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Abstrakt

Cílem studie je zhodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 jako
specifického nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ): především hodnotíme dopady
rekvalifikačních programů na základě kontrafaktuální evaluace, dále cílenost rekvalifi-
kací a další faktory, které dopady ovlivňují. V kvantitativní části hodnocení pracujeme
s databází ÚP ČR OKpráce. Vedle toho při analýze faktorů ovlivňujících dopady
vycházíme z poznatků z individuálních a fokusních rozhovorů s vybranými zaměstnanci
ÚP ČR.

Oba typy rekvalifikací, tedy jak ty zabezpečované prostřednictvím ÚP ČR, tak ty zvolené,
jsou méně zacílené na skupiny účastníků se základním vzděláním, starší nezaměstnané
a v případě zvolených rekvalifikací také na účastníky se zdravotními obtížemi. Dopady
rekvalifikačních programů jsou celkově mírně pozitivní.  Nejvíce pomáhají tam, kde jsou
směřovány k osobám znevýhodněným na trhu práce a když jsou zaměřeny na získání
konkrétní kvalifikace.  Naopak, u uchazečů s kratší dobou evidence či vyšší úrovní
vzdělání zjištění naznačují značný podíl mrtvé váhy.  Možnosti zvýšit dopady a cílenost
k znevýhodněným skupinám spočívají v dalším rozvoji individuální práce s uchazeči
a kvalit rekvalifikačních programů samotných.

Klíčová slova: rekvalifikační programy; dopadové hodnocení; analýza cílenosti;
individuální práce; ČR

Abstract

The study aims to assess re-qualification programs implemented in 2016 as a specific
tool  of  labour  market  policy  (ALMP):  in  particular,  we  assess  the  impacts  of  re-
qualification  programs,  based  on  contra-factual  evaluation,  then  targeting  of  re-
qualifications and other factors that affect  these impacts.  In quantitative assessment
we  work  with  databases  from  Employment  Office  of  the  Czech  Republic  OKprace/
OKwork. In parallel, when analysis the factors influencing the impacts of re-
qualifications, we come from information collected in the individual and focus groups
interviews with the selected staff of Employment Office.

Both types of re-qualifications, this means those realised by the Employment Office, and
those chosen by the unemployed themselves elsewhere, are less targeted at the
unemployed categories with only basic education level, older unemployed, and, in the
case of “chosen re-qualifications” at the disabled. The impacts of the re-qualification
programs  are  slightly  positive.  They  help  most  when  targeted  at  the  unemployed
disadvantaged in the labour market and when aiming to provide specific skills/
qualification. In contrast, our finding indicate considerable deadweight in the case of
short-term unemployed and with higher education level. The possibilities to improve
impacts and targeting at the disadvantaged groups may be found in further development
of the individual work with the unemployed and developments of the qualities of re-
qualification programs themselves.

Key words: Re-qualification programs; impact assessment; assessment of targeting;
individual work; Czech Republic
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Seznam zkratek

APZ aktivní politika zaměstnanosti

CEM Coarsed exact matching – shluková metoda přesného párování

CZ NACE klasifikace ekonomických činností

CZ-ISCO klasifikace zaměstnání

D dělník/dělnické

EFES Efektivní služby zaměstnanosti (projekt)

ESF evropský sociální fond

EU Evropská unie

GŘ ÚP ČR Generální ředitelství Úřadu práce ČR

IAP individuální akční plán

IPS informační a poradenské středisko

IT informační technologie

KKOV klasifikace kmenových oborů vzdělávání

KoP kontaktní pracoviště

KVASAR Kvalita systému akreditací a rekvalifikací (projekt)

MIKOP metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR
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PC počítač
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VPP veřejně prospěšné práce
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Úvod

Cílem této studie je hodnocení rekvalifikačních programů realizovaných v roce
2016  jako  specifického  nástroje  aktivní  politiky  zaměstnanosti  (APZ).  Rekvalifikační
programy jsou celosvětově již dlouho využívaným nástrojem aktivní politiky zaměstna-
nosti. Kromě tradičních problémů, na které cílí politika zaměstnanosti, jako jsou
dlouhodobá nezaměstnanost a neaktivita, případně i chudoba a sociální vyloučení, sledují
výcvikové programy i řadu dalších cílů. Především se jedná o následující skutečnosti:

· Posun ke znalostní a technologicky vyspělé společnosti vede k potřebě nových
kompetencí a důrazu na celoživotní učení (Sirovátka, 2005).

· Z hlediska poptávky pak jde o mezery na lokálním trhu práce a možnost využít
potenciál nezaměstnaných pro rozvoj poptávaných či perspektivních oborů.

· Rekvalifikační (tréninkové1) programy představují z individuálního hlediska specific-
kou strukturu příležitostí (např. rekvalifikace pro podnikání).

· Existuje potřeba řešit výcvik a vzdělávání u specifických skupin, jako jsou osoby bez
kvalifikace (např. nízkovzdělaní, především pak osoby, které coby velmi mladé
opustily vzdělávací systém, a osoby, které nedokončily původní vzdělání), osoby
nemohoucí uplatnit dřívější kvalifikaci např. z důvodu zániku dřívějšího zaměstnava-
tele nebo z důvodu zdravotních problémů (Kotíková a Vyhlídal, 2004) nebo osoby,
které potřebují potvrzení či rozšíření kvalifikace (typicky např. přistěhovalci, osoby
s praxí, ale bez odpovídajícího formálního vzdělání).

Rekvalifikační programy jsou ve většině evropských zemí často využívaným
nástrojem APZ. V České republice se ale v posledních letech od využívání tohoto
programu poněkud ustoupilo, co se týče celkového rozsahu těchto programů (viz
2.  kapitola).  Základní  otázka  laické  i  odborné  veřejnosti,  se  kterou  se  při  hodnocení
rekvalifikací setkáváme, je, zda jsou tyto programy dostatečně kvalitní a účinné k tomu,
aby přinášely podstatné efekty a aby bylo smysluplné a legitimní je realizovat.2 Téma
rekvalifikací přitom není v ČR až tolik zkoumané a informací je stále nedostatek. I přes
určitá  zlepšení  má  Úřad  práce  ČR  (dále  jen  ÚP  ČR)  k  dispozici  stále  jen  dílčí  údaje
o rekvalifikačních programech. Většina předchozích evaluačních studií, které jsme
prováděli nebo získali od jiných výzkumníků, ukázala, že vzdělávací programy mají
mírný pozitivní efekt na situaci účastníků těchto programů ve srovnání se situací bez
programu z hlediska jejich budoucí nezaměstnanosti (z našich předchozích studií viz
Hora a kol., 2009, Hora a Sirovátka, 2012, Hora a kol., 2018).

Předchozí snahy v rámci VÚPSV hodnotit programy APZ téměř vždy jako celek
znemožňovaly podrobnější analýzu jednotlivých typů programů. Zaměřením analýzy
pouze na jeden program chceme dosáhnout větší teoretické ukotvenosti hodnocení
a větší komplexnosti analýzy dopadů včetně jejich sledování ve větším detailu a zahrnutí
dosud nevyužitých hledisek hodnocení. Tato hlediska zahrnují např. rozbor dopadu
programu, hodnocení dopadů programů v jednotlivých regionech, posouzení, nakolik
rekvalifikační programy reagují na situaci na trhu práce, posouzení diferenciace dopadů
a kombinaci informací z kvantitativní a kvalitativní části projektu (více viz 3. kapitola –
metodologická část této studie). Aplikační hodnotu této studie spatřujeme v možnosti

1  V zahraniční literatuře je často použit termín „(labour market) training“.
2  viz např. České noviny, 9. 5. 2003 – Má smysl rekvalifikovat nezaměstnané?; Mostecký deník, 18. 2. 2011

– Jsou rekvalifikace skutečně tak prospěšné?, E15, nedatováno – Rekvalifikační kurzy mohou některé
zklamat.
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využít specifické poznatky zde prezentované při rozhodování o koncipování a dalším
využívání v ní analyzovaných programů. Studie také nepřímo přispívá k veřejné diskuzi
o vhodnosti a legitimitě těchto opatření.

Tato studie je strukturována následujícím způsobem: V první kapitole prezentu-
jeme teoretická východiska studie. Druhá kapitola se zabývá představením vývoje
rekvalifikačních programů na základě politických a operačních dokumentů a veřejných
agregovaných dat. Třetí kapitolu věnujeme představení metodologických východisek
studie. Čtvrtá kapitola poskytuje komplexní analýzu rekvalifikací podle celé řady dílčích
hodnotících hledisek (specifických pohledů na realizaci rekvalifikačních programů). Pátá
a  šestá  kapitola  pak  diskutují  především  dopady  uvedených  programů (zvlášť pro
rekvalifikace zabezpečované ÚP ČR a zvolené rekvalifikace). Studii uzavírá závěr
a doporučení.
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1. Teoretická východiska – evaluační a sociálně
politické otázky týkající se výcvikových (rekvalifi-
kačních) programů na základě zahraničních
a českých zkušeností

V této kapitole se zaměřujeme na diskuzi výcvikových programů určených pro
uchazeče o zaměstnání na počátku programu evidovaných na úřadech práce (na
nezaměstnané)3.  Cílem  těchto  rekvalifikačních  opatření  je  zpravidla  integrace  na  trh
práce (Biewen et al., 2007), nebo získání pravidelného nepodporovaného zaměstnání
(Wusch a Lechner, 2007). Programy, které zde definujeme jako výcvikové, ve skutečnosti
představují skupinu relativně odlišných opatření. Programy mohou mít podobu vzdělá-
vacích programů realizovaných ve třídách, praktických programů pro nácvik konkrétních
profesí, pracovního výcviku přímo ve firmách, programů práce s počítači a programů
určených pro specifické skupiny, jako jsou mladí lidé, zdravotně handicapovaní nebo
imigranti. Lze předpokládat, že různé aktivity mohou být v jednotlivých programech též
kombinovány, což by bylo možné postihnout, pouze pokud bychom analýzu prováděli
na úrovni jednotlivých subprogramů nebo dokonce projektů.

1.1 Diskuze cílenosti výcvikových programů

Cílenost programů je spojena s posouzením současné situace konkrétního
uchazeče, přičemž k výcviku mohou vést různé okolnosti (Biewen et al., 2007). Rekvalifi-
kační programy jsou v ČR zpravidla cíleny na poměrně různorodé skupiny uchazečů
a poskytují rekvalifikaci na poměrně širokou škálu profesí. Zpravidla lze též očekávat,
že rekvalifikační programy vedou ke změně kvalifikace nebo k rozšíření kvalifikace.
Diskuzi cílenosti se více věnujeme v části 4.2 Zhodnocení zaměření programů.

1.2 Očekávaný efekt výcvikových programů a jeho
zdůvodnění

Důležitá pro porozumění efektům výcvikových programů jsou různá kauzální
vysvětlení existence potenciálního efektu těchto programů (Calmfors et al., 2002; Biewen
et al., 2007; Brown a Koettl, 2012). Nyní si některá z těchto vysvětlení představíme:

· Programy zvyšuji kompetence účastníků. Programy umožňují nalézt vhodný
soulad (fit) mezi kompetencemi účastníků a jejich rozvojem.

· Programy umožňují získat certifikovanou kvalifikaci, která je v některých
profesích nezbytným předpokladem výkonu této profese.

· Programy testují a posilují motivaci účastníků, aktivují nezaměstnané k hledání
zaměstnání. Očekává se, že ochota nezaměstnaných vstoupit do výcvikového
programu je ovlivněna subjektivním posouzením ceny programu pro nezaměstnaného
a jeho dalšími možnostmi včetně šance nalézt si zaměstnání i bez programu (Wunsch
a  Lechner,  2007).  V  určitých  případech  ovšem  může  být  vstup  do  programu  též

3  Pomíjíme tedy programy zaměřené na vzdělávání pracovníků u zaměstnavatele.
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fakticky vynucen. V podmínkách ČR mohou být uchazeči navíc motivováni ke vstupu
do programu finančně (podporou při rekvalifikaci).

· Pokud jsou kompetence zvyšovány v poptávaných oborech, dochází ke snížení
nerovnováhy mezi nabízenými a poptávanými dovednostmi (tzv. matching).
To ovšem vyžaduje dobrý odhad toho, jaké typy výcvikových programů by měly být
poskytovány vzhledem k potřebám lokálního trhu práce.

· Očekává se, že výcvikové programy mohou zlepšovat postavení účastníků výcviko-
vých programů v soutěži na trhu práce vzhledem k ostatním účastníkům na trhu.
Zaměstnavatelé např. mohou vnímat rekvalifikované nezaměstnané jako atraktivnější
než nezaměstnané osoby bez programu, protože zaměstnavatelé očekávají jejich
větší  produktivitu  (viz  Calmfors  et  al.,  2002).  Naproti  tomu  někteří  autoři  (např.
Brown a Koettl,  2012) se obávají,  že účast v programu může účastníky programů
i poškodit, pokud jsou tyto programy zaměřeny pouze na nejvíce znevýhodněné
pracovníky. Pak totiž účast v takovém programu může pro zaměstnavatele předsta-
vovat stigmatizační signál, že účastníci programu nemají dostatečné kompetence.

· Významnou charakteristikou výcvikových programů je, zda výcvik vede přímo
k získání pracovního místa (např. podporovaného zaměstnání), tedy mimo
jiné, zda je podmíněnpříslibem zaměstnání. V tomto ohledu se mohou jednotlivé
typy programů odlišovat nebo také může docházet ke kombinaci programů. Pokud
ale výcvikové programy nejsou spojeny přímo se získáním pracovního místa, pak je
velmi důležité, jakým způsobem (a jak efektivně) je schopen uchazeč o zaměstnání
hledat zaměstnání, případně zda k tomu získává podporu (job search assistance).

· V delším časovém horizontu je sledován vliv programů na příjem uchazečů, ale
tuto perspektivu nemůžeme na našich datech sledovat.

Při posuzování efektů programů jsou zpravidla posuzována specifická hlediska.
Normativní hledisko zdůrazňuje potřebu pomoci znevýhodněným osobám, i když jsou
krátkodobé náklady na tato opatření vysoké. Instrumentální hledisko se zaměřuje
především na ekonomickou efektivitu – účinky rekvalifikačních programů by měly být
posuzovány vzhledem k nákladům na tyto rekvalifikační programy. Hledisko kvality se
zaměřuje na kvalitu získaných zaměstnání (např. mzdy, odpracované hodiny) a také na
udržitelnost získaných zaměstnání a na míru návratů do evidence ÚP ČR.

Významnou otázkou většiny evaluačních studií je, nakolik se efekty programů
proměňují v čase. Lze pozorovat následující varianty: dřívější dosažení efektu, nízká
udržitelnost efektu, vymizení efektu v čase, posílení efektu v čase. Z hlediska efektu
proto též hovoříme o krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých efektech. Některé
evaluační studie pak uvádějí, že u výcvikových programů jsou krátkodobé negativní
efekty vystřídány pozitivními dlouhodobými efekty (viz Wunsch a Lechner, 2007; Rinne
et al., 2007). Tento empiricky pozorovaný průběh je teoreticky vysvětlován:

· efektem uzamčení,

· potřebou hledat si po programu zaměstnání,

· v některých případech situací kombinace více programů,

· delším časem, který je potřeba k zúročení získaných poznatků.

Základními předpoklady pro dosažení pozitivního efektu jsou tedy překonání
efektu uzamčení a další možnost rozvíjet/využívat v rekvalifikaci získané poznatky.

V ekonometrické literatuře jsou často zmiňovány vedlejší dopadové efekty, které
z různých důvodů potenciálně zvyšují nebo snižují očekávaný efekt programu. Prakticky
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se  jedná  o  specifické  mechanismy  změny.  Obecně se  má  za  to,  že  většina  těchto
vedlejších dopadových efektů se u výcvikových programů projevuje v menší míře než
u jiných typů programů APZ. Zásadní příčinou zmírnění těchto efektů je nejčastěji
zjevně pouze nepřímý charakter poskytnuté dotace (případně její  nízká výše).  Je též
většinou nepravděpodobné, že by zaměstnavatelé propustili zkušené pracovníky na úkor
pracovníků, kteří prošli pracovním výcvikem.

Nejvíce se ve spojitosti s výcvikovými programy píše o tzv. efektu slízávání
smetany (creaming off  effect).  K tomuto efektu dochází,  pokud jsou do rekvalifikací
zařazovány osoby, které mají dobré předpoklady uplatnit se na trhu práce díky svým
kompetencím i bez absolvování uvedených programů, na úkor těch, kdo mají horší
kompetence, a podporu by proto více potřebovali. V praxi je ale obtížné toto rozlišit. Již
tradičně se  argumentuje,  že  slízávání  smetany  je  důsledkem  přílišného  důrazu  na
„výsledek“ (hrubý efekt) namísto „dopadu“ (čistý efekt) programu. Mohli bychom ale
také  argumentovat,  že  uchazeči  nemusejí  být  dobře  zorientovaní  při  posouzení
individuálního přínosu těchto programů pro svou budoucí pracovní kariéru.

Efekt mrtvé váhy je spojován s možností uplatnění na trhu práce i bez programu
(tedy s původní kvalifikací). O efektu mrtvé váhy bychom u výcvikových programů
mohli dále uvažovat, pokud by tyto programy poskytovaly zvyšování kompetencí
u pracovníků, u kterých by toto zvyšování kompetencí proběhlo i bez veřejné podpory
(Brown a Koettl 2012). Proto by ale musely být splněny dvě podmínky: pracovníci by
museli být přijati do zaměstnání i bez veřejné podpory (která zvyšuje jejich kompetence)
a poté by tito pracovníci museli být následně vycvičeni i bez veřejné podpory. To by jistě
záleželo na reálné mezeře v jejich současných kompetencích, ale není to příliš
pravděpodobné.

Efekt uzamčení u rekvalifikačních programů zpravidla není velký, neboť tyto
programy jsou poskytovány po krátkou dobu a případně jsou také schopny uzamčení
překonat – jinými slovy efekt programu je silnější než efekt uzamčení (Biewen et al.,
2007; Hora et al., 2018). Efekt uzamčení je tím silnější, čím delší je program (Wunsch
a Lechner, 2007). Některé zahraniční studie ukázaly, že efekt uzamčení na získání
zaměstnání  může být někdy i  silnější  než efekt  programu (viz  Calmfors et  al.,  2002)
a  také,  že  program  může  mít  negativní  efekty,  i  když  lze  očekávat  jen  malý  efekt
uzamčení (Wunsch a Lechner, 2007). K efektu uzamčení pak někdy přispívá také
kombinace více programů u jednoho uchazeče (Wunsch a Lechner, 2007). Analýza Hory
et al. (2018) ale ukázala, že zde nemusí být zásadní rozdíl (tedy obě varianty mohou
být v zásadě úspěšné).

O neúspěšnosti výcviku můžeme uvažovat ve čtyřech základních situacích.
Jednak účastníci rekvalifikací nejsou úspěšní z důvodu různých osobních nebo rodinných
okolností. Dále pak mohou být v rekvalifikaci neúspěšní, protože si v době trvání
rekvalifikace našli jiné pracovní místo, nezvládli prokázat osvojení obsahu výcviku nebo
výcvik dokončili, ale nezískali po něm žádné související pracovní uplatnění, protože o to
ani neusilovali.
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Tabulka č. 1.1 Očekávané typy efektů

typ efektu popis efektu zdůvodnění

neúspěšnost výcviku
výcvik nevede k získání kvalifikace,
kterou by chtěl uchazeč uplatnit
na trhu práce

- nedokončil program
- dokončil program, ale nehledal si
zaměstnání

efekt uzamčení

dochází k pozdějšímu uplatnění
na trhu práce z důvodu participace
v programu (ve srovnání
s vymezenou kontrolní situací)

- délka programu
- nižší intenzita hledání zaměstnání
- nižší snaha uplatnit nezaměstnaného
během programu
- vysoká šance nalézt zaměstnání i bez
programu

efekt mrtvé váhy

nastává v situaci, kdy je pravděpo-
dobné, že osoby by se na trhu
práce uplatnily i bez absolvování
programu

- špatný odhad potřebnosti programu
u jednotlivých osob
- malá znalost reálných dopadů
programů a nízký důraz na sledování
dopadu (jako klíčové hledisko úspěchu
programu)

efekt slízávání
smetany

do programů jsou zařazovány osoby
s dobrými kompetencemi na úkor
osob s nízkými kompetencemi

- dobré kompetence účastníků programu
- nízká potřebnost výcviku nebo
existence alternativy
- celkové nízká potřebnost účastníků
programů
- nízká orientace účastníků programu

Zdroj: Gerfin a Lechner (2002), doplněno a upraveno

1.3 Heterogenita efektu programů

Praktický význam odhadu různorodosti efektu je spatřován v možnosti realizovat
správné programy vůči správným osobám s cílem zvýšit účinnost programů (Hora a kol.,
2009). Různorodost efektu programu v sobě implicitně zahrnuje více hledisek. V jedné
rovině se jedná o potřebu politických aktérů vyhodnocovat efekty programů za menší
celky, jako jsou různé subtypy programů nebo programy realizované v různých
regionech. V odborné literatuře často sledujeme tato hlediska jako hledisko kvality
programu. Toto hledisko tedy zahrnuje např. specifické cílové populace programu,
pravidla pro výběr účastníků do programu, délku a obsah programu a způsob financování
programu (Lechner, 2002)4. Jinými slovy, protože všechny programy (a to ani stejného
typu) nejsou stejné, nelze očekávat ani jejich shodné efekty. Z metodologického
hlediska je s tímto spojena určitá výzva, jak validně přistoupit k hodnocení programů
i za menší celky, kdy dochází k řadě metodologických omezení. Dále se jedná o otázku,
zda  a  nakolik  se  efekty  v  těchto  menších  celcích  reálně odlišují.  Za  třetí  se  jedná
o otázku, zda se efekty odlišují u jednotlivých skupin účastníků stejného programu.
Za čtvrté se jedná o otázku heterogenity efektu v čase na mikro- i makroúrovni.

Řada zahraničních i v ČR realizovaných studií ukázala, že efekty vzdělávacích
programů se mohou odlišovat u různých subtypů programů a skupin nezaměstnaných.
Některé zahraniční studie uvádí, že programy zaměřené na výcvik na pracovišti
dosahovaly vyšších efektů než programy zaměřené na školní (ve třídě) výcvik, zatímco
jiné studie nenalezly zásadní rozdíl (viz Biewen et al., 2007; Brown a Koettl, 2012).
Rinne et al. (2007) argumentují, že zatímco dlouhé výcvikové programy vedou k získání
ucelené kvalifikace, krátké programy mají spíše aktivační charakter a poskytují doved-
nosti, které spíše doplňují původní vzdělání. Wunsch a Lechner (2007) pak připouštějí,

4  Tato otázka se jeví být poměrně komplikovaná, neboť zde působí více hledisek současně. Např. délka
programu se jeví být v interakci s obsahem programu a poptávce po dané profesi na trhu práce.
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že i kvalita programů stejného typu se může v čase proměňovat, a to může ovlivňovat
v čase proměnlivý efekt programu.

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že efekty výcvikových programů mohou být
rozdílné pro různé skupiny nezaměstnaných5. To může být ovlivněno řadou faktorů
včetně šance  uplatnit  se  na  trhu  práce  bez  programu.  Martin  a  Grubb  (2001)  uvádí
nejlepší efekty u dospělých žen a nejmenší efekty u mladých nezaměstnaných. Biewen
et al. (2007) uvádí lepší efekty u žen než u mužů. Biewen et al. (2007) a Brown a Kottl
(2012) na základě evidence uvádějí dobré efekty u dlouhodobě nezaměstnaných.
Výcvikové programy mohou mít různé efekty v závislosti na předchozím typu vzdělání
osob vstupujících do programu (Wunsch a Lechner, 2007).6 Také délka předprogramové
evidence hraje roli (viz Gerfin a Lechner, 2002).

Někdy se jako vysvětlení heterogenity efektů uvádí, že různé skupiny nezaměst-
naných participují v různých typech výcvikových programů. Biewen et al. (2007) např.
připisují  rozdílné  efekty  u  mužů a  žen  tomu,  že  muži  a  ženy  si  volí  různá  povolání
a pracovní pozice. Tyto různé volby se mohou dostávat do interakce s potřebami trhu
práce.

Obdobně může být heterogenita efektů programů závislá na konkrétních lokálních
podmínkách  na  trhu  práce.  Evans  a  Heinz  (1994)  ve  srovnávací  studii  čtyř regionů
průkazně ukázali, jak zásadně jiné mohou být v různých lokalitách stejné země šance
mladých lidí na trhu práce v interakci s jejich dosaženým vzděláním7. U rekvalifikací
bývá též upozorňováno, že silná poptávka na trhu práce spojená s nedostatkem
vhodných pracovníků může podporovat úspěšnost rekvalifikací a oproti tomu v silné
recesi nelze natolik očekávat, že rekvalifikovaní pracovníci najdou odpovídající uplatnění.

V neposlední řade je heterogenitu dopadů možné vysvětlit rozborem konkrétních
efektů. Jedná se o porozumění konkrétní situaci, případně dráze specifických skupin
uchazečů. Zde působí více faktorů: ochota uchazečů vstoupit do programu, schopnost
uchazečů program dokončit, schopnost uchazečů uplatnit se po dokončení programu
a schopnost uchazečů v kontrolní skupině uplatnit se v daném období i bez výcvikového
programu. Lze přitom vypozorovat, že některé skupiny uchazečů v programech nejsou
úspěšné a program nedokončí, nebo se vracejí do evidence. Jinými slovy, největší efekt
programu lze očekávat tam, kde účastníci  programu jsou relativně úspěšní,  a přitom
obdobní  neúčastníci  programu  jsou  relativně neúspěšní.  To  může  pak  být  spojeno
s vysokou přidanou hodnotou programu např. ve formě získání specifické kvalifikace,
osvědčení nebo specifické pracovní příležitosti (případně podpory či příslibu) navázané
na nově získanou odbornost. Martin a Grubb (2001) definují následující charakteristiky
výcvikových programů, které jsou klíčové pro jejich úspěšnost:

a)  dostatečná cílenost výcvikových programů,

b)  udržet výcvikové programy relativně malého rozsahu,

c)  ukončení výcvikového programu kvalifikací nebo certifikátem, který je uznáván na
trhu práce,

d)  uplatňovat v rámci výcviku část programu výcvikem v zaměstnání a navázat silnou
spolupráci s místními zaměstnavateli.

Heterogenita efektů programu je prakticky odhadována několika možnými
způsoby.  Jednak  je  možné  využít  přístup  skrze  straty  (Gerfin  a  Lechner,  2002),  kdy

5  Některé studie ovšem též uvádí, že heterogenita efektů je poměrně malá (viz Rinne et al., 2007).
6  Pro teoretické předpoklady odlišnosti efektu podle vzdělání viz Rinne et al. (2007).
7  Pro obdobné výsledky nahlížené z typické mikroevaluační perspektivy viz také Biewen et al. (2007).
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efekt je odhadován pro jednotlivé skupiny zvlášť. Dále je možné využít kombinace
propensity score matching a přesného párování na konkrétních znacích. Za třetí je
možné využít specifickou techniku přesného párování. Zpravidla se jedná také
o vytváření ztrát účastníků a neúčastníků se stejnými vlastnostmi.

Závěr první kapitoly

Situace rekvalifikovaných uchazečů bývá často komplexnější, než jak nám
v minulosti naznačovaly agregované tzv. „black box“ evaluace. U rekvalifikačních
programů lze proto zvažovat přístup, který bere v úvahu interakci mezi jednotlivými
jednoznačně pozorovanými charakteristikami programu, jeho účastníků a kontextem
(jako je např. ekonomická situace) a následnými dopady programu. Evaluační perspek-
tivy, které se objevují v tomto přístupu, jsou evaluace dávkování (dose), hodnocení
kvality, hodnocení cílenosti a hodnocení strukturálních a implementačních podmínek.
V  jiné  perspektivě se  pak  jedná  o  komponentní  analýzu,  která  zahrnuje  řadu  dílčích
hledisek a odpovídá na specifické otázky definované ve spolupráci se zainteresovanými
partnery (MPSV, ÚP ČR). Uvedený přístup má dvě podstatné výhody. Jednak umožňuje
porozumět vztahu mezi (prezentací) realizace programu a jeho výsledky. Zde se tedy
jedná o kombinaci výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Za druhé pak
umožňuje  v  určité  míře  porozumět  konkrétním  faktorům,  které  se  na  úspěšnosti  či
neúspěšnosti programu podílejí.
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2. Rekvalifikace jako nástroj APZ v ČR

V této kapitole se zabýváme vymezením rekvalifikačních programů tak, jak byly
a jsou realizované v ČR. Tato kapitola tedy vytváří specifický informační kontext pro
hodnocení realizované v následujících kapitolách. Vycházíme v ní jednak z obecně
dostupných informací a dat a také ze 14 fokusních rozhovorů provedených s pracovníky
ÚP ČR v roce 20178.

2.1 Klesající důraz na rekvalifikace v rámci APZ

Rekvalifikace patří tradičně k nejvyužívanějším nástrojům aktivní politiky
zaměstnanosti (APZ) v České republice, i když v posledních deseti letech došlo k jejich
relativnímu omezení v rozsahu, a to zejména ve prospěch nástrojů zaměřených na
podporu tvorby pracovních míst. Z hlediska počtu podpořených účastníků jejich podíl na
APZ klesl z 50 % na počátku desetiletí na méně než 30 %. V evropském srovnání se tak
ČR zařadila do poměrně početné skupiny zemí, v nichž rekvalifikace – z hlediska počtu
podpořených osob – představují přibližně třetinu APZ (jedná se např. o Belgii, Dánsko,
Estonsko, Litvu, Lucembursko, Slovinsko či  Norsko). Podíl rekvalifikací na APZ přitom
v  zemích  EU  značně variuje,  a  to  od  86  %  v  Rakousku  až  po  méně než  10  %  na
Slovensku, v Polsku a Maďarsku9.

Z hlediska výdajů se rekvalifikace v ČR řadí mezi nejlevnější nástroje APZ: jejich
podíl na celkových výdajích poklesl z 10 % v letech 2009 a 2010 na 3 % v roce 2018.
V  roce  2016,  jímž  se  zabývá  předkládaná  studie,  bylo  v  ČR  na  rekvalifikace  vydáno
0,009  %  HDP,  což  ČR  řadí  v  rámci  EU/EHS  k  zemím  s  vůbec  nejnižšími  výdaji  na
rekvalifikace (společně s Rumunskem a Slovenskem). Rekvalifikace jsou přitom v ČR
financovány zejména prostřednictvím ESF: v roce 2016 byly z evropských fondů
uhrazeny kurzy téměř tří čtvrtin všech účastníků rekvalifikací v rámci APZ.

Graf č. 2.1 Podíl rekvalifikací na APZ v ČR

Zdroj dat: MPSV – Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2017 (+ za další roky)

8  Blíže viz studie Rákoczyová a kol. (2019).
9  Data za rok 2016 z databáze Eurostat; vlastní výpočty.
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Určitý odklon od rekvalifikací v ČR je nutné vnímat v kontextu proměny situace
na trhu práce a zvýšení úsilí ve vztahu k nejvíce znevýhodněným skupinám
nezaměstnaných. V období ekonomické recese, tedy při nedostatku volných pracovních
míst a za vysoké míry nezaměstnanosti, byl patrný důraz na rekvalifikace, které mj.
sledují  cíl  zachovat  a  rozšířit  kvalifikaci  a  pracovní  dovednosti  nezaměstnaných,
udržovat  je  aktivní  a  připravené  k  nástupu  do  zaměstnání.  Po  roce  2014  se  ovšem
v souvislosti s ekonomickou konjunkturou snížila celková nezaměstnanost a postupně
také počet dlouhodobě nezaměstnaných i jejich podíl na celkovém počtu osob v evidenci.
Určitá část uchazečů nicméně v nezaměstnanosti uvízla a v evidenci ÚP ČR setrvává
dlouhodobě: déle než 12 měsíců je nyní evidována přibližně pětina všech nezaměstna-
ných, z toho větší část tvoří dlouhodobě nezaměstnaní (nad 24 měsíců).10 Z pozitivního
vývoje na pracovním trhu měly relativně menší prospěch znevýhodněné skupiny
uchazečů (OZP, starší 50 let, s nejvýše základním vzděláním), jejichž podíl na nezaměst-
nanosti se postupně zvyšoval.11 A právě k těmto skupinám stále více směřovalo úsilí
v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Snaha zvýšit cílenost opatření APZ na nejvíce
znevýhodněné  uchazeče  je  v  období  po  roce  2014  patrná  z  řady  strategických,
koncepčních i  implementačních dokumentů v  této oblasti  (pro sledovaný rok 2016 se
jedná např. o Strategii politiky zaměstnanosti do roku 2020 a opatření stanovená jejím
novým implementačním dokumentem nazvaným Analýza nabídky a poptávky na trhu
práce,  Akční  plán  na  podporu  hospodářského  růstu  a  zaměstnanosti  pro  rok  2016
a o směrnici Generálního ředitelství 1/2015, která vymezuje postup ÚP ČR při realizaci
APZ). Důraz na směřování nástrojů APZ ke zvláště znevýhodněným přitom byl výraznější
u  programů podpory  vzniku  pracovních  míst  (VPP,  SÚPM)  než  u  rekvalifikací  (pro
zařazení do rekvalifikačního kurzu např. nebyla požadována minimální doba evidence12).
SÚPM a zejména VPP jsou v ČR ostatně tradičně poskytovány uchazečům o zaměstnání
s výraznějšími handicapy: do VPP vstupují častěji lidé s nízkou kvalifikací, starší, se
zdravotními problémy a historií opakované a dlouhodobé nezaměstnanosti, SÚPM pak
směřují k dlouhodobě nezaměstnaným, ale spíše k těm mladším a s vyšším (minimálně
středoškolským) vzděláním (Hora a kol., 2018).

Mezi faktory ovlivňujícími rozsah využívání rekvalifikací patrně patří také zavedení
povinnosti vybírat dodavatele zabezpečovaných rekvalifikací prostřednictvím veřejné
soutěže a problémy s realizací zabezpečovaných rekvalifikací v důsledku nenaplnění
jednotlivých kurzů minimálním počtem účastníků z řad nezaměstnaných (viz níže).

2.2 Struktura rekvalifikací z hlediska jejich typu: zvolené
a zabezpečované rekvalifikace

Rekvalifikační kurzy v ČR mohou být zajišťovány dvěma různými způsoby, a to
buď ÚP ČR (někdy označované jako tzv. zabezpečované ÚP nebo standardní rekvalifi-
kace) anebo uchazečem o zaměstnání (zvolené rekvalifikace). Uchazeči si mohou dle
zákona (č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, par. 109a) zabezpečit rekvalifikaci sami,
pokud jde o výběr profese i o konkrétní rekvalifikační zařízení. Krajská pobočka ÚP ČR
následně posoudí vhodnost zvolené rekvalifikace (z hlediska zdravotního stavu uchazeče,

10  Stav k 31.12.2019. V absolutním vyjádření se ovšem počet dlouhodobě nezaměstnaných výrazně snížil
(mezi roky 2014-2019 sledujeme pokles o více než čtyři pětiny).

11  Mezi roky 2014 a 2019 se zvýšil podíl na celkovém počtu nezaměstnaných u OZP z 11,3 % na 15,6 %,
u osob starších 50 let z 29,2 % na 35,9 % a u osob se ZŠ (a nedokončeným vzděláním) z 27,7 % na
30,3 % (zdroj dat MPSV 2015, 2019). V absolutních hodnotách došlo i u těchto skupin k výraznému snížení
nezaměstnanosti.

12  viz Směrnice Generálního ředitelství 20/2015
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jeho schopností a pracovních zkušeností, získané kvalifikaci, uplatnitelnosti na trhu
práce)  a  v  případě jejího  schválení  se  zaváže,  že  po  úspěšném  absolvování  uhradí
rekvalifikačnímu zařízení náklady této rekvalifikace. Celková finanční částka, kterou
může  ÚP  ČR  vynaložit  na  zvolenou  rekvalifikaci  jednoho  uchazeče  nebo  zájemce
o zaměstnání, nesmí v období 3 po sobě následujících kalendářních let ode dne prvního
nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku 50 000 Kč. Na rozdíl od rekvalifikace
zabezpečené ÚP ČR uchazeči v průběhu účasti ve zvolené rekvalifikaci nenáleží podpora
při rekvalifikaci, ani mu ze strany ÚP ČR není možné uhradit další nutné náklady spojené
s rekvalifikací (např. lékařské potvrzení či náklady na dojíždění).

Zvolené rekvalifikace zavedla novela zákona o zaměstnanosti č. 367/2011 Sb.
s účinností od 1.1.2012, která zahrnovala např. oblast zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, úpravu veřejné služby, agentury práce a sdílené zprostředkování, zrušení
povinnosti zaměstnavatelů hlásit volná pracovní místa aj. Jednalo se o součást rozsáhlé
sociální reformy, v jejímž rámci byly zvolené rekvalifikace pouze okrajovým tématem.
Vláda jejich zavedení odůvodňovala zvýšením flexibility nezaměstnaných i ÚP ČR při
výběru vhodné rekvalifikace a nepřímo také snížením administrativní náročnosti při
zabezpečování rekvalifikací (Důvodová, 2011). V prvních letech realizace získaly zvolené
rekvalifikace  rychle  na  oblibě a  nastalo  jejich  značné  rozšíření.  Jak  je  však  patrné
z následujícího grafu č. 2.2, v námi sledovaném roce 2016 již docházelo k jejich omezo-
vání, a to jak v absolutním vyjádření (počet podpořených uchazečů), tak relativně (coby
podíl na celkovém počtu účastníků rekvalifikací).

Graf č. 2.2 Struktura rekvalifikací dle typu (osoby zařazené do rekvalifikace
v daném roce)

Zdroj dat: MPSV – Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2017 (+ za další roky)

Omezení rozsahu zvolených rekvalifikací zřejmě souvisí nejen s vývojem na trhu
práce, kdy se aktivním a motivovaným uchazečům daří rychlý návrat do zaměstnání,
ale také s proměnou přístupu ÚP ČR k tomuto nástroji, jak ukazuje úryvek z fokusních
rozhovorů s pracovníky ÚP ČR:
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„Opravdu byly ty tendence dávat těm lidem zpočátku těch zvolených rekvalifikací,
stálo nás to hodně námahy, nebo alespoň mě úsilí, než jsem kolegyně přesvědčila,
že to takto nejde, že prostě nemůžeme to brát jako nástroj, kterým si vyřešíme
možná situaci, pro nás, že budeme mít zařazený lidi a budeme mít čárky, tam jde
o tu efektivnost, o ty finance…“ (fokusní skupina 1, pracovník ÚP ČR)

Podle pozdějšího vyjádření pracovníků GŘ ÚP ČR (únor 2018) mají pracovníci
pokyn preferovat zabezpečené rekvalifikace a zvolené rekvalifikace pak mají realizovat,
pokud nemohou být realizovány zabezpečené rekvalifikace nebo pokud se jedná
o specifickou profesi.

Podrobnější  údaje  za  rok  2016,  jež  v  této  studii  hodnotíme,  ovšem  ukazují
značnou variabilitu v přístupu k rekvalifikacím v jednotlivých krajích a okresech. Zatímco
v okresech Olomouckého kraje dosahoval podíl zvolených rekvalifikací na celkovém
počtu rekvalifikovaných 90–100 % a více než 90% podíl vykazovaly také okresy Kraje
Vysočina (s výjimkou Žďáru nad Sázavou), v některých okresech naopak zvolené
rekvalifikace poskytovali spíše výjimečně (např. v okresech Nymburk, Rokycany,
Rychnov nad Kněžnou, Karviná a Nový Jičín jejich podíl dosahoval pouze 10–15 %).

2.3 Způsob zajišťování rekvalifikací jako faktor vývoje
v oblasti poskytování rekvalifikací

Mezi faktory ovlivňující rozsah a strukturu (tj. v jakém poměru jsou poskytovány
zabezpečované a zvolené rekvalifikace) patří povinnost vybírat dodavatele zabezpe-
čovaných rekvalifikací prostřednictvím veřejných zakázek. Dle zkušeností pracovníků ÚP
ČR zjištěných v rámci fokusních rozhovorů totiž bývá výběrové řízení spojeno se značnou
časovou a administrativní náročností na obou stranách (tedy nejen pro ÚP ČR, ale také
pro rekvalifikační zařízení). Systém poskytování zabezpečovaných rekvalifikací se tím
stává  značně rigidní,  jelikož  není  schopen  adekvátně reagovat  na  dynamicky  se
proměňující situaci na trhu práce. Přílišný důraz na cenu jako zásadní kritérium výběru
dodavatele se pak navíc podle zkušeností pracovníků ÚP projevuje negativním dopadem
na jejich kvalitu.

Vysoká administrativní náročnost a také podmínky realizace rekvalifikací dále
také snižují zájem o spolupráci na straně dřívějších dodavatelů, kteří mohou na účast
ve výběrovém řízení zcela rezignovat. Jak upozornil jeden z účastníků fokusních
rozhovorů, dodavatelé se ocitají v nerovném a nejistém postavení:

„My ještě u toho režimu těch veřejných zakázek, tak rámcová smlouva je výhodná
aktuálně pro nás, nikoliv pro toho dodavatele té služby, […] my máme ty
podmínky, které si diktujeme, my máme do 5 dní otevřít kurz pro 3 lidi minimálně
a když ne, tak sankce. Ale my se nezavazujeme, že ročně necháme zrekvalifikovat
150 uchazečů, takže potom k tomu vůbec nedochází, k tomu vzdělávání, protože
ta potřeba není, nejsme schopni dát v tu chvíli do kupy skupinu, která je na hranici
nákladů realizovatelná a jako proč by nám měl tuto službu někdo dávat. Pak
máme firmy, které dlouhodobě vzdělávaly na jednom okrese, a protože musely
do veřejných zakázek, kde se nějakým způsobem neuplatnily, takže jdou vzdělá-
vat do Liberce, dojíždějí do Liberce, nám vzdělávají firmy z Ostravska […] a naše
firmy nemají třeba zakázky, takže je to třeba jako loterie.“ (fokusní skupina
3/2017, pracovník ÚP ČR)

Změna spolupráce s dodavateli rekvalifikací tedy nabývá také prostorové
dimenze – v důsledku soutěžení došlo mnohde ke zpřetrhání dříve ustavených



2. Rekvalifikace jako nástroj APZ v České republice

26

regionálních vazeb a kontaktní pracoviště ÚP ČR uzavírají smlouvy s novými subjekty
z jiných regionů. V této souvislosti se pak projevují nejen vyšší nároky na rozvoj
vzájemných vztahů, ale omezují se také možné pozitivní dopady na zaměstnanost
absolventů kurzů (někteří vzdělavatelé jsou totiž schopni zajistit úspěšným absolventům
pracovní uplatnění, mají přehled o volných místech ve svém regionu).

Situace na trhu práce a struktura a charakter nezaměstnanosti přitom navíc
vytváří problém naplnit zabezpečované rekvalifikační kurzy, jejichž zahájení bývá
podmíněno minimálním počtem účastníků. Jedná se z části o nezájem na straně
uchazečů o zaměstnání  a zčásti  o nedostatek osob, které by pro účast v konkrétních
rekvalifikačních  kurzech  splňovaly  předpoklady.  Dle  zkušeností  pracovníků ÚP  ČR
zjištěných v rámci fokusních rozhovorů se jedná o značný problém.

V důsledku problémů spojených s realizací výběrových řízení (a za dané situace
na trhu práce) kontaktní pracoviště ÚP ČR často omezují okruh zabezpečovaných
rekvalifikací na takové, u nichž je předpoklad, že budou požadovány v delším časovém
horizontu (mj. s ohledem na délku trvání výběrového řízení a délku období, na které se
následně uzavírá smlouva s vybraným dodavatelem) a ve větším rozsahu tak, aby se
předcházelo situacím, kdy nelze otevřít kurz z důvodu nedostatečného počtu zájemců.
Část zabezpečovaných rekvalifikací tak představují kurzy zaměřené nespecificky, zejmé-
na na rozvoj počítačové gramotnosti. Jako další příklady typických zabezpečovaných
rekvalifikací byly ve fokusních skupinách uvedeny kurzy zaměřené specificky, konkrétně
kurzy svářečské a pracovníků v sociálních službách.

Ostatní  kurzy,  které  jsou  z  hlediska  uplatnění  na  trhu  práce  potřebné,  ale
v omezeném rozsahu či v důsledku nepředvídatelného vývoje, jsou pak zajišťovány
formou tzv. zvolených rekvalifikací:

„[…] samozřejmě ten trh úplně pokrytý nebyl, ta nabídka těch kurzů taky nebyla
pokrytá vždycky. A ani nemohla být, v momentě, kdy se muselo všechno soutěžit
a samozřejmě tohle nám komplikovalo situaci. Muselo se hodně dobře a na dlou-
hou dobu plánovat, co budeme nabízet, které kurzy jsou potřebné. A pak tam byla
ta mezera těch pro 1 pro 2 lidi, že jo, kurz, který se nedal vysoutěžit. V tom nám
hodně pomohly zvolené rekvalifikace. Protože tím nám to umožnilo nesoutěžit
takové velké množství kurzů, které pak se třeba nikdy ani neotevřely […] No a
soutěží se to, co je skutečně běžné, časté a kde teda zase vidíme i tu uplatnitelnost
a eventuálně teda ty uchazeče, kde je ten zájem větší. I tak máme problém, a není
to jenom naše, je to celorepublikový, co slyším kolegy, naplnit kurzy tak, aby se
otevřely.“ (fokusní skupina 9/2017, pracovník ÚP ČR)

Zvolené rekvalifikace svým nastavením předpokládají účast uchazečů o zaměst-
nání, kteří jsou vysoce motivováni k účasti v rekvalifikaci: jsou ochotní a schopní uhradit
určité náklady spojené s účastí v kurzu (např. na lékařské potvrzení, dojíždění do kurzu),
mají o kurz zájem bez ohledu na to, že jim nebude náležet podpora při  rekvalifikaci,
dovedou si vybrat rekvalifikační zařízení a jednat s ním a také věří v úspěšné absolvování
rekvalifikace a následný nástup do zaměstnání ve zvoleném oboru.

„To jsou všechno lidé, kteří chtějí, kteří to dělají proto, aby docílili něčeho lepšího
[…] to je jejich vlastní motivace. […] Tam ti lidé do toho vkládají i vlastní peníz,
kdy jim není hrazeno třeba dojíždění, není jim hrazeno lékařské vyšetření, takže
už sami projevují svou motivaci“. (fokusní skupina 7/2017, pracovník ÚP ČR)

Z fokusních rozhovorů navíc také vyplývá pečlivé posuzování uplatnitelnosti
rekvalifikace na pracovním trhu (zájemci o zvolenou rekvalifikaci v žádosti uvádějí, kde
a kdy po absolvování nastoupí do zaměstnání, jsou vyžadovány podnikatelské plány,
které se v případě pochybností ověřují atd.), a tak dochází k dalšímu „sítu“ účastníků
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zvolených rekvalifikací. V jednom z krajů jsou dokonce (někteří) zájemci o zvolenou
rekvalifikaci zváni přímo na jednání komise, která o jejím poskytnutí rozhoduje,
aby osobně obhájili potřebnost a uplatnitelnost kurzu. Zvolených rekvalifikací se tak
účastní  lidé,  kteří  jsou  nejen  motivovaní,  ale  u  kterých  je  navíc  předpoklad  dobré
uplatnitelnosti nové kvalifikace.

Závěr druhé kapitoly

V návaznosti na vývoj na trhu práce v ČR a zvýšenou pozornost věnovanou
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti zvláště znevýhodněným skupinám uchazečů
o zaměstnání došlo k relativnímu přesunu důrazu od rekvalifikací na nástroje podpory
tvorby pracovních míst, jež jsou v ČR tradičně cíleny k dlouhodobě nezaměstnaným
a k vymezeným znevýhodněným skupinám uchazečů. Přesto rekvalifikace v ČR předsta-
vují i nadále hojně využívaný, a přitom relativně levný nástroj APZ. V jejich rámci
dochází  od  roku  2014  k  postupnému  přesunu  důrazu  od  rekvalifikací  zvolených
k rekvalifikacím zabezpečeným. Tento přesun lze spojovat jednak se změnou přístupu
pracovníků ÚP  k  tomuto  nástroji  a  jednak  rovněž  se  změnou  situace  na  trhu  práce.
Zvolené rekvalifikace totiž předpokládají uchazeče, kteří jsou vysoce motivováni
a disponují určitými kompetencemi (dovedou si např. vybrat rekvalifikační zařízení
a jednat s ním). Takoví lidé jsou v době ekonomické konjuktury na trhu práce zpravidla
velmi dobře uplatnitelní. Na druhou stranu však mohou využívání zvolených rekvalifikací
na  úkor  zabezpečovaných  nahrávat  problémy,  jež  jsou  spojeny  se  zajišťováním
dodavatelů formou veřejných zakázek.
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3. Evaluační otázky spojované s výcvikovými pro-
gramy a metodologická diskuze odhadu dopadu

V této kapitole se zaměřujeme na představení cílů této evaluační studie a metod
využitých pro analýzu. V naší analýze kombinujeme kvantitativní a kvalitativní metody
s cílem získat komplexnější obraz o hodnocených rekvalifikačních programech. Zaměřu-
jeme se přitom na otázky, které vyplynuly jednak z předchozích analýz a jednak
z teoretické části této studie (jsou inspirovány např. prací Rossiho a kol., 1999 o teorii
evaluace).

Tyto otázky představují v základní rovině nejprve cíle směřující k pochopení
obsahu  a  způsobu  realizace  uvedených  programů.  Jedná  se  tedy  o  otázky  popisující
logiku a realizaci programů v rovině konkrétních procesů a výstupů (outputs) – tj. jak
rekvalifikace vypadají, kdo se jich účastní atd. Uvedené je tedy výsledkem implemen-
tace. Tato rovina může být konfrontována s preskriptivní rovinou (plány a očekávání
a jejich naplňování). Těmito otázkami se zabýváme především v kapitolách o cílenosti
(zaměření) a kvalitě programů.

Ve druhé rovině se jedná o otázky směřující k odhadu dopadu rekvalifikačních
programů. Zde jde jednak o kontrafaktuální otázku, zda mají programy efekt ve srovnání
se situací bez programu, a také otázku, nakolik se efekty programů diferencují, případně
jaké faktory mohou mít na tyto efekty vliv (jak je tento vliv podstatný). Především tedy
různé i obdobné programy mohou být poněkud odlišné a mohou mít proto odlišné
efekty. Dále také zaměření programů může mít vliv na výsledné efekty. Těmito otázkami
se zabýváme především v části o dopadech programů.

S výcvikovými programy jsou tedy spojovány např. následující spíše praktické
evaluační otázky13:

· Jaký obsah mají rekvalifikační programy?

