

minulosti 

rekvalifikace v minulosti 
délka v hodinách cena v Kč 

průměr std. dev. četnost průměr std. dev. četnost 

ano 135,35 80,98 297 8 897,28 6 262,48 292 

ne 129,67 67,75 711 8 820,59 6 161,01 696 

neuvedeno 149,56 36,37 9  8 974,67 3 758,65 9 

celkem 131,51 71,68 1 017 8 844,44 6 169,29 997 

 

V případě délky aktuální evidence přibližně platí, že neexistuje lineární 

souvislost mezi dobou trvání evidence a délkou rekvalifikačního kurzu, případně jeho 

cenou. Můžeme však konstatovat, že v průměru nejdražší rekvalifikační kurzy, v ceně 

10 019 Kč, jsou poskytovány osobám, jejichž délka aktuální evidence nepřekračuje              

3 měsíce. Naproti tomu nejlevnější rekvalifikační kurzy, v průměru v ceně 7 674 Kč, 

jsou poskytovány osobám, jejichž délka aktuální evidence překračuje dobu jednoho 

roku. Podobně je tomu s délkou rekvalifikačního kurzu: osoby s nejkratší dobou trvání 

evidence nastupují do delších kurzů a osoby evidované déle než 12 měsíců do 

nejkratších. 

 

Tabulka č. 48 Průměrná délka a cena RK dle délky aktuální evidence 

délka aktuální 
evidence (v měsících) 

délka v hodinách cena v Kč 

průměr std. dev. četnost průměr std. dev. četnost 

do 3 měsíců 135,56 77,67 323 10 018,62 7 157,11 322 

4 až 6 měsíců 138,40 70,37 245 8 569,88 4 934,98 239 

7 až 9 měsíců 124,26 56,08 135 8 620,60 5 275,59 131 

10 až 12 měsíců 134,18 80,33 72 8 918,03 6 594,53 71 

déle než 12 měsíců 120,70 70,15 222 7 673,95 6 055,33 216 

neuvedeno 140,95 51,58 20 6 869,89 4 115,21 18 

celkem 131,51 71,68 1 017 8 844,44 6 169,29 997 
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Významným efektem rekvalifikačního kurzu je vedle samotného nalezení 

pracovního uplatnění také zvýšení mzdy či platu v porovnání s obdobím před 

rekvalifikací. Data za soubor účastníků rekvalifikačních kurzů ukazují, že tento výsledek 

není standardem. Prostřednictvím telefonického sběru dat 6 měsíců po skončení 

rekvalifikačního kurzu jsme se dotazovali i na příjmovou situaci před a po rekvalifikaci. 

Pouze 39,6 % z těch, kteří odpověděli, měli v zaměstnání, do kterého nastoupili po 

rekvalifikačním kurzu, vyšší příjem než v zaměstnání před vstupem do evidence.  

 

Tabulka č. 49 Je současný příjem vyšší než příjem před RK? 

současný příjem vyšší 
než před rekvalifikací 

četnost % % 

ano 160 15,67 39,6 

ne 244 23,90 60,4 

neuvedeno 617 60,43 - 

celkem 1 021 100,00 100,0 

 

Následující tabulka ukazuje, že osoby, které mají aktuálně vyšší příjem ze 

zaměstnání než před rekvalifikačním kurzem, absolvovaly v průměru delší a současně 

nákladnější kurz než ostatní. Rozdíl v ceně mezi těmi, jejichž příjem se po rekvalifikaci 

zvýšil, a těmi, u kterých nikoliv, činil 913,4 Kč a rozdíl v délce 9,2 hodiny.  

 

Tabulka č. 50 Průměrná délka a cena RK dle porovnání současného a minulého 

příjmu 

současný příjem vyšší 
než před rekvalifikací 

délka v hodinách cena v Kč 

průměr std. dev. četnost průměr std. dev. četnost 

ano 139,43 97,88 159 10 075,67 6 225,79 159 

ne 130,24 55,23 244 9 162,27 7 070,43 241 

neuvedeno 129,96 69,41 614 8 388,22 5 704,74 597 

celkem 131,51 71,68 1 017 8 844,44 6 169,29 997 

 

I následující analýza potvrzuje, že existuje vztah mezi kvalitou rekvalifikace, 

vyjádřenou cenou za 1 hodinu a šancí na vyšší příjem po skončení rekvalifikace. U 

osob, které mají po skončení rekvalifikace vyšší příjem než před ní, pozorujeme, že 

cena jejich rekvalifikačního kurzu za 1 hodinu byla o 13 Kč vyšší než u osob, jejichž 

příjem se po rekvalifikaci nezvýšil. Hodnota mediánu byla o 9,50 Kč vyšší. 