· Jak úspěšní jsou účastníci v dokončování rekvalifikačních programů?

· S jakými očekávanými efekty si pracovníci ÚP ČR spojují rekvalifikační programy?

· K jakým skupinám účastníků jsou tyto rekvalifikační programy cíleny?

· Jaké faktory ovlivňují cílenost rekvalifikací?

· Nakolik reagují rekvalifikační programy na poptávku po pracovnících v konkrétních
profesích?

· Nakolik navazují rekvalifikační programy na předchozí vzdělání uchazečů?

· Jaké jsou efekty rekvalifikačních programů? Mají krátkodobé rekvalifikační programy
(nejčastěji realizované v ČR) dostatečný efekt?

· Jaký vliv má délka rekvalifikačního programu na dopad tohoto programu?

· Jsou prakticky orientované programy účinnější než teoreticky zaměřené programy?

· Jaké efekty má kombinování více programů?

13  Uvedené jsou většinou převzaty nebo dovozeny ze zahraničních evaluačních studií (např. Biewen et al.,
2007)
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· Odlišuje se efekt rekvalifikačních programů v jednotlivých regionech?

· Jaký je vztah mezi cíleností programu a jeho dopadem?

· Případně jaké další faktory mohou ovlivňovat efekty programu?

V kvantitativní části hodnocení pracujeme s daty ÚP ČR. Tato data jsme získali
v individualizované podobě přímo od správce databáze, firmy OKsystem. V rámci
kvantitativní části výzkumu jsme využili již tradičně bi-variační analýzy pro popis
realizovaných programů. Pro analýzu dopadů jsme využili kontrafaktuální přístup,
konkrétně jsme zde testovali možnost využívání postupu shlukového přesného párování
„coarsened exact matching“ v kombinaci se specifickými technikami analýzy.

V textu, tam, kde referujeme o různých aspektech realizace rekvalifikací,
využíváme zjištění z již zmiňovaných 14 fokusních rozhovorů v jednotlivých krajích ČR,
jichž  se  zúčastnili  vybraní  zaměstnanci  KrP  a  KoP  ÚP  ČR  v  roce  2017  (blíže  viz
Rákoczyová a kol., 2019). Využili jsme i další výstupy z Klíčové aktivity 4 (KA4) projektu
Efektivnost a efektivita nástrojů APZ, které byly zaměřeny ke zkoumání různých
aspektů implementace nástrojů APZ, a prohloubili jsme je hloubkovými rozhovory
realizovanými na vybraných KrP a KoP ÚP ČR, zaměřenými k problematice individuální
práce s uchazeči (realizovány byly v první polovině roku 2019). Konečně jsme využili
informace z rozhovoru na GŘ ÚP ČR realizovaného v první polovině roku 2018.

Coarsened exact matching (CEM) jako metoda pro odhad efektu

Coarsened exact matching (shluková metoda přesného párování) je specifický
způsob, jak předpřipravit data pro odhad dopadu programu. Tato metoda byla
představena skupinou vědců z Harvardské, Milánské a Trieste univerzity (viz Blackwell
et al., 2009; Iacus et al., 2011, 2012). Zjednodušeně řečeno, dopad je odhadován na
té části dat, která je podle úsudku výzkumníka nejvíce relevantní, zatímco ostatní data
jsou odložena stranou.

Nyní vysvětlíme základní logiku a kroky tohoto postupu. Pro získání odhadu
dopadu se často využívá srovnání účastníků programu s kontrolní skupinou. V minulosti
se využívalo pro tento účel tzv. přesné párování, kdy osoba v programu a spárovaná
osoba jsou identické z hlediska sledovaných proměnných. To je ovšem v rovině použití
málo praktické, protože vysoký počet naměřených hodnot v jednotlivých proměnných
vede k „prokletí mnohodimenzionality“ a i na poměrně velkých vzorcích pak též
k výslednému vysokému podílu nespárovaných případů. Čím menší podíl případů je
přitom spárován, tím více (často) hrozí, že spárované případy špatně reprezentují celek
účastníků programu nebo některé skupiny jeho účastníků.

Proto při využití přístupu CEM jsou tyto hodnoty dočasně sloučeny do širších,
ale stále logicky smysluplných kategorií. K párování tedy dochází na širších kategoriích,
ale pro pozdější analýzu na takto připravených datech se výzkumník vrací k využívání
podrobnějších původních proměnných. Do párování takto vstupují jak kategorické, tak
intervalové proměnné. Lze předpokládat, že protože párování není tak přesné, zůstane
po spárování určitý podíl rozdílů mezi oběma skupinami. S tímto rozdílem pak může
výzkumník pracovat v analytickém modelu při vyhodnocování dopadu. Testy prováděné
při simulaci párování na známém výsledku výše zmíněnými autory ukázaly, že data
předpřipravená CEM mají i tak srovnatelné parametry s daty získanými jinými způsoby
párování.
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CEM má několik klíčových kladných vlastností, pro které je zajímavým
analytickým nástrojem:

· Základní logika přístupu (párování obdobných případů) je dobře srozumitelná
a osvojitelná i bez znalosti pokročilých statistických metod. Základní posouzení
kvality spárování je snadné a intuitivní.

· CEM je dostupný pro řadu běžně využívaných statistických programů včetně Staty
a SPSS.

· Je zde poměrně malá výpočtová náročnost, která umožňuje rychlejší získání výsledků
a snadnější změnu parametrů při hledání nejvíce přijatelného modelu pro párování
(pokus – neuspokojivý výsledek – nový pokus). Můžeme vyzkoušet řadu modelů
a hledat nejlepší výsledek nebo snadno zjistit, nakolik je náš výsledek robustní.
Výzkumník má k dispozici údaje pro snadné posouzení kvality spárování
v jednotlivých případech (viz níže).

· Přirozenou  vlastností  CEM  je,  že  výzkumník  může  volit  mezi  přístupem  párování
případu ke všem osobám s obdobnými charakteristikami, nebo k jedné konkrétní
náhodně vybrané osobě (1k1). Pokud použijeme párování se všemi, přirozeným
výsledkem párování jsou straty, které jsou označeny a umožňují pozdější využití.
Výsledek můžeme (za předpokladu, že nepárujeme na příliš vzdálených případech)
považovat za robustnější.  Dále je možné využít  váhy, aby se vzala v úvahu různá
relevance osob z kontrolní skupiny, které jsou zahrnuty do vzorku (např. velké vs.
malé straty). V našem případě jsme využívali variantu (1k1).

· Případy jsou současně spárovány na všech dimenzích (proměnných a jejich
hodnotách), které opravdu vstoupily do párování. To je např. výhodné, pokud chceme
současně sledovat heterogenitu dopadu podle více spárovaných proměnných.
Současně si můžeme být i bez dodatečné kontroly dodatečné jistí, že ve spárovaných
dimenzích jsou případy vybalancovány.

Využití CEM je spojeno s dilematem výzkumníka volit mezi počtem proměnných
vložených do modelu, přesností párování ve smyslu zbytkové heterogenity a výslednou
velikostí vzorku. Pokud k párování dochází v příliš širokých kategoriích, nejsou si spáro-
vané případy příliš podobné. Pokud je párování velmi přesné, dochází k podstatnému
zmenšení velikosti vzorku (což je nežádoucí především při  vysoké ztrátě dat a ztrátě
specifických případů). Pro volbu modelu jsou možné dva přístupy: strojový (automated),
kdy spárované případy určuje počítač na základě algoritmu, a teoretický, kdy spárované
případy určuje výzkumník na základě vlastního úsudku, nakolik jsou jednotlivé kategorie
proměnných vzájemně slučitelné nebo naopak neslučitelné14.  Hrozí  ale,  že  hraniční
hodnota bude zvolena výzkumníkem nevhodně (obdobné případy jsou v různých
kategoriích, zatímco různé případy jsou ve stejné kategorii) a to ovlivní výsledek
párování. Obecně lze obdobně jako v jiných metodách párování předpokládat,
že atypické případy (případy s minimálně jednou dosti atypickou podmínkou) budou mít
menší šanci na spárování.

Statistika vyvážení L1 (ukazující překrytí histogramů původních proměnných
v obou skupinách) je využívána k posouzení kvality spárování a srovnání jednotlivých
modelů párování  jak  pro  jednotlivé  proměnné,  tak  pro  model  zahrnující  všechny
proměnné  a  jejich  interakce  jako  celek  (v  rozmezí  0-1,  kde  nula  indikuje  dokonalé
spárování).  Jedná  se  o  relativní  statistiku,  kdy  výzkumník  posuzuje,  zda  při  dané
konstelaci  je hodnota L1 uspokojivá,  zda došlo ke zlepšení,  případně která konkrétní

14  Např. pokud provádíme analýzu nízkokvalifikovaných, nechceme umožnit jejich sloučení s výše-
kvalifikovanými.
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proměnná nejvíce vede k nerovnováze.  Tedy hodnota L1 by měla  být  co nejnižší  při
splnění ostatních teorií evaluace definovaných podmínek (např. některou zásadní
proměnnou musíme z teoretických důvodů do párování zahrnout, i když není snadné
na ní dosáhnout rovnováhy a výrazně „zvyšuje“ celkovou hodnotu L1).

Pro spárování případů jsme určili několik teoreticky motivovaných podmínek
spojených se zamýšleným designem naší studie. Z analýzy byli automaticky vyřazeni
uchazeči, kteří se v daném roce účastnili jiného programu APZ, a přitom se neúčastnili
rekvalifikací. U účastníků rekvalifikací je pro výpočet efektu zahrnut první program,
kterého se tito uchazeči účastnili v roce 2016.

Specifickou otázku pak představuje analýza sensitivity výsledku. Jde o otázku,
nakolik jsou výsledky analýzy citlivé na volbu konkrétních parametrů při sestavování
párovacího modelu nebo modelu pro analýzu, Otázka senzitivity je významná, neboť
neexperimentální dopadové designy mohou být citlivé z hlediska splnění identifikačních
podmínek (viz např. Calliendo a Künn, 2011). Postupovali jsme tak, že jsme hledali
model, který vyhovuje z hlediska výše popsaných parametrů. Stanovili jsme si hraniční
hodnotu 70 procent spárovaných případů a zvolili jsme takový model, který umožnil
tohoto dosáhnout při zachování klíčových dimenzí párování.

Závěr třetí kapitoly

V této kapitole jsme definovali cíle a metodologické aspekty našeho hodnocení.
Jednotlivé dílčí otázky dále rozpracováváme v následujících kapitolách. Zvláštní pozor-
nost pak zaslouží využití CEM. K využívání tohoto přístupu jsme přistoupili  především
proto, že pracovníci MPSV mají eminentní zájem na další strukturaci dopadů a možnosti
vyhodnocovat  dílčí  části  aktivní  politiky  zaměstnanosti.  Pro  takové  analýzy  je  CEM
značně výhodný právě z hlediska srozumitelnosti, flexibilnosti a snadné proveditelnosti.
Na  druhou  stranu  jsou  s  CEM  spojeny  obdobné  limity  jako  s  jinými  formami  kontra-
faktuálního hodnocení. Nelze zde např. zaručit tak velkou přesnost párování a výzkumník
volí mezi přesností a množstvím dimenzí pro párování a schopností spárovat dostatečně
velký počet případů. Nelze tedy zapomínat na to, že se jedná o konkrétní odhad dopadu,
který je formován řadou vstupních parametrů. Nicméně naše předchozí dosud nepubli-
kované analýzy ukázaly, že výsledky různých metod jsou poměrně dosti obdobné, což
dále  ostatně potvrzuje  i  shodnost  řady  zde  prezentovaných  zjištění  se  zjištěními
z předchozí analýzy Hora a kol. (2018).
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4. Zhodnocení rekvalifikačních programů podle
vybraných hledisek

V této kapitole sledujeme řadu dílčích hledisek hodnocení, která se vztahují
k obsahu rekvalifikačních programů, k jejich cílenosti z různých hledisek a k jejich
implementaci.

4.1 Definice typů realizovaných rekvalifikačních
programů a hledisko posuzování charakteristik/kvality

V této části textu se zabýváme rozborem sledovaných rekvalifikačních programů.
Sledujeme přitom následující hlediska: typ rekvalifikace (zda zvolená, nebo zabezpečo-
vaná), délka programu, podrobnější informace o obsahu programu, formě výuky a počtu
hodin teoretické a praktické výuky. Uvedené informace vcelku pak tvoří základ
pro posouzení obsahu a nepřímo také kvality programu.

Kvalitou programu zde přitom máme na mysli jádro činností, které v programu
probíhají.  Zohledňuje  se  přitom,  jaké  aktivity  v  programu  probíhají,  jakou  formou,
v jakém rozsahu a posléze s jakým výsledkem (zatímco jiná hlediska kvality nelze
sledovat, neboť v databázi pro to nemáme vhodná data – jde především o kvalitu
a relevanci výuky a o materiální zajištění výuky). Toto sledování má několik základních
účelů.  Jednak  to  pomáhá  rozkrýt  pomyslnou  černou  skřínku  (black  box)  obsahu
programu, a tím zkvalitňovat evaluaci. Za druhé lze předpokládat, že úspěšné mohou
být jen ty programy, kde aktivity probíhají v určitém rozsahu (typické implementační
selhání  je  nedostatek  nebo  přebytek  rozsahu)  a  že  obsah  a  rozsah  programu  může
(dosud neznámým způsobem) spoluurčovat výsledek programu. Evaluační literatura
např. diskutuje vliv délky a praktického či teoretického charakteru programu.

Obsah  programu  je  v  datech  definován  ve  dvou  formách  –  jednak  starším
způsobem podle širších kategorií (u menšího počtu případů) a jednak novějším
způsobem, který se zaměřuje na více podrobné členění programů (uplatněn u většiny
případů)15. Celková struktura rekvalifikací v obou typech je uvedena v tabulce č. 4.1.
Programy jsou řazeny podle četnosti realizace. Početně nejvýznamnější jsou rekvalifi-
kace zaměřené na získání svářečských průkazů a řidičských oprávnění. Z hlediska
kombinací základního typu rekvalifikace (zvolená/zabezpečená) a jednotlivých sub-typů
programů, jsou zde programy, které jsou typicky výhradně nebo převážně zabezpečo-
vané skrze zvolené rekvalifikace a naopak. Mezi typy rekvalifikací, které jsou převážně
zabezpečovány skrze zvolené rekvalifikace, můžeme zařadit např. řidičské průkazy
a rekvalifikace v oblasti osobních služeb. Naopak, více přes zabezpečované rekvalifikace
jsou realizovány svářečské průkazy, účetnictví, rekvalifikace v oblasti sociálních služeb
a rekvalifikace v oblasti počítačů.

Tabulka č. 4.2 zobrazuje formu výuky (vyučovací schéma kurzu) pro rekvalifi-
kace. Z tabulky lze dovodit, že rekvalifikační kurzy jsou spíše vyučovány každodenně
než jen ve vybrané dny a spíše jsou vyučovány celodenně (dopoledne i odpoledne) než
jen v části dne. Z uvedeného vyplývá, že výuka v rekvalifikačních programech je

15  Starší typologie je uvedena ve studii Hora a kol. (2009), tabulka č. 7 na straně 28.
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poměrně intenzivní, což pak také vysvětluje ne tak vysokou délku uvedených
rekvalifikačních programů (ve smyslu počtu dnů mezi začátkem a koncem rekvalifikace).

Zvolené a zabezpečované rekvalifikační programy jsme srovnali z hlediska
definované délky programu (viz tabulka č. 4.3). Jedná se přitom o skutečně realizovanou
(a  ne  o  plánovanou)  délku  programu.  Může  být  tedy  ovlivněna  těmi,  jež  program
z různých důvodů nedokončili. Rozdíly v délce mezi zvolenými a zabezpečovanými
rekvalifikacemi nejsou zpravidla zásadní nebo se projevují u málo početných programů.
Někde jsou ale podstatnější rozdíly (na mediánu např. 10 dnů). Z naší minulé analýzy
(Hora a kol., 2018) vyplynulo, že délka má na dopad programu dvojí možný účinek –
u  krátkých  programů snižuje  efekt  uzamčení  a  u  delších  programů dochází  k  větší
úspěšnosti výsledku programu, což vede k vyrovnávání či překonání výsledku
ve srovnání obou skupin programů v delším období. Z této analýzy pak vyplývá, že to
může být v souvislosti i s oborem rekvalifikace (např. zdravotnictví). Dopady z hledisek
obsahu programu a délky programu se pak zabýváme v následujících kapitolách.

Informace o objemu teoretické či praktické výuky máme k dispozici pouze pro
zabezpečované rekvalifikace (viz tabulka č. 4.4). V tabulce uvádíme průměrný počet
hodin teoretické a praktické výuky ze všech programů konkrétních uchazečů a také pro
srovnání počet dnů trvání rekvalifikace. Mezi zabezpečovanými rekvalifikačními
programy se objevují jak programy více teoreticky zaměřené (např. bezpečnost práce,
ochrana majetku a osob), tak programy více prakticky zaměřené (např. gastronomie,
hotelnictví, turismus). Programy s vyrovnanou teoretickou a praktickou částí vzdělávání
jsou přitom spíše výjimečné (jsou to např. programy v oblasti zdravotnictví).
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Tabulka č. 4.1 Programy rekvalifikací realizované v roce 2016

zvolené rekvalifikace N % zabezpečované rekvalifikace N %
řidičské průkazy vč. profesní
způsobilosti 2 192 32 počítačové rekvalifikace –

základní dovednosti 1 605 14,9

osobní služby (péče o tělo,
kosmetika, manikúra, pedikúra) 715 10,4 svářečské, strojnické a jiné

odborné průkazy 1 172 10,9

jiná rekvalifikace 584 8,5 účetnictví 1 019 9,5
svářečské, strojnické a jiné
odborné průkazy 563 8,2 řidičské průkazy vč. profesní

způsobilosti 818 7,6

sociální oblast 447 6,5 počítačové rekvalifikace –
specializované dovednosti 795 7,4

účetnictví 353 5,2 sociální oblast 767 7,1
počítačové rekvalifikace –
specializované dovednosti 307 4,5 ekonomika, administrativa,

personalistika 622 5,8

ekonomika, administrativa,
personalistika 220 3,2 bezpečnost práce, ochrana

majetku a osob 600 5,6

zdravotnictví 182 2,7 příprava k podnikání 444 4,1

sport 152 2,2 rozšíření kvalifikace 360 3,4
zemědělství, zahradnictví
a lesnictví 139 2 obchod, skladování, logistika 334 3,1

stavebnictví, strojírenství 138 2 jiná rekvalifikace 295 2,7
gastronomie, hotelnictví a turismus 133 1,9 stavebnictví, strojírenství 283 2,6
bezpečnost práce, ochrana majetku
a osob 128 1,9 nespecifická rekvalifikace 205 1,9

obchod, skladování, logistika 104 1,5 osobní služby (péče o tělo,
kosmetika, manikúra, pedikúra) 204 1,9

provozní služby (chůva, hospodyně,
úklidový pracovník, ...) 101 1,5 kurz IT 185 1,7

výchova a vzdělávání 83 1,2 gastronomie, hotelnictví
a turismus 147 1,4

doprava 81 1,2 profesní rekvalifikace – pro THP 139 1,3

počítačové rekvalifikace – základní
dovednosti 59 0,9

elektrotechnika, odborná
způsobilost v elektrotechnice,
telekomunikace

136 1,3

příprava k podnikání 57 0,8 profesní rekvalifikace – pro D 126 1,2
elektrotechnika, odborná způsobilost
v elektrotechnice, telekomunikace 30 0,4 doprava 115 1,1

potravinářství, chemie 20 0,3 provozní služby (chůva,
hospodyně, úklidový pracovník) 92 0,9

odborný rozvoj 20 0,3 zemědělství, zahradnictví
a lesnictví 75 0,7

textil a oděvnictví 16 0,2 zdravotnictví 67 0,6
zpracování dřeva, papíru 14 0,2 český jazyk pro cizince 54 0,5
český jazyk pro cizince 7 0,1 zpracování dřeva, papíru 29 0,3

ochrana životního prostředí 5 0,1 výchova a vzdělávání 23 0,2
hornictví, hutnictví, slévárenství 2 0 specializovaný kurz pro OZP v PR 18 0,2
profesní rekvalifikace – pro D – 0 potravinářství, chemie 10 0,1
profesní rekvalifikace – pro THP – 0 textil a oděvnictví 4 0
kurz IT – 0 sport 2 0

specializovaný kurz pro OZP v PR – 0 hornictví, hutnictví, slévárenství 1 0
nespecifická rekvalifikace – 0 ochrana životního prostředí – 0
rozšíření kvalifikace – 0 odborný rozvoj – 0
CELKEM 6 852 100 CELKEM 10 746 100
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Tabulka č. 4.2 Forma výuky v jednotlivých typech rekvalifikačních programů
(jen zabezpečované rekvalifikace)

typ rekvalifikace
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hornictví, hutnictví, slévárenství 0 0 100 0 0 0

zemědělství, zahradnictví a lesnictví 4 17,3 40 8,2 0 30,7
textil a oděvnictví 0 0 100 0 0 0
zpracování dřeva, papíru 13,8 10,3 24,1 0 0 51,7
potravinářství, chemie 80 0 20 0 0 0
stavebnictví, strojírenství 29,9 8,5 47 0 0 14,6
elektrotechnika, odborná způsobilost v elektro-
technice, telekomunikace 66,7 0 31,1 0,7 0 1,5

profesní rekvalifikace – pro D 20 3,1 53,8 8,5 0 14,6
svářečské, strojnické a jiné odborné průkazy 43,7 7 37,1 0,7 0 11,5
obchod, skladování, logistika 61,8 0 28,1 0 0 10,1
doprava 21,7 0 16,5 4,3 0 57,4

řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti 9,5 0,8 12,5 15,1 0 62,1
profesní rekvalifikace – pro THP 59 0 25,2 14,4 0 1,4
ekonomika, administrativa, personalistika 43,1 2,6 31,2 1,4 0 21,7
účetnictví 38,1 1,6 23,7 9,1 0 27,6
bezpečnost práce, ochrana majetku a osob 21,5 4,2 67 0 0,5 6,8

gastronomie, hotelnictví a turismus 19 33,3 43,5 6,1 12,9 4,1
provozní služby (chůva, hospodyně, úklidový
pracovník, ...) 5,4 0 80,4 1,1 0 13

osobní služby (péče o tělo, kosmetika, manikúra,
pedikúra, ...) 66 0 23,2 0,5 0 10,3

zdravotnictví 0 0 38,8 6 0 55,2
sociální oblast 24,9 1,6 45,7 10,8 0 17,1
výchova a vzdělávání 5,3 0 0 0 0 94,7

sport 0 0 0 0 0 100
ochrana životního prostředí – – – – – –
počítačové rekvalifikace – základní dovednosti 42 3,2 20,7 4 1 29,1
počítačové rekvalifikace – specializované
dovednosti 45,5 7,7 21 2,8 1,1 21,9

kurz IT 65,9 0 33,5 0,5 0 0

příprava k podnikání 37,8 9,2 14,9 3,6 0 34,5
český jazyk pro cizince 100 0 0 0 0 0
specializovaný kurz pro OZP v PR 11,1 5,6 16,7 22,2 16,7 27,8
nespecifická rekvalifikace 3,9 0 72,8 11,7 0 11,7
odborný rozvoj – – – – – –

rozšíření kvalifikace 53,1 0 7,5 22,2 0 17,1
jiná rekvalifikace 44,7 0,3 31,5 8,1 0 15,3

 Zdroj: data OKpráce, rok 2016
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Tabulka č. 4.3 Délka jednotlivých typů rekvalifikačních programů ve dnech
(průměr, medián) podle typu rekvalifikace (zvolená, zabezpečená)

typ rekvalifikace
zvolené rekvalifikace zabezpečované

rekvalifikace
N průměr medián N průměr medián

hornictví, hutnictví, slévárenství 2 79 79 1 3 3
zemědělství, zahradnictví a lesnictví 139 32,1 16 75 17,5 12
textil a oděvnictví 16 46,1 49 4 42,3 49,5

zpracování dřeva, papíru 14 79,5 92,5 29 34,3 10
potravinářství, chemie 20 49,8 45,5 10 50,1 61
stavebnictví, strojírenství 138 55,2 51,5 283 47,3 50
elektrotechnika, odborná způsobilost
v elektrotechnice, telekomunikace 30 16,9 3,5 136 3,3 2

profesní rekvalifikace – pro D – – – 126 25,2 26

svářečské, strojnické a jiné odborné průkazy 563 22,2 24,5 1 172 21,3 25
obchod, skladování, logistika 104 20,6 24 334 20,2 13
doprava 81 60,4 50 115 38,2 29
řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti 2 192 52,1 47 818 39,6 39,5
profesní rekvalifikace – pro THP – – – 139 59,4 43

ekonomika, administrativa, personalistika 220 43,9 35 622 66,3 44
účetnictví 353 56,1 53 1 019 46,4 43
bezpečnost práce, ochrana majetku a osob 128 20,6 8 600 6,3 7
gastronomie, hotelnictví a turismus 133 37,9 33 147 33 23
provozní služby (chůva, hospodyně, úklidový
pracovník, ...) 101 55,9 49 92 34,1 39

osobní služby (péče o tělo, kosmetika,
manikúra, pedikúra, ...) 715 61,5 54 204 50,5 53

zdravotnictví 182 101,9 82 67 109,5 82
sociální oblast 447 51,7 49 767 39,8 37
výchova a vzdělávání 83 54,8 52 23 43,9 43
sport 152 65,7 57 2 67 67
ochrana životního prostředí 5 41 45 – – –

počítačové rekvalifikace – základní dovednosti 59 24,1 22 1 605 20,3 18
počítačové rekvalifikace – specializované
dovednosti 307 38,3 24 795 28,6 23

kurz IT – – – 185 19,9 18
příprava k podnikání 57 75,6 68 444 39,2 37
český jazyk pro cizince 7 77 68 54 67,4 68

specializovaný kurz pro OZP v PR – – – 18 69,6 66,5
nespecifická rekvalifikace – – – 205 130,5 155
odborný rozvoj 20 65,3 57,5 – – –
rozšíření kvalifikace – – – 360 25,2 19
jiná rekvalifikace 584 53,5 37 295 18,5 17

Zdroj: data OKpráce, rok 2016
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Tabulka č. 4.4 Počet hodin teoretické a praktické výuky u zabezpečených
rekvalifikací

typ rekvalifikace
počet dnů hodin teorie hodin praxe
N průměr průměr medián průměr medián

hornictví, hutnictví, slévárenství 1 3 4 4 12 12
zemědělství, zahradnictví a lesnictví 75 17,5 26,4 24 41,4 50

textil a oděvnictví 4 42,3 45 45 255 255
zpracování dřeva, papíru 29 34,3 19,2 15 126,9 15
potravinářství, chemie 10 50,1 30 40 146 160
stavebnictví, strojírenství 283 47,3 73,8 72 146,4 140
elektrotechnika, odborná způsobilost
v elektrotechnice, telekomunikace 136 3,3 15,6 15 1,6 0

profesní rekvalifikace – pro D 130 25,2 40,1 30 72,4 51,5

svářečské, strojnické a jiné odborné průkazy 1 172 21,3 36,1 38 73,4 100
obchod, skladování, logistika 334 20,2 51 35 37,6 25
doprava 115 38,2 69,3 35 16,1 12
řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti 818 39,6 66,7 60,6 16,7 16
profesní rekvalifikace – pro THP 139 59,4 154,4 170 127,3 0

ekonomika, administrativa, personalistika 622 66,3 145 120 175,5 0
účetnictví 1 019 46,4 165,1 170 3,7 0
bezpečnost práce, ochrana majetku a osob 600 6,3 40,2 40 0,4 0
gastronomie, hotelnictví a turismus 147 33 26,9 22 88,7 80
provozní služby (chůva, hospodyně, úklidový
pracovník, ...) 92 34,1 112,4 120 41,5 40

osobní služby (péče o tělo, kosmetika, manikúra,
pedikúra, ...) 204 50,5 130,8 120 129 115

zdravotnictví 67 109,5 244,8 250 195,1 250
sociální oblast 767 39,8 108 112 58,2 54
výchova a vzdělávání 23 43,9 120 120 40 40
sport 2 67 53 53 102 102

ochrana životního prostředí – – – – – –
počítačové rekvalifikace – základní dovednosti 1 605 20,3 83,2 80 0 0
počítačové rekvalifikace – specializované
dovednosti 795 28,6 97,9 80 2,1 0

kurz IT 185 19,9 93,1 90 0 0
příprava k podnikání 444 39,2 152 150 0,5 0

český jazyk pro cizince 54 67,4 300 300 0 0
specializovaný kurz pro OZP v PR 18 69,6 100,6 86 79,5 0
nespecifická rekvalifikace 206 130,5 81,4 70 654 730
odborný rozvoj – – – – – –
rozšíření kvalifikace 360 25,2 71,1 42 38,3 12

jiná rekvalifikace 295 18,5 63,6 40 21,9 0

Zdroj: data OKpráce, rok 2016

V dalším kroku jsme se rozhodli pro celkové zhodnocení charakteru výcvikových
programů realizovaných v ČR. Pro tento účel  jsme využili  klastrovou analýzu (typ K-
means cluster) – opět vzhledem k datovým omezením jen pro zabezpečované rekvalifi-
kace (viz tabulka č. 4.5). Programy rekvalifikací se výpočtem přiřadily do jednotlivých
skupin. Prezentujeme středové hodnoty jednotlivých klastrů pro proměnné vložené do
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analýzy a dále názvy programů, které měly nejvíce svých zástupců v uvedených
klastrech nebo tam byly významně zastoupeny (*). Pokud nebylo možné určit zcela
dominantní skupinu, jsou takové programy uvedeny ve dvou klastrech, přičemž méně
početná skupina (zpravidla mezi 30 a 45 procenty z uvedené skupiny) je označena
hvězdičkou.

Hledali jsme takové řešení, kteréukáže celkovou variabilitu uvedených programů.
Ukázalo se ovšem, že rekvalifikační programy realizované v ČR jsou svým charakterem
poměrně homogenní a většina programů se proto vešla do několika málo klastrů.
Typicky tedy lze charakterizovat programy APZ jako spíše velmi krátké či krátké a spíše
teoreticky orientované (klastry 1 a 2), případně krátké a prakticky orientované (klastr
3). Delší programy jsou poměrně výjimečné a realizovány jsou v těch případech, kde je
potřeba větší rozvoj odbornosti (některá průmyslová odvětví, zdravotnictví, vybrané
THP pozice). Z charakteru české APZ se pak vymyká program nespecifické rekvalifikace.

Tabulka č. 4.5 Výsledek klastrové analýzy (k-means) zabezpečovaných
rekvalifikací

klastr počet dnů teorie praxe typické pro obor / vyskytuje se v… (*)

1 4 683 18 55,2 8,3

- bezpečnost práce, ochrana majetku a osob
- profesní rekvalifikace – pro D (*)
- obchod, skladování, logistika
- rozšíření kvalifikace
- jiná rekvalifikace
- kurz IT
- počítačové rekvalifikace – základní dovednosti
- počítačové rekvalifikace – specializované dovednosti
- zemědělství, zahradnictví a lesnictví
- zpracování dřeva, papíru
- elektrotechnika, telekomunikace
- doprava
- řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti
- svářečské, strojnické a jiné odborné průkazy (*)
- gastronomie, hotelnictví a turismus (*)

2 3 345 41,8 148,6 9,5

- profesní rekvalifikace – pro THP
- ekonomika, administrativa, personalistika
- účetnictví
- sociální oblast (*)
- provozní služby (chůva, hospodyně...)
- příprava k podnikání
- počítačové rekvalifikace – specializované dovednosti (*)
- výchova a vzdělávání
- český jazyk pro cizince
- doprava (*)

3 1 739 34,7 60,1 100,8

- potravinářství, chemie
- profesní rekvalifikace – pro D
- zdravotnictví (*)
- sociální oblast
- osobní služby (péče o tělo, kosmetika…)
- stavebnictví, strojírenství
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pokračování tabulky

klastr počet dnů teorie praxe typické pro obor / vyskytuje se v… (*)

- zemědělství, zahradnictví a lesnictví (*)
- svářečské, strojnické a jiné odborné průkazy
- gastronomie, hotelnictví a turismus

4 221 130 79,2 686 - nespecifická rekvalifikace

5 202 73,5 69,4 244,1
- stavebnictví strojírenství (*)
- zpracování dřeva, papíru (*)
- textil a oděvnictví

6 88 167,6 92,7 916,1
- ekonomika, administrativa, personalistika (*)
- profesní rekvalifikace – pro THP (*)

7 86 123,7 300,7 298,6 - zdravotnictví

8 12 165,1 1000 60 - ekonomika, administrativa, personalistika (*)

Zdroj: data OKpráce, rok 2016

Na základě provedené analýzy a konzultací s pracovníky MPSV jsme pro analýzu
cílenosti  a  dopadů programů rozdělili  rekvalifikační  programy  do  následujících  osmi
skupin uvedených v prvním sloupci v tabulce č. 4.6. Při rozdělení jsme reflektovali
předpokládaný rozdílný obsah a početnost jednotlivých kategorií a rozdílné účely, logiku,
cílenost a potřeby hodnocení ze strany pracovníků MPSV.

Tabulka č. 4.6 Vymezení kategorií pro zhodnocení rekvalifikačních programů

základní kategorie sloučené kategorie

(1) rekvalifikace pro průmysl

- hornictví, hutnictví, slévárenství

- textil a oděvnictví

- zpracování dřeva, papíru

- potravinářství, chemie

- stavebnictví, strojírenství

- elektrotechnika, odborná způsobilost v elektrotechnice,
telekomunikace

- profesní rekvalifikace – pro D

- svářečské, strojnické a jiné odborné průkazy

- obchod, skladování, logistika

(2) zemědělství, zahradnictví,
ostraha

- zemědělství, zahradnictví a lesnictví

- bezpečnost práce, ochrana majetku a osob

(3) řidičská oprávnění a doprava
- doprava

- Řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti

(4) ekonomika a THP

- profesní rekvalifikace – pro THP

- ekonomika, administrativa, personalistika

- účetnictví

(5) služby

- provozní služby (chůva, hospodyně, úklidový pracovník, ...)

- osobní služby (péče o tělo, kosmetika, manikúra, pedikúra, ...)

- gastronomie, hotelnictví a turismus
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pokračování tabulky

základní kategorie sloučené kategorie

- zdravotnictví

- sociální oblast

- výchova a vzdělávání

- sport

- ochrana životního prostředí

(6) PC a IT

- kurz IT

- počítačové rekvalifikace – základní dovednosti

- počítačové rekvalifikace – specializované dovednosti

(7) příprava k podnikání - příprava k podnikání

(8) jiné (ostatní)

- český jazyk pro cizince

- specializovaný kurz pro OZP v PR

- nespecifická rekvalifikace

- odborný rozvoj

- rozšíření kvalifikace

- jiná rekvalifikace

Zdroj: data OKpráce, rok 2016

4.2 Zhodnocení zaměření (cílenosti) programů

Záměrem následujícího textu je ověřit zacílení rekvalifikačních programů
realizovaných v roce 2016 v ČR na konkrétní skupiny uchazečů o zaměstnání, respektive
posoudit z dat systému OKpráce, jaké skupiny nezaměstnaných se účastní rekvalifikač-
ních programů. V mnohém se tak následující řádky opírají o metodický postup využitý
již v řadě předchozích studií zabývajících se analýzou a hodnocením nástrojů aktivní
politiky trhu práce (nejnověji pak studie Hora et al., 2018). Tento metodický postup je
charakteristický několika základními body:

1) Základní soubor nezaměstnaných, který v datech systému OKpráce sledujeme, je
dán počtem všech osob, které byly v registru ÚP ČR evidovány k 1. 1. 2016 (stock,
tj. 429 188 osob) a navíc také počtem nezaměstnaných, kteří se – byť třeba jen na
jeden den – na ÚP ČR zaregistrovali kdykoliv v průběhu roku 2016 (flow, tj. 406
299 osob). Celkový soubor čítá 835 487 nezaměstnaných a je tak výrazně širší než
obvyklý počet nezaměstnaných evidovaných ÚP ČR k určitému datu. Tento postup,
i když do určité míry nadhodnocuje podíl krátkodobě nezaměstnaných v celkové
struktuře souboru, je pro nás z hlediska analýzy účasti v opatřeních aktivní politiky
trhu práce velmi významný a cenný, neboť umožňuje zachytit co nejpočetnější
skupinu účastníků programů. V ní sledujeme všechny nezaměstnané, kteří měli
v průběhu roku 2016 šanci vstoupit do opatření aktivní politiky trhu práce – zejména
v případě rekvalifikačních programů se ukázalo jako významné zachytit v analýze
i nezaměstnané, kteří se registrovali na ÚP ČR v průběhu roku 2016, protože právě
oni se z velké části podíleli na celkovém počtu účastníků rekvalifikací.

2) Soubor účastníků opatření aktivní politiky trhu práce (v tomto textu tedy soubor
účastníků rekvalifikací)  zahrnuje  pouze  ty,  kteří  „nově“  vstoupili  do  programu
kdykoliv v průběhu roku 2016. Z analýz tedy záměrně vylučujeme uchazeče, kteří
v roce 2016 pokračovali v účasti v programu, jenž započal v předchozím období.
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Tím chceme zajistit co největší relevanci výsledných zjištění aktuální situaci na trhu
práce ve sledovaném roce.

3) Každý z účastníků opatření aktivní politiky trhu práce, respektive každý z nezaměst-
naných, měl v roce 2016 teoreticky možnost vstoupit až do pěti programů aktivní
politiky – při analýze cílenosti rekvalifikací nás přitom zajímaly všechny rekvalifikační
programy, které jednotlivci absolvovali. Vzhledem k tomu, že jsme zhodnocení
cílenosti rekvalifikačních programů pojali podrobněji a rozčlenili programy do osmi
základních kategorií (viz předchozí podkapitola 4.1 a tabulka č. 4.6), došlo v analýze
k drobným početním diferencím, které jsou vždy vysvětleny v poznámce pod čarou
u tabulek či hodnot, kterých se týkají.16

4) Analýza cílenosti rekvalifikačních programů je založena na srovnání běžných socio-
demografických charakteristik základního souboru nezaměstnaných a účastníků
těchto programů (porovnáním podílů jednotlivých sociodemografických skupin
účastníků rekvalifikací a nezaměstnaných vznikají indexy cílenosti různých kategorií
rekvalifikačních programů). Ke klíčovým sledovaným charakteristikám patří
tradičně: pohlaví, věk, vzdělání, zdravotní stav a pracovní historie nezaměstnaných.
V této analýze jsme se pokusili text obohatit rovněž o některé kvalitativní poznatky,
které vyplynuly z fokusních expertních skupin realizovaných na ÚP ČR v průběhu
roku 2018 napříč jednotlivými kraji ČR. Tato zjištění se pojí zejména s mechanismy
výběru účastníků rekvalifikačních programů, a to především v otázce motivace
nezaměstnaných a uplatnitelnosti nabytých znalostí a dovedností.

Trh  práce  byl  v  roce  2016  víceméně stabilní  a  míra  nezaměstnanosti  v  ČR  se
pohybovala na nejnižší úrovni v rámci zemí EU (podle údajů Eurostatu byla ke konci
roku 2016 v ČR míra nezaměstnanosti 4 % ve srovnání s průměrnou mírou nezaměstna-
nosti  8,6  %  v  zemích  EU).  Pozitivní  situaci  na  trhu  práce  a  jeho  poměrně dobrou
pružnost naznačuje i tabulka č. 4.7, z níž je zřejmé, že v roce 2016 mezi nezaměstna-
nými výrazně převažovala skupina krátkodobě evidovaných uchazečů (počet osob,
kterým se v horizontu maximálně 12 měsíců podařilo opustit nezaměstnanost, byl
v tomto roce téměř dvojnásobný ve srovnání s počtem osob registrovaných na ÚP ČR
dlouhodobě).

Z hlediska celkové struktury nezaměstnaných osob data naznačují, že mezi roky
2014–2016 došlo pouze k jedné výraznější změně, a sice k vyššímu zastoupení osob se
zdravotními problémy v souboru nezaměstnaných v roce 2016. Zatímco v roce 2014
tvořila skupina osob s dobrým zdravotním stavem 81,2 % všech nezaměstnaných (mezi
krátkodobě nezaměstnanými to bylo dokonce 88,3 % a mezi dlouhodobě evidovanými
68,7 %), v roce 2016 to bylo v celém souboru nezaměstnaných jen 72,5 % osob (k
výraznému  poklesu  podílu  uchazečů bez  zdravotních  obtíží  došlo  především  mezi
krátkodobě nezaměstnanými, a to o 15,3 p. b., zatímco mezi dlouhodobě nezaměstna-
nými snížení tohoto podílu bylo méně znatelné, šlo jen o 6 p. b.). V roce 2016 přitom
vzrostl především podíl osob se zdravotním omezením či znevýhodněním, v souboru
dlouhodobě evidovaných pak i podíl osob částečně invalidních. Zřejmě v souvislosti se
zmíněným horším zdravotním stavem nezaměstnaných byl v roce 2016 zaznamenán
i o málo vyšší podíl uchazečů s dlouhodobou či opakovanou předchozí zkušeností

16  Jde o to, že pokud jeden nezaměstnaný absolvoval několik rekvalifikačních programů oborově podobných,
příbuzných nebo navazujících, byl do analýzy cílenosti zahrnut pouze jednou (ocitl se v jedné kategorii
rekvalifikačních programů, a protože nám šlo především o charakteristiky účastníků, nikoliv programů,
odhlédli jsme od toho, kolikrát se daný uchazeč v kategorii rekvalifikačních programů objevil). Naopak,
pokud uchazeč absolvoval více rekvalifikací s odlišným zaměřením, byl zahrnut do analýzy cílenosti vícekrát,
a to v různých kategoriích rekvalifikačních programů (opět nám šlo především o to ukázat, jaké jsou klíčové
charakteristiky účastníků v různých typech rekvalifikačních programů). Takových účastníků v obou
případech ale nebylo mnoho, šlo spíše o počty účastníků v řádech desítek.
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s nezaměstnaností (například 5 a více evidencí zaznamenalo v roce 2014 25,7 % všech
nezaměstnaných, v roce 2016 to bylo 29,2 % uchazečů). Mezi lety 2014 a 2016 došlo
k poklesu počtu dlouhodobě nezaměstnaných podle dat OKpráce o více než 74 tisíc osob,
přesto v celkovém podílu představovali lidé evidovaní na ÚP ČR déle než jeden rok stále
více než třetinu (v roce 2014 to bylo 36 %, v roce 2016 pak 34 % všech nezaměstna-
ných, srovnej Hora et al., 2018). Data tak opětovně potvrzují, že dlouhodobá
nezaměstnanost, mnohdy spojená se strukturálními problémy trhu práce, je i přes její
mírný pokles v posledních letech a celkově příznivý vývoj ekonomiky stále významným
problémem českého trhu práce.

Charakteristiky dlouhodobě nezaměstnaných také naznačují, že jde častěji o ženy
(téměř 55 % dlouhodobě nezaměstnaných žen ve srovnání se 47,2 % krátkodobě
evidovaných žen), osoby s nízkým vzděláním (téměř 72 % dlouhodobě nezaměstnaných
dosáhlo maximálně vyučení oproti 58,1 % stejné vzdělanostní skupiny mezi krátkodobě
nezaměstnanými) a horším zdravotním stavem (bez zdravotních problémů je 82,3 %
krátkodobě nezaměstnaných, ale jen 53,4 % dlouhodobě registrovaných uchazečů
o zaměstnání). Riziko dlouhodobé evidence také narůstá s věkem nezaměstnaných, a to
už od věkové skupiny 40–44 let. Pro nezaměstnané s delší dobou aktuální evidence je
pak příznačná i opakovaná dlouhodobá předchozí nezaměstnanost (i když v počtech
předchozích evidencí nejsou rozdíly mezi krátkodobě a dlouhodobě nezaměstnanými až
tak velké, celková kumulovaná doba všech předcházejících evidencí je výrazněji vyšší
v případě osob s dlouhou dobou aktuální evidence, tabulka č. 4.7.

Skupina dlouhodobě nezaměstnaných tak představuje pro veřejné služby
zaměstnanosti a politiku trhu práce přetrvávající výzvu. Zejména v době ekonomické
stabilizace je totiž vhodné zaměřit se na cílenou individuální práci s uchazeči, jejichž
dlouhodobá evidence je výrazem kumulovaných a mnohdy vzájemně propojených
problémů (Brown a Koettl, 2015).Opatření aktivní politiky trhu práce mohou za takových
okolností být více individualizované a šité na míru specifickým potřebám uchazečů, což
u dlouhodobě nezaměstnaných může vést k obnovení motivace pro zapojení na pracovní
trh. Na druhé straně, právě rekvalifikační programy jsou nezbytným nástrojem pro
prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti a snazší orientaci nezaměstnaných na trhu práce
(platí zejména pro mladé uchazeče a absolventy, lidi s nízkou kvalifikací nebo rodiče po
rodičovské dovolené, srovnej například Duell, 2012 nebo Meager, 2008). Každá cílová
skupina nezaměstnaných tak vyžaduje jiný charakter rekvalifikačního programu. 17

Z tohoto důvodu sledujeme v následujícím textu struktury účastníků rekvalifikací nejen
v  členění  na  rekvalifikace  zvolené  a  zabezpečované  ÚP  ČR,  ale  také  v  členění  podle
oborového zaměření rekvalifikací (viz tabulka č. 4.6). Zajímá nás tedy, zda a jak se liší
charakteristiky účastníků různých typů rekvalifikačních kurzů, respektive zda existují
nějaké významnější diference mezi účastníky těchto programů.

17  Evropská komise ve svém tematickém přehledu APZ z roku 2016 dokonce nabádá členské země EU
k efektivnímu využívání metody profilování při aplikaci nástrojů aktivní politiky trhu práce. Efektivní cílení
těchto nástrojů k různým skupinám nezaměstnaných je podle Evropské komise nezbytné, neboť „neexistuje
jedna konkrétní politika, která by se dala použít jako univerzální nástroj pro cílené zlepšení pracovních
vyhlídek všech nezaměstnaných“ (EC, 2016).
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Tabulka č. 4.7 Struktura nezaměstnaných v roce 2016

krátkodobě nezam. dlouhodobě nezam. celkem nezam.
počet podíl (%) počet podíl (%) počet podíl (%)

POHLAVÍ

ženy 260 364 47,2 155 184 54,7 415 548 49,7
muži 291 327 52,8 128 612 45,3 419 939 50,3
VZDĚLÁNÍ
základní 113 766 20,6 89 553 31,6 203 319 24,3

středošk. bez mat. 207 088 37,5 114 312 40,3 321 400 38,5

středošk. s mat. 159 949 29 60 056 21,2 220 005 26,3
vyšší odb. a VŠ 70 847 12,8 19 750 7 90 597 10,8
neuvedeno 41 0 125 0 166 0

VĚK
15–19 let 42 679 7,7 6 443 2,3 49 122 5,9
20–24 let 98 646 17,9 15 729 5,5 114 375 13,7
25–29 let 83 046 15,1 21 946 7,7 104 992 12,6
30–34 let 65 034 11,8 26 392 9,3 91 426 10,9

35–39 let 67 724 12,3 33 912 11,9 101 636 12,2

40–44 let 57 591 10,4 34 836 12,3 92 427 11,1
45–49 let 43 492 7,9 32 145 11,3 75 637 9,1
50–54 let 41 919 7,6 38 352 13,5 80 271 9,6

55–59 let 37 624 6,8 52 412 18,5 90 036 10,8

nad 60 let 13 936 2,5 21 629 7,6 35 565 4,3

ZDRAVOTNÍ STAV
dobrý 453 866 82,3 151 615 53,4 605 481 72,5
zdravotní omezení, znevýhod. 45 251 8,2 68 515 24,1 113 766 13,6

částečná invalidita (I. stupeň) 21 946 4 37 401 13,2 59 347 7,1

plná invalidita (II. a III. stupeň) 10 447 1,9 22 126 7,8 32 573 3,9

neuvedeno 20 181 3,7 4 139 1,5 24 320 2,9
POČET PŘEDCHOZÍCH EV.
jen sledovaná ev. 126 187 22,9 47 460 16,7 173 647 20,8

1 předchozí ev. 89 340 16,2 44 139 15,6 133 479 16

2 předchozí ev. 73 336 13,3 41 080 14,5 114 416 13,7

3 předchozí ev. 58 834 10,7 35 613 12,5 94 447 11,3
4 předchozí ev. 46 708 8,5 28 927 10,2 75 635 9,1
5+ předchozích ev. 157 286 28,5 86 577 30,5 243 863 29,2

CELK. DÉLKA PŘEDCH. EV.
bez předch. ev. 126 300 22,9 47 478 16,7 173 778 20,8
krátkod. ev. (1–90 dnů) 46 632 8,5 13 654 4,8 60 286 7,2
středněd. ev. (91–365 dnů) 112 346 20,4 38 783 13,7 151 129 18,1
dlouhod. ev. (366+ dnů) 266 413 48,3 183 881 64,8 450 294 53,9
DÉLKA SOUČASNÉ EVIDENCE
krátkod. ev. (0–90 dnů) 191 859 23 0 0 191 859 23
středněd. ev. (91–365 dnů) 359 832 43,1 0 0 359 832 43,1
dlouhod. ev. (366+ dnů) 0 0 283 796 34 283 796 34

celkem 551 691 100 283 796 100 835 487 100

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Rozsah a struktura rekvalifikačních programů v roce 2016

Data systému OKpráce (tabulka č. 4.8) ukazují, že v roce 2016 prošlo
rekvalifikacemi necelých 17 tisíc osob, tj. 2 % všech nezaměstnaných, kteří byli
evidováni na ÚP ČR k 1. 1. 2016 nebo se kdykoliv v průběhu roku zaevidovali. Oproti
roku 2014 tak došlo k výraznému poklesu počtu rekvalifikovaných, a to více než o třetinu
(v roce 2014 zachytila data systému OKpráce celkem 27 158 rekvalifikovaných
uchazečů,  Hora  et  al.,  2018).  Pokles  počtu  účastníků rekvalifikací  byl  přitom  patrný
zejména u rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR, které realizují samy KoP ÚP ČR
(z 21 446 účastníků v roce 2014 na 10 376 účastníků v roce 2016, Hora et al., 2018).
Na klesajícím počtu účastníků programů pracovního výcviku a vzdělávání se projevil
celkový úbytek počtu nezaměstnaných (včetně dlouhodobě evidovaných) a také změny
ve strategiích veřejných služeb zaměstnanosti odpovídající zvyšující se poptávce po
pracovní  síle.  Přesto,  že  od  roku  2015  je  patrný  pokles  významu  rekvalifikačních
programů ve struktuře opatření aktivní politiky trhu práce, prošla jimi v roce 2016 více
než čtvrtina všech účastníků opatření aktivní politiky trhu práce.