 

Tabulka č. 51 Cena RK za 1 hodinu dle porovnání současného a minulého 

příjmu 

současný příjem vyšší 
než před rekvalifikací 

cena v Kč za 1 hodinu 

průměr std. dev. medián minimum maximum četnost 

ano 87,67 66,39 65,79 15,12 575,00 158 

ne 74,60 50,10 56,27 18,62 381,21 241 

neuvedeno 70,04 42,47 56,27 18,62 257,14 597 

celkem 73,94 49,20 56,27 15,12 575,00 996 
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Z uvedeného grafu je patrné, že průměr je sice ovlivněn odlehlými hodnotami, 

především případem, kdy cena za 1 hodinu dosahuje 575 Kč. Avšak celková distribuce 

je u skupiny, jejíž příjem po rekvalifikaci je vyšší, posunuta výše. Patrné je to 

především rozdílem mezi mediánem a 3. kvartilem. 

 

Graf č. 13 Distribuce ceny za 1 hodinu RK dle porovnání zda je současný 

příjem vyšší než  před rekvalifikací 

 
 

Pokud vezmeme jen ty respondenty, kteří na danou otázku odpověděli, pak 

častěji ty, jejichž příjem je po rekvalifikaci vyšší, pozorujeme mezi muži (41,8 % vs. 

37,7 %). Celkově však, díky většímu celkovému počtu, je mezi těmi, jejichž příjem je 

po rekvalifikaci vyšší, více žen než mužů (51,9 % vs. 48,1 %). 

 

Tabulka č. 52 Vztah pohlaví a porovnání zda je současný příjem vyšší než před 

rekvalifikací 

pohlaví 
vyšší příjem než před rekvalifikací 

celkem 
ano ne 

muž 

77 107 184 

41,85 58,15 100 

48,12 43,85 45,54 

žena 

83 137 220 

37,73 62,27 100 

51,88 56,15 54,46 

celkem 

160 244 404 

39,6 60,4 100 

100 100 100 
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Při podrobnějším pohledu skrze věkové kategorie je patrné, že u mužů je nárůst 

příjmu po dokončení rekvalifikačního kurzu koncentrován především v nejmladší 

věkové kategorii (41,6 %). U žen je zkušenost s nárůstem platu po rekvalifikaci 

rozložena především ve věkových kategoriích 31 až 40 let a 41 až 50 let (33,7 % 

a  31,3 %). 

 

Tabulka č. 53 Vztah pohlaví, věkových kategorií a porovnání, zda je současný 

příjem vyšší než  před rekvalifikací 

vyšší příjem než 
před rekvalifikací 

kategorizovaný věk účastníků RK 
celkem 

muži do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let a více 

ne 

24 30 27 26 107 

22,43 28,04 25,23 24,30 100 

42,86 56,60 62,79 81,25 58,15 

ano 

32 23 16 6 77 

41,56 29,87 20,78 7,79 100 

57,14 43,40 37,21 18,75 41,85 

celkem 

56 53 43 32 184 

30,43 28,80 23,37 17,39 100 

100 100 100 100 100 

ženy 
     

ne 

15 41 51 30 137 

10,95 29,93 37,23 21,90 100 

44,12 59,42 66,23 75 62,27 

ano 

19 28 26 10 83 

22,89 33,73 31,33 12,05 100 

55,88 40,58 33,77 25 37,73 

celkem 

34 69 77 40 220 

15,45 31,36 35 18,18 100 

100 100 100 100 100 
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7. Multivariační analýza 

7.1 Korespondenční analýzy 

Multivariační analýzy obecně umožňují analyzovat vztahy mezi více proměn-

nými. Doposud jsme se věnovali univariačním a deskriptivním analýzám. Z těchto 

analýz vyplynuly podstatné rozdíly mezi různými kategoriemi a skupinami absolventů 

rekvalifikačních kurzů. V této části se pokusíme identifikovat vlivy, které k těmto 

rozdílům přispívají. 

V následujících čtyřech diagramech je zachycen vztah mezi kategorizovanou 

cenou za 1 hodinu rekvalifikačního kurzu a kategorizovaným rozsahem rekvalifikačního 

kurzu v hodinách na straně jedné a kombinací vzdělání respondenta a přítomnosti dětí 

v domácnosti a kombinací dosaženého vzdělání a přítomností dětí v domácnosti na 

straně druhé. 

 

Diagram č. 1 Korespondenční analýza distribuce kategorizované ceny za             

1 hodinu RK a kombinace vzdělání účastníka a přítomnosti dětí či dítěte 

v jeho domácnosti 

 

 

U osob se středoškolským a vysokoškolským vzděláním přítomnost dítěte 

představuje tendenci k absolvování spíše levnějšího rekvalifikačního kurzu (do 65 

Kč/hod.). Osoby se základním vzděláním nejčastěji absolvují kurzy v ceně 65 až 105 

Kč/hod., bez ohledu na přítomnost nezaopatřených dětí v domácnosti. Nejdražší kurzy 
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v cenách nad 105 Kč/hod. nejčastěji absolvují osoby se středním nebo VŠ vzděláním, 

v jejichž domácnostech nežijí nezaopatřené děti. 