V celkovém pohledu na rekvalifikace v roce 2016 se oproti roku 2014 projevily
mírné diference ve struktuře účastníků související patrně s ekonomickým vývojem
a drobnou změnou celkové struktury uchazečů o zaměstnání – v roce 2016 bylo mezi
účastníky rekvalifikací o něco více vysokoškoláků, naopak ubylo celkem výrazně osob
bez zdravotních problémů (72,6 % v roce 2016 oproti 83 % v roce 2014) a mírně stoupl
rovněž  podíl  osob  s  delší  či  vícečetnou  předchozí  nezaměstnaností.  Poslední  dvě
jmenované charakteristiky mohou ukazovat na skutečnost, že v době ekonomického
rozvoje je více příležitostí pro výcvik a vzdělávání znevýhodněných uchazečů (veřejné
služby zaměstnanosti mají možnost více s těmito uchazeči pracovat a uchazeči mohou
být více motivováni k zapojení do rekvalifikačních programů s ohledem na lepší vyhlídky
na trhu práce).

Srovnání struktury účastníků zvolených a rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR
ukazuje na některá specifika, která se projevila už v roce 2014. Je totiž zřejmé, že do
zvolených rekvalifikací  častěji  nastupují  muži  (55,3 %), mladí  lidé do 35 let  (celkem
47,3 %) a osoby bez vážnějších zdravotních problémů (83,1 %). Naopak, v rekvalifika-
cích  zabezpečovaných  ÚP  ČR  převažují  starší  lidé  (výraznější  rozdíly  jsou  patrné
zejména ve skupinách osob nad 50 let, kdy rekvalifikací zabezpečovaných ÚP se
účastnilo  22,6  %  osob  a  zvolených  rekvalifikací  jen  13,6  %  nezaměstnaných  z  této
věkové kohorty), ženy (54,9 %) a osoby se zdravotním postižením (15,2 % zdravotně
znevýhodněných a dalších 10,2 % osob s částečných nebo plným invalidním důchodem).
Trochu překvapivě se v roce 2016 neprokázal příliš velký rozdíl mezi účastníky zvolených
rekvalifikací  a  rekvalifikací  zabezpečovaných  ÚP  ČR  s  ohledem  na  jejich  historii
v nezaměstnanosti (mezi účastníky rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR je mírně více
uchazečů s vícečetnými předchozími evidencemi a nepatrně delší dobou jejich trvání).
Naopak, ve srovnání s rokem 2014 došlo k výraznějšímu vyrovnání podílu obou pohlaví
v jednotlivých typech rekvalifikačních programů (například muži tvořili v roce 2014 63
%  z  celkového  počtu  účastníků zvolených  rekvalifikací  a  37  %  z  celkového  počtu
účastníků rekvalifikací  zabezpečovaných ÚP ČR, v roce 2016 už to bylo „jen“ 55,3 %
u zvolených, respektive 45,1 % u zabezpečovaných rekvalifikací).

Co se týká načasování intervencí, lze obecně říci, že do rekvalifikací nastupují
lidé dříve než do jiných opatření aktivní politiky trhu práce (například do tří měsíců od
začátku evidence vstoupila v roce 2016 do programu pětina účastníků rekvalifikací, ale
jen necelá desetina účastníků jiných nástrojů aktivní politiky). Oba typy rekvalifikací
bývají nejčastěji poskytovány v časovém rozmezí 3–12 měsíců od zaregistrování
nezaměstnaného  na  ÚP  ČR  (týká  se  53  %  účastníků obou  typů programů).  Do
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rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR vstupují o něco častěji  uchazeči  i  po delší době,
která uplyne od registrace (osoby, jejich současná evidence před vstupem do rekvalifi-
kačního programu je delší než jeden rok, tvoří v rekvalifikacích zabezpečovaných ÚP ČR
skoro pětinu všech účastníků, což je o 5,5 p. b. více než v případě účastníků zvolených
rekvalifikací).

Tabulka č. 4.8 Struktura účastníků rekvalifikací a jiných programů APZ v roce
2016

POHLAVÍ (%)
rekval.
zabezp.
ÚP ČR

rekval.
zvolená

rekval.
celkem

jiný
program

APZ

bez účasti
v APZ

ženy 54,9 44,7 51 55,3 49,3

muži 45,1 55,3 49 44,7 50,7

celkem N (= 100 %) 10 376 6 785 16 983 49 406 769 098
VZDĚLÁNÍ (%)
základní 13,4 12,9 13,2 24,6 24,6
středošk. bez mat. 34 32,9 33,6 37,5 38,6

středošk. s mat. 39,7 39,1 39,4 27,7 26

vyšší odb. a VŠ 12,9 15,1 13,8 10,2 10,8
neuvedeno 0 0 0 0 0
celkem N (= 100 %) 10 376 6 785 16 983 49 406 769 098

VĚK (%)
15–19 let 2,7 2,1 2,5 5,5 6

20–24 let 11,8 15,8 13,3 15,1 13,6
25–29 let 11,4 15,5 13 11,5 12,6
30–34 let 11,1 13,9 12,2 9,3 11

35–39 let 15,2 15,7 15,4 11,4 12,1

40–44 let 14,1 13,6 13,9 10,5 11

45–49 let 11,1 9,8 10,6 8,5 9,1
50–54 let 12,7 8,4 11 12,7 9,4
55–59 let 8,6 4,5 7 12,7 10,7

nad 60 let 1,3 0,7 1,1 2,8 4,4

celkem N (= 100 %) 10 376 6 785 16 983 49 406 769 098
ZDRAVOTNÍ STAV (%)
dobrý 72,6 83,1 76,7 70,8 72,5
zdravotní omezení, znevýh. 15,2 9,6 13,1 15,5 13,5

částečná inval. (I. st.) 7,3 3,4 5,8 8 7,1

plná inval. (II. a III. st.) 2,9 1,7 2,4 3,6 3,9
neuvedeno 2 2,2 2,1 2,1 3
celkem N (= 100 %) 10 376 6 785 16 983 49 406 769 098
POČET PŘED. EV. (%)
jen sledovaná ev. 18,2 19,1 18,5 18,9 21

1 předchozí ev. 17,1 18,5 17,7 15,6 16
2 předchozí ev. 15,9 14,5 15,3 13,2 13,7
3 předchozí ev. 12 12,3 12,1 11,4 11,3

4 předchozí ev. 9,8 9,7 9,7 9,1 9

5+ předchozích ev. 27 25,8 26,6 31,8 29,1

celkem N (= 100 %) 10 376 6 785 16 983 49 406 769 098
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pokračování tabulky

CELK. DÉLKA PŘED. EV. (%)
rekval.
zabezp.
ÚP ČR

rekval.
zvolená

rekval.
celkem

jiný
program

APZ

bez účasti
v APZ

bez předch. ev. 18,2 19,1 18,6 18,9 21
krátkod. ev. (1-90 dnů) 7,9 9,3 8,5 6,2 7,3
středněd. ev. (91-365 dnů) 20,9 23,5 21,8 15,7 18,2

dlouhod. ev. (366+ dnů) 53 48,1 51,1 59,3 53,6

celkem N (= 100 %) 10 376 6 785 16 983 49 406 769 098
DÉLKA SOUČASNÉ
(PŘEDPROGRAMOVÉ)
EVIDENCE18

krátkod. ev. (0-90 dnů) 23,2 29,5 25,5 7,6 24,5
středněd. ev. (91-365 dnů) 53,8 53,1 53,5 58,4 42,1
dlouhod. ev. (366+ dnů) 23 17,5 20,9 34 33,4

celkem N (= 100 %) 10 376 6 785 16 983 49 406 769 098

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016

Účastníci rekvalifikačních programů zabezpečovaných ÚP ČR

V roce 2016 prošlo rekvalifikačními programy standardně zabezpečovanými ÚP
ČR celkem 10 376 uchazečů, tj. 61 % všech účastníků rekvalifikací. Analýza dat systému
OKpráce (tabulka č. 4.9 a další tabulky P.2 – P.5 v příloze) ukázala, že největší podíl
účastníků rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR podstoupil výcvik a vzdělávání ve čtyřech
kategoriích programů:

(a) v programech zaměřených na rozvoj počítačových dovedností, šlo přitom převážně
o výcvik v základních dovednostech práce na PC (celkem 2 555 osob, tj. 24,6 %
všech účastníků rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR),

(b) v kurzech orientovaných na specifické dovednosti v průmyslových odvětvích,
zejména šlo o získání svářečských, strojnických a jiných odborných průkazů (celkem
2 088 osob, tj. 20,1 % všech účastníků rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR),

(c) v programech cílených na získání znalostí a dovedností v ekonomických a adminis-
trativních činnostech, zejména v účetnictví (celkem 1 743 osob, tj. 16,8 % všech
účastníků rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR),

(d) v kurzech zaměřených na oblast služeb, převážně sociálních (celkem 1 300 osob,
tj. 12,5 % všech účastníků rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR).

S ohledem na oborovou rozmanitost zmíněných rekvalifikačních programů
prokázala data také poměrně významné rozdíly v zacílení těchto kurzů. Programy
rozvoje počítačových dovedností (ať už těch základních nebo v určité míře i specifických)
byly v roce 2016 převážně doménou žen (ty tvořily téměř 73 % účastníků těchto kurzů,
index cílenosti 1,5), a to především ve středních a vyšších věkových kategoriích (lidé ve
věku 35-59 let tvořili více než dvě třetiny všech účastníků, index cílenosti rekvalifikací
zaměřených na počítačové dovednosti se v těchto skupinách pohyboval nad hodnotou

18  Délka aktuální/současné evidence je u účastníků rekvalifikací a jiných opatření aktivní politiky trhu práce
sledována  od  registrace  na  ÚP  ČR  po  vstup  do  rekvalifikace  nebo  jiného  programu  APZ  (proto  také
předprogramová evidence). U nezaměstnaných, kteří žádným programem aktivní politiky neprošli, je
sledována jejich aktuální současná nezaměstnanost od registrace po poslední den evidence v roce 2016
(pokud v roce 2016 evidenci nezaměstnaných neukončili, je za poslední den, od něhož délku současné
evidence vypočítáváme, považován 31. prosinec 2016).
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1,  v  případě skupiny  osob  ve  věku  50-54  let  dokonce  na  hodnotě 1,7).  Častěji  mezi
účastníky tohoto typu vzdělávacích programů patřili lidé s alespoň středoškolským
vzděláním s maturitou (43,4 % všech účastníků, index cílenosti 1,7) a také uchazeči
s dřívější, ale spíše krátkodobou, zkušeností s nezaměstnaností (v jejich předchozí
pracovní historii se již období nezaměstnanosti vyskytlo, nejčastěji dvakrát – index
cílenosti  1,3,  šlo  ale  spíše  o  nezaměstnanost  krátkodobou  trvající  méně než  1  rok  –
index cílenosti na tuto skupinu nezaměstnaných 1,2). Polovina účastníků vstoupila do
programu mezi 3. a 12. měsícem evidence, další třetina po uplynutí 12 měsíců (index
cílenosti 0,9). Jako významná se v tomto typu rekvalifikací zabezpečovaných ÚP vyjevila
také skupina osob se zdravotním omezením nebo znevýhodněním, případně osob
částečně invalidních. Jejich podíl (34 %) v tomto programu dosáhl druhé nejvyšší
hodnoty při srovnání podílů účastníků jednotlivých typů zabezpečovaných rekvalifikací
– dosáhl celé třetiny všech účastníků (index cílenosti 1,5, respektive 1,4; vyšší podíl
nezaměstnaných s nějakým typem zdravotního omezení, znevýhodnění nebo invalidního
důchodu se objevil už jen v rekvalifikacích zaměřených na práce v oblasti zemědělství,
zahradnictví a ostrahy).

Zcela odlišné/opačné charakteristiky převažovaly u účastníků rekvalifikací zamě-
řených na specifické dovednosti v průmyslových odvětvích.  Šlo  totiž  zejména  o
programy poskytující certifikát pro výkon specifických profesí (svářečský nebo strojní
průkaz),  profesní  rekvalifikace  pro  dělnické  profese  nebo  programy  cílené  do  oblasti
stavebnictví, strojírenství, ale také obchodu, skladování a logistiky. Účastníky těchto
programů tak  byli  v  naprosté  většině muži  (88,8  %,  index  cílenosti  1,8),  lidé  se
vzděláním nejvýše na úrovni vyučení (70,9 %, index cílenosti vyšší než 1) a mladší
věkové skupiny (například mladí lidé ve věku do 25 let tvořili téměř čtvrtinu všech
účastníků programů rekvalifikací  pro průmysl,  index cílenosti  1,3).  Poměrně často se
tohoto typu rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR účastnili také lidé s častou a relativně
dlouhodobou předchozí nezaměstnaností (mnohdy měli tito uchazeči za sebou již
nejméně 5 předchozích evidencí – 35,6 % a index cílenosti 1,2, jejichž kumulovaná
délka byla delší než 1 rok – 58,4 % a index cílenosti 1,1). Šlo však převážně o osoby
bez zdravotních problémů (78,9 %, index cílenosti 1,1). Z hlediska načasování
intervence byl tento typ programu velmi často zaměřen na uchazeče s krátkou nebo
střední dobou evidence (podíl účastníků s krátkou, tedy maximálně tříměsíční dobou
evidence  před  vstupem  do  programu,  dosáhl  jedné  třetiny,  tedy  jedné  z  nejvyšších
hodnot v rámci všech kategorií rekvalifikačních programů zabezpečovaných ÚP ČR).

Kurzy zaměřené na znalosti a dovednosti v ekonomických a administrativních
činnostech byly  strukturou  svých  účastníků velmi  podobné  programům  pro  rozvoj
počítačových  dovedností.  Byly  tedy  ponejvíce  příležitostí  pro  ženy  (91,9  %,  index
cílenosti 1,8) se středoškolským vzděláním s maturitou (68,5 %, index cílenosti 2,6) či
vysokoškolským vzděláním (26,3 %, index cílenosti 2,4). Šlo současně o ženy spíše
středního věku mezi 25–50 lety (nejvíce zastoupena byla věková skupina 35–44 let, tj.
35,8 % a index cílenosti 1,6, respektive 1,5) a uchazeče s žádnou nebo jen epizodickou
zkušeností s dřívější evidencí na ÚP ČR (jedna pětina účastníků tohoto typu zabezpe-
čovaných rekvalifikací se v roce 2016 ocitla na ÚP ČR vůbec poprvé, další dvě pětiny
pak měly ve své historii maximálně dvě zkušenosti s nezaměstnaností, průměrně index
cílenosti 1,2). Také aktuální délka nezaměstnanosti před vstupem do rekvalifikace byla
pro účastníky tohoto typu programu spíše kratší (do 1 roku, index cílenosti 1,3). Klíčovou
charakteristikou, která významně v roce 2016 odlišovala účastníky programů zaměře-
ných  na  znalosti  a  dovednosti  v  ekonomických  a  administrativních  činnostech  od
účastníků kurzů počítačových dovedností, byl zdravotní stav – ten byl u osob, které
navštěvovaly kurzy v oblasti ekonomických a administrativních činností, výrazně lepší
(81,5 % z nich nevykazovalo žádné zdravotní problémy, naopak, zastoupení osob se
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zdravotním omezením nebo invalidním důchodem v tomto typu rekvalifikačních
programů bylo značně podhodnoceno, viz indexy cílenosti 0,4–0,7).

Také programy pro rozvoj služeb cílily hlavně na ženy (89,8 %, index cílenosti
1,8). Je to pochopitelné, neboť z velké části šlo o kurzy zaměřené na služby v sociální
oblasti (celkem 767 účastníků) a osobní služby související s péčí o tělo, kosmetikou,
manikúrou či pedikúrou (celkem 204 účastníků). Naprostá většina účastníků těchto
programů dosáhla středoškolského vzdělání (bez maturity i s maturitou, celkem 76,5 %,
index cílenosti 1, respektive 1,5) a disponovala dobrým zdravotním stavem (78,3 %,
index cílenosti 1,1). Věkové rozložení účastníků těchto programů bylo vcelku rovno-
měrné s výjimkou dvou prvních a dvou posledních věkových kategorií (index cílenosti
se pohyboval mezi 0,9 a 1,5). Podobně jako v případě programů zaměřených na rozvoj
specifických dovedností v průmyslových odvětvích, byly i kurzy v oblasti služeb zacíleny
převážně na uchazeče s opakovanou a spíše delší zkušeností s nezaměstnaností (21 %
všech účastníků strávilo již dříve v registru ÚP ČR 3–12 měsíců a 60,6 % dokonce více
než 12 měsíců). Do programu nastupovali uchazeči nejčastěji mezi 3. a 12. měsícem
aktuální evidence.

Další typy rekvalifikačních programů (rekvalifikace zaměřené na práce v země-
dělství, zahradnictví nebo ostraze; kurzy v oblasti dopravy zajišťující získání řidičských
oprávnění; programy přípravy na podnikání a jiné (ostatní) typy rekvalifikací) patřily
k méně navštěvovaným v rámci rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR. Počet nezaměst-
naných navštěvujících tyto programy se v roce 2016 pohyboval v počtech do tisíce
účastníků (viz tabulky P.2–P.3 v příloze). Přesto, i v těchto programech lze vysledovat
zajímavé okolnosti v jejich zacílení. Například, všechny zmíněné kurzy, s výjimkou
programů přípravy na podnikání, jsou více zaměřeny na muže než na ženy, což patrně
souvisí s vyšším podílem žen v početnějších programech, typu kurzů počítačových
či ekonomických a administrativních dovedností a dovedností v oblasti sociálních
a osobních služeb.

Kurzy pro získání řidičských oprávnění jsou charakteristické tím, že směřují
výrazněji k lidem se středoškolským vzděláním, ať už s maturitou či bez ní (index
cílenosti v obou případech 1,2 a celkem 78,4 % všech účastníků tohoto typu programu),
bez zdravotních problémů (83,7 %, index cílenosti 1,2), s opakovanou ale spíše krátkou
či středně dlouho trvající předchozí nezaměstnaností. Častěji jsou v těchto kurzech
zastoupeni lidé mladších a středních věkových kategorií (nejčastěji však ve věku 20–30
let).  Stejně jako do kurzů zaměřených na rozvoj  dovedností  pro průmysl,  i  do těchto
programů nastupovali nezaměstnaní často velmi záhy po zaevidování na ÚP ČR (třetina
do tří měsíců od registrace, index cílenosti 1,3).

Programy přípravy k podnikání navštěvovalo v roce 2016 celkem 444 osob,
většinou žen (60,1 %, index cílenosti  1,2).  Šlo převážně o uchazeče bez zdravotních
problémů a omezení (79,5 %, index cílenosti 1,1) a nejčastěji o osoby ve věku 25–40
let (celkem 53,1 %). Specifikum tohoto typu programu je v zacílení na středně a více
kvalifikované osoby (středoškoláků s maturitou bylo mezi účastníky 41,9 %, tj. index
cílenosti 1,6, vysokoškoláků pak dalších 29,1 %, tj. index cílenosti 2,7), které zřejmě
(krom vyšší a někdy specifické kvalifikace) disponují častěji i jistou mírou „ekonomického
talentu“.  Tento  program  také  vykázal  největší  podíl  osob  se  střední  dobou  aktuální
předprogramové evidence (63,5 %, index cílenosti 1.5).

Velmi zajímavé bylo v roce 2016 také složení účastníků programů orientovaných
na oblast bezpečnosti práce, ochrany majetku a osob a také zemědělství, zahradnictví
a lesnictví. Jimi prošlo celkem 675 osob s méně příznivými sociodemografickými
charakteristikami – téměř 80 % z nich dosáhlo maximálně vyučení (index cílenosti 1,5),
53,2 % bylo starších 50 let (index cílenosti nad hodnotou 2) a naprostá většina z nich
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byla evidována jako skupina osob se zdravotním omezením (30,2 %, index cílenosti
2,2) nebo s uznaným statusem invalidního důchodce (invaliditu prvního stupně
prokázalo 26,2 %, tj. index cílenosti 3,7 a invaliditu druhého a třetího stupně dalších
12,3  %  všech  účastníků tohoto  typu  rekvalifikací,  tj.  index  cílenosti  3,2).  Lze  tedy
konstatovat, že programy zaměřené na ostrahu, ochranu majetku a případně kurzy
směřované do oblasti  zemědělství  jsou ze všech programů nejvíce zacíleny na osoby
s výraznými bariérami v přístupu na trh práce, často kumulovanými. Při umísťování
uchazečů do tohoto typu rekvalifikací ÚP ČR také častěji, než u jiných typů programů
vyčkávají delší dobu (podíl osob s aktuální délkou evidence před vstupem do programu
delší než 1 rok byl v roce 2016 více než 35 %).

Rekvalifikační  programy  zahrnuté  do  kategorie  jiné  (ostatní) mají povětšinou
charakter nespecifických kurzů (absolvovalo je 206 nezaměstnaných), programů pro
rozšíření kvalifikace (360 účastníků) a jiných rekvalifikací (295 účastníků). Jde tedy
převážně o programy bez specifického profesního zaměření, čemuž odpovídá i skladba
jejich účastníků. Víceméně rovnoměrně jsou v těchto programech zahrnuty jak ženy,
tak  muži,  všechny  věkové  kategorie  (krom  dvou  zcela  krajních)  a  také  vzdělanostní
složení účastníků těchto kurzů je méně polarizované (i když nejčastěji se těchto
programů účastní středoškoláci, jak s maturitou, tak bez ní – celkem 69,5 %, index
cílenosti 1,4, respektive 0,9). Jde častěji o nezaměstnané bez jakýchkoliv zdravotních
problémů (73,2 %, index cílenosti 1), i když velmi dobře jsou tyto programy zacíleny i
na invalidní osoby (8,4 % účastníků s uznaným prvním stupněm invalidity a 4,6 %
účastníků s uznaným druhým nebo třetím stupněm invalidity, v obou případech index
cílenosti 1,2). Byť tyto rekvalifikace směřují z větší části k nezaměstnaným s žádnou
nebo jen krátkodobou předchozí zkušeností s nezaměstnaností (a také krátkou dobou
stávající  předprogramové  evidence),  jsou  relativně dobře  zacíleny  i  na  osoby,  které
ve své pracovní historii mají už i vícečetné evidence (indexy cílenosti se pohybují mírně
pod hodnotou 1).

Analýza souboru účastníků různých typů rekvalifikačních programů standardně
zabezpečovaných ÚP ČR ukázala, že i zabezpečované formy rekvalifikací z velké části
směřují k rozvoji konkrétních profesních znalostí a dovedností uchazečů. Nicméně 35 %
všech programů realizovaných v rámci zabezpečovaných rekvalifikací tvoří nespecifické
kurzy, které mají do značné míry aktivizační charakter. U těchto kurzů není předpoklad
přímé vazby na získání zaměstnání (kromě výše zmíněných nespecifických či rozšiřují-
cích  programů se  jedná  např.  o  kurzy  základů práce  na  PC  nebo  účetnictví
a administrativy pro matky po rodičovské dovolené); pracovníci ÚP u nich přikládají
význam spíše nepřímým efektům v podobě rozvoje sociálních kontaktů, zvýšení
sebevědomí či zlepšení možností při samostatném hledání práce (např. přes pracovní
portály, sepsání životopisu). Nabídka účasti v rekvalifikaci tedy v těchto případech
směřuje k lidem, kteří jsou na trhu práce znevýhodnění a kteří mají horší vyhlídky
na začlenění na trh práce.

„… máme taky rekvalifikace na obsluhu osobního počítače a tam nemůžeme
očekávat, že nám ty lidi nastoupí, nicméně v současné době je tato gramotnost
klíčová, tu potřebuje skoro každý, takže my se snažíme tím ty lidi prohnat, aby se
nemohli vymlouvat na to: já neumím s počítačem, já nemůžu tam nastoupit.“
(fokusní skupina 8/2017, pracovník ÚP ČR)

V případě zabezpečovaných rekvalifikací se navíc pracovníci ÚP někdy setkávají
s alternativní motivací k účasti: nejčastěji byla zmiňována finanční motivace v podobě
vzniku nároku na podporu při rekvalifikaci, ale také zájem o osobnostní rozvoj bez vazby
na zaměstnanost či o vyplnění volného času v době nezaměstnanosti (kvalifikace
„do zálohy“).
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„Většina lidí v zabezpečovaných rekvalifikacích opravdu tam šla kvůli tomu, že se
hnedka ptali, jestli tam budu mít podporu, jakou podporu, jak dlouho, co se jim
všechno zaplatí a tak. A na konci všeho nám pak řekli, ono to stejně bylo k ničemu,
ale to, pro co tam šli, to si splnili.“ (fokusní skupina 14/2017, pracovník ÚP ČR)

Přestože také do zabezpečovaných rekvalifikací vstupují vysoce motivovaní
a schopní uchazeči, u nichž je po absolvování kurzu vysoká pravděpodobnost nástupu
do zaměstnání, jejich podíl je – ve srovnání se zvolenými rekvalifikacemi – pravděpo-
dobně podstatně nižší.

Tabulka č. 4.9 Počty účastníků jednotlivých typů/kategorií rekvalifikací v roce
2016

základní kategorie sloučené kategorie R zabezp.
ÚP ČR zvol. R

rekvalifikace
pro průmysl

hornictví, hutnictví, slévárenství 1 2
textil a oděvnictví 4 16

zpracování dřeva, papíru 29 14
potravinářství, chemie 10 20
stavebnictví, strojírenství 283 138
elektrotechnika, odborná způsobilost
v elektrotechnice, telekomunikace 136 30

profesní rekvalifikace – pro D 126 0

svářečské, strojnické a jiné odborné průkazy 1 172 563
obchod, skladování, logistika 334 104
celkem 2 088 908

zemědělství,
zahradnictví, ostraha

zemědělství, zahradnictví a lesnictví 75 139
bezpečnost práce, ochrana majetku a osob 600 128

celkem 675 274

řidičská oprávnění
a doprava

doprava 115 81
řidičské průkazy, vč. Profesní způsobilosti 818 2 192
celkem 888 2 318

ekonomika a THP

profesní rekvalifikace – pro THP 139 0
ekonomika, administrativa, personalistika 622 220
účetnictví 1 019 353
celkem 1 743 591

služby

provozní služby (chůva, hospodyně, úklidový
pracovník…) 92 101

osobní služby (péče o tělo, kosmetika, manikúra,
pedikúra…) 204 715

gastronomie, hotelnictví a turismus 147 133
zdravotnictví 67 182
sociální oblast 767 447
výchova a vzdělávání 23 83
sport 2 152

ochrana životního prostředí 0 5
celkem 1 300 1 813
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pokračování tabulky

základní kategorie sloučené kategorie R zabezp.
ÚP ČR zvol. R

PC a IT

kurz IT 185 0
počítačové rekvalifikace – základní dovednosti 1 605 59
počítačové rekvalifikace – specializované
dovednosti 795 307

celkem 2 555 407

příprava k podnikání
příprava k podnikání 444 57
celkem 444 63

jiné (ostatní)
rekvalifikace

ČJ pro cizince 54 7

specializovaný kurz pro OZP v PR 18 0
nespecifická rekvalifikace 206 0
odborný rozvoj 0 20
rozšíření kvalifikace 360 0
jiná rekvalifikace 295 584

celkem 933 620
CELKEM 10 626 6 994

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016

Účastníci zvolených rekvalifikačních programů

Podíl zvolených rekvalifikací v roce 2016 ve srovnání s rokem 2014 výrazněji
poklesl, přesto tento typ rekvalifikačních programů podstoupila více než třetina všech
účastníků rekvalifikací (šlo o 6 785 osob, tj. 39 %; tabulka č. 4.9). Také mezi zvolenými
rekvalifikacemi některé programy dominovaly (tabulky P.6 – P.9 v příloze). Šlo na jedné
straně o programy, které byly vyššími počty účastníků zastoupeny i mezi rekvalifikacemi
zabezpečovanými ÚP ČR (tj. rekvalifikace zaměřené na rozvoj služeb, jimiž prošlo 1 813
nezaměstnaných, tj. 26,7 % všech účastníků zvolených rekvalifikací a také programy
orientované na získání specifických dovedností v průmyslových odvětvích, jichž se
zúčastnilo celkem 908 osob, tj. 13,4 % všech účastníků zvolených rekvalifikací). Největší
počet účastníků však zaznamenaly programy, jejichž výsledkem bylo získání řidičských
nebo  jiných  odborných  oprávnění  (celkem  2  318  osob,  tj.  34,2  %  všech  účastníků
zvolených rekvalifikací).

Právě programy  zaměřené  na  oblast  dopravy  a  získání  řidičských  oprávnění
vykázaly  největší  specifika  ve  struktuře  účastníků.  V  naprosté  většině šlo  o  muže
(91,2  %,  index  cílenosti  1,8),  zdravé  (85,9  %,  index  cílenosti  1,2),  mladé  (55,7  %
účastníků bylo ve věkovém rozmezí 20–34 let, index cílenosti se pohyboval mezi 1,2
a 1,8) a středoškolsky vzdělané (středoškolského vzdělání bez maturity dosáhlo 45,7 %
a maturitního vzdělání dalších 29,8 % účastníků, indexy cílenosti 1,2, respektive 1,1).
Většinu těch, kteří participovali na programech zaměřených na oblast dopravy a získání
řidičských oprávnění, tvořili lidé s opakovanou, často i více než pětinásobnou, zkušeností
s  nezaměstnaností  (i  když délka jejich stávající  evidence před vstupem do programu
byla spíše kratší – 35,2 % z nich nastoupilo do programu po uplynutí nejvýše tří měsíců
od registrace, index cílenosti 1,5). Charakteristiky účastníků tohoto typu programu
v rámci zvolených rekvalifikací jsou tak v mnohém shodné s charakteristikami stejných
programů realizovaných v rámci rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR.

Vcelku podobné je také složení účastníků kurzů orientovaných na výkon specific-
kých profesí v průmyslu, mezi nimiž dominují opět (stejně jako v případě rekvalifikací
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zabezpečovaných ÚP ČR) programy, jejichž výstupem je svářečský, strojnický nebo jiný
odborný průkaz (celkem 563 osob, tj. 62 % všech účastníků rekvalifikací pro průmysl).
S ohledem na celkové počty účastníků je pak rozdíl mezi zabezpečovanými a zvolenými
rekvalifikacemi v oblasti průmyslu v tom, že rekvalifikace zabezpečované ÚP ČR se více
zaměřují na programy profesních rekvalifikací pro dělnické profese, zatímco zvolené
rekvalifikace častěji vzdělávají uchazeče v méně poptávaných oborech, např. v potravi-
nářském a chemickém průmyslu nebo v oblasti textilní výroby a oděvnictví. Obecně lze
říci, že rekvalifikace zaměřené na rozvoj dovedností potřebných v oblasti průmyslové
výroby  jsou  opět  zacíleny  převážně na  muže  (87,8  %,  index  cílenosti  1,7),  osoby
s vyučením nebo středoškolským vzděláním s maturitou (43,2 %, respektive 29,7 %,
index cílenosti  v obou kategoriích 1,1),  lidi  bez zdravotních problémů (83,3 %, index
cílenosti 1,1) a uchazeče v mladším či středním věku (nejčastěji v rozmezí 20–50 let,
kdy index cílenosti u jednotlivých věkových kategorií je ve všech případech vyšší než
hodnota 1). U účastníků těchto programů je také patrná vyšší četnost předchozích
evidencí (více než 5 evidencí má za sebou více než třetina všech uchazečů, index
cílenosti 1,1) a celkově delší kumulovaná doba jejich trvání. Jen málo však vstupují
uchazeči do tohoto typu programu po uplynutí doby delší než 1 rok od registrace (týká
se to jen 14,8 % účastníků, index cílenosti 0,4). Ve srovnání s účastníky rekvalifikačních
programů zaměřených na rozvoj specifických dovedností v průmyslových odvětvích
zabezpečovaných standardně prostřednictvím ÚP ČR jsou účastníci těchto programů
v rámci zvolených rekvalifikací častěji i středního věku, jsou o něco vzdělanější
(respektive je mezi nimi mírně vyšší podíl středoškoláků s maturitou a téměř
dvojnásobný podíl vysokoškoláků) a mají o něco méně zdravotních problémů (je mezi
nimi o téměř 5 p. b. méně osob se zdravotním omezením nebo invalidním důchodem).

Účastníky kurzů orientovaných na rozvoj služeb byly v roce 2016 v převážné
většině ženy  (84,1  %,  index  cílenosti  1,7),  spíše  vzdělanější  (ve  46,8  %  šlo
o středoškolačky s maturitou, index cílenosti 1,8 a v dalších 13,3 % o vysokoškolačky,
index cílenosti 1,2), s dobrým zdravotním stavem (82,2 %, index cílenosti 1,1) a spíše
vícečetnými předchozími evidencemi (například více než 5 evidencí vykázala takřka
pětina všech účastníků těchto typů kurzů, index cílenosti 1,1). Z hlediska věku byli
v těchto programech nejčastěji zastoupeni lidé mezi 30 a 45 lety (celkem 48 %, index
cílenosti 1,4). Struktura účastníků těchto programů v rámci zvolených rekvalifikací tak
v podstatě odpovídá struktuře stejných programů v rámci zabezpečovaných rekvalifikací
(včetně načasování programu k účastníkům s nejvýše roční délkou nezaměstnanosti
před vstupem do rekvalifikace). Odlišnosti je však možné sledovat s ohledem na oborové
zaměření služeb a také v rozsahu těchto kurzů. V rámci zvolených rekvalifikací hrály
programy v oblasti služeb významnou úlohu – celkový počet jejich účastníků byl zhruba
o třetinu vyšší než v případě stejného typu kurzů zabezpečovaných prostřednictvím ÚP
ČR. Šlo přitom nejčastěji o programy v oblasti osobních, tj. kosmetických, pedikérských
či manikérských služeb a také služeb sportovních či výchovně-vzdělávacích. Oproti tomu
zabezpečované rekvalifikace v oblasti služeb se soustředily převážně na služby sociální,
což je zřejmě spojeno s přístupem ÚP ČR k zajišťování  rekvalifikačních kurzů formou
veřejné soutěže (viz kap. 2).

Co do počtu účastníků v rámci zvolených rekvalifikací na tom byly v roce 2016
podobně programy  rekvalifikací,  jež  lze  označit  jako „jiné (ostatní)“ (620 účastníků)
a kurzy specializující se na posílení dovedností a znalostí v oblasti ekonomiky
a administrativy (591 účastníků). Druhé jmenované cílily více na ženy (88,7 %, index
cílenosti 1,8) s nejméně středoškolským vzděláním (59,1 %, index cílenosti 2,2) nebo
vysokoškolským vzděláním (34,9 %, index cílenosti 3,2), ve věku mezi 25–45 lety
(celkem 67,4 %, indexy cílenosti v jednotlivých věkových kategoriích mezi hodnotou 1
a 2) a bez zdravotních obtíží  (86,3 %, index cílenosti  1,2).  Programy označené jako
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„jiné (ostatní)“ měly víceméně charakter kurzů rozšiřujících stávající kvalifikaci
účastníků.  Tím  se  odlišovaly  od  programů zařazených  do  kategorie  „jiné  (ostatní)“
v rámci rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR, které častěji směřovaly k nespecifickým,
na konkrétní profesi necíleným programům. Zvolené rekvalifikace zaměřené na rozšíření
kvalifikace navštěvovaly spíše ženy (62,9 %, index cílenosti 1,3), osoby s vyšším
vzděláním  (střední  školu  s  maturitou  absolvovalo  44,2  %  účastníků,  vyšší  odbornou
nebo vysokou školu pak dalších 34,8 % účastníků, indexy cílenosti 1,7, respektive 3,2),
dobrým zdravotním stavem (85,5 %, index cílenosti 1,2) a nejčastěji s maximálně
jednou dřívější evidencí na ÚP ČR (celá polovina účastníků tohoto typu programů). Pro
oba typy programů byl charakteristický vstup po uplynutí 3–12 měsíců od registrace
uchazeče na ÚP ČR (index cílenosti 1,3, respektive 1,4).

Kurzy v oblasti PC a IT si v průběhu roku 2016 zvolilo celkem 407 nezaměstna-
ných (tj. 6 % všech účastníků zvolených rekvalifikací), přičemž naprostá většina z nich
absolvovala  program  zaměřený  na  rozvoj  specifických  rozšiřujících  dovedností  v  této
oblasti. Je zřejmé, že počítačové kurzy jsou ve větším měřítku doménou rekvalifikačních
programů zabezpečovaných ÚP ČR, které – jak již bylo zmíněno – se orientují spíše na
rozvoj nespecifických, leč v současné době základních dovedností, jež mohou nezaměst-
naní uplatnit v rozličných profesích. Složení účastníků zvolených rekvalifikačních
programů v oblasti PC a IT tedy bylo zcela odlišné ve srovnání s účastníky tohoto typu
programu v rámci zabezpečovaných rekvalifikací. Podíl žen a mužů byl v tomto případě
víceméně vyrovnaný (index cílenosti na ženy 1,1 a na muže 0,9), častěji však byli
zastoupeni nezaměstnaní mladších a středních věkových kategorií (téměř 60 %
účastníků ve  věku  25–45  let,  indexy  cílenosti  s  hodnotou  vyšší  než  1)  a  lidé  s  vyšší
kvalifikací (téměř 50 % všech účastníků tohoto typu programu dosáhlo středoškolského
vzdělání  s  maturitou,  index cílenosti  1,9 a dalších 35,6 % účastníků dokonce vyššího
odborného či vysokoškolského vzdělání, index cílenosti 3,3). Čtvrtina uchazečů, kteří
prošli zvolenou rekvalifikací v oblasti PC a IT, byla v roce 2016 zaevidována na ÚP ČR
poprvé (index cílenosti 1,2). Nejčastěji přitom nezaměstnaní do tohoto typu programu
nastupovali po uplynutí 3–12 měsíců od registrace na ÚP ČR (60,7 %, index cílenosti
1,4). Podobně jako účastníci stejné kategorie programů v rámci rekvalifikací zabezpečo-
vaných ÚP ČR, také účastníci zvolených rekvalifikací zaměřených na rozvoj PC a IT
dovedností častěji vykazovali zdravotní problémy, ať už v podobě zdravotního znevý-
hodnění, nebo invalidního důchodu (u zabezpečovaných rekvalifikací to byla třetina,
u zvolených rekvalifikací čtvrtina všech účastníků programů zaměřených na oblast PC
a IT).

Programyorientované na oblast bezpečnosti práce, ochrany majetku a osob a také
zemědělství, zahradnictví a lesnictví nepatřily v roce 2016 mezi zvolenými rekvalifika-
cemi k nejnavštěvovanějším. Prošlo jimi jen 274 osob, tj. 4 % všech účastníků zvolených
rekvalifikací – polovina z nich si zvolila program zaměřený na zemědělství, druhá
polovina pak na služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany majetku a osob (na rozdíl
od rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR, kde služby spojené s ostrahou dominovaly).
Podobně jako v případě rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR, i u zvolených se ukázalo,
že programy zahrnuté do této kategorie cílily jednoznačně nejvíce na osoby s výraznými
(často  mnohočetnými)  bariérami  v  přístupu  na  trh  práce.  Šlo  především  o  špatný
zdravotní stav (16,8 % účastníků deklarovalo zdravotní omezení, index cílenosti 1,2
a dalších 21,5 % účastníků mělo status invalidních důchodců v 1.–3. stupni, index
cílenosti 1,9, respektive 2,1), nižší vzdělání (jen základního vzdělání dosáhla pětina,
index cílenosti 0,7 a maximálně vyučení celá polovina všech účastníků, index cílenosti
1,3) a vyšší věk (33,3 % účastníků ve věku nad 50 let, index cílenosti 1,4). S přihlédnu-
tím k těmto bariérám se pak relativně často v pracovní historii účastníků zvolených
rekvalifikací zaměřených na oblast zemědělství a ostrahy objevovala i opakovaná a spíše
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déle trvající dřívější nezaměstnanost (například více než pět předchozích evidencí
zaznamenala více než třetina všech účastníků, index cílenosti 1,2). Mezi účastníky tohoto
typu rekvalifikací byl současně i relativně vysoký podíl osob s dlouhou dobou aktuální
předprogramové evidence (27 %, index cílenosti 0,8).

Mezi nejméně atraktivní, respektive početně zastoupené kurzy v rámci zvolených
rekvalifikací patřily v roce 2016 programy přípravy na podnikání. Ty absolvovalo jen 63
uchazečů (tj. necelé 1 % všech účastníků zvolených rekvalifikací). Analýzu jejich složení
je tak třeba vnímat v kontextu takto malého počtu participantů. Ženy v tomto programu
představovaly větší část účastníků, konkrétně 65,1 % (index cílenosti 1,3). Téměř
výhradně se jednalo o uchazeče s maturitním nebo vysokoškolským vzděláním (téměř
90 % všech účastníků, index cílenosti 1,9, respektive 3,5). Ve větší míře byli zastoupeni
uchazeči mladší (46 % osob ve věku 25–35 let, index cílenosti 2) a ve středním věku
(33,3 % osob ve věku 35–45 let, index cílenosti 1,5). Ve srovnání s programy přípravy
na podnikání běžně zabezpečovanými ÚP ČR, byly tyto programy v rámci zvolených
rekvalifikací  ještě více  zaměřeny  na  osoby  zdravé  (podíl  účastníků bez  zdravotních
problémů byl v případě zvolených rekvalifikací o 3 p. b. vyšší než u zabezpečovaných
programů) a kvalifikované (podíl středoškoláků s maturitou a vysokoškoláků byl
u zvolených rekvalifikačních programů přípravy na podnikání o celých 18 p. b. vyšší než
v případě stejně zaměřených rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR).

Účastníci rekvalifikací ze specifických znevýhodněných skupin

Diference ve struktuře účastníků rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR a zvole-
ných rekvalifikací, které jsme podrobně popsali výše, potvrzují i data, jejichž prostřed-
nictvím je možné sledovat zastoupení nezaměstnaných z tzv. specifických rizikových/
znevýhodněných skupin v jednotlivých kategoriích rekvalifikačních programů.19

Z tabulek č.  P.10–P.13 v příloze je patrné,  že z rizikových skupin uchazečů se
rekvalifikací nejčastěji účastní osoby starší 50 let, rodiče pečující o děti do 15 let věku
a  lidé  se  zdravotním  postižením.  Je  přitom  zřejmé,  že  ve  větší  míře  se  uchazeči
z vyjmenovaných skupin podílejí na rekvalifikacích zabezpečovaných ÚP ČR než na
rekvalifikacích zvolených (týká se to zejména zdravotně znevýhodněných uchazečů,
jejichž podíl je v rekvalifikačních programech zabezpečovaných ÚP ČR více než
dvojnásobný ve srovnání s účastí na zvolených rekvalifikacích).

Rozsah, v jakém jsou zabezpečované a zvolené rekvalifikace zacíleny na
jednotlivé rizikové kategorie uchazečů, se tedy liší, struktura účastníků v jednotlivých
typech programů je však s ohledem na účast osob z rizikových skupin víceméně
podobná. Například programy zaměřené na ekonomiku a THP a také kurzy v oblasti
služeb vykazují vyšší účast osob pečujících o děti do 15 let věku (což není překvapivé
vzhledem k tomu, že předchozí analýzy ukázaly na převahu žen v těchto programech
v mladším a středním věku) a také osob starších 50 let. Zatímco v programech, jejichž
výstupem jsou řidičská či jiná odborná oprávnění, nejsou rizikové skupiny obecně příliš
zastoupeny s výjimkou kategorie osob starších 50 let, údaje o účastnících programů
v oblasti zemědělství a ostrahy opětovně potvrdily, že jde o rekvalifikace výrazně cílené

19  Byť tato data naznačují podobná zjištění jako předchozí subkapitoly, je třeba mít na zřeteli jistá omezení,
která vyplývají z nekompletnosti vyplněných dat týkajících se příslušnosti nezaměstnaných k vybraným
specifickým rizikovým/znevýhodněným skupinám. Výrazně se to projevuje zejména u skupiny osob
s evidencí delší než 6 měsíců, která je v evidenci rizikových skupin málo početná (jak ve srovnání s celkovou
analýzou struktury souboru nezaměstnaných v roce 2016, tak i ve srovnání s údaji o zastoupení této
specifické rizikové skupiny v roce 2014 (tehdy bylo zjištěno ve zvolených rekvalifikacích 12,8 %
a v zabezpečovaných 23,6 % účastníků z této skupiny znevýhodněných osob).
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na osoby se zdravotním postižením a také na starší uchazeče. Větší podíl zdravotně
postižených osob zaznamenaly i kurzy zaměřené na rozvoj počítačových dovedností
(zejména základních) a programy nespecifických rekvalifikací zařazených do kategorie
„jiné (ostatní)“, které zabezpečuje ÚP ČR. Programy orientované na specifické doved-
nosti pro průmyslová odvětví častěji navštěvovali lidé starší 50 let, v menší míře pak
i rodiče pečující o děti do 15 let věku, absolventi a v případě rekvalifikací zabezpečova-
ných ÚP ČR i uchazeči  s evidencí delší než 6 měsíců a mladí lidé do 20 let. Programy
přípravy na podnikání byly v roce 2016 rovněž častěji příležitostí pro rodiče dětí do 15
let věku a pro uchazeče nad 50 let.

Regionální diference v rozsahu a zacílení jednotlivých typů rekvalifikačních
programů

Ukazuje se, že struktura využívaných nástrojů aktivní politiky trhu práce je při
srovnání  regionů různorodá. Z dat systému OKpráce za rok 2016 vyplynulo,  že v ČR
prošla rekvalifikačními programy více než čtvrtina všech účastníků APZ. Podíl
rekvalifikantů odpovídající víceméně průměru ČR byl přitom charakteristický zejména
pro Středočeský, Jihomoravský a Liberecký kraj, následovaly regiony, kde byl podíl
účastníků rekvalifikací na celkovém počtu účastníků všech opatření aktivní politiky trhu
práce mírně vyšší nebo nižší (Zlínský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovický a Královéhradecký
kraj).

Jak je vidět v grafu č. 4.1, existují však v ČR regiony, v nichž se podíl účastníků
rekvalifikací ve srovnání s účastníky jiných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
výrazně odlišuje. Je to především region Praha a Moravskoslezský kraj, kde dlouhodobě
rekvalifikace zaujímají ve struktuře opatření aktivní politiky zaměstnanosti velmi
významné místo – v Praze jimi prochází téměř polovina (konkrétně 47 %) a v Moravsko-
slezském kraji více než třetina (konkrétně 37,3 %) všech účastníků opatření aktivní
politiky trhu práce. Jde přitom typologicky o zcela odlišné regiony. Praha je charakteris-
tická svým flexibilním trhem práce, na němž rekvalifikace hrají klíčovou úlohu prevence
nezaměstnanosti a rozvoje znalostí a dovedností při změně pracovního místa (případně
při prvním vstupu na pracovní trh). Oproti tomu Moravskoslezský kraj patří k regionům
s nejrozsáhlejšími důsledky strukturálních změn na trhu práce, kde rekvalifikace patří
k programům, které se snaží podnítit aktivitu i déle nezaměstnaných uchazečů
a pomáhat při celkové reorientaci nezaměstnaných a změně jejich kvalifikace.

Na druhé straně stojí regiony, v nichž rekvalifikace patří k méně významným
programům – podíl účastníků rekvalifikací ve srovnání s účastníky ostatních nástrojů
aktivní  politiky  zaměstnanosti  je  v  těchto  krajích  nízký,  pohybuje  se  od  11,5  %
v Olomouckém kraji, přes 13,4 % v Ústeckém kraji až po 13,9 % na Pardubicku. Malý
akcent na rekvalifikace může být v těchto regionech spojen s celkovým vývojem
ekonomické  situace  a  charakterem  místního  trhu  práce  –  větší  podíl  dlouhodobě
nezaměstnaných v těchto krajích a současně rostoucí poptávka po pracovní síle vedou
veřejné služby zaměstnanosti k realizaci nástrojů, které častěji směřuji k přímé podpoře
zaměstnanosti uchazečů (dotovaná pracovní místa).
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Graf č. 4.1 Rekvalifikace a ostatní programy APZ v jednotlivých krajích ČR v roce
2016 (%)

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016

Jak bylo naznačeno již v druhé kapitole této studie, existují rovněž významné
regionální diference v zaměření na rekvalifikační programy zabezpečované ÚP a zvolené
(tabulka  č.  4.10).  Například  Olomoucký  kraj  a  Kraj  Vysočina  jednoznačně preferují
zvolené rekvalifikace (jejich účastníci tvoří 90 %, respektive 86,7 % všech účastníků
rekvalifikací v regionu), zatímco v Moravskoslezském a Zlínském kraji prošla zvolenými
rekvalifikacemi asi jen desetina všech účastníků rekvalifikačních programů (graf č. 4.2).
Data naznačují, že upřednostňování rekvalifikací standardně zabezpečovaných prostřed-
nictvím ÚP ČR více preferují ty regiony, v nichž je obecně situace na trhu práce a složení
nezaměstnaných o něco složitější. V těchto regionech současně hrají rekvalifikace
významnější úlohu ve struktuře opatření aktivní politiky trhu práce. V krajích
s příznivějšími podmínkami na trhu práce a také s méně výraznými handicapy
nezaměstnaných uchazečů mohou KoP ÚP ČR více pracovat s motivací nezaměstnaných
k účasti ve zvolených rekvalifikačních programech a mohou více akcentovat i již
zmíněnou účelnost využití nově nabyté kvalifikace na místním trhu práce. Kromě toho
právě zde, v regionech poskytujících především zvolené rekvalifikace, vystupují
do popředí problémy spojené se zajišťováním rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR
formou veřejné zakázky. Silná kritika tohoto postupu zazněla zejména v rámci fokusní
skupiny v Kraji Vysočina, kde upozorňovali nejen na jeho délku a náročnost, ale také na
negativní dopady na kvalitu poskytovaných (zabezpečovaných) rekvalifikací a narušení
vztahů s dodavateli vzdělávacích služeb. V Olomouckém kraji pak zmiňovali skutečnost,
že poskytovali pouze zvolené rekvalifikace, protože nebyly vysoutěženy nové kurzy
(navíc pak také poukazovali na problém vysoutěžené kurzy naplnit dostatečným počtem
účastníků). Nejsou to tedy pouze přednosti zvolených rekvalifikací, které rozhodují
o jejich převaze v uvedených krajích.
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Graf č. 4.2 Rekvalifikace zabezpečované ÚP ČR vs. zvolené rekvalifikace
v jednotlivých krajích ČR v roce 2016 (podíly účastníků)

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016

Tabulka č. 4.10 Regionální hledisko nezaměstnanosti a účasti v rekvalifikacích
a dalších typech programů APZ realizovaných v roce 2016 (počty uchazečů)

region (NUTS3)
rekval.
zabezp.
ÚP ČR

rekval.
zvolená

rekval.
celkem

jiný
program

APZ

bez
účasti
v APZ

nezam.
celkem

Praha 560 1 139 1 688 1 903 83 361 86 952

Středočeský 919 402 1 317 3 865 72 851 78 003

Jihočeský 782 384 1 107 2 700 43 961 47 768

Plzeňský 552 216 760 1 997 35 541 38 298
Karlovarský 231 239 470 1 666 23 975 26 111
Ústecký 572 655 1 223 7 870 77 682 86 775

Liberecký 572 420 980 3 027 33 157 37 164

Královéhradecký 301 146 445 1 656 34 718 36 819

Pardubický 163 252 412 2 562 34 136 37 110
Vysočina 117 729 844 2 219 36 188 39 251
Jihomoravský 1 222 594 1 799 5 409 93 155 100 363

Olomoucký 58 514 571 4 401 50 606 55 578

Zlínský 1 317 394 1 691 3 956 39 382 45 029

Moravskoslezský 3 010 701 3 676 6 175 110 385 120 236
celkem (N = 100 %) 10 376 6 785 16 983 49 406 769 098 835 487

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016

Tabulky č. P.14–P.17 v příloze zachycují podíly účastníků jednotlivých kategorií
rekvalifikačních programů v krajích ČR (a indexy cílenosti těchto kategorií rekvalifikací
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na jednotlivé regiony). Tyto tabulky potvrzují výše zmíněné závěry a současně ukazují,
že  při  porovnávání  krajů (kdy  součet  počtu  účastníků v  ČR  =  100  %)  je  variabilita
jednotlivých typů rekvalifikačních programů vysoká. Zaměříme se především na regiony,
v nichž je podíl účastníků jednotlivých kategorií rekvalifikačních programů výrazně
vyšší.

Z pohledu jednotlivých regionů lze obecně vysledovat, že Moravskoslezský kraj,
který významně podporuje účast nezaměstnaných v rekvalifikacích, dominuje mezi
regiony ve všech sledovaných typech rekvalifikačních programů zabezpečovaných ÚP
ČR – účastníci z Moravskoslezského regionu tvoří třetinu všech účastníků zabezpečova-
ných rekvalifikací v programech zaměřených na rozvoj dovedností v průmyslových
odvětvích, v zemědělství a ostraze, ve službách, v kurzech PC a IT a také v nespecific-
kých rekvalifikacích zařazených do kategorie „jiné (ostatní)“. Ještě výraznější je podíl
tohoto regionu na programech určených pro přípravu k podnikání. Účastníci z Jihomo-
ravského a Zlínského kraje, podobně jako účastníci z kraje Moravskoslezského, se zase
častěji podílejí na kurzech orientovaných na rozvoj ekonomicko-administrativních
dovedností. Ve Zlínském kraji navíc hrají důležitou úlohu také programy přípravy
k  podnikání  a  kurzy,  jejichž  výstupem  je  získání  řidičského  či  jiného  odborného
oprávnění. S ohledem na ekonomické charakteristiky Jihomoravského regionu pak
významnou úlohu účastníci rekvalifikací z tohoto kraje sehrávají i v programech
směřovaných na jedné straně k posílení znalostí a dovedností v oblasti průmyslu (týká
se zejména větších měst) a na straně druhé i do oblasti zemědělství, lesnictví a ostrahy
(spíše periferie regionu). Účastníci rekvalifikací z jižních Čech tvoří významný podíl
všech účastníků tzv. jiných (ostatních) programů.

Struktura zvolených rekvalifikací v jednotlivých krajích vykazuje rovněž vysokou
variabilitu. Olomoucký kraj, v němž zvolené rekvalifikace dominují (ale početně je jejich
účastníků relativně méně ve srovnání s počtem účastníků jiných programů aktivní
politiky trhu práce), je výrazně zastoupen zejména v programech přípravy k podnikání
a v kurzech orientovaných na oblast zemědělství a ostrahy. Ve větší míře jsou v rámci
zvolených rekvalifikací zastoupeny další dva regiony: Praha (ta hraje klíčovou úlohu
především v tzv. jiných (ostatních) programech zaměřených na rozšíření stávající
kvalifikace uchazečů, PC a IT kurzech a programech rozvoje dovedností v oblasti služeb)
a Kraj Vysočina (účastníci z toho regionu tvoří 10–15 % všech účastníků v programech
zaměřených na dovednosti v oblasti ekonomiky a THP činností, služeb, přípravy
k podnikání a také v zemědělství, lesnictví a ostraze). Účastníci rekvalifikací z Ústeckého
kraje se relativně často (z jedné pětiny až čtvrtiny) podílejí na programech v oblasti
zemědělství, lesnictví a ostrahy a také na kurzech, které směřují k získání řidičského
nebo  jiného  odborného  oprávnění.  Je  zajímavé,  že  i  Moravskoslezský  kraj,  v  němž
zvolené  formy  rekvalifikací  podstoupila  v  roce  2016  jen  asi  pětina  všech  účastníků
rekvalifikačních programů, je poměrně dobře zastoupen mezi regiony zejména v progra-
mech cílených na posílení PC a IT dovedností, dovedností potřebných v průmyslových
odvětvích a také ve službách.

Faktory ovlivňující cílenost rekvalifikací

Vhodná cílenost  programů aktivní  politiky zaměstnanosti  je  tím významnějším
aspektem jejich implementace, čím vyšší je heterogenita uchazečů o zaměstnání
a potřeba aktivace skupin uchazečů s kumulovanými handicapy. Zahraniční studie
upozorňují, že cílení programů APZ k více znevýhodněným uchazečům zvyšuje
efektivnost a efektivitu programů/opatření, protože snižuje efekt mrtvé váhy (například
Brown a Koettl, 2015; European Commission, 2016). Existuje proto konsenzus o potřebě
cílit programy k těmto skupinám uchazečů, vyjádřené například v „guidelines“ Evropské
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strategie zaměstnanosti (Council, 2010). Současně studie upozorňují, že předpokladem
cílenosti programů k těmto znevýhodněným skupinám je spolehlivá identifikace
individuálních, často komplexních potřeb uchazečů a vhodné přizpůsobení programů
APZ těmto potřebám (například Eichhorst a Rinne, 2016; Kluve et al., 2019). Podobně
některé české studie již reflektovaly význam cílenosti programů a současně upozornily
na některé problémy spojené s cíleností programů APZ k znevýhodněným uchazečům
(Hora a Sirovátka, 2018; Kotíková a kol., 2015; Sirovátka a Horáková, 2018). Tyto
studie se však nezabývaly blíže důvody, které k těmto problémům vedou.

V kontextu narůstající heterogenity uchazečů a rostoucího podílu uchazečů
s kumulovanými handicapy, včetně těch uchazečů, kteří mají velmi nízkou motivaci
k práci, nabývá na významu individualizace intervencí a nástrojů APZ. Zahrnuje to
náročnější přípravu uchazečů na programy pomocí poradenských aktivit, stejně jako
větší varietu a flexibilitu využívaných nástrojů/opatření.

To vše klade vyšší nároky, než tomu bylo dříve, na profesionalitu pracovníků
v přímém styku s uchazeči, jejich vlastní odborný úsudek v rámci zákonů a metodických
pokynů, a tedy i na jejich odbornou připravenost a kompetence k individuální práci.
Podobně to klade nové, vyšší nároky na systémové podmínky práce pracovníků ÚP ČR,
zejména na systém jejich řízení a odborné přípravy.

Faktorů, které ovlivňují cílenost/distribuci programů APZ je celá řada. Pokud se
zaměříme na faktory, které jsou ovlivnitelné ze strany ÚP ČR, za klíčové lze považovat
systém  individuální  práce  s  uchazeči  (cíle  této  práce,  principy,  metody  a  využité
nástroje) a jeho propojení s distribucí opatření APZ, systémové podmínky k individuální
práci,  včetně systému  řízení  a  řízení  lidských  zdrojů.  V  neposlední  řadě i  vhodnost
programů APZ z hlediska potřeb znevýhodněných uchazečů (viz výše zmíněné studie).

Pokusili jsme se využít dostupné informace k tomu, abychom problémy spojené
s cíleností programů APZ, v tomto případě rekvalifikací, více osvětlili. Projekt Efektivnost
a efektivita nástrojů APZ nám poskytl celou řadu podkladů, které objasňují implementaci
a  podmínky  implementace  nástrojů APZ,  stejně jako  postupy  individuální  práce
s uchazeči. Konkrétně, v rámci projektu bylo provedeno online dotazování pracovníků
ÚP ČR, zejména těch v přímém styku s uchazeči (1 331 dotazníků), fokusní skupiny s 11
až 15 účastníky na všech krajských pobočkách a expertní rozhovory s řediteli krajských
poboček (blíže Rákoczyová et  al.,  2019).  Dále bylo provedeno v rámci  jednoho kraje
dotazníkové šetření k zařazování do rekvalifikací vedené perspektivou ‚genderového
rozpočtování,‘ 550 respondentů, (Vyhlídal a Plasová, 2018) a rovněž v rámci jednoho
kraje byl proveden ‚vinětový experiment‘ se 150 zprostředkovateli 20 , identifikující
subjektivní faktory vedoucí zprostředkovatele k zařazování klientů do programů APZ
(Vyhlídal a Plasová, 2019). Dále byl využit dílčí projekt/sonda Individuální práce
s klientem: mimo jiné bylo v roce 2019 provedeno 13 hloubkových pohovorů na různých
pracovištích ÚP ČR (krajských i kontaktních) s pracovníky v oblasti útvarů zprostředko-
vání, poradenství a trhu práce a s dalšími zapojenými aktéry. Také jsme využili  další
materiály, jako jsou podklady z projektu MIKOP (2016).

Jako  vlivné  faktory  ovlivňující  proces  zařazování  klientů do  programů APZ  se
ukázaly následující.

Důraz  na  efektivnost  z  hlediska  naplnění  projektů a  z  hlediska  výsledků.
Pracovníci ÚP ČR potvrzují, že v posledních 5 letech došlo v souvislosti se změnou
podmínek na trhu práce k většímu důrazu na práci s „problémovými klienty“,21 stejně

20  Jedná se až na výjimky o ženy. Zde používáme bez ohledu na to ‚neutrální‘ mužský rod.
21  Klienty s kumulovanými handicapy včetně méně motivovaných klientů.
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jako k rozšíření časového prostoru k práci s nimi, ovšem v podmínkách narůstající
administrativní  zátěže  a  snižujícího  se  rozsahu  prostředků (i  z  ESF)  věnovaných  na
opatření APZ (Rákoczyová et al., 2019; Sirovátka, 2018).

Zařazování klientů do programů je rámcově regulováno metodickou směrnicí GŘ
ÚP ČR, kde jsou dána základní kritéria a jednotlivé krajské pobočky v řadě případů tuto
směrnici dále rozpracovaly. Hlavní důraz je v ní při zařazování do programů APZ kladen
na délku trvání nezaměstnanosti, je však dán i prostor k individuálnímu posouzení
každého klienta (tedy jeho specifických kumulací handicapů). Zásady uvedené ve směr-
nici se promítají také do podmínek národních i regionálních či individuálních projektů,
které jsou financovány z prostředků ESF.22 Tyto projekty zahrnují mimo jiné i vymezení
cílových skupin. Toto vymezení je ovšem relativně široké a ponechává prostor pro selekci
lépe umístitelných a více motivovaných uchazečů v rámci široce definovaných cílových
skupin (vymezených délkou nezaměstnanosti, věkem a podobně). V diskusi s pracovníky
ÚP  ČR  byl  při  vymezení  cílových  skupin  projektů identifikován  záměr  podpořit  šanci
většiny uchazečů účastnit se projektů, aby bylo možné rychle „naplnit“ projekty
uchazeči,  kteří  vyhovují  kritériím.  Při  zařazování  do  projektů se  pak  více  prosazuje
orientace na „bezproblémové“ uchazeče, lépe uplatnitelné, v zájmu vykazovaných
výsledků projektů (Rákoczyová et al., 2019; VÚPSV, 2017; VÚPSV, 2019).

Zařazování do rekvalifikací je vcelku důkladně formalizovaný proces: účast
navrhuje a zdůvodňuje zprostředkovatel, ale často ji prověřuje poradce-specialista
(někdy poradce pro rekvalifikace) a v konečné fázi komise. Hledisko uplatnitelnosti na
trhu práce je prioritní, s velkou pozorností k možnosti umístění uchazeče na trh práce
v krátkém časovém horizontu po rekvalifikaci. Ve fokusních skupinách a expertních
rozhovorech bylo zjištěno (Rákoczyová et al., 2019; VÚPSV, 2017; VÚPSV, 2019), že
při poskytování rekvalifikací je kladen důraz na efektivnost, chápanou jako brzký nástup
do zaměstnání po ukončení rekvalifikace, a také s ohledem na vynaložené prostředky.
Někteří pracovníci ÚP ČR zmiňovali, že „smysl je především ekonomický: postupuje se
v rámci tří E, tj. hospodárně, ekonomicky, účelně.“ Někteří pracovníci ÚP ČR uváděli, že
v případě rekvalifikací má být účinnost stoprocentní, a to i u uchazečů v projektu PDU
– pro dlouhodobě nezaměstnané (VÚPSV, 2019). To znamená, že jsou upřednostněni
„bezproblémoví“ uchazeči a uchazeči s dobrými předpoklady k umístění, a naopak
odsunuti uchazeči obtížně zaměstnatelní.

Důraz na kvantitativní ukazatele výkonu a výsledků. Vedle požadavku na vysoké
hrubé efekty23 může nižší cílenost rekvalifikací k uchazečům s kumulovanými handicapy
ovlivnit také akcent kladený na kvantitativní ukazatele výkonu, na úkor ukazatelů
kvalitativních.24 Pracovníci ÚP ČR uváděli, že kvantitativní ukazatele výkonu se typicky
zaměřují na počty osobních kontaktů, zprostředkovatelských či poradenských aktivit
(VÚPSV, 2019).

Náročnost práce s více znevýhodněnými uchazeči v kombinaci s komplexností
kritérií zařazení do programu.  Někteří  pracovníci  ÚP  ČR  také  komentovali  náročnost
individuální práce s uchazečem. „Neexistuje samostatné poradenství k nástrojům APZ.
Že by jako poradce řekl, sednu si teď s tím klientem a budu se s ním radit, jaké nástroje
by se na něj daly použít, to ne, to vždycky vyplyne z nějakého jiného typu toho

22  Z těch je ovšem v současnosti financována podstatně větší část opatření APZ.
23  Ty ovšem zahrnují značnou mrtvou váhu, tedy podíl uchazečů, kteří by získali zaměstnání i bez zařazení

do programu.
24  Naplnit kvantitativní ukazatele je při práci s problémovými uchazeči podstatně obtížnější a pracnější a vede

pracovníky ÚP ČR ke snižování intenzity práce s nimi, viz níže.
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poradenského kontaktu. Avšak důležité je poznat toho klienta, zda opravdu to myslí
vážně a  všechny  ty  jeho  nastavení.  A  potom  už  zkušený  pracovník  dokáže  přiřadit
k tomu ten vhodný nástroj.“25 (VÚPSV, 2019).

V dotazování a ve fokusních skupinách pracovníci ÚP ČR uvedli, že zvažují celou
řadu faktorů při zařazování do programů APZ (uvedli celkem 18 faktorů). Ty se ovšem
liší v tom ohledu, zda vedou k vyšší (+) či nižší (-) preferenci zařazení do programu. Za
nejzávažnější faktory byly označeny zdravotní stav (+ i -), ztráta pracovních návyků
a anticipovaný nezájem klienta o práci (-) a příslušnost k rizikové skupině uchazečů
(+).26  Dále se jednalo o délku evidence, obtížně uplatnitelnou kvalifikaci (+), sociální
situaci klienta (- i +), závislosti (-) a další. Dále byly uvedeny další, kontextuální faktory,
které pracovníci  ÚP ČR zvažují.  Patřily  k nim například dopravní  obslužnost  – špatná
dostupnost omezuje přístup klientů k programům, naopak rodinné závazky spojené
s péčí o děti implikují usnadnění přístupu a k programům a ohledy na to, že zaměstna-
vatelé jsou málo ochotni poskytovat místa na zkrácené úvazky. V neposlední řadě pak
je to dřívější účast v programu (-) (možnost opakovaní je formálně i metodickou
směrnicí v období 24 měsíců omezena). Toto omezení vede uchazeče někdy k ‚čekání‘
na splnění doby evidence, což není považováno pracovníky ÚP ČR jako účelné. Podobně
v případě rekvalifikací bývá poskytnutí více kurzů posuzováno z hlediska uplatnitelnosti,
přičemž je kladen velký důraz, zejména u specifických rekvalifikací, na návazné
umístění (Rákoczyová et al., 2019).

Bariéry nízké motivovanosti a širší, sociální problémy na straně uchazečů.
V  souvislosti  s  faktory,  které  berou  pracovníci  ÚP  ČR  v  úvahu  při  zařazování
do programů, jako bariéry při zařazení do programů byly označeny zejména (na straně
klienta): nezájem klienta o zaměstnání, nevyhovující zdravotní stav, sociální situace
(sociálně vyloučené prostředí, bezdomovectví), závislosti, exekuce, problematické
osobnostní charakteristiky (agresivita, i naopak nízké sebevědomí), rodinná situace
(péče o dítě), obtížně uplatnitelná kvalifikace, chybějící praxe, výkon trestu, nezájem
zaměstnavatelů o klienta, jazyková bariéra klienta27 (Rákoczyová et al., 2019).

Ve vinětovém experimentu byly identifikovány jako významné faktory pro zařa-
zení do rekvalifikací při rozhodování zprostředkovatelů: pohlaví (preference pro ženy),
věk (negativní preference pro starší uchazeče (56 let)), vzdělání (vyšší preference
pro méně kvalifikované uchazeče)28, kooperativnost uchazeče (negativní preference
pro nekooperativní uchazeče). Při zohlednění kumulace handicapů pak se prokázala jako
signifikantní negativní preference pro kategorii uchazečů v posledních dvou letech
bez výdělečné činnosti v kombinaci s dřívější dlouhodobou evidencí (Vyhlídal a Plasová,
2019). Pravděpodobně tato kombinace signalizuje problémovost, nespolehlivost
uchazeče, malé vyhlídky na umístění i v případě absolvování rekvalifikace.

Uvedené faktory ovlivňují nejen preferenci pro zařazení do programu, ale také
typ a kvalitu poskytnutého programu. Tyto aspekty by zasluhovaly další výzkum.
V jednom významném ohledu je však evidence k dispozici: při  specifickém hodnocení
typu a kvality rekvalifikačních programů v perspektivě genderu se prokázalo, že ženy
jsou sice častěji zařazovány do rekvalifikací, jsou to však programy méně

25  Významný  přínos  může  být  v  takovém  případě i  spoluúčast,  zplnomocnění  klienta,  jež  přispívá  k  jeho
motivaci.

26  Pokud je ovšem současně indikován zájem o práci a účast v programu.
27  Pracovníci ÚP ČR odhadovali, že 40 % nezaměstnaných nemá zájem o rekvalifikace, 34 % o SÚPM a 45 %

o VPP.
28  V kontrastu k programu SÚPM, kde naopak jsou více preferováni uchazeči s vyšším vzděláním.
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nákladné/levnější,  i  když  trvají  v  průměru  déle:  v  roce  2017  v  průměru  náklady
na rekvalifikace pro muže dosahovaly 10 646 Kč, rekvalifikace pro ženy 7 539 Kč, cena
1 hodiny kurzu pro muže pak 98 Kč proti 56 Kč na hodinu kurzu pro ženy (Vyhlídal
a Plasová, 2018).

Obtížnost rozlišit spolehlivě důvody nízkého zájmu o rekvalifikace a návazně pak
malá diferenciace přístupů k uchazečům. Podle pracovníků ÚP ČR je klíčovým faktorem
negativně ovlivňujícím cílenost opatření APZ ke znevýhodněným uchazečům nízká
motivace značné části uchazečů k práci, a stejně tak i k účasti v opatřeních/programech
a  projektech  APZ.  Nízká  motivace  k  práci  má  podle  pracovníků ÚP  ČR  relativně
komplexní příčiny, jež se vzájemně posilují.

Patří k nim především past nezaměstnanosti, to znamená negativní ekonomická
pobídka k práci vyplývající z výhodného poměru sociálních dávek k nízkým očekávaným/
nabízeným mzdám, exekuce na případné výdělky, snaha uchazečů vyhnout se
problémům spojeným se ztrátou získaného zaměstnání a znovuzískáváním nároků na
dávky, domácí hospodářství, nelegální zaměstnání a zneužívání institutu nekolidujícího
zaměstnání. Systém kontrol a eliminace nelegálního zaměstnávání je přitom hodnocen
jako méně pružný a méně účinný. Dalším významným faktorem je mezigenerační
přenos strategií závislosti na dávkách. Dlouhodobá nezaměstnanost pak tyto faktory
prohlubuje a způsobuje postupnou ztrátu sebedůvěry, pracovních dovedností a návyků
(Rákoczyová et al., 2019).

Pracovníci ÚP ČR rozlišují více důvodů nízké motivace a nekooperativního přístupu
u části uchazečů. Jednu větší skupinu představují evidovaní uchazeči bez pracovních
návyků a/nebo práci se vyhýbající, zneužívající systém dávek, druhou skupinu pak
‚rezignující‘ pracovníci, s nízkou sebedůvěrou, neorientovaní, s omezenými sociálními
vazbami, dalšími sociálními problémy. Tyto dvě kategorie se jen částečně překrývají
(VÚPSV, 2017).

Problém nízké motivace k práci ovlivňuje cílenost programů APZ více způsoby:
jednak vede k samovýběru motivovanějších uchazečů (ti často mají také lepší
předpoklady k zaměstnání, indikované úrovní lidského a sociálního kapitálu). Za druhé,
negativně dopadá na pracovníky ÚP ĆR a jejich činnost. Časové ztráty a neefektivní úsilí
řešit klienty, kteří nejsou ani motivovaní ani kooperativní, vyvolávají u pracovníků ÚP
ČR značný pracovní stres a dost často i efekt vyhoření. Tyto nežádoucí dopady ale též
následně vedou k vytváření a fixaci negativních stereotypů o nemotivovaných klientech.
Tyto stereotypy pak někdy navozují schématickou kategorizaci klientů a znemožňují
v kombinaci s nedostatkem kompetencí v případě některých pracovníků rozlišit důvody
nízké motivace klientů.29 V mnoha případech to znamená opomíjení podpory klientů,
jejichž motivace je stále do určité míry hodnocena jako ovlivnitelná.

„Jsou přetíženi problémovým jednáním s některými klienty, to je vyčerpává
a dostává je to do nepohody pro jednání s tím, který by rád od nich tu pomoc
nasával a možná i nějaký optimismus, protože někteří  fakt potřebují jenom vlít
ten optimismus. Někdy to vše vede až k nevhodnému jednání s klienty.“
(hloubkové rozhovory 2019, vedoucí pracovník krajské pobočky ÚP ČR)

29  V řadě případů je to obtížné i tehdy, kdy jsou k tomu pracovníci plně kompetentní, protože to vyžaduje
z jejich strany značné pracovní nasazení (kapacitu) a kooperativní přístup uchazeče/klienta (obojí předpo-
klad nemusí být vždy naplněn). Předpokládá to též vyrovnání se se značným emocionálním zatížením
z takové práce, eliminace rizik vyhoření.
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Pracovníci ÚP ČR pak obecně pokládají práci s nemotivovanými a nekooperativ-
ními uchazeči za neefektivní a intenzitu práce s takto klasifikovanými klienty omezují
postupně na kontrolní činnost a sankce. Podobně pokládají za neefektivní takové
uchazeče  zařazovat  do  programů APZ  („při  odmítnutí  účasti  v  programu  APZ  se
s některými klienty v podstatě přestává aktivně pracovat“). Někdy se snaží je namotivo-
vat,  například  je  upozorňují,  že  „nebudou  pobírat  důchod“  nebo  že  „normální  je
pracovat.“ Ale v zásadě zastávají většinový názor, že „nic se s nimi neudělá, na ně by
individuální  práce  neměla  být  až  tak  směřována.“   Na  druhé  straně do  určité  míry
rozlišují  a  usilují  ovšem  o  působení  na  motivaci  v  případech,  kdy  tato  klesá  pouze
v  důsledku  trvání  nezaměstnanosti  –  pak  ji  lze  posílit  různými  formami,  jako  jsou
motivační  kurzy,  job  cluby,  individuální  poradenství.  Otázka  je  však,  nakolik  jsou
pracovníci ÚP ČR s ohledem na jejich značnou pracovní zátěž schopni vždy odlišit, čím
je pokles motivace způsoben, s ohledem na negativní stereotyp, jenž je v menší či větší
míře ovlivňuje.

„My jsme nuceni s nimi pracovat, tudíž tak činíme a snažíme se to přežít.“
(hloubkové rozhovory 2019, metodik krajské pobočky ÚP ČR)

„Nejsou  to  vždy  lidé,  kteří  nechtějí  pracovat.  Někteří  se  potýkají  například  se
sociální fobií, strachem z určitých situací a těm se potom vyhýbají (a vypadá to,
že se vyhýbají práci). Někteří zažili šikanu v předchozím zaměstnání. A kumulace
handicapů. Často se zjistí psychické problémy, zhoršený zdravotní stav.“
(hloubkové rozhovory 2019, psycholožka krajské pobočky ÚP ČR)

Pracovníci  ÚP  ČR  preferují  intenzivní  zprostředkovatelskou  činnost  směrem
k uchazečům hodnoceným jako nemotivovaní, se snahou vyvinout na ně větší tlak, který
by vedl k nástupu do zaměstnání či k odchodu z registru. Pozornost jim věnovaná takto
zahrnuje rutinní zprostředkování a kontrolu plnění povinnosti spolupracovat. V této
souvislosti je Individuální akční plán (IAP) chápán většinou jako nástroj tlaku
na nezaměstnané, vhodný k uplatnění sankcí v případě, že uchazeči řádně nespolupra-
cují a plán neplní. Jen okrajově je chápán jako nástroj individuální poradenské práce
a  podpory.  Řada  pracovníků ÚP  ČR  tuto  roli  IAP  chápala  jako  příliš  zúženou
či jednostrannou, i když často stejní pracovníci připouštěli, že je v řadě případů zvýšení
tlaku  na  uchazeče  vhodným  a  nutným  postupem  a  také  připouštěli  jeho  určitou
preventivní funkci. Neviděli však IAP jako nejvhodnější strategii tlaku na uchazeče.

„IAP by měl sloužit klientovi, aby měl nějakou vizi. Avšak využívá se na obranu
proti klientům, jako nástroj jejich vyřazení.“ (pracovník zprostředkování, KoP ÚP
ČR)

Navíc IAP vnímali jako příliš formální nástroj, často proto málo účinný
(Rákoczyová et al., 2019; VÚPSV, 2017; VÚPSV, 2019).

Odborná připravenost a podmínky k individuální práci.  Bez ohledu na problém
nízké motivovanosti části uchazečů, jenž navozuje negativní stereotyp na straně
pracovníků ÚP ČR, heterogenita uchazečů a narůstající podíl uchazečů s kumulovanými
handicapy zvyšují všestranně nároky na činnost ÚP ČR. Těmto nárokům neodpovídá
v plné míře ani odborná připravenost pracovníků v první linii ani podmínky jejich práce.

V procesu individuální práce s uchazeči se ovšem zapojuje celá řada pracovníků
ÚP ČR: v prvé řadě je to poradce pro zprostředkování. V případě potřeby hlubší
individuální intervence, při zařazování do programů, zejména rekvalifikací, při tvorbě
individuálních akčních plánů, při přechodu do dlouhodobé nezaměstnanosti, jsou to další
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specializovaní pracovníci ÚP ČR: poradce-specialista, poradce pro rekvalifikace, poradce
pro osoby se zdravotním postižením, poradce pro dlouhodobě nezaměstnané (v národ-
ním integrovaném projektu pro dlouhodobě nezaměstnané/PDU), poradci Informačních
a poradenských středisek a spíše výjimečně také psycholog.

Z hlediska potřeby řešení kumulovaných handicapů uchazečů, zejména sociálních
problémů, nemají však tito pracovníci ve velkém počtu případů potřebnou odbornost
a průpravu k tak náročnému, komplexnímu typu práce. Žádný z těchto typů pracovníků
(snad  až  na  psychologa,  jehož  pozice  ovšem  není  ani  na  krajských  pobočkách
systematizovaná30) nemá potřebné odborné předpoklady k řešení sociálních problémů
uchazečů (tedy kvalifikaci v oblasti sociální práce). Sociální pracovník se na řešení
komplexních problémů spojených se zaměstnáním systémově nepodílí, i když ke
spolupráci s nimi často dochází. Pro pozici poradců pro zprostředkování je předepsáno
středoškolské vzdělání (jakéhokoliv směru), pro pozice poradců specialistů je to vyšší
odborná škola (jakéhokoliv typu).31

Speciální příprava pro individuální práci bývá někdy součástí vzdělávání
předepsaného pracovníkům ÚP ČR pro pozice v přímém kontaktu s uchazeči, ne však
systémově. Hlavní důraz je v jejich vzdělávání kladen na „úřední procesy“ (správní řád
apod.). Noví pracovníci absolvují do 3 měsíců vstupní vzdělávání (e-learning) a pak
navazující vzdělání: prezenční kurz či kurzy zaměřené na zákon o zaměstnanosti
a případně další. Povinné je však jen vstupní vzdělávání a zkoušky BOZP. Jak mají další
kurzy navazovat, stanoveno není, v praxi vybírá vedoucí pracovník z nabídky vzděláva-
cího  střediska.  Například  jsou  v  nabídce  dostupné  kurzy  komunikace  s  obtížným
klientem, kurzy k IAP, základy komunikačních dovedností. Jsou sice pracovníky ÚP ČR
hodnoceny jako přínosné, ale méně obecně dostupné. V některých případech bylo
uvedeno,  že  pracovníci  ÚP  ČR  nenašli  v  nabídce  kurzy,  které  by  odpovídaly  jejich
potřebě. Nabídka takových kurzů je určena především pro sociální pracovníky, kteří jsou
povinni se vzdělávat. Pokud se kapacita kurzu nenaplní sociálními pracovníky, je pak
nabídnuta i pracovníkům zprostředkování a poradenství. Někteří vedoucí pracovníci ÚP
ČR považují za nedostatek, že pracovníci poradenství nemají stanovenu povinnost
odborného vzdělávání. Neprobíhá systematické proškolování k Individuálním akčním
plánům, „to by přitom mělo být již pokročilá věc.“ (hloubkové rozhovory 2019, rozhovor
s vedoucím pracovníkem v poradenství)

Příprava na individuální práci je také řešena v rámci adaptačního procesu,
zapracováním s podporou zkušenějších spolupracovníků. Je pravidlem během prvního
týdne nového pracovníka v přímém styku s uchazeči intenzivně proškolit, zapracovat
a  poskytovat  mu  pak  podle  potřeby  podporu.  Učení  praxí  a  vedení  zkušenějším
pracovníkem je hlavní forma vzdělávání v oblasti individuální práce s uchazečem. Časté
bývá „kolečko“ po KoP ÚP ČR a zaškolení v agendě.

„Jde to hodně rychle: prostě jeden týden jste u okénka a druhý týden už
zprostředkováváte práce a učíte se to za pochodu.“ (hloubkové rozhovory 2019,
metodik krajské pobočky ÚP ČR)

Někteří vedoucí pracovníci však hovořili o tom, jak náročné je vychovat „praxí“
kvalitní poradce, proces trvající až dva roky (Rákoczyová et al., 2019).

V rámci projektů byly dříve organizovány kurzy pro poradce: například v projektu
PIPS 5denní úvodní kurz a 5denní následný kurz pro pracovníky s praxí v IPS, v projektu

30  Vzniká  však  silná  potřeba  jeho  intervence,  a  to  do  značné  míry  v  důsledku  potřeby  řešit  komplexní
problémy uchazečů včetně problémů sociálních (VÚPSV, 2019),

31  Požadavky na tyto pozice se řídí Služebním zákonem.
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EFES dvoudenní kurz pro pracovníky v různých pozicích. V projektech, jako byl MIKOP
či  nyní  EFES  jsou,  pokud  k  nim  dochází,  pracovníky  ÚP  ČR  velmi  ceněny  supervize
a  kazuistické  semináře  –  mj.  narušují  stereotyp,  dávají  nové  podněty  pro  práci
s klientem. Co ovšem na některých pracovištích probíhá, jsou „neřízené supervize/
kazuistické semináře“, kdy si kolegové v týmech pomáhají konzultovat řešené případy.
Projekt  MIKOP,  jak  uvedli,  umožnil  také  stanovit  kvalifikační  standardy  pro  pozice
pracovníků ÚP ČR v přímém kontaktu s klienty a identifikovat pro ně vhodná školení.

Celkově je odborná příprava pro individuální práci hodnocena jako dostačující jen
v určité míře. V rámci projektů je vzdělávání mnohdy nastaveno lépe než pro kmenové
zaměstnance, zejména je širší nabídka kurzů. Jako příklad dobré praxe byl uveden
současný celorepublikový projekt Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se
zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP) s akcentem na pracovní rehabilitaci
a individuální poradenství, kde je poskytován slušný komplex vzdělávacích modulů pro
poradce, kteří jsou účastni v projektu a také pro dalšího kmenového zaměstnance
kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Jako problém zasluhující pozornost je hodnocen odchod proškolených pracovníků
v projektech, jakmile tyto projekty skončí a není možnost zařadit pracovníky projektů
na ÚP ČR, pro nedostatek systemizovaných míst (VÚPSV 2019).

S ohledem na výše uvedené mezery v odborné připravenosti, bývají pracovníci
kontaktních pracovišť ÚP ČR bezradní v situaci, kdy se vedle handicapů souvisejících
přímo se zaměstnavatelností přidávají handicapy sociální.

Bylo souhrnně konstatováno, že systém řízení lidských zdrojů na ÚP ČR nevytváří
prostředí  odpovídající  plně nárokům na tuto práci,  což se výrazně promítá i  v  kvalitě
individuální práce s uchazeči (Rákoczyová et al., 2019):

· odměňování zaměstnanců je hodnoceno jako podprůměrné;

· kvalifikační nároky na pracovníky neodpovídají ve všech ohledech zvyšující se
náročnosti práce;

· další vzdělávání pracovníků nedává vždy možnosti potřebného odborného rozvoje.

K tomuto tématu pak směřují i následující komentáře.

„Na úřadu práce chybí lidé, kteří by uměli s klienty individuálně pracovat. Problém
je v tom, že ty pozice jsou nízko finančně ohodnocené, a proto pro vysokoškoláka
(sociálního pracovníka) neatraktivní. Chybí také průběžné vzdělávání a supervize.“
(pracovník trhu práce, krajská pobočka ÚP ČR)

„Zprostředkování ani poradenství se nikdy nedělalo ideálně, ani se ideálu
nepřiblížilo – potřeba by byla investice do lidských zdrojů (školení, vybavení
vhodnými systémy pomáhajícími rozklíčovat potřeby uchazeče).“ (bývalá
pracovnice poradenství, KoP ÚP ČR)

Bilanční diagnostika, pokud je prováděna, musí být outsourcována/ subkontraho-
vána. Podle některých názorů mohla by být ovšem součástí odborné individuální práce
v rámci kompetencí poradců (VÚPSV, 2019, bývalý vedoucí pracovník poradenství ÚP
ČR).

Problémy  uchazečů v  jiné,  než  pracovní  oblasti  jsou  občas  řešeny,  ale  podle
vyjádření pracovníků ÚP ČR se tito snaží dané problémy co nejvíce „potlačit“ a „posunout



4. Zhodnocení rekvalifikačních programů podle vybraných hledisek

66

na někoho jiného“ (například pracovníky městského úřadu). „Poradce pro zprostředko-
vání musí vědět, kam odkázat uchazeče v případě problémů mimo pracovní oblast.“
(VÚPSV, 2019). Spolupráce s externími subjekty při řešení situace uchazečů s komplex-
ními problémy na individuální úrovni je sice rozvíjena, ale není systematická.

Systémové  ošetření  spolupráce  různých  aktérů při  řešení  situace  uchazečů
s kumulovanými problémy.  V  systému  práce  s  uchazeči  je  v  tomto  ohledu  též  určitá
mezera: ani zákon o zaměstnanosti nepředpokládá významnější vklad sociální práce ze
strany  ÚP  ČR,  ani  zákon  o  sociálních  službách  nepředpokládá  činnosti  související  se
zaměstnáním ze strany subjektů poskytujících sociální služby. Není konečně ani jasně
vymezena spolupráce ÚP ČR a sociálních pracovníků obcí či neziskových organizací při
řešení komplexních problémů uchazečů.

Spolupráce ÚP ČR s externími subjekty v radě ohledů existuje (avšak na různé
úrovni). Jako příklady spolupráce v oblasti individuální práce byly uváděny situace, kdy
se sociální pracovníci měst a obcí či kurátoři, kteří pracují s klienty s komplexními
problémy, obracejí o radu při řešení situace klienta. Také bývá v projektech (například
PDU) někdy uplatněno doprovázení klienta k zaměstnavateli a účast při jednání klientů
se zaměstnavateli.

Je značně ceněn přínos neziskových organizací při řešení problémů nezaměstna-
ných zatížených sociálními patologiemi, zdravotně handicapovaných a jiných marginali-
zovaných skupin (Rákoczyová et al., 2019). Význam zapojení neziskových organizací
narůstá  v  souvislosti  s  problémy  na  straně ÚP  ČR  při  poskytování  podpory  málo
motivovaným klientům a klientům s kumulovanými handicapy, zahrnující sociální
problémy. Pracovníci ÚP ČR však vnímají jako problém, že toto zapojení „je vždy vázáno
na  nějakou  dotaci,  a  když  ta  skončí,  tak  skončí  i  projekt“,  tedy  jejich  zapojení  je
nestabilní.32

Byla však někdy kritizována slabá návaznost, synergie spolupráce s dalšími
subjekty.  Jednak,  podle  některých  zjištění  od  organizací  spolupracujících  s  ÚP  ČR,
zatímco do projektů zabezpečovaných ÚP ČR jsou vybíráni uchazeči, u nichž je předpo-
klad úspěšnosti, do programů zabezpečovaných externě, například do poradenských
programů, jsou směřování „problémovější“ uchazeči. Po skončení těchto externě
zajištěných intervencí se však nenavazuje vždy na výsledky externích poradců („že jsou
nastartováni, vyjde vniveč“), nejsou například zařazeni do vhodných programů APZ.
Individuální konzultace jednotlivých případů mezi ÚP ČR a externími poradci však vždy
neprobíhají, ani nedochází pravidelně ke zpětné vazbě – reflexi efektivnosti poskytnutých
služeb, podnětům ke spolupráci (VÚPSV, 2019, rozhovor s poradcem externí
spolupracující agentury).

Nedostatek pracovní kapacity. Personální zajištění práce v přímém styku s ucha-
zeči je posuzováno jako „hraniční“ s ohledem na nároky individuální práce s klienty.
Sirovátka et al. (2019) zjistili 122 uchazečů na pracovníka v přímém styku s uchazeči
v průměru pro rok 2018, což je výrazné zlepšení od roku 2015, kdy to bylo 311 uchazečů
(ibid.). Některé kraje však uvádějí stále asi 180-190 uchazečů na zprostředkovatele.
V souvislosti s narůstající administrativou je pracovníky v přímém styku s uchazeči
prostor pro individuální práci stále často pociťován jako nedostačující. Navíc, reforma
z let 2011-12 (převedení agendy hmotné nouze na ÚP ČR) podstatně omezila prostor
pro  sociální  práci  vykonávanou  dříve  obcemi,  v  důsledku  podstatného  snížení  počtu

32  To je ovšem obecnější problém, který se negativně projevuje zejména v oblasti sociálních služeb.
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pracovníků této agendy. Toto snížení stále není vyrovnáno (VÚPSV, 2017), přestože
agenda dávek hmotné nouze byla od té doby opakovaně personálně posílena.

Další  podmínky  pro  přímou  práci  s  uchazeči.  Negativně se  promítají  do
individuální práce i technické podmínky pro tuto práci: více přepážek v jedné místnosti
(nedostatek soukromí), oddělení klienta plexisklem apod. Obecněji, efektivnost práce
omezují okolnosti jako: zastaralé technické vybavení, nepropojené a někdy selhávající
informační systémy, a hlavně narůstající administrativní zátěž, v kontrastu s potřebou
koncentrovat se na individuální práci s uchazeči. Pracovníci ÚP ČR uváděli celou řadu
administrativních úkonů, jež omezují čas dříve věnovaný individuální práci, včetně
například duálního zapisování údajů do informačního systému a do kontaktní karty.

Možnosti zařazení do vhodných programů. Implementační potíže při realizaci
rekvalifikačních programů omezují možnosti zařazení více znevýhodněných uchazečů:
podle pracovníků ÚP ČR je těchto potíží více (Rákoczyová et al., 2019).

i)  Zajištění rekvalifikací formou veřejné zakázky neumožňuje operativně reagovat na
vývoj  na  trhu  práce,  vylučuje  méně poptávané  profese,  pro  něž  je  proces  příliš
náročný, spojený s nejistotou ohledně poskytování kurzů do budoucna.

ii)  Rozhodování výlučně podle ceny snižuje kvalitu kurzů. Zejména bylo zdůrazněno,
že se snížila kvalita motivačních kurzů, která byla v době před účinností nového
zákona o veřejných zakázkách hodnocena jako vcelku či velmi dobrá.

iii)  Dochází k porušování regionálních a lokálních vazeb mezi ÚP a dodavateli kurzů.
Nízká cena znemožňuje realizovat nabídku kurzů ve více místech kraje, což pak
omezuje jejich dostupnost prostorovou, časovou i finanční.

iv)  Není dost dobře možné nabízet rekvalifikační kurzy šité na míru více znevýhodněným
uchazečům o zaměstnání. Obecně nabídka kurzů pro uchazeče se základním
vzděláním či bez vzdělání je přece jen omezená. Uchazeči bez vzdělání musí před
zařazením do kurzů základní vzdělání dokončit, v řadě regionů ale není dost dobrá
možnost (nabídka) dokončení základního vzdělání pro tyto uchazeče: například
v  jednom  z  krajů to  byla  možnost  na  jediné  základní  škole.  Celkově lze  říci,
že dochází při poskytování programů rekvalifikací k uplatnění větší standardizace
a unifikace, na úkor individualizace.

v)  Další problém představuje financování APZ. Jednak, v roce 2018 bylo toto experty
ÚP ČR hodnoceno jako „hraniční“ či deficitní z hlediska možností poskytnout
potřebné programy, s ohledem na to, že se zvyšuje počet problémových uchazečů,
kteří potřebují specializované intervence náročnější na zdroje.

Plynulost čerpání prostředků z ESF je ovlivněna celou řadou nepředvídatelných
faktorů (rychlost vypisování výzev, naplňování indikátorů atp.). (Rákoczyová et al.,
2019). Celkově to vše znemožňuje plánování a zajišťování intervencí včetně rekvalifikací
v dostatečném předstihu.

S ohledem na tyto problémy představují zvolené rekvalifikace díky jejich větší
flexibilitě ve více směrech určité východisko. Je ovšem reflektováno, že v důsledku
samovýběru uchazečů tento typ rekvalifikací zahrnuje spíše více motivované
a připravené uchazeče. Navíc, obava z nutnosti vracet náklady na rekvalifikaci v případě
neúspěchu v kurzu odrazuje ve větší míře právě znevýhodněné uchazeče od této formy.
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Závěrečné zhodnocení cílenosti rekvalifikací

Analýza dat systému OKpráce za rok 2016 ukázala, že situace na trhu práce do
určité míry formovala strategie ÚP ČR v oblasti opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
V těchto strategiích byl patrný pokles významu rekvalifikací v celkové struktuře opatření
aktivní politiky trhu práce (podíl nezaměstnaných, kteří prošli ve sledovaném období
rekvalifikacemi,  poklesl  mezi  roky  2016  a  2014  o  celou  třetinu)  a  narostl  akcent
na opatření spojená s podporou tvorby pracovních míst. Podobné postupy jsou i v
zahraničí v období ekonomické stability, respektive ekonomického růstu, obvyklé
(srovnej například Brown a Koettl, 2015; Card et al., 2016; Eichhorst, 2016). Někteří
odborníci dokonce zastávají názor, že rekvalifikace patří ke klíčovým nástrojům aktivní
politiky v době ekonomické recese, neboť umožňují nezaměstnaným udržet kontakt
s trhem práce a rozvíjet jejich dovednosti a znalosti pro nadcházející období, v době
ekonomického růstu je však třeba využívat ve větší míře také „intenzivnější
(agresivnější)“ strategie v podobě individuální podpory při hledání pracovního místa
nebo dotací pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných (Katz et al., 2014).

Mezi rekvalifikačními programy dominovaly v roce 2016 rekvalifikace zabezpečo-
vané ÚP ČR, nicméně zastoupení účastníků zabezpečovaných a zvolených rekvalifikací
se postupem času srovnává (zatímco v roce 2014 tvořily programy zvolených rekvalifi-
kací 21 % všech realizovaných rekvalifikací, v roce 2016 už to bylo 40 %). Přibylo tak
nezaměstnaných, kteří  prošli zvolenými typy rekvalifikačních programů, a to zejména
v některých regionech. Ukázalo se totiž, že nejen situace na lokálním trhu práce
a motivace nezaměstnaných, ale také možnost větší flexibility v realizaci rekvalifikací
a potřeba zajistit vzdělávání i v méně poptávaných oborech (respektive v menším
rozsahu účastníků) velmi významně ovlivňují strategie ÚP ČR. Zatímco některé pobočky
ÚP ČR preferovaly jednoznačně realizaci zvolených rekvalifikací (Olomoucký kraj, Kraj
Vysočina), jiné se koncentrovaly spíše na zabezpečení širšího okruhu programů
využitelných i v delší časové perspektivě v rámci zabezpečovaných rekvalifikací
(Moravskoslezský a Zlínský kraj).

Srovnání struktury účastníků zvolených rekvalifikací a rekvalifikací zabezpečova-
ných ÚP ČR znovu potvrdilo již dříve zjištěný vzorec, kdy do zabezpečovaných programů
nastupují  spíše  starší  uchazeči,  ženy  a  osoby  se  zdravotním  postižením,  zatímco
ve zvolených rekvalifikacích najdeme častěji muže, mladé lidi do 35 let a osoby bez
vážnějších zdravotních problémů. Jinými slovy, v rekvalifikačních programech zabezpe-
čovaných ÚP ČR je výrazně podhodnocena zejména skupina osob s nízkým vzděláním
(index cílenosti na uchazeče se základním vzděláním 0,6) a horší je také zacílení
na starší nezaměstnané (index cílenosti ve skupině 55–59 let 0,8). Ostatní skupiny
nezaměstnaných  považované  tradičně za  rizikové  na  trhu  práce  (například  lidé  se
zdravotními problémy nebo uchazeči dlouhodobě či opakovaně evidovaní na ÚP ČR) jsou
v rekvalifikacích zabezpečovaných ÚP ČR vcelku velmi dobře zastoupeny (indexy
cílenosti  se  i  u  těchto  skupin  pohybují  na  hodnotě 1  a  více).  Pro  srovnání,  zvolené
rekvalifikace – podobně jako ty zabezpečované ÚP ČR – vykazují velmi nízké zacílení
na uchazeče s nejvýše základním vzděláním (index cílenosti 0,5) a osoby starší (v tomto
případě klesá cílenost na uchazeče již od 50. roku věku – ve věkové kategorii 50–54 let
index cílenosti 0,9, ve věkové kategorii 55–59 let index cílenosti 0,4). Výrazně
podhodnocena je v programech zvolených rekvalifikací (na rozdíl od těch zabezpečova-
ných ÚP ČR) i  účast uchazečů se zdravotním postižením (index cílenosti  na osoby se
zdravotním omezením 0,7, s částečným invalidním důchodem 0,5 a s plným invalidním
důchodem 0,4). Pravděpodobně v souvislosti s celkovou strukturou nezaměstnaných
ve sledovaném roce 2016 byly však i programy zvolených rekvalifikací dobře zacílené
na uchazeče s delší či opakovanou zkušeností s nezaměstnaností.
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Co se týká rozsahu, tedy počtu účastníků, mezi programy standardně zabezpe-
čovanými ÚP ČR dominovaly kurzy zaměřené na oblast rozvoje počítačových dovedností
(24,6 %), specifických dovedností potřebných v průmyslových odvětvích (20,1 %),
ekonomických a administrativních dovedností (16,8 %) a programy v oblasti služeb
(12,5 %). Mezi zvolenými rekvalifikacemi byly nejpočetněji zastoupeny kurzy, jejichž
výsledkem  bylo  získání  řidičského  oprávnění  (34,2  %)  a  rovněž  programy  cílené  do
oblasti služeb (26,7 %) a průmyslu (13,4 %). Některé kategorie programů prokázaly
zacílení na shodné nebo velmi obdobné skupiny uchazečů v rámci zabezpečovaných
i  zvolených  rekvalifikací,  u  jiných  se  cílové  skupiny,  na  něž  byly  zabezpečované  vs.
zvolené rekvalifikace zaměřeny, výrazněji lišily.

Do první skupiny programů, kde účastníci rekvalifikací zabezpečovaných ÚP
ČR i zvolených rekvalifikací vykazovali podobné charakteristiky, patřily předně
programy zaměřené na oblast dopravy a získání řidičských oprávnění. Šlo v naprosté
většině o zdravé, mladé a středoškolsky vzdělané muže, kteří měli za sebou v minulosti
již  několik  předchozích  evidencí.  Obdobné  bylo  také  složení  účastníků programů
orientovaných na rozvoj služeb – těmi nejčastěji procházely ženy, osoby vzdělanější (se
středoškolským vzděláním s maturitou), s lepším zdravotním stavem, ve středním věku
a s vícečetnými předchozími evidencemi. V zabezpečovaných i ve zvolených rekvalifi-
kačních programech zaměřených na posílení dovedností a znalostí v oblasti ekonomiky
a administrativy také participovaly podobné skupiny uchazečů, tj. nejčastěji ženy, osoby
s nejméně středoškolským či vysokoškolským vzděláním, uchazeči středního věku (mezi
25–45 lety), bez zdravotních obtíží a s žádnou nebo jen epizodickou zkušeností s dřívější
evidencí na ÚP ČR. Jako víceméně shodné se ukázalo i složení účastníků, a tedy zacílení
programů zaměřených na oblast bezpečnosti práce, ochrany majetku a osob a také
zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Podobně jako v případě rekvalifikací zabezpečova-
ných ÚP ČR, i u zvolených se potvrdilo, že programy zahrnuté do této kategorie cílily
jednoznačně nejvíce na osoby s výraznými a často mnohočetnými bariérami v přístupu
na trh práce (špatný zdravotní stav, nízké vzdělání, vyšší věk, opakovaná a často
dlouhodobá předchozí nezaměstnanost).