 

Diagram č. 2 Korespondenční analýza distribuce kategorizované délky RK v 

hodinách a kombinace vzdělání účastníka a přítomnosti dětí či dítěte v jeho 

domácnosti 

 
 

Z diagramu č. 2 především vyplývá, že u osob se základním vzděláním s dětmi 

i bez pozorujeme výraznou tendenci k nižšímu rozsahu rekvalifikačních kurzů (do 50 

hod.) a naopak u bezdětných osob s vysokoškolským vzděláním tendenci k vysokému 

rozsahu kurzů (201 hod. a více). 
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Diagram č. 3 Korespondenční analýza distribuce kategorizované ceny za 

1  hodinu RK a kombinace pohlaví účastníka a přítomnosti dětí či dítěte v jeho 

domácnosti 

 

 

Z třetího diagramu je patrné, že tendenci absolvovat rekvalifikační kurzy 

s nejnižší hodinovou dotací (do 65 Kč/hod.) vykazují ženy bez ohledu na to, zda mají 

nezaopatřené dítě či nikoli. Naproti tomu nejvíce dotované kurzy (více než 125 

Kč/hod.) nejčastěji absolvují muži, v jejichž domácnostech nežijí nezaopatřené děti. 

Jiná je situace v případě rozsahu rekvalifikačního kurzu. Zde jsou muži bez dětí 

asociováni s kurzy s nejmenší časovou dotací (do 50 hod.) a muži s nezaopatřenými 

dětmi naopak s těmi s největší časovou dotací (201 hod. a více). Ženy s dětmi i bez 

dětí nejčastěji absolvují rekvalifikační kurzy v rozsahu 101 až 200 hodin. 
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Diagram č. 4 Korespondenční analýza distribuce kategorizované délky RK v 

hodinách a kombinace pohlaví účastníka a přítomnosti dětí či dítěte v jeho 

domácnosti 

 

 

V následujících dvou diagramech je zachycen vztah mezi kombinací věkové 

kategorie a pohlaví respondenta a kategorizovanou cenou za 1 hodinu a rozsahem 

rekvalifikačního kurzu. 

Z hlediska ceny rekvalifikačního kurzu dochází k rozdělení souboru na tři 

skupiny. Jednu tvoří nejstarší muži (ve věku 51 let a více), asociovaní s cenami kurzů 

mezi 65 a 85 Kč/hod. Druhou skupinu tvoří ostatní věkové skupiny mužů, asociované 

s kurzy v cenách nad 85 Kč/hod. Jsou to tedy primárně muži do 50 let věku, kteří 

absolvují rekvalifikační kurzy s nejvyššími hodinovými sazbami. 

Třetí skupinu tvoří pak ti respondenti, kteří absolvují nejčastěji kurzy s nejnižší 

hodinovou dotací (do 65 Kč/hod.). Jedná se o ženy ve všech věkových kategoriích. 

Jejich šance absolvovat lépe hodinově dotovaný rekvalifikační kurz je výrazně nižší 

než u mužů. 
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Diagram č. 5 Korespondenční analýza distribuce kategorizované ceny za 

1  hodinu RK a kombinace pohlaví a věku respondenta 

 

 

I z pohledu rozsahu rekvalifikačního kurzu pozorujeme skupinu nejstarších 

mužů (51 let a více) výrazně asociovanou s nejkratší dobou trvání rekvalifikačního 

kurzu (do 50 hodin). Ženy ve věku nad 30 let tvoří homogenní skupinu asociovanou 

s rekvalifikačními kurzy v trvání od 101 do 200 hodin. Třetí skupinu pak tvoří nejmladší 

ženy (do 30 let) a muži mezi 31 a 50 lety, nejsilněji asociovanou s nejdelšími 

rekvalifikačními kurzy (v délce nad 200 hodin). 
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Diagram č. 6 Korespondenční analýza distribuce kategorizované délky RK v 

hodinách a kombinace pohlaví a věku respondenta 

 

 

Pokud do analýzy vložíme současně kategorizovanou cenu za hodinu rekvalifi-

kačního kurzu, délku kurzu v hodinách, věkové kategorie a pohlaví absolventů, vidíme, 

jak jsou rekvalifikační kurzy v různých cenách a délkách distribuovány vzhledem 

k věkovým kategoriím obou pohlaví (vícenásobná korespondenční analýza). 

Diagram je vertikální osou rozdělen na část popisující distribuci jednotlivých 

charakteristik ve skupině mužů (levá část) a ve skupině žen (pravá část). V horní části 

diagramu se nacházejí nejstarší absolventi ve věku nad 50 let. Pro muže platí, že 

nejčastěji nastupují do nejkratších rekvalifikačních kurzů (v délce do 50 hodin) 

a  s cenou mezi 65 a 85 Kč. Ženy ve věku nad 50 let naproti tomu absolvují nejčastěji 

rekvalifikační kurzy s nejnižší hodinovou cenou (do 45 Kč), ovšem v nadprůměrné 

délce mezi 150 a 200 hodinami. 

Ve spodní části diagramu je patrná především tendence nejmladších mužů (do 

30 let), rekvalifikační kurzy s největším rozsahem (více než 200 hodin), které vykazují 

současně nejvyšší cenu za 1 hodinu (od 85 Kč/hod. výše).  