Odlišnosti v zacílení programů s ohledem na to, zda šlo o kurzy
standardně zabezpečované ÚP ČR nebo uchazečem zvolené, se projevily zejména
v programech, jež pracovaly se specifickými či kvalifikaci rozšiřujícími dovednostmi
nezaměstnaných a dovednostmi v méně poptávaných profesích. Velmi výrazně se to
projevilo například v kurzech zaměřených na oblast PC a IT. Zatímco mezi rekvalifika-
cemi zabezpečovanými ÚP ČR šlo hlavně o realizaci  programů pro získání  základních
dovedností, v této oblasti (a tomu odpovídalo i jejich zacílení spíše na ženy, osoby
ve středním a vyšším věku s vyučením, případně středoškolským vzděláním s maturi-
tou) v rámci zvolených rekvalifikací byly zastoupeny především programy rozvíjející
vysoce  specializované  dovednosti  uchazečů (byl  patrný  vyrovnaný  podíl  žen  a  mužů
a vyšší cílenost na mladší a střední věkové skupiny uchazečů a osoby s vyšší kvalifikací).
Podobně, programy přípravy na podnikání v rámci zvolených rekvalifikací byly častěji
zacíleny na zdravé a kvalifikované uchazeče ve srovnání se stejnými programy
zabezpečovanými ÚP ČR. Mírně odlišné bylo i  složení  účastníků zabezpečovaných vs.
zvolených programů zaměřených na dovednosti v průmyslových odvětvích. Zatímco
zabezpečovanými programy tohoto typu procházeli ponejvíce muži, uchazeči s vyuče-
ním,  v  mladším  či  středním  věku  a  bez  zdravotních  problémů,  zvolené  rekvalifikace
v oblasti průmyslu byly o něco více zacíleny i na osoby vzdělanější, ve středním věku
a s častějšími zdravotními problémy. Výrazněji se lišil i charakter programů zahrnutých
do kategorie „jiné (ostatní)“ v případě rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR a zvolených
rekvalifikací – proto také zacílení tohoto typu kurzů bylo diferencované. V rámci
rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR šlo spíše o nespecifické kurzy, v nichž byly
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víceméně rovnoměrně zastoupeni jak muži, tak ženy i všechny věkové a vzdělanostní
skupiny, výraznější bylo i zacílení na uchazeče se zdravotními problémy. Oproti tomu,
v rámci zvolených rekvalifikací byly v této kategorii preferovány spíše kurzy rozšiřující
stávající kvalifikaci nezaměstnaných a byly tak více cíleny na ženy, osoby s vyšším
vzděláním, dobrým zdravotním stavem a s maximálně jednou dřívější zkušeností
s evidencí na ÚP ČR.

Krom jiného, i s ohledem na výrazné regionální diference, patří otázka významu
či rozdílnosti zvolených rekvalifikačních programů a programů zabezpečovaných ÚP ČR
k často diskutovaným. Naše analýza přitom potvrdila, že oba dva typy rekvalifikací mají
mezi nástroji aktivní politiky trhu práce významné postavení: rekvalifikace zabezpečo-
vané ÚP ČR pracují častěji s rizikovými či znevýhodněnými uchazeči, zvolené rekvalifi-
kace pak flexibilně doplňují zabezpečované programy v profesích nebo v situacích, které
jsou na trhu práce hůře předvídatelné. Současně data systému OKpráce vyvrátila
obecný předpoklad o tom, že rekvalifikace zabezpečované ÚP mají z převážné většiny
jen aktivizační nikoliv profesní dopad/charakter. Ukázalo se totiž, že jen zhruba třetina
rekvalifikačních programů standardně zabezpečovaných ÚP ČR se zaměřuje na obecnější
dovednosti typu „základy práce na PC, základy účetnictví, orientace na trhu práce“ ad.
Naopak,  až  60  %  rekvalifikačních  programů zabezpečovaných  ÚP  ČR  směřuje
ke konkrétním profesním dovednostem a znalostem v různých oborech, je tak maximali-
zována jejich účelnost a využitelnost. Zvolené rekvalifikace pak pokrývají zejména
obory, po nichž je na trhu práce obecně menší poptávka (potravinářský či chemický
průmysl nebo textilní výroba a oděvnictví), jsou zaměřeny na specifické dovednosti
(kurzy v oblasti PC a IT, programy rozšiřující stávající kvalifikaci uchazečů) nebo jde
o programy, které je třeba zajistit pouze v malém rozsahu (pro jednotlivce), mimo
rámec režimu veřejných zakázek.

Zahraniční studie upozorňují, že cílení programů APZ k více znevýhodněným
uchazečům zvyšuje jejich efektivnost,  protože snižuje efekt  mrtvé váhy. Potřeba cílit
programy k těmto skupinám uchazečů je vyjádřena i v Evropské strategii zaměstnanosti.
Předpokladem cílenosti programů k více znevýhodněným skupinám je spolehlivá
identifikace individuálních, často komplexních potřeb uchazečů a vhodné přizpůsobení
programů APZ těmto potřebám.

V tomto kontextu identifikujeme následující faktory, jež omezují cílenost k více
ohroženým skupinám uchazečů s kumulovanými problémy. Zaměření na efektivnost
práce a výsledky ponechává prostor pro selekci lépe umístitelných a více motivovaných
uchazečů v rámci široce definovaných cílových skupin. Při zařazování do projektů se pak
v realitě více prosazuje orientace na „bezproblémové“ uchazeče, což vylepšuje hrubé
efekty programů, jež jsou hodnoceny především.

Vedle požadavku na vysoké hrubé efekty může nižší cílenost rekvalifikací
k uchazečům s kumulovanými handicapy ovlivnit také akcent kladený na kvantitativní
ukazatele výkonu, na úkor ukazatelů kvalitativních. Podobně i při výběru programů
rekvalifikací omezuje kritérium ceny možnost poskytnout programy vhodné pro
uchazeče s kumulovanými handicapy.

Individuální práce s uchazeči je velmi náročná a psychicky vyčerpávající.
Klíčovým faktorem negativně ovlivňujícím cílenost opatření APZ ke znevýhodněným
uchazečům je nízká motivace značné části  uchazečů k  práci,  jež má často komplexní
příčiny, ale není v silách pracovníků ÚP ČR všechny spolehlivě rozeznat, a tím méně pak
řešit. Tato okolnost vede jednak k samovýběru motivovanějších uchazečů do programů,
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jednak pracovníci ÚP ČR většinou pokládají práci s nemotivovanými a nekooperativními
uchazeči za neefektivní a omezují snahu o jejich zařazování do programů.

V  této  souvislosti  hrají  roli  určité  rezervy  v  odborné  připravenosti  pracovníků
v první linii, obtížné podmínky a náročnost jejich práce, s přihlédnutím k finančnímu
ocenění této práce. Na ÚP ČR existuje celá řada uplatňovaných praktik tento problém
řešit,  zasluhovaly  by  však  dále  rozvinout.  Pozornost  zaslouží  též  rizika  „vyhoření“,
emocionálního/psychického vyčerpání a s nimi související sklony k stereotypním
postupům práce. Často jde také o kompetence v oblasti sociální práce a nedostatečně
intenzivní spolupráci s jinými aktéry, kteří by mohli pomoci řešit komplexní problémy
klientů. V tomto ohledu existuje určitá mezera jak v zákoně o sociálních službách, tak
v zákoně o zaměstnanosti, která by takovou spolupráci umožnila řešit systematicky.

4.3 Nakolik programy rekvalifikací reagují na situaci
na trhu práce

Vyhodnocení, nakolik programy reagují na situaci na trhu práce, jsme dosud
v předchozích analýzách neprováděli (při vyhodnocení jsme brali v úvahu pouze celkový
počet volných pracovních míst v okresech, a nikoliv počet volných pracovních míst
pro jednotlivé profese). Přistupujeme k němu relativně samostatně bez návaznosti
na specifickou projektovou podporu pro tento konkrétní účel. Spíše nám jde o to, ověřit,
nakolik je toto hodnocení možné v současných podmínkách. Jde tedy spíše o testování
možností vyhodnocení než o celkové vyhodnocení. Z tohoto důvodu (a pro vysokou
pracnost) také nepřistupujeme k vyhodnocení programů ve všech regionech, ale pouze
v Jihomoravském kraji (viz níže).

Dále se zabýváme postupem pro řešení kvantitativního vyhodnocení této otázky.
Pro určení způsobu vyhodnocení je třeba posoudit a definovat následující podmínky:

A) Je třeba stanovit cíle hodnocení

V tomto kontextu vnímáme jako relevantní dvě poněkud odlišné otázky.

1)  Nakolik rekvalifikační programy reagují na situaci na trhu práce v tom ohledu,
že jsou realizovány rekvalifikace v poptávaných oborech. V této perspektivě
chápeme jako rozhodující (vodící kritérium posouzení) volná pracovní místa,
respektive poptávané profese.

2) Nakolik jsou realizované rekvalifikace realizovány v poptávaných oborech. V této
perspektivě chápeme jako rozhodující (vodicí kritérium hodnocení) rekvalifikační
programy,  respektive  jednotlivé  typy  těchto  programů.  Jedná  se  tedy  o  užší
perspektivu než v otázce č. 1.

V naší analýze se zaměřujeme na druhou z uvedených otázek. Nejprve jsme totiž
vybrali určité skupiny rekvalifikačních programů. K těmto skupinám jsme se snažili
odhadnout vhodné profese volných pracovních míst. Na závěr jsme zjistili, jak velká je
poptávka (indikovaná jako volná pracovní místa) pro uvedené skupiny profesí.
Nezabýváme se tedy např. vůbec otázkou, proč případně v některých poptávaných
oborech rekvalifikace realizovány nejsou. Logicky totiž mohou existovat profese, které
jsou na trhu práce poptávané, ale rekvalifikace na ně jsou jen těžko představitelné.
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B) Je třeba stanovit vhodné indikátory pro posouzení reakce na situaci na trhu
práce

Vyhodnocení provádíme na základě srovnání počtu hlášených volných pracovních
míst v jednotlivých profesích a počtu účastníků realizovaných rekvalifikačních programů.
Tento přístup podle ústního sdělení v rámci jednání na GŘ ÚP ČR využívají i pracovníci
ÚP ČR.

Před rekvalifikací je s uchazečem o rekvalifikaci veden poradenský pohovor.
Pracovníci ÚP ČR berou v úvahu VPM až dva roky zpětně při návrhu, jaké rekvalifikace
soutěžit, nebo podle situace v ten daný moment. Většinou pracovníci při odhadu, zda
se uchazeč uplatní i v budoucnu, vycházejí z předchozí zkušenosti s rekvalifikacemi
(a navíc berou v úvahu, zda má uchazeč příslib zaměstnání).

Výše popsaný indikátor má svoje limity, neboť nereflektuje celkovou poptávku
zaměstnavatelů po pracovních místech (problém mohou být nehlášená místa) a problém
nabízených míst nízké kvality pracovního místa (např. pracovní místa u nespolehlivých
zaměstnavatelů), nebo pracovní místa, která zaměstnavatelé vedou v evidenci volných
míst, ale přitom je záměrně dlouhodobě neobsazují. K datům o volných pracovních
místech ve všech případech přistupujeme tak, jak jsou, bez snahy je jakkoliv dodatečně
korigovat.33

Pro posouzení otázky, nakolik jsou rekvalifikace realizovány v poptávaných
oborech, jsme zkonstruovali specifický indikátor. Tento indikátor porovnává celkový
počet rekvalifikačních programů realizovaných v daném roce v daném typu činnosti34

a průměrnou měsíční poptávkou po zaměstnancích v daném typu činnosti35. Průměrná
měsíční poptávka po zaměstnancích je pak definována jako průměr VPM ze tří měsíců
bezprostředně předcházejících měsíci, kdy byla zahájena rekvalifikace. Tedy pokud byla
rekvalifikace zahájena v lednu 2016, bereme v úvahu měsíce říjen 2015, listopad 2015
a prosinec 2015. Celkový průměr je pak průměrem za všechny vypočtené indikátory
měsíců (leden až prosinec 2016). Tento postup dobře zohledňuje dlouhodobou poptávku
po pracovních místech. Můžeme ho tedy interpretovat jako odpověď na hypotetickou
otázku, nakolik by rekvalifikace pokryly průměrnou měsíční poptávku po daných
profesích v měsících bezprostředně předcházejících začátku rekvalifikace. Zvažovali
jsme možnost výsledky ještě vážit podle skutečného počtu realizovaných rekvalifikací,
ale tato možnost se nám jeví jako příliš složitá. Věříme ale, že indikátor dobře vystihuje
jak celkovou poptávku po daných pracovních místech, tak vzájemné rozdíly v poptávce
mezi profesemi.

Bereme přitom v úvahu různé indikátory volných pracovních míst. K dispozici
jsou indikátory: celkový počet volných pracovních míst, počet volných pracovních míst
na otevřeném trhu práce/normální, počet volných pracovních míst v rámci APZ.

33  V některých případech se u jednotlivých profesí vyskytují překvapivě velké meziměsíční rozdíly v počtu
volných pracovních míst. Tyto rozdíly jsou ovšem přítomny již v originálních datech a my nejsme schopni
nijak určit, zda a jak k nim došlo.

34  Zvažovali jsme možnost vztahovat poměr k počtu rekvalifikací v jednotlivých měsících, ale tento indikátor
se nám nakonec jevil jako příliš složitý, a přitom málo vypovídající.

35  Průměrnou měsíční poptávku jsme zvolili, protože nevíme, jak velký podíl volných pracovních míst zůstává
v evidenci dlouhodobě, a neznáme celkový počet unikátních volných pracovních míst během roku.
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C) Je třeba nastavit vhodný formát pro vyhodnocení

Do této problematiky vstupují následující hlediska:

1)  Jak velké období před realizací programu vzít v úvahu při vyhodnocení výše
uvedených indikátorů. Zde vstupuje především otázka proměnlivosti (fluktuace)
počtu hlášených volných pracovních míst a poměru mezi těmito volnými pracovními
místy navzájem (tedy např. pokud uvedená pracovní místa klesají či stoupají
v rámci ekonomického cyklu).

2)  Dále zde představuje problém časování programů, neboť zabezpečované rekvalifi-
kace jsou vzhledem k tomu, že dochází k soutěžení těchto programů, někdy
podstatně opožděny  ve  své  realizaci  a  situace  na  trhu  práce  se  mezitím  může
změnit.  ÚP  ČR  na  to  může  reagovat  např.  tak,  že  soutěží  jen  ty  rekvalifikační
programy, o jejichž absolventy je dlouhodobý zájem.

Zde navržený přístup volí možnost vyhodnotit, nakolik rekvalifikační programy
reagují na průměrnou nabídku za poslední tři měsíce bezprostředně předcházející měsíci,
ve kterém byla rekvalifikace realizována. Tato volba je poměrně snadno měnitelná,
protože  data  o  VPM  jsou  sledována  dlouhodobě.  Může  ale  znamenat  větší  či  menší
pracnost.

D) Je třeba zvolit způsob vyhodnocení

K vyhodnocení lze přistoupit buď a) na základě propojení dat přímo v databázi,
nebo b) na úrovni agregovaných výstupů z databáze. V prvotní fázi přistupujeme
k vyhodnocení na základě propojení agregovaných dat. To v praxi znamená, že máme
dva agregované výstupy z databáze, které vzájemně porovnáváme. I když jsme během
naší práce propojili data i na individuální úrovni, tento přístup se ukázal bez další
podpory jako značně pracný, a přitom málo přínosný vzhledem k současné podobě dat.
Vyžadoval  by  totiž  data  ve  vhodnějším  formátu,  ideálně pak  data  sehraná  přímo
v databázi. Je ale možné, že do budoucna budou data vyhodnocována na individuální
úrovni, a tedy bude možné posoudit u konkrétních uchazečů, nakolik je úspěšnost
programu spojena s jeho zaměřením na profese poptávané na trhu práce.

E) Je třeba definovat a propojit relevantní data

Informaci o počtu volných pracovních míst v jednotlivých profesích jsme získali
z veřejně dostupné databáze na Integrovaném portále MPSV, kde jsou k dispozici
i historická data za jednotlivé okresy s měsíční periodicitou36.

Pro informace o programech nebylo možné vyhodnotit, jak programy reagují na
počet volných pracovních míst přímo srovnáním kódů CZ NACE, protože rekvalifikační
programy nemají  tuto informaci  v našem výtahu z databáze uvedenu. Proto jsme se
rozhodli využít proměnnou o rozdělení rekvalifikační programů do podrobných typů. Kde
nebylo toto rozdělení možné, jsou některé případy vynechány, což pochopitelně
ovlivňuje výsledky. Toto nepovažujeme za problém, neboť nám jde o otestování
možnosti hodnocení, nikoliv o hodnocení samotné. Lze předpokládat, že v novějších
datech bude uvedená informace pro všechny programy.

36  https://portal.mpsv.cz/sz (statistiky / nabídka a poptávka na trhu práce / analýza poptávky po pracovní
síle a nabídky pracovní síly).
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Pro hledání shody jsme si vytvořili korespondenční tabulku, kde na jedné straně
máme profese volných pracovních míst CZ NACE a na druhé straně máme dílčí subtypy
rekvalifikačních programů (viz tabulka č. 4.12). Z profesí jsme vynechali třídy 1 a 2
(řídící  a  specializované  pracovníky),  protože  tyto  profese  zpravidla  vyžadují
vysokoškolské vzdělání a nepředpokládáme rekvalifikace na tato specializovaná místa.

Začátky programů podle typů jsou vázány na konkrétní měsíce tak, jak je
naznačeno v tabulce č. 4.11. V tabulce č. 4.11 zobrazujeme časování programů podle
měsíců na třech úrovních měření velikosti území (za celou ČR, za Jihomoravský kraj a za
vybraný  okres).  Z  tabulky  je  dobře  patrné,  že  pro  hodnocení  reakce  programů na
poptávku na trhu práce působí dva protichůdné principy. Na jedné straně bychom chtěli
měřit poptávku, pokud možno na lokální úrovni (tedy co nejblíže k vlastnímu místu
realizace programu). Na druhé straně měření tohoto indikátoru na lokální úrovni je
obtížné, neboť na takto malém území je programů často realizován zanedbatelný počet.
Měření na národní úrovni nám pak může poskytovat zkreslený obraz, pokud jsou
programy realizovány zcela jinde, než jsou nabízena volná pracovní místa. V nastalé
situaci je určitým kompromisem měřit reakci na úrovni jednotlivých krajů. V naší
analýze jsme si vybrali jeden konkrétní kraj, a to Jihomoravský.

Tabulka č. 4.11 Počty programů realizovaných v jednotlivých měsících

Česká republika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bezpečnost práce 32 114 67 77 73 76 8 36 65 86 66 28
ekonomika, adm., pers. 21 87 106 109 130 40 1 13 118 79 100 37
účetnictví 52 152 216 132 198 68 39 53 185 123 132 19
zdravotnictví 17 23 42 34 7 5 1 0 59 45 4 12

sociální oblast 52 156 107 149 146 45 32 33 205 175 99 15
provozní služby 8 8 13 3 36 4 8 4 19 59 29 2
osobní služby 75 116 92 98 62 38 41 36 152 115 64 22
zemědělství, zahradnictví
a lesnictví 7 36 44 15 26 8 8 5 12 26 21 5

elektrotechnika, odborná
způsobilost v el. 20 14 22 16 12 9 1 7 22 15 16 12

řidičské průkazy vč.
profesní způsobilosti 276 441 381 299 278 215 149 161 193 202 229 130

svářečské, strojnické
a jiné odborné průkazy 93 312 215 180 216 133 35 104 121 158 127 25

gastronomie, hotelnictví
a turismus 18 28 24 27 21 11 8 12 44 21 57 9

Jihomoravský kraj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bezpečnost práce 0 32 0 12 12 7 0 0 14 4 2 0
ekonomika, adm., pers. 0 19 8 50 27 18 0 10 10 32 13 6
účetnictví 10 46 23 29 27 17 0 15 25 24 19 0

zdravotnictví 0 1 7 2 0 1 0 0 1 5 0 0
sociální oblast 0 15 6 1 2 3 9 0 9 14 2 0
provozní služby 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 1 0
osobní služby 2 22 6 11 15 4 9 2 14 13 8 0
zemědělství, zahradnictví
a lesnictví 1 3 2 0 0 1 0 2 1 3 0 0

elektrotechnika, odborná
způsobilost v el. 2 0 3 5 0 2 0 3 6 0 0 0

řidičské průkazy vč.
profesní způsobilosti 18 78 48 22 20 23 11 7 14 16 16 7
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pokračování tabulky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
svářečské, strojnické
a jiné odborné průkazy 0 70 34 42 43 15 2 11 5 36 12 0

gastronomie, hotelnictví
a turismus 0 3 3 3 0 3 0 2 8 6 4 0

Znojmo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bezpečnost práce 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
ekonomika, adm., pers. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
účetnictví 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0
zdravotnictví 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sociální oblast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
provozní služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
osobní služby 0 6 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
zemědělství, zahradnictví
a lesnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

elektrotechnika, odborná
způsobilost v el. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

řidičské průkazy vč.
profesní způsobilosti 0 13 13 1 4 1 1 0 1 5 1 0

svářečské, strojnické
a jiné odborné průkazy 0 4 8 3 3 6 0 0 0 2 0 0

gastronomie, hotelnictví
a turismus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016

Tabulka č. 4.12 Tabulka pro propojení profesí u VPM a rekvalifikací

kategorie rekvalifikace CZ-ISCO popis ISCO
(1) bezpečnost práce, ochrana
majetku a osob 541x pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

(2) ekonomika, administrativa,
personalistika

331x odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných
oborech

334x odborní administrativní pracovníci a asistenti

41xx všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři
a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů

4416 personální referenti

(3) účetnictví
3313 odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky

a personalistiky
4311 úředníci v oblasti účetnictví

4313 mzdoví účetní
(4) zdravotnictví 32xx odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví

(5) sociální oblast

3353 pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních
a jiných dávek

3412 odborní pracovníci v oblasti sociální práce

532x pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti

(6) provozní služby (chůva,
hospodyně, úklidový pracovník...)

515x provozní pracovníci

9111 uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě
hospodyní)

9112 uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních,
průmyslových a jiných objektech

9121 pracovníci pro ruční praní a žehlení

9622 pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících
prostor
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pokračování tabulky

kategorie rekvalifikace CZ-ISCO popis ISCO
(7) osobní služby (péče o tělo,
kosmetika, manikúra, pedikúra...) 514x kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných

oborech

(8) zemědělství, zahradnictví
a lesnictví

3142 technici v oblasti zemědělství, rybářství
a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

3143 technici v oblasti lesnictví
61xx kvalifikovaní pracovníci v zemědělství

62xx kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybářství
a myslivosti

921x pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví
a rybářství

(9) elektrotechnika, odborná
způsobilost v elektrotechnice,
telekomunikace

74xx pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

(10) řidičské průkazy vč. profesní
způsobilosti 83xx řidiči a obsluha pojízdných zařízení

(11) svářečské, strojnické a jiné
odborné průkazy 721x slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

(12) gastronomie, hotelnictví
a turismus

3423 instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních
zařízeních a fitcentrech

4221 pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)

4224 recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
4225 pracovníci v informačních kancelářích
5113 průvodci, delegáti v cestovním ruchu
5120 kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři
513x číšníci, servírky a barmani

9112 uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních,
průmyslových a jiných objektech

941x pomocní pracovníci při přípravě jídla

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016

Dále jsme prakticky postupovali tak, že jsme sehráli všechna data do dvojroz-
měrné datové matice, provedli jsme potřebné výpočty a vypočtené indikátory jsme dále
využili pro výpočty. Výsledkem našeho postupu je následující tabulka č. 4.13.

Tabulka č. 4.13 Vyhodnocení poměru realizovaných rekvalifikací a volných
pracovních míst v Jihomoravském kraji (VPM/R)

rekvalifi-
kace

VPM
NORMAL

poměr
normální VPM APZ poměr APZ VMP

CELKEM
poměr
celkem

(1) bezpečnost práce,
ochrana majetku a osob

83 410,4 4,94 702,8 8,46 1 113,2 13,41

(2) ekonomika, admini-
strativa, personalistika

193 202,38 1,05 232,9 1,21 435,3 2,25

(3) účetnictví 235 96,4 0,41 59,9 0,25 156,3 0,67

(4) zdravotnictví 17 76 4,47 3,4 0,2 79,4 4,67

(5) sociální oblast 61 68,5 1,12 61,3 1 129,8 2,12

(6) provozní služby
(chůva, hospodyně,
úklidový pracovník...)

9 298,8 33,2 443,4 49,26 742,2 82,46

(7) osobní služby (péče
o tělo, kosmetika,
manikúra, pedikúra...)

106 97,8 0,92 6,55 0,06 104,4 0,98
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pokračování tabulky
rekvalifi-

kace
VPM

NORMAL
poměr

normální VPM APZ poměr APZ VMP
CELKEM

poměr
celkem

(8) zemědělství,
zahradnictví a lesnictví 13 308,6 23,7 18,4 1,41 327,1 25,2

(9) elektrotechnika,
odborná způsobilost
v elektrotechnice,
telekomunikace

21 146,5 6,98 7 0,33 153,6 7,31

(10) řidičské průkazy
vč. profesní způsobilosti 280 766,3 2,73 42,7 0,15 809 2,88

(11) svářečské,
strojnické a jiné
odborné průkazy

270 282,1 0,99 0,2 0 282,3 1,04

(12) gastronomie,
hotelnictví a turismus 32 943,8 29,4 444,1 13,87 1 388 43,37

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016

V tabulce č.  4.13 je představena určitá  poměrně hrubá sonda do vztahu mezi
volnými pracovními místy a realizovanými rekvalifikacemi. Nejprve zmíníme limity
předložené analýzy. Při interpretaci tabulky č. 4.13 musíme brát v úvahu, že:

· se jedná o indikátor, který porovnává poptávku v kratším období (3 měsíce)
s celkovým rozsahem APZ (viz níže). Při této logice bychom mohli argumentovat, že
indikátor částečně (v neznámém rozsahu) podhodnocuje roční poptávku VPM.
S tímto se dá ale pracovat např. srovnáním hodnot indikátoru s reálnou zkušeností
pracovníků ÚP ČR ohledně poptávky v daných oborech.

· Bereme-li v úvahu celkový rozsah VPM oproti VPM pouze normální, můžeme poptávku
částečně nadhodnocovat. Nicméně to je jen otázka volby konkrétní interpretace,
neboť veškerá data jsou v tabulce k dispozici.

· Část programů je v databázi uvedena ještě ve starém formátu, který není pro naši
analýzu použitelný. Proto je rozsah rekvalifikací u některých typů částečně podhod-
nocen.

· Také  řazení  profesí  VPM  a  rekvalifikací  k  sobě do  typů může  být  ještě částečně
přehodnoceno.

· V neposlední řadě se jedná o analýzu v rámci jediného vybraného kraje a je možné,
že situace v některých jiných krajích by mohla být částečně odlišná.

Pro zhodnocení využíváme indikátor poměru mezi celkovým počtem realizova-
ných rekvalifikací v daném roce a průměrnou měsíční nabídkou volných pracovních míst
za 3 měsíce předcházející měsícům roku 2016 (2015). Z tabulky i přes zjevná omezení
daná testovacím formátem dat vyplývá, že rekvalifikace jsou prokazatelně realizovány
v poptávaných profesích.  V mnoha profesích je poptávka tak vysoká, že rekvalifikace
zjevně nemohou takto vysokou poptávku vůbec pokrýt a je tedy prostor rekvalifikované
do těchto profesí uplatnit. Je tedy krajně nepravděpodobné, že by byli účastníci
rekvalifikování  do  profesí,  o  které  není  na  trhu  práce  zájem.  Mezi  relativně méně
poptávané  obory  patří  např.  účetnictví.  Posouzení,  nakolik  je  prostor  pro  ještě větší
cílenost  rekvalifikací  do  poptávaných  profesí,  by  vyžadovalo  podrobnější  analýzu.
Hypoteticky  je  totiž  třeba  zohlednit,  že  některé  profese  nemusí  být  pro  rekvalifikaci
vhodné, zaměstnavatelé nemusí úroveň získaných znalostí považovat za dostatečnou,



4. Zhodnocení rekvalifikačních programů podle vybraných hledisek

78

nezaměstnaní mohou některé profese odmítat a některé profese jsou natolik
„nekvalifikované“, že rekvalifikaci ani nepotřebují.

4.4 Jak rekvalifikace reagují na vzdělávací systém

Na základě žádosti pracovníků MPSV jsme se specificky věnovali otázce, nakolik
rekvalifikace reagují na výsledky vzdělávacího systému u mladých lidí. Ve více empirické
rovině je tato otázka přesněji formulována: jak rekvalifikace souvisí s předchozím
vzděláním, a to především u mladých lidí. Symbolicky se pak můžeme ptát, proč jsou
lidé v mladém věku rekvalifikováni, proč se (ne)uplatní se svou původní kvalifikací. Je
zřejmé, že zařazení do rekvalifikace nemusí znamenat nutně neúspěch původního
vzdělání (viz níže).

V této kapitole uvedené téma otevíráme. Pro prvotní posouzení se zaměřujeme
pouze na mladé účastníky rekvalifikačních programů zabezpečovaných ÚP ČR, které
začaly v roce 2016. Z praktických důvodů pak tyto účastníky dále dělíme (obdobně jako
v části o cílenosti) do tří věkových kategorií, a to 14–19 let, 20–24 let a 25–29 let. Naším
prvotním východiskem pak je dosažená úroveň vzdělání a obor vzdělání dle klasifikace
kmenových oborů vzdělání (KKOV). Z tabulky č. 4.14 je zřejmé, že do rekvalifikací
vstupují tři početnější skupiny uchazečů. Jednak jsou to osoby bez vzdělání nebo jen se
základní úrovní vzdělání37. Tyto osoby jsou tedy prakticky nekvalifikované a často je
důvodem, že některou část svého předchozího studia nedokončily. Tato skupina je
ve všech sledovaných věkových kohortách poměrně početná. Druhou skupinou jsou
osoby vyučené nebo středoškoláci v technických oborech. Třetí skupinou jsou pak
studenti společenských věd, a to zvláště ve skupině A (obecné vzdělání), a to včetně
některých vysokoškoláků (viz tabulka č. 4.14).

Zařazení těchto mladých uchazečů do rekvalifikací v mnoha případech rozhodně
není náhodné. Asi 30 procent z nich nemá uvedenou žádnou předchozí pracovní činnost
zakládající nárok na podporu v nezaměstnanosti, 40 procent bylo v době vstupu
do rekvalifikace alespoň šest měsíců nezaměstnaných a 30 procent mělo alespoň roční
kumulovanou přechozí zkušenost s nezaměstnaností.

Výše  uvedené  rozdělení  v  tabulce  č.  4.14  dostačuje  pro  prvotní  orientaci,
ale nikoliv pro hlubší porozumění. Proto jsme se rozhodli využít podrobnější členění
podle KKOV ve snaze identifikovat podrobněji obory studia, které se vyskytují u mladých
rekvalifikovaných osob (tabulka č. 4.15). Z každé skupiny prezentujeme pouze maxi-
málně tři nejvíce početné obory, případně další obory s vysokým počtem členů (více než
50).

Z  tabulky  vyplývá,  že  v  tabulce  se  objevují  obory,  které  jsou  z  hlediska
zastoupení mladých osob v evidenci velmi/nejvíce početné (zpravidla tisíce osob). Pak
poměr mezi počtem rekvalifikovaných a celkovým počtem těchto osob v evidenci
zůstává  nízký.  Jinými  slovy,  jen  velmi  malá  část  uchazečů z  těchto  oborů (řádově
jednotky procent) navštěvuje rekvalifikaci. To indikuje malý rozsah rekvalifikací vůči
celkové  skupině mladých  lidí  v  evidenci,  a  nikoliv  problémovost  těchto  oborů jako
takovou. Pro toto posouzení bychom potřebovali zahrnout též celkový počet zaměstna-
ných osob v těchto oborech.

37  Zde máme na mysli především osoby, které jsou v tabulce uvedeny v kategorii B2. Tato kategorie vznikla
zahrnutím osob, které mají uvedenu maximálně základní úroveň vzdělání a v záznamu nemají uveden
žádný KKOV. Jedná se tedy o východisko z nouze z důvodu konkrétní podoby dostupných dat. Je ovšem
zřejmé, že tyto osoby mohou být zastoupeny i ve skupině B1.
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Výsledky ukazují, že rekvalifikace se často týkají jak dřívějších účastníků/
absolventů tradičních oborů, tak oborů spojených s podnikáním nebo oborů obecného
vzdělání. V posledních třech sloupcích tabulky sledujeme, kam se tito účastníci
rekvalifikovali. V některých případech totiž může jít o rozšiřování (rozvoj) současné
kvalifikace, a nikoliv o její nahrazení. To je dobře patrné z tabulky např. u absolventů
oboru elektrotechniky, ale také u absolventů ekonomiky a podnikání. Jinými slovy
rekvalifikace poměrně dobře sledují – doplňují a rozvíjejí předchozí profil vzdělání. To je
nakonec logické i vzhledem k charakteru kurzů, který jsme popsali výše.
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Tabulka č. 4.15 Konkrétní obory nejvíce zastoupené v rekvalifikaci

skupina
KKOV obor

v evidenci /
počet

rekvalifikovaných

typ
rekvalifikace 1

typ
rekvalifikace 2

typ
rekvalifikace

3

1 informační technologie
(1820M) 21 / 2 180 = 1

nespecifická
rekvalifikace
(6)

stavebnictví,
strojírenství
(3)

–

2

automechanik,
technické práce
v autoservisu (2368H)

75 / 4 889 = 1,5 svářečské
průkazy (26)

řidičské
průkazy (22)

profesní
rekvalifikace
pro D (5)

elektrotechnika
(2641M) 35 / 1 761 = 2 elektrotechnika

(14)

stavebnictví,
strojírenství
(6)

počítačové
rekvalifikace
(5)

elektrikář,
elektrotechnické práce
(2651H)

34 / 2 105 = 1,6 elektrotechnika
(20)

svářečské
průkazy (6) –

3

truhlář, truhlářské
práce (3356H) 33 / 3 356 = 1 řidičské

průkazy (10)
svářečské
průkazy (9)

stavebnictví,
strojírenství
(5)

instalatér,
instalatérské práce
(3652H)

29 / 2 130 = 1,4 svářečské
průkazy (14)

řidičské
průkazy (6) –

stavebnictví (3647M) 28 / 1 681 = 1,7 řidičské
průkazy (9)

nespecifická
rekvalifikace
(7)

–

4

opravář zemědělských
strojů, opravářské
práce (4155H)

17 / 1 937 = 0,9 svářečské
průkazy (6)

řidičské
průkazy (5) –

obecné zemědělství
(4141M) 16 / 1 159 = 1,4

ekonomika,
administrativa
(5)

– –

5 ošetřovatelství
(5341H) 5 / 305 = 1,6 sociální oblast

(2) – –

6

ekonomika a podnikání
(6341M)

134 / 10 554 =
1,3 účetnictví (24)

ekonomika,
administrativa
(20)

nespecifická
rekvalifikace
(19)

podnikání v oborech
(6441L) 72 / 4 522 = 1,6 řidičské

průkazy (13)

počítačové
rekvalifikace
(11)

ekonomika,
administrativa
(7)

kuchař-číšník, práce
ve společném
stravování (6551H)

71 / 8 371 = 0,8 řidičské
průkazy (15)

svářečské
průkazy (8)

obchod,
skladování,
logistika (8)

7

gymnázium (7941K) 150 / 9 796 =
1,5 účetnictví (33)

počítačové
rekvalifikace
(19)

ekonomika,
administrativa
(17)

základní škola (7901C) 43 / 5 381 = 0,8
obchod,
skladování,
logistika (11)

svářečské
průkazy (7) –

lyceum (7842M) 41 / 3 136 = 1,3
nespecifická
rekvalifikace
(7)

počítačové
rekvalifikace
(6)

ekonomika,
administrativa
(5)

8

výtvarná a umělecko-
řemeslná tvorba
(8241M)

34 / 1 882 = 1,8
nespecifická
rekvalifikace
(4)

příprava k
podnikání (4) –

výtvarné a umělecko-
řemeslné práce
(8251L)

17 / 367 = 4,6 řidičské
průkazy (6)

příprava
k podnikání
(3)

ekonomika,
administrativa
(3)

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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4.5 Přístup ÚP ČR k absolventům rekvalifikací a hodno-
cení jejich úspěšnosti

Dopady rekvalifikací na zaměstnanost pravděpodobně ovlivňují – mimo jiné –
přístup pracovníků ÚP ČR k jejich absolventům. Ten je přitom, jak ukazují provedené
rozhovory, odlišný u různých typů rekvalifikačních programů.

 Nejpozitivněji byly v rozhovorech jednoznačně hodnoceny zvolené rekvalifikace,
a to jak z hlediska celkového nastavení tohoto nástroje APZ, tak také z hlediska jejich
účinnosti, která byla zpravidla odhadována jako téměř stoprocentní. Pracovníci ÚP ČR
jsou si nicméně vědomi toho, že tento efekt je do značné míry spojen s charakteristikami
uchazečů, zejména s jejich vysokou motivovaností, nasazením a samostatností. Otázkou
tedy je, nakolik se u tohoto nástroje projevuje tzv. mrtvá váha, tj. jaký podíl absolventů
zvolené rekvalifikace by se na trhu práce uplatnil i bez účasti v programu. Snaha
eliminovat rozsah mrtvé váhy patrně spočívá v upřednostňování nástupu do zaměstnání
před zařazením do rekvalifikace – podle vyjádření pracovníků ÚP ČR je vždy zvažována
pravděpodobnost uplatnění stávající kvalifikace na pracovním trhu, jež je preferováno,
i když s ohledem na individuální situaci bývají také udělovány výjimky (v případě
syndromu vyhoření u uchazeče o zaměstnání, při psychických problémech ad.).

Účinnost rekvalifikací je podle pracovníků ÚP ČR vyšší u kurzů zaměřených
specificky na výkon určité profese než u kurzů nespecifických rozvíjejících obecné
dovednosti, což je do určité míry podpořeno různým přístupem k uchazečům o zaměst-
nání po ukončení participace v rekvalifikaci. Vzhledem k tomu, že nespecifické rekvalifi-
kace bývají často uplatňovány především jako nástroj aktivizace nezaměstnaných a není
u  nich  předpokládána  přímá  vazba  na  získání  zaměstnání  (viz  výše),  nejsou  jejich
absolventi vystaveni při následném zprostředkování takovému tlaku jako absolventi
specifických rekvalifikací. Z fokusních rozhovorů je patrné, že v jejich případě je tlak na
ukončení evidence skutečně značný (a zájemci o rekvalifikaci jsou na tuto skutečnost
často upozorňováni ještě před zařazením do programu):

„…u těch svářečáků, řidičáků, vozíků, tak to jim rovnou říkáme: dostanete řidičák,
ale prostě pak půjdete, přesně, z úřadu práce, to kdyby trakaře padaly, tak
půjdete, buď do toho místa, který říkáte, že máte rozjednaný, nebo je tady 10
jiných míst, kde hledají řidiče, takže prostě půjdete, dokončíte. A i si ho pozveme.
Víme, že rekvalifikace končí 25., takže za 3 dny je u nás – tak co, máte smlouvu,
nemáte, fajn, doporučenka, na shledanou. Takže tam bych si fakt myslela, že
jsme, nechci říct na 100 %, ale určitě hodně přes 90 %, ale když je to počítač,
základy  počítače,  počítač pro  pokročilé,  pro  maminky  –  ekonomika,  základy
podnikání, tak tam si myslím, že jsme možná na 30 %, že dokončí, ani asi možná
ne, na 10 na 20 %.“ (fokusní skupina 9/ 2017, pracovník ÚP ČR)

„Já trochu dopředu už ty lidi informuji. Mám s nimi informační schůzky, kdy jim
i říkám: „Hleďte se, vy si teď u nás budete dělat rekvalifikační kurz na svářeče,
dobře si to rozmyslete, protože když si tento rekvalifikační kurz uděláte, tak my
vás budeme posílat na místa svářeče, jo? A ta místa nemůžete odmítat. Může se
stát, že bychom vám mohli i zpětně dát proplatit ten kurz, že jste odmítli místo,
že jste to nějakým způsobem sabotovali a že jste nechtěli to místo přijmout a že
jakoby úřad práce zbytečně vynaložil peníze za svářečský kurz, který není úplně
levný, a mohli bychom potom po vás vymáhat tu částku za ten svářečský kurz.“
(fokusní skupina 2/2017, pracovník ÚP ČR).

To  odpovídá  také  přístupu  některých  pracovníků GŘ ÚP  ČR,  podle  jejichž
vyjádření při osobním jednání v dubnu 2019 některé rekvalifikace, např. ty zaměřené
do oblasti počítačů, nesměřují přímo na trh práce (a není zde požadován příslib
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zaměstnání), ale reflektují spíše požadavek na zvyšující se naplnění potřeby počítačové
gramotnosti včetně pracovníků v dělnických profesích. V tomto ohledu se tedy jedná
o typické rekvalifikace zaměřené na zvyšování zaměstnatelnosti.

Pro pracovníky ÚP je v návaznosti na absolvování rekvalifikace významné
vyřazení z evidence, a to bez ohledu na to, zda se jedná o nástup do zaměstnání/výkon
OSVČ s využitím nově nabyté kvalifikace. Podle účastníků fokusních rozhovorů může
být totiž i nástup do jiného zaměstnání spojen s rekvalifikací, a to v podobě nepřímých
efektů (rozvoj sociálního kapitálu, aktivizace, zlepšení způsobů hledání zaměstnání
atp.). V případě nespecifických rekvalifikací byly zmiňovány také další možnosti jako
například zařazení na SÚPM (jež se projeví vyřazením z evidence) či poskytnutí další,
tentokrát již specifické rekvalifikace (mezi regulérním zaměstnáním a nespecifickou
rekvalifikací tak u části klientů nastupuje další nástroj APZ).

4.6 Neúspěšnost v rekvalifikaci

V této části se zabýváme neúspěšností při rekvalifikaci tak, jak bylo naznačeno
v úvodní teoretické kapitole. Oproti předchozím studiím se zde podrobněji zaměřujeme
na úspěšnost a neúspěšnost v rekvalifikaci podle jednotlivých příčin. V číselníku je celá
řada (i málo zastoupených) hodnot (viz tabulka č. 4.16), a proto jsme pro zjednodušení
rozdělili tyto důvody do čtyř základních kategorií:

· Kategorie A: účastník dokončil rekvalifikaci, uspěl při ověření získaných znalostí
a dovedností a získal předepsaný doklad o absolvování rekvalifikace.

· Kategorie B: účastník nedokončil rekvalifikaci z důvodu odchodu do zaměstnání
nebo zahájení přípravy na budoucí povolání. Tyto dvě možnosti bohužel v datech
nelze odlišit.

· Kategorie C: účastník nedokončil rekvalifikaci ze zdravotních, rodinných nebo
osobních důvodů.

· Kategorie D: účastník nedokončil rekvalifikaci z důvodu neúspěchu při rekvalifikaci.

· Kategorie E:  neznámý  stav  dokončení  rekvalifikace  nebo  důvod  odchodu  –  je
v průměru evidován jen u necelých 4 procent případů.

V tabulce č. 4.16 ukazujeme dokončení či nedokončení programu (a jeho důvody)
podrobně podle číselníku, který je přímo v databázi. Rozlišujeme přitom zvolené
rekvalifikace a rekvalifikace zabezpečované ÚP ČR. Úspěšnost dokončení rekvalifikací je
přitom překvapivě dosti nízká, a to především u rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR
(61,1 procent dokončilo program úspěšně). Nedokončení („drop out“) z programu je
prokazatelně více než 35 procent, z toho ale neúspěch přímo v programu (kategorie D)
je jen cca 6 procent. Je to tedy tak, že ve skutečnosti na rekvalifikační programy více
působí faktory „vytažení“ než faktory „vytlačení“. Tedy jde na jedné straně o specifickou
situaci účastníků a na druhé straně o přerušení rekvalifikace z důvodu využití jiných
„lepších“ možností. Oba tyto důvody se přitom podstatně projevují v obou základních
sledovaných typech rekvalifikací (tj. i ve zvolených). V tomto kontextu jsou pak klíčové
dvě otázky:  A)  Jaké  faktory  působí  na  výsledek  úspěšnosti  v  programu?  B)  Jaká  je
souvislost mezi výsledkem úspěšnosti v programu a pozdější situací těchto účastníků
na trhu práce?38

38  K tomu viz kap. 5.
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Tabulka č. 4.16 Důvody ukončení účasti v rekvalifikačních programech
 rekvalifikace zabezpečované

ÚP ČR zvolené rekvalifikace

A dokončil úspěšně 6 338 61,1 4 943 72,9

B předčasně – ekonomická
nebo studijní aktivita 1 453 14 492 7,3

C

ukončil předčasně –
zdravotní důvody 1 478 14,2 871 12,8

ukončil předčasně – rodinné
důvody 17 0,2 4 0,1

předčasně – vážné osobní
důvody 86 0,8 16 0,2

celkem C 1 581 15,2 891 13,1

D

ukončil předčasně bez
vážných důvodů 151 1,5 55 0,8

odmítl nastoupit rekvalifikaci 60 0,6 9 0,1
nenastoupil na rekvalifikaci 49 0,5 5 0,1

zatajil podstatné skutečnosti 1 0 1 0
neplnil studijní povinnosti 53 0,5 23 0,3
neúčastnil se ve stanoveném
rozsahu 103 1 20 0,3

nepodrobil se ověření
znalostí 1 0 6 0,1

dokončil neúspěšně 193 1,9 56 0,9
ukončil evidenci 1 0 7 0,1
výpověď dohody
rekvalifikačním zaříz. 1 0 2 0

překážka na straně
dodavatele 5 0 1 0

celkem D 618 6 185 2,7

E
ukončil evidenci 1 0 7 0,1
neznámý důvod 74 0,7 35 0,5
neuvedený údaj 312 3 239 3,5

celkem E 387 3,7 281 3,7
celkem všechny kategorie 10 376 100 6 785 100

Zdroj: data OKpráce 2016
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Tabulka č. 4.17 Neúspěšnost v rekvalifikaci podle krajů

úspěšné
ukončení

neúspěšné ukončení z důvodu

počet
rekvalifikací

pr
ác

e
a

st
ud

iu
m

(B
)

zd
ra

vo
tn

í
ro

di
nn

é
a

os
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ní
(C

)

ne
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ch
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ch
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en
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(D
)
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uv
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o
(E

)

Praha 63,7 % 9,6 % 17,9 % 3,9 % 4,8 % 560
Středočeský 68,8 % 8,4 % 15,1 % 5,1 % 2,6 % 919
Plzeňský 61,2 % 10,7 % 19,2 % 4,3 % 4,5 % 552
Karlovarský 68,8 % 7,4 % 10,4 % 9,5 % 3,9 % 231
Ústecký 71,5 % 3 % 16,4 % 6,5 % 2,6 % 572

Liberecký 61,2 % 12,1 % 18,2 % 4,5 % 4 % 572
Královéhradecký 56,8 % 31,2 % 6 % 4,3 % 1,7 % 301
Pardubický 69,9 % 8 % 14,1 % 3,7 % 4,3 % 163
Kraj Vysočina 69,2 % 13,7 % 11,1 % 2,6 % 3,4 % 117
Jihomoravský 69,9 % 3,7 % 18,9 % 3,8 % 3,8 % 1 222

Olomoucký 77,6 % 8,6 % 3,4 % 3,4 % 6,9 % 58
Zlínský 52,7 % 25,4 % 14 % 5,7 % 2,1 % 1 317
Moravskoslezský 52,2 % 19,8 % 14,7 % 9,3 % 4,1 % 3 010
Jihočeský 72 % 7,2 % 12,9 % 1,8 % 6,1 % 782

celkem 61,1 % 14 % 15,2 % 5,9 % 3,7 % 10 376

Zdroj: data OKpráce 2016

Tabulka č. 4.17 pro větší přehlednost ukazuje situaci podle krajů. Podrobnější
komentář k této tabulce uvádíme níže u regresní analýzy. V dalším kroku jsme využili
multinomickou logistickou regresi. Tato multivariační analytická technika je sestrou
klasické binární logistické regrese a využívá se k porovnání určitého základního
výchozího stavu a několika alternativ, které se porovnávají s tímto referenčním stavem.
V našem případě je referenčním stavem úspěch v rekvalifikaci (stav A) a srovnáváme
ho se stavem odchodu z programu z důvodu nalezení zaměstnání anebo studia (část
modelu B), dále se stavem odchodu z programu z osobních, rodinných nebo zdravotních
důvodů (část  modelu  C)  a  se  stavem  neúspěchu  v  rekvalifikaci  (část  modelu  D).
Nepracujeme zde tedy s variantou E (neznámý důvod). V tabulce se zaměřujeme na exp.
β koeficienty,  které  zde  představují  poměry  šancí39. Výsledky analýzy jsou uvedeny
v tabulce č. 4.18 (multinomická regrese).

V následujícím textu uvádíme interpretaci podle jednotlivých znaků využitých
v regresi, někdy doplněnou též o bivariační pohled do dat:

· Zdravotní stav: Přestože asi čtvrtina účastníků rekvalifikací zabezpečovaných ÚP
ČR  má  záznam  o  zdravotním  omezení,  není  to  poněkud  překvapivě tak,  že  by
nepříznivý zdravotní stav účastníků rekvalifikace vedl k výrazně častějšímu odchodu
z rekvalifikace ze zdravotních důvodů (tedy, že by šlo o problém nevhodné cílenosti

39  Výsledné hodnoty jsou v rozmezí 0 až nekonečno, přičemž hodnota 1 znamená neexistenci vztahu, hodnoty
nižší než 1 směrem k 0 znamenají pokles šance a hodnoty větší než 1 znamenají postupné zvýšení šance
ve srovnání s referenční skupinou. Interpretace pak je vedena např. ve smyslu, že u některých skupin se
zvyšuje jejich šance, že program nedokončí (např. pro neúspěch) spíše než dokončí (srovnání skupina D
vůči  skupině A). Výsledek je tedy závislý na volbě referenčních kategorií v závislé proměnné i ve všech
kategorických nezávislých proměnných.
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rekvalifikací na zdravotně znevýhodněné osoby, které pak z tohoto důvodu rekvalifi-
kaci nezvládnou). Odchod ze zdravotních důvodů uvádí naproti tomu i 14 procent
z těch, kdo mají v záznamu zdravotní stav uveden jako dobrý. Obecně tedy poněkud
překvapivě zdravotní stav (respektive záznam o něm) úspěšnost rekvalifikací v žádné
části  modelu  (B-C-D)  příliš  neovlivňuje  a  do  výsledného  modelu  nebyl  proto  ani
zařazen40.

· Vzdělání: Úroveň vzdělání působí v různých částech modelu různě. Statisticky
významně se neprokázalo, že vyšší vzdělání posiluje pravděpodobnost, že uchazeč
z programu odejde za pracovní nebo studijní nabídkou, kterou dostane v průběhu
rekvalifikace (část B). Lidé s nižší úrovní vzdělání ale častěji odcházejí ze zdravotních,
rodinných a osobních důvodů (část C). Lidé s nižší úrovní vzdělání mají pak zdá se
též nižší šanci program úspěšně dokončit (část D).

· Kraje: Také realizace programu v konkrétním kraji je relevantní pro vysvětlení
v našem modelu. V jednotlivých krajích je různá míra neúspěšnosti (část D, viz také
kontingenční tabulka č. 4.17). V tomto ohledu vynikají dva kraje s nejvyšší neúspěš-
ností – Moravskoslezský a Karlovarský, kde je neúspěšnost více než 9 procent. Pokud
vezmeme jako referenční kategorii regrese Jihočeský kraj (nejnižší neúspěšnost),
vidíme i 5x až 6x vyšší neúspěšnost v těchto krajích s vysokou nezaměstnaností.

Zatímco v Královéhradeckém a ve Zlínském kraji odešla i více než čtvrtina účastníků
programu během programu do zaměstnání či do studia (B), v Karlovarském kraji to
bylo 7,4 procenta a např. v Ústeckém kraji pouhá 3 procenta.

Rozdíly mezi kraji vidíme i z hlediska zastoupení zdravotních a rodinných důvodů,
ale jejich interpretace je bez dalších informací obtížná (viz část C).

· Hmotná nouze: Ti uchazeči, kteří byli ve druhém pololetí 2015 v hmotné nouzi
alespoň 4 měsíce,  měli  větší  šanci  na neúspěch při  dokončení  programu (blok D),
ale méně odcházeli ze zdravotních a rodinných důvodů (část C).

· Věk: Protože vztah věku a dalších znaků zpravidla nemá lineární podobu, zvolili jsme
zde záměrně jako referenční kategorii uchazeče ve středním věku. Z důvodu odchodu
do zaměstnání nebo studia vidíme rozdíl pouze v kategorii nejmladších uchazečů
(u nich se dá např. častější návrat do studia očekávat). Více pravděpodobný je ale
také jejich neúspěch v rekvalifikaci, což je pak v souladu s předpoklady uváděnými
v teorii  o  tom, že mladí  lidé bývají  v programech APZ méně úspěšní,  jen se často
neví proč (viz např. Hora, 2018).

· Typ programu: Z hlediska základních typů programu je patrné, že se některé typy
odlišují jak vyšší neúspěšností, tak větší či nižší šancí odejít do zaměstnání či odejít
ze zdravotních osobních či  rodinných důvodů (hlavně se to týká kategorie řidičská
oprávnění).  V tomto případě ale ještě nemáme tak jasně a definitivně stanovenou
referenční kategorii. Je možné, že jiná kategorie by byla pro tento účel vhodnější než
námi zvolená kategorie „rekvalifikace pro průmysl“.

Celkově se tedy ukazuje, že při dobré ekonomické situaci a v méně nezaměstna-
ností postižených regionech odchází značná část rekvalifikujících se osob již během
rekvalifikace do zaměstnání, zatímco ve více postižených regionech k tomu tolik
nedochází. Jedná se tedy o vytažení „za jinou či lepší nabídkou“ a celkově je to možné

40  I když o důvodech těchto zjištění nechceme příliš spekulovat, chceme čtenáře varovat před jednostrannou
interpretací. Existují totiž minimálně tři různé konkurenční možnosti, jak lze toto interpretovat.
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interpretovat neutrálně nebo dokonce i pozitivně (protože přece uchazeči získali práci).
Je otázkou, zda a nakolik toto lze dopředu odhadnout. U zdravotních, rodinných
a osobních důvodů jasně převažují zdravotní důvody a jejich vysoký výskyt je přitom
z  naší  pozice  jen  obtížně vysvětlitelný  (protože  naše  data  ho  sama  o  sobě spíše
nevysvětlují, než vysvětlují)41. Samotný neúspěch v programu je pak typický ve více
postižených regionech a u osob s nižní úrovní vzdělání, v hmotné nouzi a u mladých
uchazečů. Nejspíše je to tedy i tak, že tyto osoby tvoří určité jádro nejobtížněji
zaměstnatelných (nebo jeho část) a vyžadují další speciální péči.

Tabulka č. 4.18 Multinomická logistická regrese pro poměr šancí mezi úspěšným
dokončením programu a důvody pro nedokončení programu

Shrnutí modelu

model
model fitting

criteria likelihood ratio tests pseudo R-square

-2 Log likelihood Chi-Square df Sig. cox and snell nagelkerke
intercept only 11101,234

final 10111,972 989,262 102 0,000 0,100 0,114

část B (zaměstnání) B Std. Err Wald df Sig. Exp(B) interval spolehlivosti
95 %

intercept -2,679 0,223 143,981 1 0,000
pohlaví (žena) 0,199 0,084 5,566 1 0,018 1,220 1,034 1,438
základní -0,035 0,132 0,070 1 0,791 0,966 0,746 1,250
střed. bez maturity -0,051 0,105 0,233 1 0,629 0,951 0,774 1,168

středoš. s maturitou -0,133 0,094 1,997 1 0,158 0,875 0,727 1,053
vysokoškolské 0b . . 0 . . . .
zemědělství, ostrah. 0,743 0,321 5,337 1 0,021 2,101 1,119 3,946
řidičská oprávnění 0,301 0,127 5,628 1 0,018 1,351 1,054 1,732
ekonomika a THP 0,452 0,133 11,574 1 0,001 1,572 1,211 2,040

služby -0,055 0,136 0,162 1 0,687 0,947 0,726 1,235
 PC a IT 0,136 0,114 1,426 1 0,232 1,146 0,916 1,432
příprava k podnikání 0,081 0,165 0,242 1 0,623 1,085 0,784 1,500
jiné rekvalifikace 0,309 0,138 5,017 1 0,025 1,362 1,039 1,785

 pro průmysl 0b . . 0 . . . .

4–6 měsíců 0,170 0,115 2,174 1 0,140 1,185 0,946 1,485
1–3 měsíce -0,100 0,270 0,136 1 0,712 0,905 0,534 1,535
nebyl v hmotné n. 0b . . 0 . . . .
věk 15–18 let 0,697 0,193 12,969 1 0,000 2,007 1,374 2,933
věk 20–24 let 0,144 0,121 1,409 1 0,235 1,155 0,911 1,464

věk 25–29 let 0,012 0,120 0,010 1 0,920 1,012 0,800 1,280
věk 30–34 let 0,014 0,120 0,014 1 0,906 1,014 0,802 1,283
věk 40–44 let -0,059 0,113 0,271 1 0,602 0,943 0,756 1,176
věk 45–49 let 0,205 0,119 2,981 1 0,084 1,227 0,973 1,548
věk 50–54 let -0,013 0,120 0,012 1 0,914 0,987 0,781 1,248

55+ let -0,136 0,138 0,967 1 0,325 0,873 0,667 1,144

41  Poznatky z terénu nám naznačují, že často jsou zdravotní důvody uchazeči využity ve snaze vyhnout se
zařazení do rekvalifikace.
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B Std. Err Wald df Sig. Exp(B) interval spolehlivosti
95 %

věk 35–39 let 0b . . 0 . . . .
Praha 0,272 0,208 1,715 1 0,190 1,313 0,873 1,974

Středočeský 0,110 0,191 0,330 1 0,566 1,116 0,768 1,622
Plzeňský 0,444 0,205 4,685 1 0,030 1,558 1,043 2,329
Karlovarský -0,018 0,295 0,004 1 0,951 0,982 0,551 1,751
Ústecký -0,983 0,291 11,407 1 0,001 0,374 0,211 0,662
Liberecký 0,553 0,198 7,766 1 0,005 1,738 1,178 2,564

Královéhradecký 1,703 0,198 74,057 1 0,000 5,490 3,725 8,092
Pardubický 0,497 0,359 1,918 1 0,166 1,644 0,814 3,320
Kraj Vysočina 0,636 0,311 4,186 1 0,041 1,889 1,027 3,473
Jihomoravský -0,764 0,217 12,350 1 0,000 0,466 0,304 0,713

Olomoucký -0,188 0,499 0,143 1 0,705 0,828 0,312 2,201
Zlínský 1,455 0,162 80,941 1 0,000 4,285 3,121 5,883
Moravskoslezský 1,259 0,153 67,571 1 0,000 3,522 2,608 4,754
Jihočeský 0b . . 0 . . . .
část C (zdravotní...)

intercept -2,252 0,199 127,489 1 0,000
pohlaví (žena) 0,152 0,080 3,585 1 0,058 1,164 0,995 1,363
základní 0,446 0,125 12,762 1 0,000 1,562 1,223 1,994
střed. bez maturity 0,228 0,104 4,854 1 0,028 1,256 1,026 1,539
středoš. s maturitou 0,156 0,094 2,763 1 0,096 1,168 0,972 1,404

vysokoškolské 0b . . 0 . . . .
zemědělství, ostrah. -0,299 0,418 0,512 1 0,474 0,741 0,327 1,683
řidičská oprávnění -0,276 0,133 4,309 1 0,038 0,759 0,584 0,985
ekonomika a THP 0,159 0,121 1,733 1 0,188 1,173 0,925 1,487

služby -0,175 0,124 2,000 1 0,157 0,839 0,658 1,070
 PC a IT 0,180 0,105 2,968 1 0,085 1,198 0,975 1,470
příprava k podnikání 0,175 0,157 1,242 1 0,265 1,191 0,876 1,619
jiné rekvalifikace -0,048 0,129 0,137 1 0,712 0,954 0,741 1,227

 pro průmysl 0b . . 0 . . . .

4–6 měsíců -0,719 0,143 25,451 1 0,000 0,487 0,368 0,644
1–3 měsíce 0,396 0,211 3,512 1 0,061 1,486 0,982 2,250
nebyl v hmotné n. 0b . . 0 . . . .
věk 15–18 let 0,383 0,192 3,980 1 0,046 1,467 1,007 2,138
věk 20–24 let 0,162 0,116 1,932 1 0,165 1,175 0,936 1,476

věk 25–29 let 0,060 0,115 0,268 1 0,605 1,062 0,847 1,331
věk 30–34 let 0,183 0,112 2,665 1 0,103 1,201 0,964 1,496
věk 40–44 let -0,020 0,108 0,033 1 0,855 0,980 0,793 1,212
věk 45–49 let 0,172 0,115 2,241 1 0,134 1,188 0,948 1,488
věk 50–54 let 0,088 0,112 0,607 1 0,436 1,092 0,876 1,361

55+ let 0,230 0,122 3,567 1 0,059 1,259 0,991 1,599

věk 35–39 let 0b . . 0 . . . .
Praha 0,394 0,166 5,652 1 0,017 1,482 1,072 2,050
Středočeský 0,272 0,151 3,222 1 0,073 1,312 0,975 1,766

Plzeňský 0,536 0,164 10,641 1 0,001 1,709 1,238 2,357
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B Std. Err Wald df Sig. Exp(B) interval spolehlivosti
95 %

Karlovarský -0,140 0,250 0,315 1 0,575 0,869 0,532 1,419
Ústecký 0,274 0,170 2,594 1 0,107 1,315 0,942 1,836

Liberecký 0,477 0,163 8,522 1 0,004 1,611 1,170 2,220
Královéhradecký -0,552 0,283 3,811 1 0,051 0,576 0,331 1,002
Pardubický 0,236 0,312 0,574 1 0,448 1,267 0,688 2,333
Kraj Vysočina -0,145 0,322 0,202 1 0,653 0,865 0,460 1,627
Jihomoravský 0,402 0,143 7,920 1 0,005 1,495 1,130 1,978

Olomoucký -1,473 0,734 4,023 1 0,045 0,229 0,054 0,967
Zlínský 0,392 0,145 7,259 1 0,007 1,480 1,113 1,968
Moravskoslezský 0,452 0,130 12,095 1 0,001 1,571 1,218 2,027
Jihočeský 0b . . 0 . . . .

část D (neúspěch)

intercept -5,034 0,389 167,804 1 0,000
pohlaví (žena) 0,178 0,123 2,095 1 0,148 1,194 0,939 1,519
základní 0,883 0,189 21,721 1 0,000 2,418 1,668 3,506
střed. bez maturity 0,412 0,171 5,817 1 0,016 1,510 1,080 2,111

středoš. s maturitou 0,133 0,159 0,701 1 0,403 1,142 0,836 1,560
vysokoškolské 0b . . 0 . . . .
zemědělství, ostrah. 0,295 0,499 0,348 1 0,555 1,343 0,505 3,572
řidičská oprávnění 0,935 0,165 32,289 1 0,000 2,548 1,845 3,518
ekonomika a THP 0,610 0,194 9,825 1 0,002 1,840 1,257 2,693

služby -0,141 0,199 0,501 1 0,479 0,868 0,587 1,284
 PC a IT 0,412 0,165 6,220 1 0,013 1,509 1,092 2,086
příprava k podnikání 0,039 0,274 0,020 1 0,887 1,040 0,608 1,778
jiné rekvalifikace 0,541 0,190 8,115 1 0,004 1,717 1,184 2,491

 pro průmysl 0b . . 0 . . . .
4–6 měsíců 0,456 0,143 10,197 1 0,001 1,578 1,193 2,088
1–3 měsíce 0,528 0,285 3,433 1 0,064 1,696 0,970 2,966
nebyl v hmotné n. 0b . . 0 . . . .
věk 15–18 let 0,989 0,258 14,720 1 0,000 2,688 1,622 4,455

věk 20–24 let 0,720 0,170 17,844 1 0,000 2,054 1,471 2,868
věk 25–29 let 0,367 0,178 4,224 1 0,040 1,443 1,017 2,048
věk 30–34 let 0,071 0,189 0,140 1 0,708 1,073 0,741 1,554
věk 40–44 let 0,077 0,178 0,185 1 0,667 1,080 0,762 1,531
věk 45–49 let 0,362 0,184 3,875 1 0,049 1,436 1,002 2,058

věk 50–54 let 0,194 0,184 1,110 1 0,292 1,214 0,846 1,743
55+ let 0,397 0,196 4,107 1 0,043 1,488 1,013 2,185

věk 35–39 let 0b . . 0 . . . .
Praha 1,046 0,360 8,431 1 0,004 2,847 1,405 5,768

Středočeský 1,089 0,323 11,370 1 0,001 2,971 1,578 5,593
Plzeňský 0,963 0,357 7,301 1 0,007 2,621 1,303 5,272
Karlovarský 1,745 0,368 22,501 1 0,000 5,725 2,784 11,773
Ústecký 1,356 0,340 15,892 1 0,000 3,881 1,992 7,559
Liberecký 0,968 0,361 7,201 1 0,007 2,631 1,298 5,334

Královéhradecký 0,995 0,416 5,711 1 0,017 2,705 1,196 6,117
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B Std. Err Wald df Sig. Exp(B) interval spolehlivosti
95 %

Pardubický 0,794 0,594 1,790 1 0,181 2,213 0,691 7,084
Kraj Vysočina 0,540 0,655 0,680 1 0,409 1,717 0,475 6,198

Jihomoravský 0,919 0,327 7,876 1 0,005 2,506 1,319 4,761
Olomoucký 0,268 0,785 0,117 1 0,733 1,308 0,281 6,089
Zlínský 1,603 0,311 26,605 1 0,000 4,967 2,701 9,133
Moravskoslezský 1,922 0,293 43,111 1 0,000 6,834 3,851 12,129
Jihočeský 0b . . 0 . . . .

Zdroj: data OKpráce 2016

Závěr čtvrté kapitoly

V této kapitole jsme sledovali řadu dílčích hledisek, která souvisejí s podobou
a cíleností rekvalifikačních programů a pak s vybranými aspekty jejich realizace.
Rekvalifikace byly v roce 2016 realizovány spíše v menším rozsahu než v předchozích
letech. Souvisí to s celkovou úlohou těchto programů v rámci politiky zaměstnanosti
a také se změněnými podmínkami na trhu práce, které se projevily i ve změněné
struktuře uchazečů. Potvrdilo se, že rekvalifikační programy jsou obsahově relativně
heterogenní (různé obory činnosti), ale jsou spíše homogenní z hlediska dalších charak-
teristik (převažují spíše kratší teoreticky orientované kurzy). V cílenosti rekvalifikací je
dobře patrná logika, která usiluje o doplňování/rozšiřování rekvalifikace uchazečů
vzhledem k jejich profilu (a zřejmě i zájmu). Na jedné straně jsou v rekvalifikacích
zastoupeny osoby nízkokvalifikované a s opakovanou evidencí, na druhé straně tam
jsou zastoupeny osoby více kvalifikované ale s problémy v předchozím pracovním
uplatnění (typicky rodiče po rodičovské dovolené). Zásadní obtíží, která přesahuje rámec
zařazování do APZ, je práce s nejvíce znevýhodněnými, případně nemotivovanými
uchazeči. Jeví se, že tito uchazeči mají jen malou šanci se do rekvalifikačních programů
dostat  anebo  je  úspěšně absolvovat.  Z  toho  pak  nepřímo  vyplývá  cílenost  spíše
ke středně znevýhodněným uchazečům.

Faktorů, které ovlivňují cílenost rekvalifikací, je více. Roli hraje zejména důraz
kladený na hrubé efekty (výsledky), preference programů většího rozsahu s nižšími
náklady, časová i odborná náročnost individuální práce s nejvíce znevýhodněnými
uchazeči o zaměstnání.
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5.Dopadovéhodnocení rekvalifikačníchprogramů
zabezpečovaných ÚP ČR

V této kapitole otevíráme dopadovou část studie. Z praktických důvodů jsme
rekvalifikacím zabezpečovaným ÚP ČR a zvoleným rekvalifikacím věnovali samostatné
kapitoly. Zde prezentujeme výsledky rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR. Zvolenými
rekvalifikacemi se pak zabýváme v následující šesté kapitole. V jednotlivých částech
kapitoly prezentujeme výsledky vzhledem k odchodu z evidence/setrvání v evidenci ÚP
ČR, dále tyto výsledky členíme podle různých hledisek a na závěr se zabýváme tím, jaké
byly důvody odchodu z evidence. Všechny tabulky a grafy uvedené v těchto kapitolách
jsou vytvořeny na základě dat OKpráce.

Před vlastním vyhodnocením programů představujeme výsledek spárování CEM
na datech OKpráce. U rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR byla míra spárování 0,71,
což prakticky znamená, že se podařilo spárovat 71 procent případů. Tato míra spárování
je celkem uspokojivá, neboť jsme upřednostnili přesnost spárování včetně párování po
jednotlivých krajích před maximální mírou spárovaných případů.

Tabulka č. 5.1 Počet případů a míra spárování po jednotlivých měsících roku
2016

celkem účastníků
programu

spárovaných účastníků
programů míra spárování

leden 462 333 0,72
únor 1 258 900 0,72
březen 1 554 1 096 0,71
duben 1 257 910 0,72

květen 1 185 842 0,71
červen 583 424 0,73
červenec 205 138 0,67
srpen 569 405 0,71
září 1 151 801 0,7

říjen 1 057 726 0,69
listopad 876 620 0,71
prosinec 219 137 0,63
celkem 10 376 7 332 0,71

Zdroj: data OKpráce 2016–2018

5.1 Zhodnocení výsledku podle setrvání v evidenci ÚP
ČR

Nejprve prezentujeme výsledky podle přítomnosti v evidenci ÚP ČR (graf č. 5.1).
Testovali  jsme  zde  dva  různé  způsoby  stanovení  dne  počátku  měření.  Ve  zbytku
dopadové části analýzy využíváme způsob (I) – viz graf č. 5.1, kdy jsme uchazeče kromě
posouzení situace v jednom měsíci spárovali s případy v kontrolní skupině podle měsíců
či období (u starých případů) vstupu do evidence a v rámci jednoho měsíce jsme ještě
kontrolovali a upravovali data tak, abychom zohlednili přímo den v měsíci, ve kterém
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uchazeč vstoupil do evidence. Pro srovnání jsme realizovali i „naivní způsob“ (II) – viz
graf, kdy dopady programů kontrolujeme podle měsíců a období, ale výsledky u obou
skupin měříme od posledního dne měsíce, ve kterém začala rekvalifikace. Jak je vidět,
rozdíly ve výsledcích mezi oběma způsoby jsou v našem případě minimální.

Rekvalifikace zabezpečované ÚP ČR zde mají celkově spíše malý efekt (v řádu
jednotek procent) na přítomnost účastníků v evidenci. Tímto zjištěním se v další části
textu budeme podrobněji zabývat. Zde jen naznačíme, že je to mj. ovlivněno různými
důvody odchodu v obou skupinách.

Graf č. 5.1 Výsledky rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR ve srovnání
s kontrolní skupinou

Nejprve ukážeme, jak se výsledek odlišuje v jednotlivých subtypech programů
(vymezených po dohodě s pracovníky MPSV) – viz grafy č. 5.2a až č. 5.2d. Pro snadnější
orientaci vyjádříme v grafech uvedené výsledky ještě číselně. Kladná hodnota vyjadřuje
rozdíl ve prospěch účastníků programu, záporná hodnota vyjadřuje rozdíl ve prospěch
kontrolní skupiny.

· U kategorie A (pro průmysl) je rozdíl po 300 a 600 dnech 2,1 a 3,2procentního bodu
(dále jen p. b.)

· U kategorie B (zemědělství, ostraha) je rozdíl 14,9 a 13,6 p. b.

· U kategorie C (řidičská oprávnění) je rozdíl 7 a 3,7 p. b.

· U kategorie D (ekonomika a THP) je rozdíl -6,4 a 2,4 p. b.

· U kategorie E (služby) je rozdíl 6,7 a 3,1 p. b.

· U kategorie F (PC a IT) je rozdíl -1,5 a 0,1 p. b.

· U kategorie G (příprava k podnikání) je rozdíl 3,3 a 4 p. b.

· U kategorie H (ostatní) je rozdíl -0,1 a -1 p. b.
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Je tedy celkově vidět, že u většiny typů rekvalifikací se ve sledovaném období
jedná z hlediska přítomnosti v evidenci o spíše nevelké rozdíly. V některých subtypech
rekvalifikačních programů je totiž jen malý rozdíl v přítomnosti v evidenci mezi účastníky
programů a kontrolní skupinou, zatímco v jiných subtypech je tento rozdíl významnější.
Menší rozdíly jsou především tam, kde jsou rozvíjeny obecné dovednosti (viz diskuze
v předchozích částech studie).

V grafu č. 5.2a můžeme dobře ilustrovat rozdíl mezi výsledkem a dopadem
programu. Výsledkem máme na mysli situaci po programu v jedné konkrétní skupině,
zatímco  dopad  zde  definujeme  jako  rozdíl  ve  výsledku  mezi  účastníky  programu
a příslušnou kontrolní skupinou. Zatímco „rekvalifikace pro průmysl“ mají lepší výsledek
než kategorie „zemědělství, zahradnictví, ostraha“ (ZZO), rozdíl mezi výsledkem
účastníků programů a jejich kontrolní skupiny (dopad) zůstává u ZZO vysoký po celou
dobu sledování. Je to zjevně způsobeno velmi malou šancí na odchod v kontrolní
skupině. Tedy různé subtypy zahrnují z hlediska šance na uplatnění mj. rozdílné skupiny
osob, a to má vliv na výsledky a dopady programů. Data o důvodech odchodu jsou
prezentována dále v této kapitole.

Graf č. 5.2a Výsledky typů „rekvalifikace pro průmysl“ a „zemědělství,
zahradnictví, ostraha“ ve srovnání s kontrolní skupinou
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Graf č. 5.2b Výsledky typů „řidičská oprávnění a doprava“ a „ekonomika a THP“
ve srovnání s kontrolní skupinou

Graf č. 5.2c Výsledky typů „služby“ a „PC a IT“ ve srovnání s kontrolní skupinou
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Graf č. 5.2d Výsledky typů „příprava k podnikání“ a „ostatní“ ve srovnání
s kontrolní skupinou

5.2 Členění výsledku rekvalifikací podle dalších
vybraných hledisek

V této části využíváme možnost, že oproti předchozím analýzám můžeme
výsledky snadno strukturovat podle vybraných hledisek (protože v případě párování
CEM jsou vždy případy spárovány na všech sledovaných proměnných současně).
Budeme tedy postupně prezentovat výsledky podle krajů, podle vzdělání a podle délky
předchozí evidence.

V grafech č. 5.2(a-e) prezentujeme výsledky spárovaných případů podle krajů.
Upozorňujeme, že v některých krajích (Kraj Vysočina, Olomoucký a Pardubický kraj)
jsou malé počty spárovaných případů, a to vede k citlivosti křivek na jednotlivé případy.
Je to způsobeno tím, že v některých krajích byly mnohem více realizované rekvalifikace
zvolené než rekvalifikace zabezpečované ÚP ČR. Počty případů jsou uvedeny v legendě
jednotlivých grafů. Krajské rozdíly jsou patrné především v tom, že v některých krajích
větší podíl osob mezi účastníky i v kontrolní skupině zůstává v evidenci (až 20 a více
procent po celé sledované období). To podle našich zkušeností ukazuje obecně větší
obtížnost umístění těchto uchazečů v konkrétních lokálních podmínkách. Jinými slovy
účastníky rekvalifikací se pravděpodobně v těchto krajích staly obtížněji umístitelné
osoby než v jiných krajích nebo v předchozích letech (a také než u jiných programů).

Z krajů s větším počtem účastníků byly rekvalifikace z hlediska přítomnosti
v  evidenci  úspěšnější  v  Jihomoravském  kraji  (3,5  a  6,5  p.  b.  ve  prospěch  účastníků
programu po 300 a 600 dnech), v Jihočeském kraji (4,6 a 2,8 p. b. ve prospěch účastníků
programu) a Moravskoslezském kraji (5,5 a 2,5 p. b. ve prospěch účastníků programu).
V Karlovarském kraji je patrný lepší dlouhodobý než krátkodobý efekt (-1,6 a 6.6 p. b.).
V ostatních krajích jsou buď ještě menší rozdíly nebo malý počet účastníků. Tyto
výsledky ale nemají celkově až takový praktický význam, protože nezohledňují důvody
odchodu z evidence. Více se interpretaci výsledků podle krajů proto věnujeme
v následující sekci, kde rozlišujeme jednotlivé důvody odchodu z evidence.
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Graf č. 5.3a Výsledky rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR ve srovnání
s kontrolní skupinou podle krajů (graf č. 1)

Graf č. 5.3b Výsledky rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR ve srovnání
s kontrolní skupinou podle krajů (graf č. 2)
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Graf  č.  5.3c Výsledky rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR ve srovnání
s kontrolní skupinou podle krajů (graf č. 3)

Graf č. 5.3d Výsledky rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR ve srovnání
s kontrolní skupinou podle krajů (graf č. 4)
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Graf č. 5.3e Výsledky rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR ve srovnání
s kontrolní skupinou podle krajů (graf č. 5)

Dalším prezentovaným hlediskem je rozdíl v dopadech programu podle základ-
ních čtyř úrovní vzdělání (grafy č. 5.4a a 5.4b). Rozdíl v přítomnosti v evidenci podle
vzdělání je větší u osob s nižší úrovní vzdělání než u osob s vyšší úrovní vzdělání. Tedy
u osob se základním vzděláním je tento rozdíl po 300 a 600 dnech 8,6 a 5,3procentního
bodu ve prospěch účastníků programu, u středoškoláků bez maturity je 4,9 a 4,4 p.b.,
ale u středoškoláků s maturitou je -3,2 a 1,5 p.b. a u vysokoškoláků je -3,2 a -1,7 (tedy
ve prospěch kontrolní skupiny). Toto zjištění ukazuje, že může mít smysl z hlediska
dosažení většího efektu cílit programy rekvalifikace na nízkokvalifikované osoby. Platí
ale současně, že ne všechna potencionální hlediska strukturace dopadu jsou v naší
analýze kontrolována a že data jsou agregovaná, a to zakrývá některé dílčí rozdíly, které
se mohou projevovat různě v různých podskupinách.

Ukazuje se ale, že i z hlediska délky předchozí evidence (graf č. 5.5) je největší
rozdíl z hlediska přítomnosti v evidenci u skupiny osob s předchozí dlouhodobou
nezaměstnaností (více než jeden rok), zatímco u osob s krátkodobou předchozí evidencí
(do  tří  měsíců,  tři  měsíce  až  rok)  pozorujeme  jen  malé  rozdíly.  Pak  celkově lze
konstatovat, že programy pomáhají relativně právě více znevýhodněným, protože jejich
situace  bez  programu  by  byla  méně příznivá.  Viz  také  dále  část  o  typech  odchodu
z evidence.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Zlínský (N 852) Zlínský (kontrolní)

Moravskoslezský (N 2432) Moravskoslezský (kontrolní)



5. Dopadové hodnocení rekvalifikačních programů zabezpečovaných ÚP ČR

99

Graf č. 5.4a Výsledky rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR ve srovnání
s kontrolní skupinou podle vzdělání (graf č. 1)

Graf č. 5.4b Výsledky rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR ve srovnání
s kontrolní skupinou podle vzdělání (graf č. 2)
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Graf č. 5.5 Výsledky rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR ve srovnání
s kontrolní skupinou podle délky předchozí evidence

5.3 Zhodnocení výsledků se zahrnutím důvodů odchodu
z evidence

V  této  části  se  zaměříme  na  důvody  odchodu  z  evidence.  V  tabulce  č.  5.3.1
prezentujeme důvody odchodu z evidence pro spárované účastníky rekvalifikací
zabezpečovaných  ÚP  ČR  a  pro  kontrolní  skupinu. V první evidenci (po začátku
programu) je patrné, že účastníci rekvalifikací mají výrazně vyšší míru
odchodů do zaměstnání než osoby v kontrolní skupině. Tyto výsledky jsou velmi
obdobné jako výsledky na datech za rok 2014 (Hora et al., 2018). Hodnocení pouze na
základě přítomnosti v evidenci tedy zkresluje výsledek, pokud je cílem zvýšení
zaměstnanosti, a nejen snížení nezaměstnanosti (byť neznáme další osud některých
osob v kontrolní skupině). Pak rozdíl z hlediska nalezení nedotovaného zaměstnání je
v první evidenci po programu 9procentních bodů ve prospěch účastníků programů.
Účastníci rekvalifikací se o něco častěji vrací do evidence než osoby v kontrolní skupině.
Pokud se ale tedy účastníci rekvalifikací vrátí do evidence, odcházejí z ní následně ve
zhruba stejné míře jako osoby v kontrolní skupině.

Následující aspekty jsou dále hodny pozornosti.

· 13,8 procenta uchazečů bylo po rekvalifikaci zařazeno na dotované místo, což dále
zvyšuje  počet  osob  celkově zařazených  do  zaměstnání.  Tuto  skupinu  v  další  části
podrobujeme samostatné analýze.

· Situace v kontrolní skupině vykazuje nadstandardně vysoký podíl sankčně
vyřazených osob a osob s neznámým důvodem odchodu z evidence. Opět je v tomto
ohledu situace obdobná jako u dat z roku 2014.

· Mezi účastníky rekvalifikací se také objevuje téměř 10 procent sankčně vyřazených.
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Tabulka č. 5.3.1 Důvody odchodu z evidence pro první evidenci navázanou
na začátek programu a druhou evidenci (1. následnou po programu)
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1 EV
účastníci rekvalifikací 63,7 0,5 9,2 8,8 13,8 4 7 332
kontrolní skupina 54,7 1,7 16 17,6 4,3 5,6 7 332

2 EV
účastníci rekvalifikací 59,1 1,6 11,8 8,5 3,6 15,4 1 537

kontrolní skupina 58,2 1,8 14 8,9 2 15,2 1 401

Pokud  tyto  výsledky  dále  rozčleníme  podle  vzdělání,  je  vidět,  že  u  různých
vzdělanostních skupin jsou efekty z hlediska důvodu odchodu z evidence značně odlišné.
Nejvyšší  dopady programů jsou mezi  nízkokvalifikovanými osobami (rozdíl  17,1 p.  b.
v nalezení nedotovaného zaměstnání ve prospěch účastníků programů ve srovnání
s kontrolní skupinou). Naopak u vysokoškoláků je podíl osob, které nalezly zaměstnání
bez dotace, mírně vyšší u osob z kontrolní skupiny. Ukazují se zde tedy obdobné
výsledky jako v předchozí části o přítomnosti v evidenci. Další pozoruhodné zjištění je,
že podíl v kategorii neuvedeno v kontrolní skupině je vyšší s každou další úrovní
vzdělání. Podíl osob zařazených po rekvalifikaci na dotované místo je též překvapivě
vyšší s každou další úrovní vzdělání. To je částečně způsobeno zahrnutím rekvalifikací
pro podnikání, kterých se více účastní vysokoškoláci (viz níže).

Tabulka č. 5.3.2 Důvody odchodu z evidence pro první evidenci navázanou
na začátek programu podle vzdělání
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ní účastníci rekvalifikací 51,5 0,9 23,4 7,2 10,7 6,3 964

kontrolní skupina 34,4 2,2 36,1 13,2 5,1 9 964
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účastníci rekvalifikací 65,2 0,4 9,1 7,9 12 5,5 2 733

kontrolní skupina 52,6 1,4 18 16,1 4,6 7,2 2 733
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u účastníci rekvalifikací 66,6 0,3 6 9,4 15,2 2,5 2 954

kontrolní skupina 61,2 1,9 9,6 19 4,4 3,8 2 954
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é účastníci rekvalifikací 62,6 0,6 3,7 12,2 19,2 1,8 681

kontrolní skupina 64 1 6,8 23,9 1,8 2,5 681
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Výsledky podle délky evidence před programem (tabulka č. 5.3.3) pak ukazují,
že  je  velký  rozdíl  mezi  efektem  na  přítomnost  v  evidenci  a  efektem  na  nalezení
zaměstnání. Také ačkoliv výsledky mají jasně nejlepší osoby, které jsou do rekvalifikace
zařazeny  krátce  po  vstupu  do  evidence,  dopady  jsou  zřejmě nejvyšší  u  dlouhodobě
nezaměstnaných. Zároveň je ale třeba vnímat, že výsledky u dlouhodobě nezaměstna-
ných jsou celkově značně nižší než u ostatních skupin. To by mohlo indikovat, že tyto
osoby mají z různých důvody celkově s uplatněním po rekvalifikaci problémy a někteří
z nich pravděpodobně též program nedokončí. Jinými slovy může být pro některé členy
této skupiny obtížné mít z dokončení programu prospěch (tak, jak o tom píše zahraniční
evaluační literatura). I tak ale je třeba vnímat, že z hlediska dopadu je tento výsledek
(tedy u této skupiny) nesporný úspěch.

Tabulka č. 5.3.3 Důvody odchodu z evidence pro první evidenci navázanou
na začátek programu podle délky předchozí evidence
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1–
90

dn
ů účastníci rekvalifikací 74 0,7 8,3 6,7 9,2 1 2 193

kontrolní skupina 66,7 1,6 14,8 11,6 3,6 1,7 2 193

91
–3

65
dn

ů účastníci rekvalifikací 64 0,2 9,3 8,8 15,2 2,5 3 902

kontrolní skupina 54,9 1,7 16,1 19,1 4,4 3,7 3 902

36
6+

dn
ů účastníci rekvalifikací 44,2 0,7 10,8 12,4 17,5 14,3 1 237

kontrolní skupina 32,9 1,8 17,6 23,7 5,3 18,8 1 237

Protože efekty programů do značné míry závisí též na tom, jak se interpretují
neznámé důvody odchodu z evidence, přinášíme v tomto ohledu specifickou analýzu.
Jejím východiskem byla binární logistická regrese, kterou zde neprezentujeme.
Na základě této regrese jsme ale vytipovali skupiny s vysokým podílem neznámých
odchodů v kontrolní skupině. Tyto skupiny jsou prezentovány v tabulce č. 5.3.4.
Na základě této analýzy jsme tedy identifikovali dvě odlišné skupiny pravděpodobných
neznámých  důvodů.  Za  prvé  předpokládáme,  že  je  jedná  o  skupinu  osob,  která  má
dobré vyhlídky na trhu práce a odchází do zaměstnání (vysokoškoláci, Praha). Za druhé
se podle dat zřejmě jedná o skupinu, která odchází mimo trh práce ať už z rodinných,
zdravotních nebo věkových důvodů (ženy, osoby 55+ let, osoby se zdravotním
postižením). Např. u žen je dvojnásobný podíl osob s neznámým důvodem odchodu
oproti mužům jen obtížně vysvětlitelný jinak než rodinnými důvody.
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Tabulka č. 5.3.4 Skupiny s vyšším podílem osob, které odešly z neznámých
důvodů v kontrolní skupině

podíl neznámých odchodů N
Praha 25,7 494
Liberecký 23,9 335
Karlovarský 13,3 120
vysokoškolské 23,9 681
středoškolské 19,0 2954
základní 13,2 964
částečná invalidita 29,7 435
plná invalidita 42,1 240

dobrý 15,8 5 701
žena 21,4 4 081
muž 12,9 3 251
55 až 59 let 43,2 468
60+ let 79,4 165

15 až 19 let 9,7 237
celkem 17,6 7 332

V tabulce č. 5.3.5 prezentujeme důvody odchodu z první evidence podle jednotli-
vých typů rekvalifikačních programů. V zásadě ve všech vymezených typech rekvali-
fikačních programů nacházíme rozdíl v odchodech do zaměstnání ve prospěch účastníků
programů ve srovnání s kontrolní skupinou. Logickou výjimkou je příprava k podnikání,
kde více než 40 procent účastníků bylo později zařazeno na dotované místo.

Rozdíl v podílu osob, které si našly práci bez dotace je tedy:

· U kategorie A (pro průmysl) 10,6 p. b.

· U kategorie B (zemědělství, ostraha) 25,1 p. b.

· U kategorie C (řidičská oprávnění) 18,3 p. b.

· U kategorie D (ekonomika a THP) 6,3 p. b.

· U kategorie E (služby) 12,5 p. b.

· U kategorie F (PC a IT) 5 p. b.

· U kategorie G (příprava k podnikání) -18,5 p. b. (to je způsobeno vysokým podílem
osob na dotovaném místě)

· U kategorie H (ostatní) 8,7 p. b.

Celkově tedy vidíme výraznější rozdíl ve prospěch účastníků programu
ve srovnání s posouzením na základě přítomnosti v evidenci. Uvedené rozdíly pak jsou
důsledkem kombinace uvedeného typu programu a jeho zaměření na určité skupiny
uchazečů. Pokud tedy vezmeme jako příklad rekvalifikace v kategorii D, pak účastníci
těchto rekvalifikací  jsou častěji  středoškoláci,  a proto jsou v kontrolní  skupině těchto
rekvalifikací také častěji středoškoláci, kteří mají obecně lepší šanci uplatnit se na trhu
práce. Zároveň tito jsou o něco častěji zařazováni na dotované pracovní místo než
účastníci jiných typů rekvalifikačních programů.
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Tabulka č. 5.3.5 Důvody odchodu z evidence pro první evidenci navázanou
na začátek programu podle typu programu
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kontrolní skupina 55,2 1,9 25 10,4 3,6 4 1 590

ze
m

ěd
ěl

st
ví

,
os

tr
ah

a účastníci rekvalifikací 60,5 0,9 10,2 7,3 12,5 8,6 463

kontrolní skupina 35,4 3,2 16,6 25,3 4,8 14,7 463

ři
di

čs
ká

op
rá

vn
ěn

í

účastníci rekvalifikací 79,8 0,3 10,9 5,8 2,5 0,6 634

kontrolní skupina 61,5 2,8 21 10,3 2,2 2,2 634

ek
on

om
ik

a
a

TH
P

účastníci rekvalifikací 66,9 0,3 4,1 9,4 16,3 3 1 185

kontrolní skupina 60,6 0,9 7,5 21,4 4,4 5,2 1 185

sl
už

by

účastníci rekvalifikací 66,2 0,2 7,3 9 14,9 2,4 955

kontrolní skupina 53,7 0,7 15,1 19,1 6,4 5 955

PC
a

IT účastníci rekvalifikací 57,9 0,5 5,8 12,5 15,7 7,5 1 727

kontrolní skupina 52,9 1,2 11,3 21,5 5,1 8 1 727

př
íp

ra
va

k
po

dn
ik

án
í

účastníci rekvalifikací 40,1 0 7 8,9 42,4 1,7 302

kontrolní skupina 58,6 3 13,2 17,5 2,3 5 302

jin
é/

os
ta

tn
í účastníci rekvalifikací 63,5 1,4 10,6 9,2 12,8 2,6 663

kontrolní skupina 54,8 2 18,6 18,7 4,1 2 663

V předchozích částech jsme zjistili, že poměrně vysoký podíl osob rekvalifikace
ukončí předčasně ze zdravotních důvodů nebo z důvodu nalezení zaměstnání. Porovnali
jsme proto, nakolik souvisí úspěšnost v dokončení programu s pozdějším důvodem
odchodů z evidence (viz tabulka č. 5.3.6). Ukázalo se ale, že tato očekávaná souvislost
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není nijak silná, s výjimkou kategorie dokončil neúspěšně, kde je větší podíl sankčně
vyřazených.

Tabulka č. 5.3.6 Důvody odchodu z evidence pro první evidenci navázanou
na začátek programu

1 evidence
na

še
ls

ip
rá

ci

os
ob

ní
dů

vo
dy

sa
nk

čn
í

vy
řa

ze
ní

ne
uv

ed
en

o

za
řa

ze
n

na
do

to
va

né
m

ís
to

zů
st

al
v

ev
id

en
ci

ce
lk

em

dokončil úspěšně 65 0,3 7,5 9,1 14,4 3,7 4 325
ukončil předčasně – studium
nebo zaměstnání 62,7 0,7 9,4 7,6 14 5,6 1 068

ukončil předčasně – zdravotní
důvody 61,6 0,7 10,9 10,7 14,1 1,9 1 188

neúspěšně 51,9 0,9 20,6 6,3 14,9 5,5 457
neznámý nebo neuvedený
důvod nedokončení 73,8 0 9,2 5,4 1,4 10,2 294

V dalších analýzách využíváme mediány přežití a poměry dílčích rizik (subhazard
ratios). Mediány přežití prezentují časové hledisko do nastání sledovaných událostí.
Poměry dílčích rizik pak využíváme k tomu, abychom porovnali pravděpodobnost vzniku
určité události mezi účastníky programu a kontrolní skupinou a kontrolovali přitom
možnost vzniku alternativních („soutěžících“) událostí. Jedná se o tzv. soutěžící rizika
(competing risks), když při posouzení vzniku určité události jsou zahrnuta i rizika vzniku
jiných událostí (zde odchody z jiných důvodů), a nedochází tedy ke zkreslení.

Riziko  dané  události  (např.  odchodu  do  zaměstnání)  vyjadřuje  šanci,  že  tato
událost nastane namísto ostatních alternativních („soutěžících“) událostí (např. sankční
vyřazení, zařazení na dotované místo atd.)

Poměry soutěžících rizik jsou více vysvětleny v následující tabulce.

Poměr dílčích rizik (SHR) porovnává riziko výskytu události (zde výstup
z nezaměstnanosti) u skupiny intervence a kontrolní skupiny při kontrole možnosti
vzniku alternativních (soutěžících) událostí.

Pokud SHR=1, pak obě skupiny mají shodná rizika výskytu dané události. Pokud
SHR › 1, pak první skupina (zde intervenční) má vyšší riziko výskytu události než druhá
(zde kontrolní). Pokud SHR ‹ 1, pak první skupina má nižší riziko výskytu události než
druhá. Např. SHR=1,14 znamená, že skupina intervence má o 14 procent vyšší riziko
odchodu do zaměstnání než skupina kontrolní, při kontrole možnosti vzniku alternativ-
ních událostí. SHR=0,27 pak znamená, že skupina intervence má o 100-27=73 procent
nižší riziko odchodu do zaměstnání ve srovnání s kontrolní skupinou.

V tabulce č. 5.3.7 prezentujeme poměry rizik pro pět základních typů odchodu.
Poměry rizik pro jednotlivé typy odchodů jsou ve prospěch účastníků programu (tedy
vyšší než 1) u událostí „našel si práci“ a „zařazen na dotované místo“. Naopak, u událostí
„osobní důvody“, „sankční vyřazení“ a „neuvedeno“ jsou poměry rizik menší než 1,
a tudíž menší riziko odchodu z uvedených důvodů ve srovnání s kontrolní skupinou.
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Tabulka č. 5.3.7 Průměrný efekt rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR podle
druhu výstupu (poměry rizik)

druh výstupu poměr dílčích rizik
(intervenční vs. kontrolní) interval spolehlivosti (95)

našel si práci 1,14 (0,02) 1,09–1,19
osobní důvody 0,27 (0,05) 0,18–0,39

sankční vyřazení 0,55 (0,03) 0,50–0,61
neuvedeno 0,47 (0,02) 0,43–0,52
zařazen na dotované místo 3,39 (0,22) 2,99–3,84

Poměry rizik podle jednotlivých typů programů u ochodů do zaměstnání (tabulka
č. 5.3.8) ukazují nejsilnější efekt u typu B (zemědělství, ostraha), zatímco u jiných typů
jsou  poměry  šancí  vyrovnané.  Je  ovšem  třeba  brát  v  úvahu,  že  typy  odchodů jsou
ve vzájemné interakci. Např. v řádku G (příprava k podnikání) je nízké riziko nalezení
zaměstnání v interakci s vysokým rizikem zařazení na dotované místo. Z jiné perspek-
tivy je pochopitelné, že pokud programy ve svém designu podporují dočasné zařazení
na dotované místo (zde se jedná o finanční podporu začátku podnikání), nelze u nich
očekávat tak vysoký podíl přímých odchodů do zaměstnání. Proto jsme v předchozí
analýze  někdy  počítali  též  celkový  efekt  na  zaměstnanost  (našel  si  práci  +  zařazen
na dotované místo).

Tabulka č. 5.3.8 Průměrný efekt rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR na různé
typy odchodu podle typu programu (poměry rizik)

ty
p

p
ro

g
ra

m
u

našel si práci osobní důvody sankční vyřazení neuvedeno zařazen na dotované
místo

po
m
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dí

lč
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k*
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vs
.

K
)
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lč
íc

h
ri
zi

k*
(I

vs
.

K
)

in
te

rv
al

sp
ol
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liv

os
ti

(9
5)

A 1.21
(0.06) 1.11–1.33 0.17

(0.08) 0.06– 0.43 0.62
(0.05) 0.53–0.72 0.5

(0.07) 0.38–0.65 2.6
(0.41) 1.92–3.53

B 2.06
(0.2) 1.69–2.5 0.26

(0.15) 0.09– 0.79 0.59
(0.11) 0.41–0.85 0.26

(0.05) 0.18–0.39 2.81
(0.7) 1.73–4.57

C 1.28
(0.09) 1.12–1.47 0.11

(0.08) 0.03– 0.47 0.47
(0.07) 0.35–0.63 0.55

(0.11) 0.37–0.83 1.15
(0.42) 0.56–2.36

D 1
(0.05) 0.9–1.11 0.27

(0.18) 0.08– 0.97 0.54
(0.1) 0.38–0.76 0.4

(0.04) 0.32–0.5 3.98
(0.62) 2.94–5.4

E 1.31
(0.08) 1.16–1.47 0.28

(0.23) 0.06– 1.37 0.46
(0.07) 0.35–0.62 0.44

(0.06) 0.34–0.57 2.48
(0.38) 1.84–3.34

F 1.03
(0.05) 0.95–1.13 0.4

(0.17) 0.18– 0.9 0.5
(0.06) 0.39–0.63 0.54

(0.05) 0.46–0.64 3.33
(0.4) 2.62–4.22

G 0.51
(0.06) 0.4–0.64 -* – 0.51

(0.14) 0.3–0.87 0.48
(0.11) 0.3–0.76 23.7

(9.12) 11.15–50.37

H 1.13
(0.08) 0.98–1.3 0.69

(0.3) 0.29– 1.61 0.54
(0.08) 0.4–0.72 0.46

(0.07) 0.34–0.63 3.33
(0.73) 2.16–5.13

* = nedostatek odchodů; I vs. K = intervenční vs. kontrolní skupina

Typy rekvalifikačních programů: (A) Rekvalifikace pro průmysl, (B) Zemědělství, zahradnictví, ostraha, (C)
Řidičská oprávnění, (D) Ekonomika a THP, (E) Služby, (F) PC a IT, (G) Příprava k podnikání, (H) Jiné/ostatní.
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Tabulka č. 5.3.9 ukazuje mediány přežití pro účastníky programu a kontrolní
skupinu. Skupina účastníků programů potřebuje o něco kratší mediánový čas (ve dnech
tj.  23  dnů)  k  nalezení  zaměstnání  bez  dotace  než  osoby  v  kontrolní  skupině.  To  je
zajímavé i z toho hlediska, že u účastníků programu přece jen dochází k určitému efektu
uzamčení. Ten tedy ale není tak významný, aby celkově prodloužil dobu k nalezení
zaměstnání ve srovnání s kontrolní skupinou. Navíc je zřejmé, že uchazeči jsou ochotni
též program nedokončit, pokud si v mezidobí naleznou zaměstnání.

Tabulka č. 5.3.9 Průměrný efekt rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR na odchod
do zaměstnání (mediány přežití)

skupina mediánový čas přežití*
(+chyba)

interval spolehlivosti
(95) rozdíl I-K**

intervenční (I) (7332) 191 (3.01) 185–197
- 23

kontrolní (K) (7332) 214 (6.65) 201–227

* Mediánová délka sledované evidence (před odchodem do zaměstnání) ve dnech

** Průměrný „efekt” programu na odchod do zaměstnání definovaný jako meziskupinový rozdíl v mediánech

Ukazuje  se,  že  při  rozložení  našich  výsledků na  jednotlivé  měsíce  začátku
programu (tabulka č. 5.3.10), na počátku roku je mediánový čas ve prospěch kontrolní
skupiny, ale počínaje dubnem se situace otáčí a je více ve prospěch účastníků programů.
Toto  zjištění  nelze  prozatím  dostatečně vysvětlit  (může  se  např.  odlišovat  typ
rekvalifikace podle období roku nebo se celkově pravděpodobnost nalezení zaměstnání
sezónně odlišuje).