U žen podobnou diferenciaci jako u mužů nepozorujeme. Ženy věkových 

kategorií od 31 do 50 let tendují také k rekvalifikačním kurzům v délce od 150 do 200 

hodin, jejichž hodinová cena je spíše podprůměrná (45 až 65 Kč/hod.). 

Vidíme tedy, jak kombinace pohlaví a věku ovlivňuje šance absolvovat různé 

typy rekvalifikačních kurzů a vytváří tedy různé typy nerovností jak mezi pohlavími, 

tak mezi věkovými kategoriemi. 
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Diagram č. 7 Vícenásobná korespondenční analýza distribuce kategorizované 

ceny za 1 hodinu a délky RK v hodinách, věkových kategorií a pohlaví absolventů 

 
 

Následující vícenásobná korespondenční analýza poskytuje komplexní pohled 

na celou oblast rekvalifikačních kurzů z pohledu jejich délky v hodinách a ceny za 1 

hodinu v kombinaci se sérií proměnných popisujících charakteristiky respondentů a je-

jich domácností. Přehled všech použitých proměnných je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 54 Varianty proměnných použitých ve vícenásobné korespondenční 

analýze 

cena za 1 hodinu RK délka aktuální evidence rozsah RK v hodinách 

  do 45 Kč do 3 měs.  do 50 hodin 

 45,1 až 65 Kč  4 až 6 měs. 51 až 100 hodin 

 65,1 až 85 Kč 7 až 9 měs. 101 až 150 hodin 

 85,1 až 105 Kč 10 až 12 měs. 151 až 200 hodin 

 105,1 až 125 Kč  déle než 12 měs. 201 a více hodin 

 více než 125 Kč   

věkové kategorie přítomnost dětí vzdělání 

do 30 let  bez dětí  základní 

31 až 40 let  1 dítě  střední 

41 až 50 let  2 děti a více  VŠ 

51 let a více   

typ rekvalifikace pohlaví  

           zabezpečovaná  muž   

  zvolená  žena  
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Podobně jako v předchozím případě vertikální osa dělí digram na levou část, 

popisující distribuci ve skupině mužů a pravou část, kde pozorujeme distribuci 

sledovaných charakteristik ve skupině žen. 

U mužů je patrná především silná asociace se základním vzděláním, bezdětností 

a nejvyšší (nad 50 let) a nejnižší (do 30 let) věkovou kategorií a také nejkratší dobou 

trvání aktuální evidence (do 3 měsíců). Z hlediska rekvalifikačních kurzů se pak jedná 

spíše o kratší kurzy (do 50 hodin a od 51 do 100 hodin) v cenách mezi 65 a 85 Kč/hod. 

Specifickou část pak tvoří zvolené rekvalifikace, kdy tento typ rekvalifikací se 

nachází v části diagramu náležející mužům. Kurzy patřící do kategorie zvolených 

rekvalifikací jsou jak rozsáhlejší (více než 200 hodin), tak jsou i nákladnější (85 až 

105 Kč, případně více než 125 Kč). 

 

Diagram č. 8 Vícenásobná korespondenční analýza vybraných proměnných 

 

 

Distribuce jednotlivých charakteristik na pravé straně diagramu je celkově 

sevřenější, jejich asociace může být tedy vnímána jako těsnější. Ženy, přestože mají 

častěji i vysokoškolské diplomy, absolvují spíše relativně dlouhé rekvalifikační kurzy 

(100 až 200 hodin), ovšem s nízkou cenou za 1 hodinu (do 45 Kč/hod., příp. 45 až 65 

Kč/hod.). Jejich aktuální délka evidence je obvykle vyšší než u mužů. To znamená, že 

do rekvalifikačních kurzů nastupují později. A vzhledem k převládajícím věkovým 

kategoriím (mezi 30 a 50 lety) jsou v jejich domácnostech častěji přítomny nezaopat-

řené děti. Absolvované rekvalifikace nejčastěji náleží do kategorie standardních 

rekvalifikací. 
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7.2 Logistické regrese 

Jiný pohled na problematiku rekvalifikačních kurzů nabízí aplikace logistického 

regresního modelu na získaná data. Prostřednictvím následujících modelů se budeme 

ptát, jak vybrané proměnné ovlivňují šance respondenta být zařazen či zařazena do 

rekvalifikačního kurzu nadprůměrného rozsahu (více než 150 hodin) a šance respon-

denta být zařazen či zařazena do rekvalifikačního kurzu s nadprůměrnou dotací na 

1  hodinu kurzu (75 Kč/hod. a více). Oba prezentované modely jsou statisticky 

významné na hladině α=0,05, liší se však výrazně v míře vysvětlení variance 

pozorované v datech (viz hodnoty R2 u jednotlivých modelů). 

První z modelů je sice, jak bylo uvedeno, statisticky významný, vysvětluje však 

jen zlomek pozorované variance (2 %). Můžeme však konstatovat, že ženy s dětmi i 

bez dětí mají o 68 %, resp. dvakrát vyšší šanci být zařazeny do rekvalifikačního 

nadprůměrného rozsahu než muž s dítětem či dětmi. Jejich šance je také vyšší než u 

bezdětného muže (jeho šance je jen o 14 % vyšší než u muže s dítětem či dětmi). 

 

Tabulka č. 55 Logistický model závislosti rozsahu rekvalifikačního kurzu 

v hodinách (do 150 hodin/151 hodin a více) na vybraných prediktorech 

rozsah rekvalifikačního kurzu v hodinách 
(do 150 hod.; více než 150 hod.) 

Odds Ratio Std. Err. P 

kombinace pohlaví a přítomnosti dětí 

muž a dítě/děti (ref. kat.) 

   muž bez dětí 1,142283 0,2961558 0,608 

žena a dítě/děti 1,682951 0,4228725 0,038 

žena bez dětí 2,010434 0,5361121 0,009 

věkové kategorie 

51 let a více (ref. kat.) 

   41 až 50 let 1,292546 0,2653691 0,211 

31 až 40 let 1,668566 0,3387610 0,012 

do 30 let 1,932173 0,4028945 0,002 

forma rekvalifikace 

zvolená (ref. kat.) 

   zabezpečovaná 1,489436 0,2292008 0,010 

konstanta 0,341433 0,1024247 0,000 

N = 984, Pseudo R2 = 0.0222 

 

Při porovnání věkových kategorií pozorujeme negativní efekt věku: šance na 

zařazení do nadprůměrně rozsáhlého kurzu roste s klesajícím věkem. U osob do 30 let 

věku je tato šance o 93 % vyšší než u osob starších 50 let. 

Zajímavý je vliv formy rekvalifikace na rozsah rekvalifikačního kurzu. 

V deskriptivní části této zprávy uvádíme, že zvolené rekvalifikace trvají v průměru o 

16,4 dne déle než rekvalifikace standardní. Logistický model však říká, že osoby v 

zabezpečované rekvalifikaci mají o 48,9 % vyšší šanci účastnit se rozsáhlejšího kurzu 

(více než 150 hodin) než v případě zvolené rekvalifikace. Tento rozpor lze vysvětlit 

s odkazem na rozdíly ve směrodatné odchylce u obou uvedených průměrů. V případě 

zvolené rekvalifikace směrodatná odchylka dosahuje hodnoty 109,3 (viz tab. č. 46) a 

je více než dvakrát větší než směrodatná odchylka zabezpečované rekvalifikace. To 
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znamená, že v případě zvolené rekvalifikace mají data větší rozptyl a průměr může 

být zkreslen přítomností několika málo případů s extrémními hodnotami co do délky 

absolvovaného kurzu. Obecně je však šance absolvovat rozsáhlejší rekvalifikační kurz 

vyšší v případě rekvalifikace zabezpečované. 

V případě logistického modelu závislosti ceny rekvalifikačního kurzu na 

vybraných prediktorech je použita oproti předchozímu modelu jedna nová proměnná: 

všechna KoP jsou rozdělena do dvou skupin; v jedné je KoP Brno-město a ve druhé 

skupině jsou všechna ostatní KoP.  

 

Tabulka č. 56 Logistický model závislosti ceny rekvalifikačního kurzu v Kč za 

hodinu (méně než 75 Kč/hod./75 Kč/hod. a více) na vybraných prediktorech 

cena rekvalifikačního kurzu (méně než 75 Kč/hod.; 
75 Kč/hod. a více) 

Odds Ratio Std. Err. P 

kombinace pohlaví a přítomnosti dětí 

žena bez dětí (ref. kat.) 

   žena a dítě/děti 0,5923814 0,1657667 0,061 

muž bez dětí 4,900954 1,151069 0,000 

muž a dítě/děti 4,831618 1,539455 0,000 

věkové kategorie 

51 let a více (ref. kat.) 

   41 až 50 let 2,237396 0,6374891 0,005 

31 až 40 let 2,157267 0,5993451 0,006 

do 30 let 2,190303 0,5872543 0,003 

forma rekvalifikace 

zabezpečovaná (ref. kat.) 

   zvolená 6,190997 1,158871 0,000 

dichotomizovaná KoP 

Brno-město (ref. kat.) 

   ostatní KoP 1,31361 0,2630902 0,173 

konstanta 0,0446888 0,0138442 0,000 

N = 984, Pseudo R2 = 0.2373 

 

Tento model má významně vyšší schopnost interpretovat pozorovaná data – 

hodnota R2 dosahuje 0,237, což znamená, že daný model vysvětluje přibližně 23,7 % 

variance pozorované v datech. 

V prvé řadě je patrný rozdíl v šancích absolvovat rekvalifikační kurz s nadprů-

měrnou hodinovou dotací mezi muži a ženami. Naprosto nejmenší šanci absolvovat 

kurz uvedených parametrů mají ženy s dětmi. Jejich šance je přibližně 1,7krát nižší7 

než v případě žen bez dětí, které v tomto případě tvoří referenční kategorii. Šance 

mužů bez dětí je 4,9krát vyšší než žen bez dětí a není bez zajímavosti, že významnou 

šanci absolvovat nadprůměrně dotovaný rekvalifikační kurz mají, v porovnání 

                                                           
7  V případě, že je hodnota Odds Ratio vyšší než 1, pak je interpretace jednoduchá: např. hodnota 1,35 

znamená o 35 % vyšší šanci v porovnání s referenční skupinou, hodnota 2 pak znamená dvakrát vyšší 
šanci. V případě, že je hodnota Odds Ratio menší než 1, je standardním postupem vydělit hodnotu 
1  hodnotou Odds Ratio. V našem případě tedy 1/0,5923 = 1,69, což můžeme interpretovat jako 1,7krát 
nižší šanci v porovnání s referenční skupinou, jak je uvedeno v textu. 
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se ženami bez dětí, také muži s dětmi. Jejich šance jsou 4,8krát vyšší než šance 

bezdětných žen. 