Tabulka č. 5.3.10 Průměrný efekt rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR
na odchod do zaměstnání podle měsíce realizace (mediány přežití)

měsíc skupina
(I vs. K)

mediánový čas přežití*
(+chyba)

interval
spolehlivosti (95) rozdíl I-K**

1 I (333) 158 (11.28) 143–186
+14

K (333) 144 (14.55) 117–177

2 I (900) 181 (9.03) 160–197
+7

K (900) 174 (15.26) 147–206

3 I (1096) 210 (9.62) 187–229
+13

K (1096) 197 (14.51) 171–217

4 I (910) 198 (9.32) 187–218
+19

K (910) 179 (13.71) 165–213

5 I (842) 206 (10.76) 190–232
- 49

K (842) 255 (22.18) 219–293

6 I (424) 225 (20) 189–269
-115

K (424) 340 (43.41) 275–468

7 I (138) 216 (23.84) 176–265
-47

K (138) 263 (64.7) 178–488

8 I (405) 192 (14.13) 169–222
-28

K (405) 220 (25.98) 180–282

9 I (801) 183 (8.55) 164–200
-17

K (801) 200 (20.76) 164–242
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pokračování tabulky

měsíc skupina
(I vs. K)

mediánový čas přežití*
(+chyba)

interval
spolehlivosti (95) rozdíl I-K**

10 I (726) 175 (9.89) 162–199
-58

K (726) 233 (30.42) 192–321

11 I (620) 175 (9.02) 153–190
-104

K (620) 279 (30.57) 202–322

12 I (137) 188 (20.74) 133–211
-33

K (137) 221 (49.37) 129–330

* = Mediánová délka sledované evidence (před odchodem do zaměstnání) ve dnech
** = Průměrný “efekt” programu na odchod do zaměstnání definovaný jako meziskupinový rozdíl v mediánech
I = skupina intervence, K = kontrolní skupina

Ve srovnání mediánů přežití podle krajů (tabulka č. 5.3.11) vidíme, že mediány
do nalezení zaměstnání a jejich rozdíly mezi skupinou účastníků a kontrolní skupinou
jsou v jednotlivých krajích značně odlišné. Důvodem rozdílu je odlišná délka mediánu
jak u účastníků programu, tak v kontrolní skupině. Záleží přitom na situaci v jednotlivých
krajích. Např. v Jihočeském kraji, ačkoliv je medián do nalezení zaměstnání u účastníků
programů ve  srovnání  s  ostatními  kraji  poměrně krátký,  je  kontrolní  skupina  ještě
úspěšnější. Jihočeský kraj tedy můžeme zařadit mezi kraje, kde pravděpodobně
odchodům z evidence do zaměstnání silně napomáhá příznivá situace na trhu práce.

Tabulka č. 5.3.11 Průměrný efekt rekvalifikací zabezpečovaných ÚP na odchod
do zaměstnání podle kraje (mediány přežití)

kraj skupina
(I vs. K)

mediánový čas
přežití* (+chyba)

interval
spolehlivosti (95) rozdíl I-K**

Praha I (494) 197 (14.01) 177–238
-33

K (494) 230 (18.65) 193–267

Středočeský I (627) 156 (6.65) 147–169
+1

K (627) 155 (15.96) 130–196

Jihočeský I (501) 127 (6.21) 112–138
+9

K (501) 118 (12.92) 99–151

Plzeňský I (345) 150 (10.33) 130–171
+29

K (345) 121 (16.7) 92–157

Karlovarský I (120) 202 (30.31) 147–263
+66

K (120) 136 (36.62) 87–209

Ústecký I (444) 230 (18.31) 198–270
-28

K (444) 258 (34.08) 206–342

Liberecký I (335) 173 (12.01) 155–201
-7

K (335) 180 (21.4) 136–219

Královéhradecký I (189) 141 (20.23) 113–181
-59

K (189) 200 (49.94) 129–322

Pardubický I (96) 89 (6.88) 74–113
-20

K (96) 109 (47.27) 68–319

Kraj Vysočina I (48) 133 (11.77) 99–176
-104

K (48) 237 (98.64) 86–462
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pokračování tabulky

kraj skupina
(I vs. K)

mediánový čas
přežití* (+chyba)

interval
spolehlivosti (95) rozdíl I-K**

Jihomoravský I (813) 183 (8.96) 169–204
-10

K (813) 193 (15.14) 168–232

Olomoucký I (36) 200 (26.06) 141–269
-205

K (36) 405 (126.68) 82–205

Zlínský
I (852) 205 (8.45) 189–217

+31
K (852) 174 (13.72) 144–199

Moravskoslezský
I (2432) 245 (8.68) 225–266

-105
K (2432) 350 (18.83) 311–381

* = Mediánová délka sledované evidence (před odchodem do zaměstnání) ve dnech
** = Průměrný “efekt” programu na odchod do zaměstnání definovaný jako meziskupinový rozdíl v mediánech

Poměry  rizik  na  odchod  do  zaměstnání  podle  krajů (tabulka  č.  5.3.12)  jsou
ve všech krajích s výjimkou Karlovarského kraje ve prospěch účastníků programů. To
znamená, že účastníci programů spíše odcházejí do zaměstnání než osoby v kontrolní
skupině. Intervaly spolehlivosti jsou ale v některých krajích poměrně široké, a to
naznačuje možnou nízkou spolehlivost referovaných výsledků (viz např. Pardubický
kraj). Nejde zde ovšem o reprezentativní vzorek. Proto mají intervaly spolehlivosti spíše
ten  význam,  že  mohou  čtenáře  upozornit  na  možný  vliv  malé  četnosti  případů
v některých jednotlivých krajích.

Tabulka č. 5.3.12 Průměrný efekt rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR
na odchod do zaměstnání podle kraje – poměry rizik

druh výstupu poměr dílčích rizik
(I vs. K) interval spolehlivosti (95)

Praha 1.25 (0.11) 1.05–1.48
Středočeský 1.11 (0.08) 0.96–1.28
Jihočeský 1.11 (0.09) 0.95–1.29
Plzeňský 1.07 (0.1) 0.89–1.28

Karlovarský 0.983 (0.16) 0.71–1.36
Ústecký 1.06 (0.1) 0.88–1.26
Liberecký 1.093 (0.11) 0.89–1.34
Královéhradecký 1.29 (0.17) 0.99–1.66
Pardubický 1.52 (0.28) 1.06–2.19

Kraj Vysočina 1.55 (0.41) 0.93–2.6
Jihomoravský 1.1 (0.07) 0.97–1.24
Olomoucký 1.07 (0.35) 0.56–2.03
Zlínský 1 (0.06) 0.89–1.13
Moravskoslezský 1.22 (0.05) 1.13–1.31

I vs. K = intervenční vs. kontrolní skupina

Mediánové časy přežití ve dnech (tabulka č. 5.3.13) ukazují, že efekt na dobu do
nalezení zaměstnání podle typů vzdělání má obdobně inverzní charakter jako ve všech
analýzách podle vzdělání prezentovaných výše. Zde opět platí, že programy jsou podle
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tohoto hlediska více úspěšné u méně kvalifikovaných a méně úspěšné u více
kvalifikovaných.

Tabulka č. 5.3.13 Průměrný efekt rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR
na odchod do zaměstnání podle vzdělání (mediány přežití)

vzdělání skupina
(I vs. K)

mediánový čas
přežití (+chyba)

interval
spolehlivosti (95) rozdíl I-K*

ZŠ I (964) 266 (16.05) 232–295
-431

K (964) 697 (68.26) 549–853

SŠ bez maturity I (2733) 176 (5.14) 167–185
-86

K (2733) 262 (15.85) 229–287

SŠ s maturitou I (2954) 188 (4.09) 181–197
+23

K (2954) 165 (7.16) 154–179

VŠ/VOŠ I (681) 204 (10.79) 183–221
+65

K (681) 139 (10.56) 117–159

* I vs. K = intervenční vs. kontrolní skupina

V perspektivě poměrů rizik (tabulka č. 5.3.14) se jedná o vysoký poměr dílčích
rizik ve prospěch účastníků programů u osob se základním vzděláním, a naopak poměr
dílčích rizik menší než jedna u kategorie vysokoškoláků.

Tabulka č. 5.3.14 Průměrný efekt rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR
na odchod do zaměstnání podle vzdělání (poměry rizik)

vzdělání poměr dílčích rizik
(I vs. K) interval spolehlivosti (95)

ZŠ 1.64 (0.12) 1.43–1.89
SŠ bez maturity 1.29 (0.05) 1.21–1.39
SŚ s maturitou 1 (0.03) 0.93–1.06
VŠ/VOŠ 0.83 (0.06) 0.73–0.95

* I vs. K = intervenční vs. kontrolní skupina

5.4 Využití kombinace nástrojů APZ (rekvalifikace
a dotované místo)

Specifickou otázkou při posuzování APZ je možnost kombinace jednotlivých
nástrojů. Zajímá nás, proč jsou někteří uchazeči zařazování do více programů během
jednoho roku nebo v následujících letech a s jakým výsledkem. Sledujeme zde
konkrétně skupinu uchazečů, která byla po rekvalifikaci zařazena na dotované místo.
Bereme přitom v úvahu následující hlediska:

· Kteří účastníci byli takto zařazeni na dotované místo a zároveň na rekvalifikaci a zda
se  tito  účastníci  nějak  podstatně odlišují  od  jiných  účastníků rekvalifikací  či  od
populace nezaměstnaných.

· Na jaká dotovaná místa byli tito lidé zařazeni.

· Jaký byl výsledek, respektive dopad takového zařazení.
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Pro první část analýzy zahrnujeme všechny rekvalifikační programy zabezpečo-
vané ÚP ČR se začátkem v roce 2016 bez ohledu na časovou posloupnost programů
(předpokládáme ale přitom, že rekvalifikace většinou předcházely zařazení na dotované
místo).  Využili  jsme proměnou pro identifikování  typů nástrojů a rozlišili  jsme tak tři
základní kombinace: rekvalifikace v kombinaci se SÚPM, rekvalifikace v kombinaci s VPP
a rekvalifikace v kombinaci se SÚPM-SVČ (viz tabulka č. 5.4.1). Tento přístup využí-
váme, abychom dosáhli srovnatelnosti s tabulkami ze sekce o cílenosti programů, odkud
také  přebíráme  některá  data  pro  srovnání.  Celkem  655  osob  má  záznam  o  některé
kombinaci zabezpečované rekvalifikace s jiným nástrojem tvorby míst, z toho 384
kombinaci se SÚPM, 139 kombinaci s VPP a 132 kombinaci se SÚPM-SVČ. Jedná se tedy
o  strategii,  která  je  v  krátkodobém  horizontu  značně výběrová  (asi  jen  6  procent
rekvalifikovaných uchazečů v rámci rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR). Z jiných
analýz ale víme, že uchazeči mohou být zařazeni na dotované místo i v následujících
letech a pak je jejich podíl asi dvojnásobný (viz výše).

Naše původní hypotéza, že ke kombinaci programů dochází u nejvíce znevýhod-
něných uchazečů (ve smyslu rizikovosti např. z hlediska nízkého vzdělání apod. či
zdravotního znevýhodnění), se potvrdila pouze u programů VPP. Přesto, že kombinace
účasti v rekvalifikaci a na to navazující umístění uchazeče formou VPP není tolik časté,
jde ve většině případů skutečně o strategii vzdělání a umístění nezaměstnaných s nižší
kvalifikací, horším zdravotním stavem, ve vyšším věku a typicky s dlouhou a opakovanou
zkušeností s nezaměstnaností.

Naopak (a opět spíše dle očekávání), při  kombinaci s podporou podnikání jsou
rekvalifikováni spíše vzdělaní a mladí uchazeči s dobrým zdravotním stavem. Podpora
podnikání má proto v rámci APZ své specifické místo a pravděpodobně i výrazně jiné
cíle než ostatní typy programů. Ukazuje totiž na ochotu státu investovat do podnikání i
u skupin uchazečů, kteří by mohli pravděpodobně nalézt zaměstnání, ale přesto se sami
rozhodnou podnikat. V tomto ohledu je snaha ÚP ČR ocenění hodná a nevhodnou cílenost
uvedených programů podle našeho názoru neindikuje.

U kombinace rekvalifikace a SÚPM se s výjimkou vysokého zaměření na ženy
příliš nepotvrdilo, že by vícenásobná podpora směřovala k nejvíce znevýhodněným
uchazečům (i když je zřejmé, že v našem spíše statistickém pojetí zaměstnatelnosti
můžeme opomíjet jiná hlediska, která jsou v našich datech obtížněji zachytitelná).
Převaha žen v této kombinaci opatření a více než třetinové zastoupení osob ve věku 20–
35 let naznačuje, že by mohlo jít převážně o ženy po rodičovské dovolené, které nejprve
absolvují rekvalifikační kurz obnovující jejich pracovní dovednosti a následně jsou
umístěny na dotované pracovní místo.
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Tabulka č. 5.4.1 Struktura účastníků rekvalifikací v kombinaci s dotovaným
místem roce 2016

POHLAVÍ (%) rekval. –
SÚPM

rekval. –
SÚPM SVČ

rekval. –
VPP

rekval.
zabezp.
ÚP ČR

bez účasti
v APZ

ženy 66,1 56,8 54,7 54,9 49,3

muži 33,9 43,2 45,3 45,1 50,7
celkem N (= 100 %) 384 132 139 10 376 769 098
VZDĚLÁNÍ (%)
základní 6 5,3 22,3 13,4 24,6

středošk. bez mat. 33,3 25 44,6 34 38,6

středošk. s mat. 46,1 39,4 27,3 39,7 26
vyšší odb. a VŠ 14,6 30,3 5,8 12,9 10,8
celkem N (= 100 %) 384 132 139 10 376 769 098
VĚK (%)
15–19 let 2,6 1,5 2,2 2,7 6

20–24 let 10,9 12,1 7,9 11,8 13,6
25–29 let 10,9 20,5 10,8 11,4 12,6
30–34 let 11,2 18,2 10,8 11,1 11

35–39 let 16,4 18,9 8,6 15,2 12,1

40–44 let 13,8 12,1 12,2 14,1 11

45–49 let 7,8 7,6 13,7 11,1 9,1
50–54 let 15,6 6,1 15,8 12,7 9,4
55–59 let 10,2 3 16,5 8,6 10,7

nad 60 let 0,5 0 1,4 1,3 4,4

celkem N (= 100 %) 384 132 139 10 376 769 098

ZDRAVOTNÍ STAV (%)
dobrý 75 84,8 61,9 72,6 72,5
zdravotní omezení, znevýh. 13,5 7,6 24,5 15,2 13,5

částečná inval. (I. st.) 8,1 3,8 10,8 7,3 7,1

plná inval. (II. a III. st.) 1,8 1,5 2,2 2,9 3,9
neuvedeno 1,6 0,7 2,3 2 3
celkem N (= 100 %) 384 132 139 10 376 769 098
POČET PŘED. EV. (%)
jen sledovaná ev. 22,1 21,2 11,5 18,2 21

1 předchozí ev. 15,4 18,9 13,7 17,1 16
2 předchozí ev. 21,4 15,2 14,4 15,9 13,7
3 předchozí ev. 13,3 14,4 10,8 12 11,3
4 předchozí ev. 10,2 13,6 8,6 9,8 9

5+ předchozích ev. 17,7 16,7 41 27 29,1

celkem N (= 100 %) 384 132 139 10 376 769 098
CELK. DÉLKA PŘED. EV. (%)
bez předch. ev. 22,1 21,2 11,5 18,2 21

krátkod. ev. (1-90 dnů) 7,6 9,1 4,3 7,9 7,3

středněd. ev. (91-365 dnů) 24,2 28 12,2 20,9 18,2

dlouhod. ev. (366+ dnů) 46,1 41,7 71,9 53 53,6
celkem N (= 100 %) 384 132 139 10 376 769 098
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pokračování tabulky

DÉLKA SOUČASNÉ
(PŘEDPROGR.) EVIDENCE

rekval. –
SÚPM

rekval. –
SÚPM SVČ

rekval. –
VPP

rekval.
zabezp.
ÚP ČR

bez účasti
v APZ

KRÁTKOD. EV. (0-90 DNŮ) 13,8 11,4 10,1 23,2 24,5
STŘEDNĚD. EV. (91-365 DNŮ) 60,9 70,5 66,9 53,8 42,1
DLOUHOD. EV. (366+ DNŮ) 25,3 18,2 23 23 33,4
CELKEM N (= 100 %) 384 132 139 10 376 769 098

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016

Dále jsme se zabývali otázkou, u jakých typů rekvalifikací ke kombinaci s nástroji
tvorby míst dochází (tabulka č. 5.4.2). Do určité míry ke kombinování s programy tvorby
míst dochází u všech typů rekvalifikačních programů. Nejvíce k této kombinaci dochází
u podpory podnikání, až čtvrtina rekvalifikovaných má kombinaci s programem tvorby
míst  (logicky  převážně v  kombinaci  s  SÚPM-SVČ).  Dále  je  tato  kombinace  častější
u programů v kategorii zemědělství, zahradnictví, ostraha (typicky v kombinaci s VPP)
a v kategoriích D, E a F (spíše THP profese a služby) typicky v kombinaci s SÚPM.

Tabulka č. 5.4.2 Podíl účastníků s vícenásobnou podporou podle typu
rekvalifikačních programů

celkem rekvalifikace a SÚPM rekvalifikace a SÚPM
(SVČ) rekvalifikace a VPP rekvalifikace

a dotované místo
A 2 088 59 2,8 5 0,2 19 0,9 83 4
B 675 20 3 2 0,3 44 6,5 66 9,8
C 888 16 1,8 1 0,1 2 0,2 19 2,1
D 1 743 96 5,5 7 0,4 6 0,3 109 6,3

E 1 300 60 4,6 7 0,5 29 2,2 96 7,4
F 2 555 104 4,1 12 0,5 28 1,1 144 5,6
G 444 10 2,3 99 22,3 2 0,5 111 25
H 933 24 2,6 4 0,4 11 1,2 39 4,2

Typy rekvalifikačních programů: (A) Rekvalifikace pro průmysl, (B) Zemědělství, zahradnictví, ostraha, (C)
Řidičská oprávnění, (D) Ekonomika a THP, (E) Služby, (F) PC a IT, (G) Příprava k podnikání, (H) Jiné/ostatní.

V následující dílčí analýze dopadů pak pracujeme jen se souborem spárovaných
uchazečů, abychom mohli dobře odhadnout dopady programu. Zároveň při volbě
pozorovaných případů zahrnujeme všechny účastníky rekvalifikací, kteří odešli
na dotované místo, a to i v pozdějších letech. Nejedná se tedy o shodnou skupinu jako
v předchozích dvou tabulkách. Rozlišujeme přitom dále, na jaký typ dotovaného místa
tito uchazeči odešli (což jsme dosud nedělali). Z hlediska kontrolní skupiny jsou pak
zahrnuty přímo k těmto uchazečům spárované osoby.

Cílem prezentace tabulky č. 5.4.3 je odpovědět na otázku, jak dobře se dařilo
osobám v kontrolní skupině, které byly spárovány k osobám s vícenásobnou podporou.
Jedná se o uplatnění kontrafaktuální perspektivy. Podpora by byla logická tam, kde jsou
její  příjemci  obtížně umístitelní,  a  pak  bychom  čekali  nízkou  úspěšnost  spárovaných
osob v kontrolní skupině. Jedná se samozřejmě o velmi specifickou analýzu provedenou
na dílčím menším vzorku. Tato tabulka potvrzuje, že v kontrolní skupině nacházíme
velmi vysoký podíl osob s neznámým důvodem odchodu z evidence, ale také poměrně
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vysoký podíl sankčně vyřazených. Můžeme též uvažovat, že pokud pomineme poslední
dva řádky tabulky, pak schopnost osob v kontrolní skupině opustit evidenci bez
programu je přinejlepším průměrná (z hlediska průměrných šancí osob v kontrolních
skupinách opouštět evidenci). Z tohoto tedy nepřímo usuzujeme, že pracovníci ÚP ČR
dobře odhadli obtížnost pracovního uplatnění těchto uchazečů, když jim poskytli
vícenásobnou podporu.

U posledních dvou kategorií v tabulce je naopak schopnost osob v kontrolní
skupině opustit evidenci dobrá. Roli podpory SVČ jsme již výše diskutovali. U kategorie
SÚPM OP LZZ je patrné, že koresponduje s poznatky uvedenými výše, tj. dvě třetiny
jsou  ženy,  podstatná  část  z  nich  pak  je  v  kategorii  péče  o  dítě.  Zde  se  osobám
v kontrolní skupině dařilo celkem dobře opouštět evidenci, a naopak podíl osob
vyřazených na základě sankčního vyřazení je zde nižší.

Tabulka č. 5.4.3 Podíl účastníků s vícenásobnou podporou podle typu
rekvalifikačních programů
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umístěný ESF – RIP (OP LZZ) 42,1 6,3 17,9 21,1 5,3 7,4 95
umístěn na dotované místo v rámci
projektu ESF 47,8 2,9 13,8 23,3 5,2 6,9 347

umístěný ÚP ČR na VPP 51 0 20,2 15,4 3,8 9,6 104
umístěný ÚP ČR na SÚPM
vyhrazené – příspěvek na mzdu 53,4 1,7 10,3 25,9 4,3 4,3 116

umístěný ESF – SÚPM (OP LZZ) 62,4 0,8 9,8 21,1 3 3 133
umístěný ÚP ČR na SÚPM – SVČ 64,3 1,4 9,3 18,6 1,4 5 140

celkem kontrolní 52,5 2,3 13,4 21,2 4,3 6,2 1 012

Závěr páté kapitoly

Identifikovali jsme dopady rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR především
z hlediska nalezení zaměstnání, a to napříč téměř všemi kategoriemi. Pozitivní se jeví
také  dopad  z  hlediska  zkrácení  mediánové  evidence.  Ukázalo  se,  že  realizace
rekvalifikací je celkem úspěšná i u osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, s nízkou
úrovní vzdělání nebo se zdravotními handicapy, pokud je našim hlediskem posouzení
dopad programu, a nikoliv jeho výsledek (absolutní podíl). Pokud zahrneme i dotovaná
místa, je rozdíl u těchto kategorií v dopadu zásadní (i 20procentních bodů), a to i přesto,
že tyto osoby mají zjevné bariéry pracovního uplatnění. Zároveň je ale třeba reflektovat,
že pro část znevýhodněných osob nemusí uvedené programy přinášet žádoucí výsledky.
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6. Dopadové hodnocení zvolených rekvalifikač-
ních programů

Dopadové hodnocení v této kapitole je strukturováno obdobně jako v kapitole
předchozí. Snažili jsme se přitom prezentovat základní výstupy v obdobné struktuře
jako v předchozí kapitole, ale některé podrobnější analýzy jsme zde znovu neprováděli,
protože očekáváme obdobné výsledky, jako v předchozí kapitole.

V tabulce č. 6.1 prezentujeme mírů spárování podle měsíců. Míra spárování je
více než 70 procent. Je tedy obdobná jako u rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR. Je
zde opět patrné, že míra spárování je závislá na skupině dostupných osob pro kontrolní
skupinu a ta se v jednotlivých měsících mění (může k tomu kromě sezónnosti přispívat
i celkově klesající nezaměstnanost).

Tabulka č. 6.1 Počet případů a míra spárování po jednotlivých měsících roku
2016.

celkem účastníků
programu

spárovaných účastníků
programů míra spárování

leden 627 494 0,79
únor 1 041 775 0,74

březen 1 050 773 0,74
duben 815 603 0,74
květen 607 462 0,76
červen 367 257 0,7
červenec 302 206 0,68

srpen 371 270 0,73
září 559 393 0,70
říjen 568 397 0,70
listopad 372 260 0,70

prosinec 106 63 0,59
celkem 6 785 4 953 0,73

Zdroj: data OKpráce 2016–2018

6.1 Zhodnocení výsledku podle setrvání v evidenci ÚP
ČR

Základní výsledky zvolených rekvalifikací uvádíme ve srovnání s výsledky
rekvalifikací  zabezpečovaných  ÚP  ČR  (data  do  grafu  č.  6.1  tedy  částečně přebíráme
z grafu č. 5.1 v minulé kapitole). Z grafu č. 6.1 je patrné, že jak výsledky, tak
částečně i dopady z hlediska přítomnosti v evidenci ÚP ČR jsou u zvolených
rekvalifikací o něco příznivější než u rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR.
Tedy  při  srovnání  situace  po  300  a  600  dnech  je  rozdíl  ve  prospěch  účastníků
rekvalifikací  zabezpečovaných ÚP ČR 2,3 a 2,8procentního bodu a rozdíl  ve prospěch
účastníků zvolených rekvalifikací je 8,5 a 5,8procentního bodu. Výsledky zvolených
rekvalifikací byly příznivější než u rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR již v předchozí
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analýze Hora et al. (2018), ale nyní poprvé máme možnost sledovat rozdíl v dopadech
mezi oběma programy.

Graf č. 6.1 Výsledky zvolených rekvalifikací a rekvalifikací zabezpečovaných ÚP
ČR ve srovnání s kontrolní skupinou

V následujících grafech prezentujeme efekt jednotlivých typů programů na
přítomnost v evidenci. Výsledky jsou obdobné jako u rekvalifikací zabezpečovaných ÚP
ČR. Až na výjimky pozorujeme spíše malý rozdíl mezi účastníky programů a kontrolní
skupinou z hlediska přítomnosti v evidenci. Pozorovaný efekt uzamčení se u jednotlivých
typů programů částečně odlišuje. Tedy pokud jsou rekvalifikační programy kratší, pak
logicky i dříve jejich účastníci odcházejí do zaměstnání než u delších programů.
Z dlouhodobého hlediska se ale pak rozdíly  „smazávají“  v tom ohledu, že rozdíl  mezi
účastníky programu a kontrolní skupinou je spíše stabilně menší ve prospěch kontrolní
skupiny. Určitou výjimkou z hlediska velikosti rozdílu je kategorie „zemědělství,
zahradnictví,  ostraha“.  Situace  u  zvolených  rekvalifikací  je  tedy  obdobná  jako  u
rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR.
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Graf č. 6.2a Výsledky typů „rekvalifikace pro průmysl“ a „zemědělství,
zahradnictví, ostraha“ ve srovnání s kontrolní skupinou

Graf č. 6.2b Výsledky typů „řidičská oprávnění a doprava“ a „ekonomika a THP“
ve srovnání s kontrolní skupinou
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Graf č. 6.2c Výsledky typů „služby“ a „PC a IT“ ve srovnání s kontrolní skupinou

Graf č. 6.2d Výsledky typů „příprava k podnikání“ a „ostatní“ ve srovnání
s kontrolní skupinou

6.2 Členění výsledku rekvalifikací podle dalších
vybraných hledisek

V následující části prezentujeme výsledky z hlediska přítomnosti v evidenci podle
dalších  vybraných  hledisek.  V  grafu  č.  6.4  jsou  vidět  větší  rozdíly  mezi  účastníky
zvolených rekvalifikačních programů a kontrolní skupinou u osob s nižší úrovní vzdělání.
Stejně jako u rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR i zde tedy můžeme pozorovat určitý
specifický efekt, kdy zvolené rekvalifikace relativně pomáhají více osobám s nižší úrovní
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vzdělání než osobám s vyšší úrovní vzdělání. Zatímco totiž výsledky účastníků programů
podle vzdělání jsou si v zásadě velmi podobné, výsledky neúčastníků v kontrolní skupině
podle vzdělání se značně odlišují (kdy osoby s vyšší úrovní vzdělání mají lepší šance na
pracovní uplatnění). Zde je také patrné, že dopady rekvalifikací po počátečním období
uzamčení (tj. asi čtyři měsíce) u nízkokvalifikovaných skupin v čase víceméně
přetrvávají. Naopak, u osob s vyšší úrovní vzdělání trvá překřížení křivek mnohem déle,
což  může  být  zapříčiněno  větší  délkou  programu42, ale také lepšími šancemi osob
v kontrolních skupinách (zde pomíjíme různé důvody odchodu).

Graf č. 6.4a Výsledky zvolených rekvalifikací ve srovnání s kontrolní skupinou
podle vzdělání (graf č. 1)

42  Průměrná délka programu u rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR (pro zvolené rekvalifikace nemáme tento
údaj  k  dispozici)  byla  u  osob se základním vzděláním 25 dnů,  u  osob se středoškolským vzděláním bez
maturity 27 dnů, u osob se středoškolským vzděláním s maturitou 40 dnů a u vysokoškolsky vzdělaných
osob 45 dnů.
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Graf č. 6.4b Výsledky zvolených rekvalifikací ve srovnání s kontrolní skupinou
podle vzdělání (graf č. 2)

Z  grafu  č.  6.5  je  patrné,  že  ženy  ve  skupině účastnic  programů zvolených
rekvalifikací a v kontrolní skupině mají celkově větší přítomnost v evidenci ÚP ČR. Nejeví
se ale, že by se nějak zásadně odlišoval dopad programů mezi muži a ženami.

Graf č. 6.5 Výsledky zvolených rekvalifikací ve srovnání s kontrolní skupinou
podle pohlaví

Výsledky podle délky předchozí evidence (graf č. 6.6) ukazují několik zajímavých
aspektů. Za prvé je to situace ve skupině dlouhodobě nezaměstnaných, kde není patrný
téměř žádný  efekt  uzamčení  (to  je  zcela  výjimečné)  a také pozorovaný dopad na
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přítomnost v evidenci je velký. Dále je zajímavé, že účastníci zvolených rekvalifikací
celkem rychle opouštějí evidenci a celkově jsou v ní pak málo přítomni. Vysoké sklony
křivek ukazují na odchod do cca 3 měsíců po předpokládaném dokončení programu.
Konkrétně pak  tedy  ačkoliv  dopady  na  přítomnost  v  evidenci  jsou  patrné  ve  všech
skupinách, u krátkodobě nezaměstnaných jsou rozdíly po 300 a 600 dnech 7,5 a 4,5
p. b. ve prospěch účastníků programu, u střednědobě nezaměstnaných jsou 7,5 a 4,9
p. b. ve prospěch účastníků programu a u dlouhodobě nezaměstnaných jsou 15,5 a 13,8
p. b. ve prospěch účastníků programu. V dalším textu porovnáme tyto skupiny podle
důvodu odchodu.

Graf č. 6.6 Výsledky zvolených rekvalifikací ve srovnání s kontrolní skupinou
podle délky předchozí evidence

6.3 Zhodnocení výsledků se zahrnutím důvodů odchodu
z evidence

V této části opět budeme posuzovat důvody odchodu z evidence. Je patrné,
že efekt programu z hlediska důvodu odchodu z evidence do zaměstnání (stejně jako
u rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR) je výraznější než pozorovaný efekt na prostou
přítomnost v evidenci. Z hlediska výsledku pak značná část rekvalifikovaných uchazečů
odešla  do  zaměstnání  (sečteme-li  sloupce  „našel  si  práci“  a  „zařazen  na  dotované
místo“). Tedy celkem 70,9 procenta účastníků si našlo zaměstnání a 10,5 procenta bylo
později zařazeno na dotované místo, což je dohromady 81,4 procenta. V kontrolní
skupině spadá do těchto dvou kategorií 63,3 uchazečů. Vidíme zde také poměrně vysoký
podíl sankčně vyřazených (16,7 procenta). Zajímavé také je, že v kontrolní skupině je
nižší podíl osob s neznámým důvodem odchodu z evidence (viz diskuze v předchozí
kapitole). Pokud se díváme na druhou evidenci po programu (rozhodném dnu), pak je
patrné, že účastníci rekvalifikačních programů se méně vraceli do evidence a více z ní
odcházeli do zaměstnání než osoby v kontrolní skupině.
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Tabulka č. 6.3.1 Důvody odchodu z evidence pro první evidenci navázanou
na začátek programu a druhou evidenci (1. následnou po programu)
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1 EV
účastníci rekvalifikací 70,9 0,5 7,6 9,6 10,5 0,9 4 953
kontrolní skupina 60,1 1,6 16,7 15,5 3,2 2,9 4 953

2 EV
účastníci rekvalifikací 67 1,3 8,5 8,5 1,8 13 849
kontrolní skupina 61,3 1,2 14,3 8,3 2,3 10,6 1 102

Pokud dále rozložíme pozorovaný efekt podle úrovně vzdělání, je patrný značný
rozdíl ve prospěch méně kvalifikovaných účastníků programů. Pozoruhodná je např.
situace u osob se základním vzděláním, kde je výrazný rozdíl v podílu osob, které odešly
do zaměstnání. V kontrolní skupině je pak téměř 40 procent sankčně vyřazených! Efekt
na zaměstnanost tedy u zvolených rekvalifikací je značně diverzifikovaný a s rostoucím
vzděláním spíše klesá. Bylo by ovšem lépe využít ještě multivariační model pro
vzájemné porovnání a kontrolu vlivu jednotlivých faktorů (např. typ programu, pohlaví
a další).

Tabulka č. 6.3.2 Důvody odchodu z evidence pro první evidenci navázanou
na začátek programu podle vzdělání
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ní účastníci rekvalifikací 66,8 0,7 16,4 7,4 7,7 1 596

kontrolní skupina 39,8 2,7 38,6 11,2 3,7 4 596

st
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ity účastníci rekvalifikací 75,7 0,1 7,4 6,5 9,5 0,8 1 713

kontrolní skupina 61,5 0,9 17,5 12,8 3,5 3,7 1 713
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u účastníci rekvalifikací 68 0,8 6,3 11,2 12,8 1 1 983

kontrolní skupina 63,7 2 12,3 16,8 2,9 2,2 1 983
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é účastníci rekvalifikací 71 0,3 4,5 14,4 8,9 0,9 661

kontrolní skupina 64,3 1,2 8 22,1 2,7 1,7 661
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Tabulka č. 6.3.3 ukazuje, že výsledky zvolených rekvalifikací jsou o něco lepší
než  u  rekvalifikací  zabezpečovaných  ÚP  ČR  (výsledky  těchto  rekvalifikací  jsou  pro
srovnání uvedeny v závorkách). Také rozdíly mezi skupinou účastníků a kontrolní
skupinou jsou výraznější a dále umocněné velkým podílem sankčně vyřazených
v kontrolní skupině. U dlouhodobě nezaměstnaných je vidět komplexnější podpora
kombinací nástrojů pozdějším zařazením na dotované místo. Zařazení do rekvalifikace
tedy vede spíš k zaměstnání než k opuštění evidence (srovnej zvláště míry sankčního
vyřazení  a  oproti  tomu  míry  zařazení  na  pracovní  místo).  Je  ale  třeba  reflektovat,
že míru motivace uchazečů zde nemáme, jak kontrolovat (s výjimkou dílčí kontroly
skrze délku předchozí evidence).

Tabulka č. 6.3.3 Důvody odchodu z evidence pro první evidenci navázanou na
začátek programu podle délky předchozí evidence
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na
še

ls
ip

rá
ci

os
ob

ní
dů

vo
dy

sa
nk

čn
í

vy
řa

ze
ní

ne
uv

ed
en

o

za
řa

ze
n

na
do

to
va

né
m

ís
to

zů
st

al
v

ev
id

en
ci

ce
lk

em

1–
90

dn
ů účastníci rekvalifikací 77,4

(74)
0,4

(0,7)
6,9

(8,3)
7,2

(6,7)
7,8

(9,2)
0,4
(1)

1 908
(2 193)

kontrolní skupina 70,1
(66,7)

1,3
(1,6)

14,3
(14,8)

10,7
(11,6)

2,3
(3,6)

1,4
(1,7)

1 908
(2 193)

91
–3

65
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ů

účastníci rekvalifikací 70,1
(64)

0,6
(0,2)

7,2
(9,3)

10
(8,8)

11,4
(15,2)

0,7
(2,5)

2 466
(3 902)

kontrolní skupina 58,3
(54,9)

1,7
(1,7)

17,2
(16,1)

17,2
(19,1)

3,6
(4,4)

2,1
(3,7)

2 466
(3 902)

36
6+

dn
ů účastníci rekvalifikací 53,2

(44,2)
0,2

(0,7)
11,9

(10,8)
15,5

(12,4)
15,7

(17,5)
3,5

(14,3)
579

(1 237)

kontrolní skupina 35,2
(32,9)

2,4
(1,8)

22,6
(17,6)

24
(23,7)

4,3
(5,3)

11,4
(18,8)

     579
(1 237)

Poměry rizik pro různé události jsou v tabulce č. 6.3.4 (stejně jako u rekvalifikací
zabezpečovaných ÚP ČR) ve prospěch účastníků programů v případě možností našel si
práci a zařazen na dotované místo. Naopak, v případě ostatních důvodů odchodu jsou
ve prospěch osob v kontrolní skupině. Poměrně vysoký poměr rizik vidíme u možnosti
zařazen na dotované místo.

Tabulka č. 6.3.4 Průměrný efekt zvolených rekvalifikací podle druhu výstupu
(poměry rizik)

druh výstupu poměr dílčích rizik (I vs. K) interval spolehlivosti (95)
našel si práci 1,17 (0,03) 1,11–1,23

osobní důvody 0,29 (0,07) 0,18–0,45
sankční vyřazení 0,43 (0,03) 0,38–0,48
neuvedeno 0,60 (0,03) 0,53–0,67
zařazen na dotované místo 3,48 (0,31) 2,91–4,15

I vs. K = intervenční vs. kontrolní skupina
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Poměry rizik podle jednotlivých typů programů u ochodů do zaměstnání (tabulka
č. 6.3.5) ukazují nejsilnější efekt u typu A (průmysl) a C (řidičská oprávnění), zatímco
u  jiných  typů jsou  poměry  šancí  vyrovnané.  Např.  u  kategorie  B  (zemědělství,
zahradnictví,  ostraha)  a  G  (příprava  k  podnikání)  a  H  (ostatní)  je  to  v  interakci  se
zařazováním účastníků na dotovaná místa.

Tabulka č. 6.3.5 Průměrný efekt zvolených rekvalifikací na různé typy odchodu
podle typu programu (poměry rizik)
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A 1,37
(0,09) 1,20–1,57 0,23

(0,15) 0,07–0,80 0,44
(0,07) 0,33–0,59 0,44

(0,09) 0,30–0,64 4,64
(1,53) 2,42–8,88

B 1,02
(0,14) 0,78–1,33 -* - 0,41

(0,14) 0,21–0,81 0,61
(0,20) 0,33–1,14 15,15

(8,96) 4,75–48,31

C 1,32
(0,06) 1,21–1,44 0,23

(0,08) 0,11–0,47 0,38
(0,04) 0,32–0,46 0,59

(0,07) 0,47–0,76 1,90
(0,33) 1,35–2,68

D 1,07
(0,09) 0,91–1,27 1

(1) 0,14–7,09 0,53
(0,16) 0,30–0,96 0,51

(0,09) 0,36–0,72 3,63
(1,09) 2,01–6,54

E 1,04
(0,05) 0,95–1,15 0,42

(0,22) 0,15–1,18 0,48
(0,07) 0,36–0,64 0,61

(0,06) 0,50–0,75 3,34
(0,48) 2,52–4,44

F 1,02
(0,12) 0,82–1,27 2,00

(2,45) 0,18–22,03 0,57
(0,16) 0,33–0,99 0,70

(0,16) 0,45–1,08 2,30
(0,87) 1,10–4,83

G 0,81
(0,27) 0,42–1,56 -* - 0,46

(0,32) 0,12–1,81 0,35
(0,24) 0,09–1,34 5,91

(4,44) 1,35–25,80

H 1,08
(0,09) 0,92–1,27 0,18

(0,14) 0,04–1,81 0,35
(0,08) 0,23–0,54 0,76

(0,12) 0,56–1,04 8,30
(3,32) 3,79–18,18

*= nedostatek odchodů, I vs. K = intervenční vs. kontrolní skupina

Typy rekvalifikačních programů: (A) Rekvalifikace pro průmysl, (B) Zemědělství, zahradnictví, ostraha, (C)
Řidičská oprávnění, (D) Ekonomika a THP, (E) Služby, (F) PC a IT, (G) Příprava k podnikání, (H) Jiné/ostatní.

Tabulka č. 6.3.6 ukazuje mediány přežití pro účastníky programu a kontrolní
skupinu. Skupina účastníků programů potřebuje o něco málo kratší mediánový čas
(ve dnech tj. 5 dnů) k nalezení zaměstnání bez dotace než osoby v kontrolní skupině.
Z tohoto hlediska jsou tedy zvolené rekvalifikace překvapivě méně úspěšné než
rekvalifikace  zabezpečované  ÚP  ČR.  Je  ale  třeba  si  též  uvědomit,  že  mediánový  čas
přežití  je  zde výrazně kratší  než u rekvalifikací  zabezpečovaných ÚP ČR, a to v obou
srovnávaných skupinách. Potvrzuje se tedy, že účastníci zvolených rekvalifikací se
srovnávají s osobami s lepšími parametry zaměstnatelnosti (ve statistickém pojetí).

Tabulka č. 6.3.6 Průměrný efekt zvolených rekvalifikací na odchod
do zaměstnání (mediány přežití)

skupina mediánový čas přežití*
(+chyba)

interval spolehlivosti
(95) rozdíl I-K**

intervenční (I) (4951) 149 (2,38) 145–153
- 5

kontrolní (K) (4953) 154 (4,65) 145–162

* = Mediánová délka sledované evidence (před odchodem do zaměstnání) ve dnech
** = Průměrný “efekt” programu na odchod do zaměstnání definovaný jako meziskupinový rozdíl v mediánech



6. Dopadové hodnocení zvolených rekvalifikačních programů

125

Rozložení  našich  výsledků na  jednotlivé  měsíce  začátku  programu  (tabulka
č. 6.3.7) ukazuje celkem rovnoměrné rozložení výsledků. Pozorované rozdíly jsou takto
obtížně vysvětlitelné  a  pravděpodobně jsou  způsobeny  jinými  faktory  než  realizací
programů v konkrétních měsících. Spíše by mohlo jít o interakci mezi měsícem realizace
a konkrétními faktory (např. typ realizovaných programů).

Tabulka č. 6.3.7 Průměrný efekt zvolených rekvalifikací na odchod do zaměst-
nání podle měsíce realizace (mediány přežití)

měsíc skupina
(I vs. K)

mediánový čas přežití*
(+chyba)

interval
spolehlivosti (95) rozdíl I-K**

1
I (494) 147 (11,61) 131–177

+13
K (494) 134 (20,02) 112–193

2
I (775) 134 (6,36) 120–148

+14
K (775) 120 (14,10) 99–154

3
I (773) 137 (6,34) 127–154

+14
K (773) 123 (12,37) 106–155

4
I (603) 157 (6,78) 146–175

-9
K (603) 168 (9,30) 154–191

5
I (462) 162 (6,67) 147–174

+5
K (462) 157 (12,66) 138–191

6
I (257) 157 (11,62) 145–187

-7
K (257) 164 (16,64) 127–199

7
I (205) 154 (9,96) 134–175

+2
K (206) 152 (30,31) 116–224

8
I (270) 180 (10,17) 155–196

+17
K (270) 163 (24,95) 105–212

9
I (393) 150 (5,63) 141–164

+11
K (393) 139 (13,02) 115–172

10
I (396) 150 (8,95) 134–170

-68
K (397) 218 (23,61) 161–253

11
I (260) 132 (6,68) 120–147

-29
K (260) 163 (13,14) 132–182

12
I (63) 122 (10,51) 91–149

-48
K (63) 170 (32,87) 107–306

* = Mediánová délka sledované evidence (před odchodem do zaměstnání) ve dnech
** = Průměrný “efekt” programu na odchod do zaměstnání definovaný jako meziskupinový rozdíl v mediánech
I = skupina intervence, K = kontrolní skupina

Ve srovnání mediánů přežití podle krajů (tabulka č. 6.3.8) jsou patrné rozdíly,
kdy  v  řadě krajů trvá  odchod  účastníkům  zvolených  rekvalifikací  déle  než  osobám
v kontrolní skupině. Naopak, v tradičně strukturálně postižených regionech (Moravsko-
slezský, Ústecký) odcházejí účastnící programů dříve než osoby v kontrolní skupině. Je
třeba též pamatovat, že toto hledisko přímo nezohledňuje velikost skupin (celkem ani
těch, kdo si nalezli práci), a proto může být celkový efekt více nakloněn ve prospěch
účastníků programů.
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Tabulka č. 6.3.8 Průměrný efekt zvolených rekvalifikací na odchod do zaměst-
nání podle kraje (mediány přežití)

kraj skupina
(I vs. K)

mediánový čas
přežití* (+chyba)

interval
spolehlivosti (95) rozdíl I-K**

Praha
I (1041) 203 (7,13) 187–218

-10
K (1041) 213 (14,11) 186–241

Středočeský
I (283) 116 (7,96) 106–136

+16
K (283) 100 (19,76) 84–155

Jihočeský
I (264) 123 (8,91) 108–145

+25
K (264) 98 (11,50) 76–121

Plzeňský
I (125) 141 (10,64) 111–157

+29
K (125) 112 (15,55) 74–199

Karlovarský
I (124) 155 (18,46) 112–178

+17
K (124) 138 (35,33) 79–198

Ústecký
I (551) 158 (5,88) 147–169

-74
K (551) 232 (23,28) 179–269

Liberecký
I (255) 151 (10,54) 125–166

+3
K (255) 148 (25,70) 98–223

Královéhradecký
I (104) 95 (10,63) 72–122

-38
K (104) 133 (13,44) 99–231

Pardubický
I (163) 106 (10,16) 86–122

+14
K (163) 92 (14,01) 60–111

Kraj Vysočina
I (463) 133 (5,46) 120–142

+27
K (463) 106 (11,16) 80–125

Jihomoravský
I (393) 137 (6,04) 124–149

-10
K (394) 147 (15,85) 122–184

Olomoucký
I (324) 147 (6,20) 134–162

+3K (324) 144 (16,71) 116–193

Zlínský
I (303) 134 (7,31) 121–150

+29
K (303) 105 (11,55) 93–136

Moravskoslezský
I (558) 167 (9,14) 150–189

- 46
K (559) 213 (19,56) 177–253

* = Mediánová délka sledované evidence (před odchodem do zaměstnání) ve dnech
** = Průměrný “efekt” programu na odchod do zaměstnání definovaný jako meziskupinový rozdíl v mediánech

Poměry rizik na odchod do zaměstnání podle krajů (tabulka č. 6.3.9) četnost
odchodů do zaměstnání zohledňují, a pozorované efekty jsou pak z tohoto hlediska
významné i v dalších regionech (kromě Ústeckého a Moravskoslezského např. v Karlo-
varském, Královéhradeckém, v Praze a v Plzeňském). V dalších krajích jsou z tohoto
konkrétního hlediska efekty malé nebo žádné (srovnej tabulka č. 6.2.9). V některých
regionech ale nejsou příliš početné skupiny případů, kterých se toho zhodnocení týká.
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Tabulka č. 6.3.9 Průměrný efekt zvolených rekvalifikací na odchod do zaměst-
nání podle kraje – poměry rizik

druh výstupu poměr dílčích rizik
(I vs. K) interval spolehlivosti (95)

Praha 1,29 (0,07) 1,15–1,44
Středočeský 1,18 (0,12) 0,97–1,45
Jihočeský 1,15 (0,12) 0,93–1,41
Plzeňský 1,22 (0,19) 0,89–1,66

Karlovarský 1,28 (0,20) 0,93–1,74
Ústecký 1,35 (0,11) 1,15–1,58
Liberecký 1,10 (0,12) 0,88–1,36
Královéhradecký 1,35 (0,23) 0,97–1,87
Pardubický 0,96 (0,12) 0,75–1,23

Kraj Vysočina 0,96 (0,7) 0,82–1,11
Jihomoravský 1,01 (0,09) 0,85–1,20
Olomoucký 1,08 (0,11) 0,88–1,32
Zlínský 0,92 (0,09) 0,76–1,11
Moravskoslezský 1,40 (0,11) 1,21–1,63

I vs. K = intervenční vs. kontrolní skupina

Prezentace mediánových časů přežití ve dnech (tabulka č. 6.3.10) dokládá, že
středoškoláci a vysokoškoláci potřebují často delší mediánový čas k odchodu z evidence
než osoby v kontrolní skupině. Tedy programy v tomto ohledu spíše pomáhají méně
kvalifikovaným. Zvlášť velký rozdíl je u osob se základním vzděláním. Tento výsledek
v jiné perspektivě potvrzují i výsledky poměrů rizik (tabulka č. 6.3.11). Tedy efekty
zvolených rekvalifikací jsou horší u více kvalifikovaných a je to pravděpodobně též
v důsledku efektu mrtvé váhy (byť logicky ne nutně ve všech takových případech).

Tabulka č. 6.3.10 Průměrný efekt zvolených rekvalifikací na odchod
do zaměstnání podle vzdělání (mediány přežití)

vzdělání skupina
(I vs. K)

mediánový čas
přežití (+chyba)

interval
spolehlivosti (95) rozdíl I-K*

ZŠ
I (596) 162 (6,72) 150–175

-209
K (596) 371 (67,94) 279–549

SŠ bez maturity
I (1712) 130 (3,02) 124–137

-9
K (1713) 139 (8,17) 127–159

SŠ s maturitou
I (1982) 161 (4,76) 152–171

+20
K (1983) 141 (6,13) 129–153

VŠ/VOŠ
I (661) 161 (6,70) 148–176

+16
K (661) 145 (11,77) 118–167

* I vs. K = intervenční vs. kontrolní skupina
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Tabulka č. 6.3.11 Průměrný efekt zvolených rekvalifikací na odchod do zaměst-
nání podle vzdělání (poměry rizik)

vzdělání poměr dílčích rizik
(I vs. K) interval spolehlivosti (95)

ZŠ 1,97 (0,17) 1,67–2,32
SŠ bez maturity 1,27 (0,05) 1,17–1,38
SŚ s maturitou 0,99 (0,04) 0,91–1,06
VŠ/VOŠ 1,03 (0,07) 0,90–1,18

I vs. K = intervenční vs. kontrolní skupina

Závěr šesté kapitoly

Výsledky a dopady zvolených rekvalifikací se svou základní logikou až tak
neodlišují od dopadů rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR. To ostatně nepřímo vyplývá
i z toho, že tyto rekvalifikace byly využívány v některých regionech jako substituty
rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR.

Můžeme ale pozorovat,  že dopady zvolených rekvalifikací  jsou celkově o něco
větší a také specifické pozorované rozdíly v detailech mezi účastníky programů
a kontrolní skupinou jsou v řadě případů ještě výraznější. Tento efekt je ale tažen spíše
větším počtem pracovně uplatněných než výrazně větší rychlostí jejich uplatňování
ve srovnání s kontrolní skupinou (srovnej na výsledky v předchozí kapitole).

Naopak je třeba upozornit na možné riziko poskytování těchto programů
v některých případech i lidem, kteří by se mohli uplatnit i bez této podpory. Zvolené
rekvalifikace ale mají především též rozvojový potenciál. Byť je toto hledisko normativní,
je podle našeho názoru možné přijmout i investice do lidského kapitálu uchazečů
(vzděláváním), které se mohou projevit spíše jinde a jinak, než jak umožňují zobrazit
naše  data.  S  tím  souvisí  chybějící  možnost  posoudit  přínosy  programů z  hlediska
dosažené budoucí mzdy nebo kvality pracovního místa.