V případě věkových kategorií pozorujeme v zásadě očekávaný výsledek, kdy 

šance všech ostatních jsou vyšší než u osob v nejvyšší věkové kategorii. Poněkud 

překvapivě však rozdíly mezi nimi nejsou nijak významné. 

Velmi významným prediktorem je v tomto případě typ rekvalifikace. Šance 

těch, kteří absolvují zvolenou rekvalifikaci, že cena jedné hodiny jejich rekvalifikačního 

kurzu bude vyšší než 75 Kč/hod., jsou více než 6,2krát vyšší než těch, kteří absolvují 

zabezpečovanou rekvalifikaci. 

Poslední proměnná dokumentuje vliv konkrétního KoP na šanci absolvovat 

rekvalifikační kurz s vyšší hodinovou finanční dotací. Výsledek říká, že na všech 

ostatních KoP v JmK mají respondenti o 30 % vyšší šanci být zařazeni do takového 

kurzu než na KoP Brno-město. 
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8. Závěr 

Cílem celého projektu bylo poskytnout zaměstnancům ÚP informace o tom, 

v jaké míře se jim daří implementovat rekvalifikace (RK) s ohledem na rovné 

příležitosti žen a mužů. V závěru proto nabízíme shrnutí nejdůležitějších zjištění. 

V prvé řadě si můžeme klást otázku: „Jsou vyrovnané šance mužů a žen 

v JmK absolvovat rekvalifikační kurz?“ Na jednu stranu sice platí, že častěji do 

rekvalifikačních kurzů vstupují ženy (58,2 % vs. 41,8 %), když současně víme, že 

podíl evidovaných žen a mužů v JmK k 31. 12. 2017 byl více vyrovnaný – ženy tvořily 

50,6 % a muži 49,4 % všech evidovaných osob. Současně však také pozorujeme 

v případě mužů téměř dvakrát více účastníků RK se základním vzděláním, tedy nejvíce 

ohrožených na trhu práce, než v případě žen (16,9 % vs. 8,8 %). V tomto případě se 

však zdají být znevýhodněny evidované osoby se základním vzděláním obecně, 

protože tvořily na konci roku 2017 25,6 % všech evidovaných osob. Muži také častěji 

nastupovali do RK již v průběhu prvních tří měsíců nezaměstnanosti než ženy (35,4 % 

vs. 29,0 %). Muži ve věku do 30 let mají také vyšší šanci absolvovat RK než ženy ve 

stejné věkové kategorii (32,4 % vs. 14,7 %). 

Můžeme však dále otázku specifikovat: „Jsou vyrovnané šance mužů a žen 

v JmK absolvovat rekvalifikační kurz, který bude srovnatelný, především co 

do rozsahu a vynaložených nákladů?“ Jisté rozdíly v šancích obou pohlaví jsou 

patrné již z rozdílného podílu mužů a žen, kteří absolvují zvolenou rekvalifikaci. Podíl 

mužů je vyšší než podíl žen (27,9 % vs. 21,5 %). Hlavní rozdíly mezi pohlavími lze 

nalézt právě v průměrné ceně a době trvání RK. I když je průměrný RK v případě 

mužů nákladnější než v případě žen (10 645,8 Kč vs. 7 538,6 Kč), RK absolvovaný 

ženami trvá v průměru déle než RK absolvovaný muži (141,2 hodin vs. 117,9 hodin). 

Pokud oba ukazatele zkombinujeme a náklady vyjádříme jako cenu 1 hodiny RK, pak 

je pozice žen a mužů značně nerovná. V roce 2017 bylo na 1 hodinu RK vynaloženo 

v případě žen 56,4 Kč a v případě mužů 98,2 Kč. 

Třetí otázka může být formulována následovně: „Jaký je dopad rekvalifikač-

ního kurzu z hlediska pohlaví?“ V tomto ohledu jsou naše data značně limitovaná, 

přesto jistý vhled do problematiky dopadů RK nabízejí. Na otázku, zda je jejich příjem 

vyšší než před rekvalifikací odpověděli 404 respondenti z 1 021, kteří se zúčastnili 

šetření (což představuje 39,6 % respondentů). Přesto je možné konstatovat, že mezi 

muži je mírně větší podíl těch, kteří mají vyšší příjem po rekvalifikaci než před 

rekvalifikací, než mezi ženami (41,8 % vs. 37,7 %). 

Specifický pohled nabízí oddíl multivariačních analýz. Korespondenční analýzy 

umožňují vizualizaci vztahů mezi jednotlivými proměnnými. V případě prostých 

korespondenčních analýz jde o dvě proměnné, v případě vícenásobné analýzy jde o 

vzájemné vztahy mezi osmi proměnnými. Tato analýza jakoby shrnuje v jediném 

digramu to, co je dříve uvedeno v řadě tabulek: u mužů je vyšší podíl osob pouze se 

základním vzděláním, u žen vyšší podíl vysokoškolaček; muži častěji absolvují kratší, 

ale nákladnější rekvalifikace, ženy naopak delší a levnější; muži na RK častěji nastupují 

v prvních třech měsících evidence a také častěji absolvují zvolenou rekvalifikaci. 

Logistické regrese naproti tomu hledají odpověď na otázku, co ovlivňuje 

distribuci osob do jednotlivých RK, definovaných cenou a rozsahem. V případě rozsahu 

má logistický model jen omezenou vypovídací schopnost. Ve druhém případě logistický 

model potvrzuje dílčí závěry uváděné napříč zprávou. Především je možné konstatovat, 

že šanci absolvovat nákladnější RK zvyšuje, pokud jde o zvolenou rekvalifikaci, a 
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pokud do ní nastupuje muž, ať už s dětmi nebo bez dětí, a pokud je dané osobě méně 

než 50 let. 

V tomto ohledu výsledky logistické regrese podávají přehled základních 

nerovností: rozdílný přístup ke zvoleným a zabezpečovaným RK, rozdíly mezi pohlavími 

a hranice 50 let. 
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Dotazník vyplňovaný na KoP 

Identifikace 

Jméno: Příjmení: Pohlaví: 

Rodné číslo: Telefon:  

Dosažené vzdělání (ISCED): Obor vzdělání (ISCED F 2013 4-digit): 

Absolvent (ANO-NE):  Naposledy vykonávaná profese (ISCO 4-digit): 

Evidován (a) jako: 

1. Uchazeč o zaměstnání 

2. Zájemce o zaměstnání 

Povolání, které by chtěl/a vykonávat (ISCO 4-digit): 

Osoba se zdravotním postižením (ANO-NE): 

Pečovatelské závazky 

Počet zaopatřených osob v domácnosti: Počet nezaopatřených dětí v domácnosti: 

Zdrav. postižení/omezení některého z dětí (ANO-NE) rok narození 1. nezaopatřeného dítěte: 

Pečuji o jinou závislou osobu (ANO-NE) rok narození 2. nezaopatřeného dítěte: 

Žije tato osoba v domácnosti uchazeče/čky? (ANO-NE) rok narození 3. nezaopatřeného dítěte: 

V jakém vztahu je k uchazeči/ce? rok narození 4. nezaopatřeného dítěte: 

Pobírá tato osoba příspěvek na péči? (ANO-NE) rok narození 5. nezaopatřeného dítěte: 

Pracovní anamnéza 

Délka aktuální evidence (v měsících): Absolvoval (a) již v minulosti rekvalifikaci  

(ANO-NE) 

Ekonomický status uchazeče/uchazečky před vstupem do evidence: 

1. zaměstnanec 

2. OSVČ 

3. podnikatel 

4. mateřská/rodičovská dovolená 

5. invalidní důchodce/důchodkyně 

6. jiná forma ekonomické neaktivity 

7. jiný status, uveďte: 

Ideální uvažovaná výše úvazku v zaměstnání (hod./týdně): 

Maximální výše úvazku v zaměstnání (hod./týdně): 
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Sledovaná rekvalifikace 

Forma rekvalifikace: Důvody předčasného ukončení rekvalifikace: 
 
1. vážné důvody: 

a. nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let,  
b. nezbytná osobní péče o jinou fyzickou osobu 

(dle Zák. o zam.)  
c. docházka dítěte do předškolního zařízení a 

povinná školní docházka dítěte, 
d. místo výkonu nebo povaha zaměstnání 

druhého manžela nebo registrovaného 
partnera,  

e. zdravotní důvody  
f. jiné vážné osobní důvody (např. etické, mravní 

či náboženské) 
 

2. neomluvitelné důvody – sankční ukončení 

1. zvolená 
2. standardní 

Název rekvalifikačního kurzu: 

Datum zahájení: 

Datum ukončení: 

Způsob ukončení rekvalifikace: 

1. předčasně 
2. úspěšně 
3. neúspěšně  

Cena kurzu (v Kč): 

Celkový rozsah kurzu (v hodinách): 

 

Telefonický kontakt s absolventem 

Situace před rekvalifikací 

Počet evidencí na ÚP v posledních 5 letech před rekvalifikací: 

Situace po rekvalifikaci 

Forma ekonomické aktivity: 

1. zaměstnanec 
2. OSVČ 

Zaměstnání/samostatně výdělečná činnost v oboru 
rekvalifikace (u rekvalifikací pro profesi) 

(ANO-NE) 

Datum 1. nástupu do zaměstnání: Datum 1. návratu do evidence uchazečů: 

Datum 2. nástupu do zaměstnání: Datum 2. návratu do evidence uchazečů: 

Datum 3. nástupu do zaměstnání: Datum 3. návratu do evidence uchazečů: 

Případně vstup do ekonomické neaktivity – specifikujte typ: 

1 invalidní důchod 
2 starobní důchod 
3 formální vzdělávání 
4 výkon trestu 
5 peněžitá pomoc v mateřství 
6 rodičovský příspěvek 

Je současný příjem (po rekvalifikaci) vyšší než v posledním zaměstnání před rekvalifikací? 

1       ano 

2       ne 

Absolvování jiné APZ po ukončení sledované rekvalifikace? 

1       ano 

2       ne 
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Výtahy z oponentských posudků 

PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D. 

Autoři pro zpracování dat využili proměnné jako pohlaví, vzdělání, délka evidence, 

finanční náročnost RK či délka RK. Zcela ale opomenuli kategorii, která se vztahuje 

k typu RK (obecné, specifické+konkrétní rozlišení na např. technické, administrativní 

apod.). Cena kurzů se totiž velmi liší dle typu RK. Dále je třeba si uvědomit, že 

standardní RK jsou omezené nabídkou UP ČR. Data tak tedy mohla jít více do hloubky. 

V první studii (2016) si to autoři v závěru uvědomují (poslední odstavec), v druhé části 

analýzy s tím ale vůbec nepracují. 

Také nerozumím tomu, proč realizovali analýzy dvě (2016 a 2017) bez jejich vzájem-

ného porovnání. Chybí mi tak propojenost, ačkoliv abstrakt a úvod jsou podobné. 

Vůbec jsem si nevšimla, že by autoři uvedli v první studii (2016) výsledky 

z telefonického dotazování. Ve druhé studii (2017) uvedli tyto výsledky pouze 

v jednom odstavci. Jaký byl tedy účel tohoto dotazování, jaké obsahoval otázky? 

Bez teoretického ukotvení považuji závěry za pouhý popis struktury uchazečů 

absolvujících RK v Jihomoravském kraji. Chybí mi tak přínos obou studií. Čtenář se 

bohužel nedočte, jak bude s dotazníky dále pracováno či jak konkrétně budou data 

dále využita. S touto výtkou souvisí i nezodpovězení druhé části cíle (ze studie z roku 

2016) - "analyzovat adekvátnost pilotního nástroje pro sběr dat o klientech a 

klientkách ÚP vstupujících do rekvalifikací a navrhnout případné úpravy pro jeho 

optimalizaci." 

 

Ing. Jiří Vojtěch 

Zpracování dat o profilech domácností a charakteristikách rekvalifikačních kurzů 

proběhlo převážně běžnými statickými metodami, jako jsou míry střední hodnoty - 

aritmetický průměr, medián a standardní odchylka. Dále se vhodně pokračuje využitím 

kvartilové distribuce, velmi pěkně znázorňované graficky. Závěrečné zpracování před 

vyvozením závěrů je provedeno efektní i efektivní metodou multivariační analýzy 

distribuce jednotlivých parametrů. V závěrečné fázi jsou analyzovány vztahy až osmi 

proměnných. Vše je doplněno logistickou regresí, která doplňuje a umožňuje porovnání 

některých výsledků, které např. vycházejí z běžných statistických metod. Výsledky i 

komentáře činí dojem že v menších datových souborech je vhodnějšího využití běžných 

statistických metod s logickým náhledem, protože výsledek složitějších metod může 

být ovlivněn několika málo extrémními hodnotami.        

Ve druhém šetření je cíl formulován - poskytnout zaměstnancům ÚP informace o tom, 

v jaké míře se jim daří implementovat rekvalifikace (RK) s ohledem na rovné 

příležitosti žen a mužů. Po kvalitním a náročném statistickém zpracování jsou závěry 

formulovány shrnutím jako odpovědi na tři základní otázky, které zkoumané nerovnosti 

více méně potvrzují a to nejen z genderového hlediska, ale i věkového a formy 

rekvalifikace.  

Za sporné ovšem považuji hodnocení vycházející ze zvýšení příjmů po rekvalifikaci bez 

zahrnutí základního cíle rekvalifikace, kterým bezesporu je získání zaměstnání.  

Využitelnost výsledků je podle mého názoru ovlivněna skutečností, že zařazení 

uchazeče o zaměstnání do rekvalifikačního kurzu není dáno pouze přístupem či 

rozhodnutím pracovníků Úřadů práce, ale i samotným žadatelem, jeho zájmem, 

přístupem, kdy nejsou rozhodující pouze vnější faktory (děti, stáří, úroveň vzdělání), 

ale jistě výrazně i osobnostní charakteristiky uchazeče. Vliv má také i předchozí 

vykonávaná profese, u mladších či dosud nepracujících i obor vzdělání. Částečná 
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zmínka k tomu je pouze v závěrech prvního šetření, kde je uvedeno:"….je ovšem nutné 

tuto skutečnost vnímat v kontextu aktuální nabídky rekvalifikačních kurzů, nabídky 

volných pracovních míst a především také samotných preferencí osob do rekvalifikací 

zařazených."   

 

 

 