Celkově se jeví, že uspořádání využité ve zvolených rekvalifikacích může být
přínosné, byť zatím zcela přesně nevíme, proč zvolené rekvalifikace mají u některých
skupin  lepší  efekty.  Nemusí  to  ale  být  zjevně nutně jen  odlišnou  cíleností  těchto
programů. Spíše se domníváme, že zde působí též odlišné organizační aspekty, které
průměrný rozdíl na souborech několika tisíc účastníků může snadno zakrývat. Takové
rozdíly je ale nejprve třeba dobře popsat v kvalitativním výzkumu, aby bylo možné jejich
potencionální vliv dále posoudit.
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Závěry a doporučení

V této studii jsme se zabývali zhodnocením rekvalifikačních programů realizova-
ných v České republice v roce 2016. Využili jsme k tomu účelu především kvantitativní
data z databáze OKpráce, která jsme doplnili o údaje z expertních rozhovorů a fokusních
skupin. Naším cílem přitom bylo poskytnout komplexní zhodnocení uvedených programů
a nahlédnout programy z nových, dosud neuplatněných hledisek.

Pro tuto studii jsme využili komponentní analýzu, která také bývá někdy
označována jako tzv. „manažerská evaluace“. Cílem takové analýzy je vytipovat v rámci
hodnoceného programu ty nejpodstatnější evaluační otázky k jednotlivým částem
programu a přinést specifické poznatky, které se pro tyto části jeví jako relevantní.

Pro zhodnocení dopadů jsme využili přesné párování, což nám umožnilo naše
výsledky dále strukturovat podle dílčích znaků a zabývat se tzv. částečnými efekty.
Takové hodnocení má kromě svých kladů též zápory a omezení, které reflektujeme
v  metodologické  části.  Evaluace  je  především  volbou  cílů a  designu  (a  proto  značně
závisí na zadání) a proveditelnosti (tedy toho, co nám data reálně umožňují).

Výsledky tedy zde představíme nejprve podle jednotlivých dílčích hledisek.

· Jaké rekvalifikační programy jsou realizovány. Jsou realizovány většinou spíše
kratší rekvalifikační programy různého zaměření. V evidenci jsou rekvalifikační
programy vedeny spíše jako teoretické než jako praktické. Zároveň přece jen mohou
vést tyto programy ke krátkodobému efektu uzamčení, ale celkově jsou rekvalifikační
programy přesto schopny zkracovat přítomnost v evidenci.

· Nakolik programy reagují na situaci na trhu práce. Pro zodpovězení této otázky
jsme provedli dílčí analýzu v Jihomoravském kraji. V roce 2016 byly rekvalifikace
realizovány převážně v oborech, o které byl na trhu práce zájem, a poptávka v uve-
dených oborech značně převyšovala počet realizovaných programů (rekvalifikace
také nebyly realizovány z hlediska VPM ani počtu uchazečů o zaměstnání v nijak
velkém rozsahu).

· Nakolik programy u mladých uchazečů navazují na jejich předchozí vzdělání.
Ukázala se korespondence mezi předchozím vzděláním rekvalifikovaných uchazečů
a oborem jejich rekvalifikace. V tomto ohledu jsou rekvalifikace spíše rozvojové než
spojené s kompletní změnou profesní orientace. Zároveň jsou ale rekvalifikace
nástrojem výběrovým, protože jen velmi malá část uchazečů z jednotlivých oborů
vstupovala do rekvalifikace. V tomto ohledu ani nemá význam identifikovat obory,
které spíše vedou k pozdější rekvalifikaci.

· Nakolik jsou rekvalifikační programy řádnědokončovány a co z toho vyplývá.
Značná část účastníků rekvalifikačních programů program nedokončila. Identifikovali
jsme přitom tři hlavní skupiny důvodů (nástup do zaměstnání, zdravotní důvody
a neúspěch v programu). Překvapivý je především vysoký podíl osob, které program
nedokončí ze zdravotních důvodů. Zároveň se ale nepotvrdilo, že by nedokončení
programu zásadně měnilo budoucí šance na trhu práce (kromě malé skupiny, která
programy skutečně nedokončila pro neúspěch).

· Ke komu a nakolik vhodně jsou cíleny rekvalifikační programy. Data ukázala,
že oba typy rekvalifikací, tedy jak ty zabezpečované prostřednictvím ÚP ČR, tak ty
zvolené, jsou vcelku dobře zacílené na muže i ženy, na osoby všech věkových
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kategorií krom starších osob, na středoškolsky vzdělané uchazeče a také na osoby
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. V obou typech programů jsou naopak
podhodnoceny skupiny účastníků se základním vzděláním, starší nezaměstnaní
(u zvolených rekvalifikací již od věku 50 let) a v případě zvolených rekvalifikací také
účastníci s různou mírou zdravotních obtíží. Potvrdil se tak již dříve zjištěný vzorec,
kdy do zabezpečovaných programů nastupují spíše starší uchazeči, ženy a osoby se
zdravotním postižením, zatímco ve zvolených rekvalifikacích najdeme častěji muže,
mladé lidi do 35 let a osoby bez vážnějších zdravotních problémů.

· Jaké jsou dopady rekvalifikačních programů. Dopady rekvalifikačních programů
jsou obdobné jako v roce 2014. Rekvalifikace tedy celkově ukazují vyšší podíl osob,
které si nalezly zaměstnání nebo které byly zařazeny na dotované místo (a tím opět
do zaměstnání). Celkově je tedy podíl osob zařazených do zaměstnání výrazně vyšší
než u osob v kontrolní skupině. Není proto vhodné využívat přítomnost v evidenci
jako  hlavní  indikátor  úspěšnosti  programů.  Je  třeba  vzít  v  úvahu,  že  v  kontrolní
skupině je velká skupina neznámých důvodů odchodu z evidence. Zde se ukazuje,
že jsou uvnitř této skupiny pravděpodobně zastoupeny jak nenahlášené odchody
do zaměstnání, tak odchody do ekonomické neaktivity (viz kapitola 5). Dále je třeba
upozornit na vysoký podíl sankčně vyřazených osob v kontrolních skupinách.

· Jaké rozdíly jsou mezi zvolenými rekvalifikacemi a rekvalifikacemi zabezpe-
čovanými  ÚP  ČR. Mezi rekvalifikačními programy dominovaly v roce 2016
rekvalifikace zabezpečované ÚP ČR, nicméně zastoupení účastníků zabezpečovaných
a zvolených rekvalifikací se postupem času srovnává. U některých kategorií programů
jsou oba typy obdobné (liší se jen způsob realizace, tam, kde zvolené rekvalifikace
nahradily rekvalifikace zabezpečované ÚP ČR), ale u jiných se obsahově odlišují (jiné
profese  či  specifičnost  zaměření).  Z  dat  se  ukazuje,  že  zvolené  rekvalifikace  mají
nejen příznivější výsledky, ale také o něco vyšší dopady. Toto může být dále ovlivněno
řadou faktorů. Je např. zajímavé, že zvolené rekvalifikace mají o něco lepší dopad
z hlediska rozsahu pracovního uplatnění navzdory tomu, že jsou cíleny na méně
znevýhodněné účastníky (viz poznámka).43

· Jaké jsou rozdíly v dopadech mezi jednotlivými skupinami programů
a účastníků.  Efekty  různých  skupin  programů jsou  různé,  což  je  též  v  interakci
s efekty vůči různým skupinám uchazečů. Programy nejvíce pomáhají tam, kde jsou
směřovány k osobám jinak znevýhodněným na trhu práce a jsou zaměřeny na získání
konkrétní kvalifikace. Delší programy vedou k delšímu uzamčení účastníků, ale to
samo o sobě není tak významné jako dosažení dlouhodobých efektů. Z našich dat
nepřímo vyplývá potřeba dále analyzovat situaci osob, které se na trh práce vracejí
po rodičovské dovolené.

· Kdy dochází ke kombinaci s nástroji tvorby míst a s jakými výsledky. Lze
konstatovat, že k takovému kombinování nástrojů dochází velmi zřídka a ve větší
míře u uchazečů, u kterých bychom mohli očekávat potřebnost takových opatření,
anebo u osob, kterým je poskytována podpora při začátku podnikání.

43  Nabízíme následující možná vysvětlení. Za prvé mohou být obě skupiny různě motivované. Za druhé mohou
mít v různé míře zajištěno pracovní místo. Za třetí mohou zvolené rekvalifikace vytvářet lepší profil
v souladu s potřebami uchazečů a trhu práce. Za čtvrté je pak možné, že zvolené rekvalifikace mají lepší
časování, a tím snižují efekt uzamčení. Za páté je též možné, že to souvisí s různým tlakem na nezaměst-
nané (přijetí zaměstnání). Jasnější a průkaznější vysvětlení by vyžadovalo jiný typ analýzy.
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Tímto bodem pak přecházíme k závěrečnému celkovému zhodnocení. V této části
tedy sledujeme perspektivu normativního posouzení zjištěné strategie ÚP ČR a jednotli-
vých dílčích vlastností programů (zvláště pak dopadů). Úkolem evaluátora je totiž nejen
programy popsat, ale též jim přisoudit kvality, význam či hodnotu. Jedná se o základní
zobecnění, které nutně nezahrnuje všechny dílčí aspekty a výjimky pozorované
u uvedených programů (ty tedy nemusí nutně odpovídat celkové interpretaci) a ani
některé limity výzkumu. Jinými slovy, pro větší porozumění je přece jen nutné nahlížet
i detaily a protichůdné výsledky uvedené výše v textu zprávy a případně v závěrech
jednotlivých kapitol.

Analýza  dat  systému  OKpráce  za  rok  2016  ukázala,  že  situace  na  trhu  práce
do určité míry formovala strategie ÚP ČR v oblasti opatření aktivní politiky zaměstna-
nosti. V těchto strategiích byl patrný pokles významu rekvalifikací v celkové struktuře
opatření aktivní politiky trhu práce (podíl nezaměstnaných, kteří prošli ve sledovaném
období rekvalifikacemi, poklesl mezi roky 2016 a 2014 o celou třetinu) a narostl akcent
na opatření spojená s podporou tvorby pracovních míst. Podobné postupy jsou sledovány
i  v  zahraničí  v  období  ekonomické  stability,  respektive  ekonomického  růstu  (srovnej
například Brown a Koettl, 2015; Card et al., 2016; Eichhorst, 2016).

Celková strategie ÚP ČR se jeví jako funkční a srozumitelná. Rekvalifikace jsou
formulovány tak, že ve vybraném kraji reagují na poptávku na trhu práce a obecně
zohledňují předchozí vzdělání u mladších uchazečů. Programy jsou spíše krátké
a vedou většinou k získání konkrétní kvalifikace. Kombinace s tvorbou míst není příliš
využívána (do 10 procent rekvalifikovaných) a pokud využívána je, jeví se to být
většinou opodstatněné. Podstatnou otázkou je, proč je tak velký podíl nedokončených
rekvalifikací (30–46 procent) a jak interpretovat tato nedokončení či jak snižovat jejich
podíl (přestože nedokončení nutně neznamená větší neúspěšnost). Z hlediska výsledku
se práce s více znevýhodněnými může jevit jako neúspěšná, i když dopady programů
ukazují, že to tak není. Pro pracovníky ÚP ČR může být obtížné situaci nezaměstnaných
posoudit  a  pro  programy  je  motivovat.  Obecně jde  o  otázku,  jak  pracovat  s  obtížně
umístitelnými, nemotivovanými či odrazenými uchazeči (viz kapitola o faktorech
cílenosti).

Rekvalifikace celkově mají mírný pozitivní efekt v tom ohledu, že jejich účastníci
dříve  a  více  opouštějí  evidenci  ÚP  ČR  směrem  k  získání  zaměstnání  ve  srovnání
s kontrolními skupinami (tedy obdobně jako u analýzy na datech z roku 2014). Tato
interpretace je podmíněná několika faktory. Za prvé, dopady programů rozhodně nejsou
pro všechny skupiny účastníků a pro všechny typy programů stejné. Za druhé vycházíme
z předpokladu s trvající určitou mírou nejistoty ohledně osudu osob s neznámým
důvodem odchodu z evidence (a stejností či odlišností těchto důvodů mezi účastníky
programů a kontrolní skupinou). Za třetí přijímáme pozdější zařazení na dotované místo
ne jako selhání původního programu, ale jako uplatnění komplexnějšího přístupu (neboť
ostatně vede k pracovnímu uplatnění konkrétního nezaměstnaného).

Zvolené rekvalifikace a rekvalifikace zabezpečované ÚP ČR nejsou, zdá se, jako
celek rozhodujícím způsobem (zásadně) odlišné z hlediska účelu, struktury nebo
i dopadů. Rozdíly byly popsány v průběhu studie. Zvolené rekvalifikace přinášejí o něco
málo lepší dopady (ovšem tyto jsou spíše v počtu pracovně uplatněných uchazečů než
na rychlost uplatnění). Oba dva typy rekvalifikací mají mezi nástroji aktivní politiky trhu
práce poněkud odlišné postavení: programy zabezpečované ÚP ČR pracují častěji
s rizikovými či znevýhodněnými uchazeči, zvolené rekvalifikace pak flexibilně doplňují
zabezpečované programy v profesích nebo v situacích, které jsou na trhu práce hůře
předvídatelné.
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Jedním z klíčových aspektů předloženého hodnocení pak je konstatování,
že rekvalifikace mají potenciál pomoci na trhu práce znevýhodněným uchazečům
(především osobám s nižší úrovní vzdělání, kterých je nicméně v programech zatím
stále málo, ale i dlouhodobě nezaměstnaným a dalším znevýhodněným kategoriím),
zatímco u uchazečů s kratší dobou evidence či vyšší úrovní vzdělání zjištění naznačují
značný podíl mrtvé váhy. Toto dále souvisí s diskuzí o cílenosti uvedených programů.
Proto specifickou pozornost věnujeme právě této otázce.

Možnosti zlepšení v cílenosti rekvalifikací k obtížně umístitelným kategoriím
uchazečů

Ve studii jsme identifikovali faktory, jež omezují cílenost k více ohroženým
skupinám uchazečů s kumulovanými problémy (ty byly naznačeny ve čtvrté kapitole).
Za prvé, zaměření na hrubé efekty (výsledky) chápané jako vyřazení z registru
v krátkém časovém horizontu ponechává prostor pro selekci lépe umístitelných a více
motivovaných uchazečů v rámci široce definovaných cílových skupin. Při zařazování
do projektů se pak v realitě více prosazuje orientace na „bezproblémové“ uchazeče,
což vylepšuje hrubé efekty programů.

Podobně,  vedle  požadavku  na  vysoké  hrubé  efekty  může  nižší  cílenost
rekvalifikací k uchazečům s kumulovanými handicapy ovlivnit také akcent kladený
na kvantitativní ukazatele výkonu, na úkor ukazatelů kvalitativních. Současně, výběrová
řízení pro rekvalifikační programy, respektive v nich uplatněná hlediska, do určité míry
znesnadňují prosazení programů menšího rozsahu. Zejména omezuje kritérium ceny
možnost poskytnout programy vhodné pro uchazeče s kumulovanými handicapy,
menšího rozsahu, adaptované jejich potřebám.

Dále, individuální práce s uchazeči je velmi náročná a psychicky vyčerpávající.
Klíčovým faktorem negativně ovlivňujícím cílenost opatření APZ ke znevýhodněným
uchazečům je nízká motivace značné části  uchazečů k  práci,  jež má často komplexní
příčiny, ale není v silách pracovníků ÚP ČR všechny spolehlivě rozeznat, a tím méně pak
řešit. Tato okolnost vede jednak k samovýběru motivovanějších uchazečů do programů,
jednak pracovníci ÚP ČR většinou pokládají práci s nemotivovanými a nekooperativními
uchazeči za neefektivní a omezují snahu o jejich zařazování do programů.

V  této  souvislosti  hrají  roli  určité  rezervy  v  odborné  připravenosti  pracovníků
v první linii, obtížné podmínky a náročnost jejich práce, s přihlédnutím k finančnímu
ocenění této práce. Na ÚP ČR existuje celá řada uplatňovaných praktik, jak tento problém
řešit, zasluhovaly by však dále rozvinout. Často jde také o kompetence v oblasti sociální
práce a nedostatečně intenzivní spolupráci s jinými aktéry, kteří by mohli pomoci řešit
komplexní problémy klientů. V tomto ohledu existuje určitá mezera jak v Zákoně
o sociálních službách, tak v zákoně o zaměstnanosti, která by takovou spolupráci
umožnila řešit systematicky.

Přes uvedené potíže a bariéry zařazování uchazečů s kumulovanými handicapy
do programů APZ, konstatují pracovníci ÚP ČR v mnohých případech úspěchy, které
neočekávali, a to zejména v umístění do programů v případě uchazečů, které původně
pokládali za málo motivované, neumístitelné: vysvětlují to hlavně možností více se
klientům věnovat, motivovat je a pomáhat řešit jejich individuální problémy, v menší
míře lepší situací na trhu práce.

Ve velké většině pracovníci ÚP ČR znají a osvojili si řadu poznatků o možnostech
a potřebách individuální práce, poradenství a individualizovaných komplexních interven-
cích pro uchazeče s kumulovanými handicapy. Získali je zejména participací v různých
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projektech financovaných z ESF, ale i v rámci mezinárodních spoluprací a vzájemným
učením  uvnitř ÚP  ČR.  Dle  svých  možností  je  dále  využívají  a  předávají  je  dalším
spolupracovníkům. Nenacházejí však příliš často tyto možnosti a srovnávají každodenní
reálnou  práci  se  situací,  která  byla  z  jejich  pohledu  dobrou  praxí  v  projektech
financovaných v rámci operačních programů.

Doporučení

Na základě zjištění lze doporučit zvýšení pozornosti a akcentu na následující
aspekty práce v oblasti služeb zaměstnanosti:

1. Uplatňování principů a postupů individuální práce s uchazeči:

· poskytnout větší časový prostor (zohlednit jej mj. v kritériích hodnocení činností)
pro individuální práci s uchazeči s kumulovanými handicapy44;

· uplatňovat supervizi a kazuistické semináře jako formy podpory a zkvalitnění
individuální práce;

· posílit sociální práci v oblasti zprostředkování a poradenství;

· snížit administrativní zátěž zprostředkovatelů a poradců;

· prohloubit v rámci IAP individuální komplexní přístup, zejména pro specifikovaný
segment klientů, kteří individuální podporu potřebují.

2. Podmínky pro individuální práci a cílenost rekvalifikací k uchazečům
s kumulovanými handicapy, zejména:

· zvážit stanovení odborných kvalifikačních požadavků, zejména pro poradce;

· zvážit personální posílení odborné poradenské činnosti včetně psychologického
poradenství;

· zvážit posílení systému odborného vzdělávání pracovníků ÚP ČR, kteří vykonávají
zprostředkovatelskou a poradenskou práci;

· řešit návaznosti v oblasti lidských zdrojů – využít proškolené pracovníky
z projektů.

3. V oblasti rekvalifikačních programů45:

· v rámci hledisek pro zařazování uchazečů do rekvalifikací zvýšit prioritu v cílenosti
zejména pro uchazeče s nižší kvalifikací než středním úplným vzděláním a pro
dlouhodobě nezaměstnané;

· při soutěži (vyhlašování zakázek) o motivační a rekvalifikační programy zvýšit
důraz na jejich kvalitu, usilovat o rozšíření variety programů a programů pro menší
počty účastníků;

· položit při sledování efektivnosti rekvalifikací odpovídající důraz na kvalitativní
výsledky (umístění uchazečů s kumulovanými handicapy);

44  Bylo by mj. vhodné v této souvislosti prohloubit metodiku poradenského procesu (Freibergová, 2013),
protože ta nezahrnuje všechny předpoklady ke komplexní individuální práci. Například identifikace bariér
zaměstnanosti nezahrnuje bariéry osobní, jako jsou rodinné poměry, znevýhodněné prostředí, osobní
bariéry apod.  Mj. běžící projekt EFES může být pro prohloubení metodiky poradenského procesu přínosem.

45  Přínosem může být v některých ohledech probíhající projekt KVASAR.
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· zvážit posun v nastavení rekvalifikací, jenž by umožňoval též vzdělávání vedoucí
ke změně kvalifikace;

· posílit síťování a spolupráci ÚP ČR s dalšími aktéry: nestátními neziskovými
organizacemi, obcemi, zaměstnavateli, zejména zapojováním do společných
projektů, při poskytování programů individualizovaných potřebám uchazečů
s kumulovanými handicapy.
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Tabulka č. P.1 Proměnné využité pro párování a jejich charakteristika

proměnná popis typ
proměnné varianty

(1) Region NUTS3
Úřadu práce ČR

Region (pobočka) ÚP ČR,
kde je uchazeč veden
v evidenci na počátku
sledovaného období.

nominální

a) Praha
b) Středočeský kraj
c) Jihočeský kraj
d) Plzeňský kraj
e) Karlovarský kraj
f) Ústecký kraj
g) Liberecký kraj
h) Královéhradecký kraj
i) Pardubický kraj
j) Kraj Vysočina
k) Jihomoravský kraj
l) Olomoucký kraj
m) Zlínský kraj
n) Moravskoslezský kraj

(2) Míra
nezaměstnanosti

Kategorizovaná míra
nezaměstnanosti
v regionu NUTS4
v prvním měsíci, kdy byl
uchazeč v evidenci v roce
2016. Tato data jsou
vložena do systému z
vnějšího zdroje (ze
Správy služeb
zaměstnanosti).

ordinální

a) do 4,2 %
b) 4,3 až 5,1
c) 5,2 až 6,1
d) 6,2 až 7,1
e) 7,2 až 7,9
f) 8 a více

(3) Pohlaví Pohlaví uchazeče nominální a) muž
b) žena

(4) Věk Věk uchazeče
kategorizovaný ordinální

a) do 24 let
b) 25 až 34
c) 35 až 44
d) 45 až 54
e) 55 a více

(5) Zdravotní stav

Zdravotní stav – v této
podobě kombinuje
z důvodu nízké četnosti
výskytu všechny formy
zdravotního znevýhodnění
do jediné kategorie.

nominální

a) bez zdravotního omezení
b) zdravotně znevýhodněná,
jiné zdravotní omezení, invalidní
(I. stupeň), invalidní (II.+III.
stupeň)

(6) Úroveň
vzdělání

Základní rozdělení podle
úrovně vzdělání ordinální

a) základní škola, bez vzdělání
b) středoškolské bez maturity
c) středoškolské s maturitou
d) vyšší odborné a
vysokoškolské
(missing cases 5)

(7) Období vstupu
do evidence
(kategorizováno)

Určuje období, kdy
uchazeč vstoupil do
sledované evidence.

ordinální

2016 až 2015 měsíčně
2014 až 2009 kvartálně
2008 až 2001 ročně
d) 2000 a dále
(celkem 57 kategorií)
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proměnná popis typ
proměnné varianty

(8) Souhrnná délka
evidence před
sledovanou evidencí
(kategorizovaná)

Kategorizovaná souhrnná
délka nezaměstnanosti
uchazeče ze všech
evidencí před sledovanou
evidencí.

ordinální
a) 0
b) 1 až 2
c) 3 a více

(9) Počet dnů
odpracovaných
v posledních třech
letech před
sledovanou evidencí
(kategorizovaný)

Kategorizovaný počet
dnů, které uchazeč
odpracoval v posledních
třech letech před
sledovanou evidencí. Mj.
lze takto odlišit osoby,
které se vracejí na trh
práce po období
dlouhodobější
ekonomické neaktivity.

ordinální

a) 0
b) 1 až 359
c) 360 a více

(10) Počet evidencí
celkem

Počet evidencí celkem
(před sledovanou
evidencí)

intervalová a) 0
b) 1 a více
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Tabulka č. P.2 REKVALIFIKACE ZABEZPEČOVANÉ ÚP ČR

Struktura nových účastníků zabezpečovaných rekvalifikací realizovaných
v roce 2016 podle základních sociodemografických charakteristik

POHLAVÍ (%)
R zabezp.

ÚP ČR
celkem46

R pro
průmysl

zeměd.,
zahrad.,
ostraha

řidičská
oprávnění,

doprava

ekonomika
a THP

ženy 54,9 11,2 29,6 8,3 91,9
muži 45,1 88,8 70,4 91,7 8,1

celkem N (= 100 %) 10 376 2 088 675 888 1 743

VZDĚLÁNÍ (%)
základní 13,4 23,7 23 16,8 0,2
středošk. bez mat. 34 47,2 56,7 47,4 4,9
středošk. s mat. 39,7 24,6 18,5 31 68,5

vyšší odb. a VŠ 12,9 4,5 1,8 4,8 26,3

neuvedeno 0 0 0 0 0

celkem N (= 100 %) 10 376 2 088 675 888 1 743
VĚK (%)
15–19 let 2,7 5,5 1 1,2 0,9

20–24 let 11,8 17,2 6,5 22,7 8,1

25–29 let 11,4 14,7 1,9 16,1 12,3
30–34 let 11,1 12,8 4,6 13 13,3
35–39 let 15,2 11,9 9 14,6 19
40–44 let 14,1 11,7 10,7 12,5 16,8

45–49 let 11,1 9 13 8,7 10,6

50–54 let 12,7 10,7 24,3 6,8 11,2
55–59 let 8,6 5,9 21,9 4,2 7,1
nad 60 let 1,3 0,6 7 0,2 0,6

celkem N (= 100 %) 10 376 2 088 675 888 1 743

ZDRAVOTNÍ STAV (%)
dobrý 72,6 78,9 30,7 83,7 81,5
zdravotní omezení, znevýh. 15,2 13,5 30,2 11,5 9,8
částečná inval. (I. st.) 7,3 4,2 26,2 2,7 4,6

plná inval. (II. a III. st.) 2,9 1,1 12,3 0,9 1,4

neuvedeno 2 2,3 0,6 1,2 2,8

celkem N (= 100 %) 10 376 2 088 675 888 1 743
POČET PŘED. EV. (%)
jen sledovaná ev. 18,2 15,9 12,7 17,9 19,3

1 předchozí ev. 17,1 14,1 15,1 17,9 19,7

2 předchozí ev. 15,9 13 11,1 15,1 19,2

3 předchozí ev. 12 10,9 12,1 12,2 13,5
4 předchozí ev. 9,8 10,5 9,5 9,2 9,8
5+ předchozích ev. 27 35,6 39,4 27,7 18,4

celkem N (= 100 %) 10 376 2 088 675 888 1 743

46  Celkový součet počtu účastníků rekvalifikací zabezpečovaných ÚP ČR je mírně nižší (o 250 osob), a to z toho
důvodu, že v průběhu roku 2016 někteří nezaměstnaní absolvovali více než jeden rekvalifikační program,
a to z větší části program odlišného charakteru (v jednotlivých skupinách programů byli tedy započítáni
víckrát).
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CELK. DÉLKA PŘED. EV.
(%)

R zabezp.
ÚP ČR

celkem46

R pro
průmysl

zeměd.,
zahrad.,
ostraha

řidičská
oprávnění,

doprava

ekonomika
a THP

bez předch. ev. 18,2 15,9 12,7 17,9 19,3
krátkod. ev. (1–90 dnů) 7,9 7 6,2 11 9,2
středněd. ev. (91–365 dnů) 20,9 18,7 14,2 24,3 23,4
dlouhod. ev. (366+ dnů) 53 58,4 66,8 46,7 48,1

celkem N (= 100 %) 10 376 2 088 675 888 1 743
DÉLKA SOUČASNÉ (PŘED-
PROGRAMOVÉ) EV. (%)
krátkod. ev. (0–90 dnů) 23,2 29,5 15,1 30 20,9

středněd. ev. (91–365 dnů) 53,8 52,6 49,6 57,7 57,5

dlouhod. ev. (366+ dnů) 23 17,9 35,3 12,4 21,6

celkem N (= 100 %) 10 376 2 088 675 888 1 743

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.3 REKVALIFIKACE ZABEZPEČOVANÉ ÚP ČR

Struktura nových účastníků zabezpečovaných rekvalifikací realizovaných
v roce 2016 podle základních sociodemografických charakteristik

POHLAVÍ (%)
R zabezp.

ÚP ČR
celkem47

služby PC a IT příprava
k podnikání

jiné
(ostatní)

ženy 54,9 89,8 72,7 60,1 48,4
muži 45,1 10,2 27,3 39,9 51,6

celkem N (= 100 %) 10 376 1 300 2 555 444 933

VZDĚLÁNÍ (%)
základní 13,4 16,8 9 5,6 13,8
středošk. bez mat. 34 38,1 32,2 23,4 33,2
středošk. s mat. 39,7 38,4 43,4 41,9 36,3

vyšší odb. a VŠ 12,9 6,8 15,3 29,1 16,6

neuvedeno 0 0 0 0 0

celkem N (= 100 %) 10 376 1 300 2 555 444 933
VĚK (%)
15–19 let 2,7 2,2 0,9 2,3 7,8

20–24 let 11,8 8,5 5,2 10,8 21,3

25–29 let 11,4 11,4 7,2 18,2 11,6
30–34 let 11,1 12 8,8 16 9,1
35–39 let 15,2 17,3 16,7 18,9 11,3
40–44 let 14,1 16,5 16,7 13,1 9,9

45–49 let 11,1 13,3 14,1 8,1 9,2

50–54 let 12,7 12,3 16,5 8,3 10,1
55–59 let 8,6 6,1 12 3,2 9,1
nad 60 let 1,3 0,5 1,9 1,1 0,6

celkem N (= 100 %) 10 376 1 300 2 555 444 933

ZDRAVOTNÍ STAV (%)
dobrý 72,6 78,3 64,1 79,5 73,2
zdravotní omezení, znevýh. 15,2 14,5 20,2 11,7 11,9
částečná inval. (I. st.) 7,3 4,7 9,8 3,6 8,4

plná inval. (II. a III. st.) 2,9 1,4 4 1,1 4,6

neuvedeno 2 1,1 1,9 4,1 1,9

celkem N (= 100 %) 10 376 1 300 2 555 444 933
POČET PŘED. EV. (%)
jen sledovaná ev. 18,2 11,3 19 18,7 31,6

1 předchozí ev. 17,1 15,2 18,2 21,6 17,9

2 předchozí ev. 15,9 17,7 18,1 16,7 13,2

3 předchozí ev. 12 13,1 12 10,6 9,6
4 předchozí ev. 9,8 10,7 9,2 12,6 8
5+ předchozích ev. 27 32 23,6 19,8 19,6

celkem N (= 100 %) 10 376 1 300 2 555 444 933

47  Platí totéž.
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CELK. DÉLKA PŘED. EV.
(%)

R zabezp.
ÚP ČR

celkem47
služby PC a IT příprava

k podnikání
jiné

(ostatní)

bez předch. ev. 18,2 11,3 19 18,7 31,7
krátkod. ev. (1–90 dnů) 7,9 7,1 7,4 9,5 9,3
středněd. ev. (91–365 dnů) 20,9 21 21,2 26,8 19,5
dlouhod. ev. (366+ dnů) 53 60,6 52,4 45 39,5

celkem N (= 100 %) 10 376 1 300 2 555 444 933
DÉLKA SOUČASNÉ (PŘED-
PROGRAMOVÉ) EV. (%)
krátkod. ev. (0–90 dnů) 23,2 22,3 18,4 17,1 30,5

středněd. ev. (91–365 dnů) 53,8 52,1 52,6 63,5 50,2

dlouhod. ev. (366+ dnů) 23 25,6 29 19,4 19,3

celkem N (= 100 %) 10 376 1 300 2 555 444 933

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.4 REKVALIFIKACE ZABEZPEČOVANÉ ÚP ČR

Zastoupení nových účastníků v jednotlivých typech programů zabezpečova-
ných rekvalifikací realizovaných v roce 2016 (indexy cílenosti typů
rekvalifikačních programů k jednotlivým skupinám účastníků)

POHLAVÍ
R zabezp.

ÚP ČR
celkem

R pro
průmysl

zeměd.,
zahrad.,
ostraha

řidičská
oprávnění,

doprava

ekonomika
a THP

ženy 1,1 0,2 0,6 0,2 1,8

muži 0,9 1,8 1,4 1,8 0,2
VZDĚLÁNÍ
základní 0,6 1 0,9 0,7 0

středošk. bez mat. 0,9 1,2 1,5 1,2 0,1

středošk. s mat. 1,5 0,9 0,7 1,2 2,6

vyšší odb. a VŠ 1,2 0,4 0,2 0,4 2,4
neuvedeno 0 0 0 0 0
VĚK
15–19 let 0,5 0,9 0,2 0,2 0,2

20–24 let 0,9 1,3 0,5 1,7 0,6
25–29 let 0,9 1,2 0,2 1,3 1
30–34 let 1 1,2 0,4 1,2 1,2
35–39 let 1,2 1 0,7 1,2 1,6

40–44 let 1,3 1,1 1 1,1 1,5

45–49 let 1,2 1 1,4 1 1,2
50–54 let 1,3 1,1 2,5 0,7 1,2
55–59 let 0,8 0,5 2 0,4 0,7

nad 60 let 0,3 0,1 1,6 0 0,1

ZDRAVOTNÍ STAV
dobrý 1 1,1 0,4 1,2 1,1
zdravotní omezení, znevýh. 1,1 1 2,2 0,8 0,7
částečná inval. (I. st.) 1 0,6 3,7 0,4 0,6

plná inval. (II. a III. st.) 0,7 0,3 3,2 0,2 0,4

neuvedeno 0,7 0,8 0,2 0,4 1

POČET PŘED. EV.
jen sledovaná ev. 0,9 0,8 0,6 0,9 0,9
1 předchozí ev. 1,1 0,9 0,9 1,1 1,2

2 předchozí ev. 1,2 0,9 0,8 1,1 1,4

3 předchozí ev. 1,1 1 1,1 1,1 1,2

4 předchozí ev. 1,1 1,2 1 1 1,1
5+ předchozích ev. 0,9 1,2 1,3 0,9 0,6
CELK. DÉLKA PŘED. EV.
bez předch. ev. 0,9 0,8 0,6 0,9 0,9

krátkod. ev. (1–90 dnů) 1,1 1 0,9 1,5 1,3
středněd. ev. (91–365 dnů) 1,2 1 0,8 1,3 1,3
dlouhod. ev. (366+ dnů) 1 1,1 1,2 0,9 0,9
DÉLKA SOUČASNÉ
(PŘEDPROGRAM) EV. (%)
krátkod. ev. (0–90 dnů) 1 1,3 0,6 1,3 0,9
středněd. ev. (91–365 dnů) 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3

dlouhod. ev. (366+ dnů) 0,7 0,5 1,1 0,4 0,7

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.5 REKVALIFIKACE ZABEZPEČOVANÉ ÚP ČR

Zastoupení nových účastníků v jednotlivých typech programů zabezpečova-
ných rekvalifikací realizovaných v roce 2016 (indexy cílenosti typů rekvalifi-
kačních programů k jednotlivým skupinám účastníků)

POHLAVÍ
R zabezp.

ÚP ČR
celkem

služby PC a IT příprava
k podnikání

jiné
(ostatní)

ženy 1,1 1,8 1,5 1,2 1

muži 0,9 0,2 0,5 0,8 1
VZDĚLÁNÍ
základní 0,6 0,7 0,4 0,2 0,6

středošk. bez mat. 0,9 1 0,8 0,6 0,9

středošk. s mat. 1,5 1,5 1,7 1,6 1,4

vyšší odb. a VŠ 1,2 0,6 1,4 2,7 1,5
neuvedeno 0 0 0 0 0
VĚK
15–19 let 0,5 0,4 0,2 0,4 1,3

20–24 let 0,9 0,6 0,4 0,8 1,6
25–29 let 0,9 0,9 0,6 1,4 0,9
30–34 let 1 1,1 0,8 1,5 0,8
35–39 let 1,2 1,4 1,4 1,5 0,9

40–44 let 1,3 1,5 1,5 1,2 0,9

45–49 let 1,2 1,5 1,5 0,9 1
50–54 let 1,3 1,3 1,7 0,9 1,1
55–59 let 0,8 0,6 1,1 0,3 0,8

nad 60 let 0,3 0,1 0,4 0,3 0,1

ZDRAVOTNÍ STAV
dobrý 1 1,1 0,9 1,1 1
zdravotní omezení, znevýh. 1,1 1,1 1,5 0,9 0,9
částečná inval. (I. st.) 1 0,7 1,4 0,5 1,2

plná inval. (II. a III. st.) 0,7 0,4 1 0,3 1,2

neuvedeno 0,7 0,4 0,7 1,4 0,7

POČET PŘED. EV.
jen sledovaná ev. 0,9 0,5 0,9 0,9 1,5
1 předchozí ev. 1,1 1 1,1 1,4 1,1

2 předchozí ev. 1,2 1,3 1,3 1,2 1

3 předchozí ev. 1,1 1,2 1,1 0,9 0,8

4 předchozí ev. 1,1 1,2 1 1,4 0,9
5+ předchozích ev. 0,9 1,1 0,8 0,7 0,7
CELK. DÉLKA PŘED. EV.
bez předch. ev. 0,9 0,5 0,9 0,9 1,5

krátkod. ev. (1–90 dnů) 1,1 1 1 1,3 1,3
středněd. ev. (91–365 dnů) 1,2 1,2 1,2 1,5 1,1
dlouhod. ev. (366+ dnů) 1 1,1 1 0,8 0,7
DÉLKA SOUČASNÉ
(PŘEDPROGRAM) EV. (%)
krátkod. ev. (0–90 dnů) 1 0,9 0,8 0,7 1,3
středněd. ev. (91–365 dnů) 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2

dlouhod. ev. (366+ dnů) 0,7 0,8 0,9 0,6 0,6

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.6 ZVOLENÉ REKVALIFIKACE
Struktura nových účastníků zvolených rekvalifikací realizovaných v roce 2016
podle základních sociodemografických charakteristik

POHLAVÍ (%) R zvol.
celkem48

R pro
průmysl

zeměd.,
zahrad.,
ostraha

řidičská
oprávnění,

doprava

ekonomika
a THP

ženy 44,7 12,2 38,7 8,8 88,7
muži 55,3 87,8 61,3 91,2 11,3

celkem N (= 100 %) 6 785 908 274 2 318 591

VZDĚLÁNÍ (%)
základní 12,9 18,7 18,2 19,1 1,4
středošk. bez mat. 32,9 43,2 49,6 45,7 4,7
středošk. s mat. 39,1 29,7 23,4 29,8 59,1

vyšší odb. a VŠ 15,1 8,4 8,8 5,4 34,9

neuvedeno 0 0 0 0 0
celkem N (= 100 %) 6 785 908 274 2 318 591
VĚK (%)
15–19 let 2,1 4,6 2,6 1,9 0,5

20–24 let 15,8 16,1 80,4 25 5,2

25–29 let 15,5 16,2 10,2 17,3 12,4
30–34 let 13,9 13,2 10,2 13,4 12,9
35–39 let 15,7 13,4 12,4 13,2 24,5
40–44 let 13,6 12 11,7 12 17,6

45–49 let 9,8 9,8 11,3 7,7 12

50–54 let 8,4 8,6 13,9 5,9 9,3
55–59 let 4,5 5,5 15 3 4,9
nad 60 let 0,7 0,6 4,4 0,7 0,7

celkem N (= 100 %) 6 785 908 274 2 318 591

ZDRAVOTNÍ STAV (%)
dobrý 83,1 83,3 59,9 85,9 86,3
zdravotní omezení, znevýh. 9,6 10 16,8 8,8 6,1
částečná inval. (I. st.) 3,4 3,3 13,5 2 3

plná inval. (II. a III. st.) 1,7 1,1 8 1 2,2

neuvedeno 2,2 2,3 1,8 2,2 2,4

celkem N (= 100 %) 6 785 908 274 2 318 591
POČET PŘED. EV. (%)
jen sledovaná ev. 19,1 17,8 16,4 17,1 23,9

1 předchozí ev. 18,5 15,9 13,5 18,9 21,8

2 předchozí ev. 14,5 11,6 9,5 14,2 16,1
3 předchozí ev. 12,3 11,7 13,5 11,1 13,9
4 předchozí ev. 9,7 10,4 13,5 9,1 8
5+ předchozích ev. 25,8 32,7 33,6 29,7 16,4

celkem N (= 100 %) 6 785 908 274 2 318 591

48  Celkový součet počtu účastníků zvolených rekvalifikací je mírně nižší (o 209 osob), a to z toho důvodu, že
v průběhu roku 2016 někteří nezaměstnaní absolvovali více než jeden rekvalifikační program, a to z větší
části program odlišného charakteru (v jednotlivých skupinách programů byli tedy započítáni víckrát).



150

pokračování tabulky

CELK. DÉLKA PŘED. EV.
(%)

R zvol.
celkem48

R pro
průmysl

zeměd.,
zahrad.,
ostraha

řidičská
oprávnění,

doprava

ekonomika
a THP

bez předch. ev. 19,1 17,8 16,4 17,1 23,9
krátkod. ev. (1–90 dnů) 9,3 9,5 6,2 9,7 11,8
středněd. ev. (91–365 dnů) 23,5 21,3 16,1 24,2 26,7
dlouhod. ev. (366+ dnů) 48,1 51,4 61,3 48,9 37,6

celkem N (= 100 %) 6 785 908 274 2 318 591
DÉLKA SOUČASNÉ (PŘED-
PROGRAMOVÉ) EV. (%)
krátkod. ev. (0–90 dnů) 29,5 35,8 20,8 35,2 25,4

středněd. ev. (91–365 dnů) 53,1 49,4 52,2 50,5 59,1

dlouhod. ev. (366+ dnů) 17,5 14,8 27 14,2 15,6

celkem N (= 100 %) 6 785 908 274 2 318 591

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.7 ZVOLENÉ REKVALIFIKACE

Struktura nových účastníků zvolených rekvalifikací realizovaných v roce 2016
podle základních sociodemografických charakteristik

POHLAVÍ (%) R zvol.
celkem49 služby PC a IT příprava

k podnikání
jiné

(ostatní)
ženy 44,7 84,1 53,1 65,1 62,9

muži 55,3 15,9 46,9 34,9 37,1
celkem N (= 100 %) 6 785 1 813 407 63 620
VZDĚLÁNÍ (%)
základní 12,9 9,6 4,9 1,6 5,8

středošk. bez mat. 32,9 30,2 9,8 9,5 15,2

středošk. s mat. 39,1 46,8 49,6 50,8 44,2
vyšší odb. a VŠ 15,1 13,3 35,6 38,1 34,8
neuvedeno 0 0 0 0 0
celkem N (= 100 %) 6 785 1 813 407 63 620

VĚK (%)
15–19 let 2,1 1,9 1,2 0 1
20–24 let 15,8 12,2 12 6,3 9,2
25–29 let 15,5 13,3 18,4 20,6 15,8

30–34 let 13,9 14,8 15,7 25,4 15

35–39 let 15,7 17,5 13,5 14,3 18,1

40–44 let 13,6 15,7 12,3 19 14
45–49 let 9,8 11,5 8,6 7,9 10,5
50–54 let 8,4 9,2 11,5 4,8 10,5

55–59 let 4,5 3,5 6,1 1,6 5,3

nad 60 let 0,7 0,4 0,5 0 0,6

celkem N (= 100 %) 6 785 1 813 407 63 620
ZDRAVOTNÍ STAV (%)
dobrý 83,1 82,2 75,7 82,5 85,5

zdravotní omezení, znevýh. 9,6 11,3 11,1 7,9 8,4

částečná inval. (I. st.) 3,4 3,3 6,1 6,3 2,6
plná inval. (II. a III. st.) 1,7 1,6 3,9 0 1,3
neuvedeno 2,2 1,5 3,2 3,2 2,3
celkem N (= 100 %) 6 785 1 813 407 63 620

POČET PŘED. EV. (%)
jen sledovaná ev. 19,1 16,9 24,1 25,4 25,3
1 předchozí ev. 18,5 16,5 22,4 15,9 24,5
2 předchozí ev. 14,5 16,6 17,7 25,4 13,7
3 předchozí ev. 12,3 14,9 12,8 4,8 10,2

4 předchozí ev. 9,7 11,1 6,9 11,1 7,4

5+ předchozích ev. 25,8 23,9 16,2 17,5 18,9
celkem N (= 100 %) 6 785 1 813 407 63 620

49  Platí totéž.
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pokračování tabulky
CELK. DÉLKA PŘED. EV.
(%)

R zvol.
celkem49 služby PC a IT příprava

k podnikání
jiné

(ostatní)
bez předch. ev. 19,1 16,9 24,1 25,4 25,4

krátkod. ev. (1–90 dnů) 9,3 8,4 8,4 4,8 9,5

středněd. ev. (91–365 dnů) 23,5 22,6 29 28,6 24,7

dlouhod. ev. (366+ dnů) 48,1 52,1 38,6 41,3 40,4
celkem N (= 100 %) 6 785 1 813 407 63 620
DÉLKA SOUČASNÉ (PŘED-
PROGRAMOVÉ) EV. (%)
krátkod. ev. (0–90 dnů) 29,5 27 21,1 23,8 21,3
středněd. ev. (91–365 dnů) 53,1 52,8 60,7 55,6 58,4
dlouhod. ev. (366+ dnů) 17,5 20,2 18,2 20,6 20,3
celkem N (= 100 %) 6 785 1 813 407 63 620

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.8 ZVOLENÉ REKVALIFIKACE

Zastoupení nových účastníků v jednotlivých typech programů zvolených
rekvalifikací realizovaných v roce 2016 (indexy cílenosti typů rekvalifikačních
programů k jednotlivým skupinám účastníků)

POHLAVÍ R zvol.
celkem

R pro
průmysl

zeměd.,
zahrad.,
ostraha

řidičská
oprávnění,

doprava

ekonomika
a THP

ženy 0,9 0,2 0,8 0,2 1,8

muži 1,1 1,7 1,2 1,8 0,2
VZDĚLÁNÍ
základní 0,5 0,8 0,7 0,8 0,1

středošk. bez mat. 0,9 1,1 1,3 1,2 0,1

středošk. s mat. 1,5 1,1 0,9 1,1 2,2

vyšší odb. a VŠ 1,4 0,8 0,8 0,5 3,2
neuvedeno 0 0 0 0 0
VĚK
15–19 let 0,4 0,8 0,4 0,3 0,1

20–24 let 1,2 1,2 5,9 1,8 0,4
25–29 let 1,2 1,3 0,8 1,4 1
30–34 let 1,3 1,2 0,9 1,2 1,2
35–39 let 1,3 1,1 1 1,1 2

40–44 let 1,2 1,1 1,1 1,1 1,6

45–49 let 1,1 1,1 1,2 0,8 1,3
50–54 let 0,9 0,9 1,4 0,6 1
55–59 let 0,4 0,5 1,4 0,3 0,5

nad 60 let 0,2 0,1 1 0,2 0,2

ZDRAVOTNÍ STAV
dobrý 1,1 1,1 0,8 1,2 1,2
zdravotní omezení, znevýh. 0,7 0,7 1,2 0,6 0,4
částečná inval. (I. st.) 0,5 0,5 1,9 0,3 0,4

plná inval. (II. a III. st.) 0,4 0,3 2,1 0,3 0,6

neuvedeno 0,8 0,8 0,6 0,8 0,8

POČET PŘED. EV.
jen sledovaná ev. 0,9 0,9 0,8 0,8 1,1
1 předchozí ev. 1,2 1 0,8 1,2 1,4

2 předchozí ev. 1,1 0,8 0,7 1 1,2

3 předchozí ev. 1,1 1 1,2 1 1,2

4 předchozí ev. 1,1 1,1 1,5 1 0,9
5+ předchozích ev. 0,9 1,1 1,2 1 0,6
CELK. DÉLKA PŘED. EV.
bez předch. ev. 0,9 0,9 0,8 0,8 1,1

krátkod. ev. (1–90 dnů) 1,3 1,3 0,9 1,3 1,6
středněd. ev. (91–365 dnů) 1,3 1,2 0,9 1,3 1,5
dlouhod. ev. (366+ dnů) 0,9 1 1,1 0,9 0,7
DÉLKA SOUČASNÉ
(PŘEDPROGRAM) EV. (%)
krátkod. ev. (0–90 dnů) 1,3 1,5 0,9 1,5 1,1
středněd. ev. (91–365 dnů) 1,2 1,1 1,2 1,2 1,4

dlouhod. ev. (366+ dnů) 0,5 0,4 0,8 0,4 0,5

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.9 ZVOLENÉ REKVALIFIKACE

Zastoupení nových účastníků v jednotlivých typech programů zvolených
rekvalifikací realizovaných v roce 2016 (indexy cílenosti typů rekvalifikačních
programů k jednotlivým skupinám účastníků)

POHLAVÍ R zvol.
celkem služby PC a IT příprava

k podnikání
jiné

(ostatní)
ženy 0,9 1,7 1,1 1,3 1,3
muži 1,1 0,3 0,9 0,7 0,7

VZDĚLÁNÍ
základní 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2
středošk. bez mat. 0,9 0,8 0,3 0,2 0,4
středošk. s mat. 1,5 1,8 1,9 1,9 1,7

vyšší odb. a VŠ 1,4 1,2 3,3 3,5 3,2

neuvedeno 0 0 0 0 0

VĚK
15–19 let 0,4 0,3 0,2 0 0,2
20–24 let 1,2 0,9 0,9 0,5 0,7

25–29 let 1,2 1,1 1,5 1,6 1,3

30–34 let 1,3 1,4 1,4 2,3 1,4

35–39 let 1,3 1,4 1,1 1,2 1,5
40–44 let 1,2 1,4 1,1 1,7 1,3
45–49 let 1,1 1,3 0,9 0,9 1,2

50–54 let 0,9 1 1,2 0,5 1,1

55–59 let 0,4 0,3 0,6 0,1 0,5

nad 60 let 0,2 0,1 0,1 0 0,1
ZDRAVOTNÍ STAV
dobrý 1,1 1,1 1 1,1 1,2

zdravotní omezení, znevýh. 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6

částečná inval. (I. st.) 0,5 0,5 0,9 0,9 0,4
plná inval. (II. a III. st.) 0,4 0,4 1 0 0,3
neuvedeno 0,8 0,5 1,1 1,1 0,8
POČET PŘED. EV.
jen sledovaná ev. 0,9 0,8 1,2 1,2 1,2

1 předchozí ev. 1,2 1 1,4 1 1,5
2 předchozí ev. 1,1 1,2 1,3 1,9 1
3 předchozí ev. 1,1 1,3 1,1 0,4 0,9

4 předchozí ev. 1,1 1,2 0,8 1,2 0,8

5+ předchozích ev. 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6

CELK. DÉLKA PŘED. EV.
bez předch. ev. 0,9 0,8 1,2 1,2 1,2
krátkod. ev. (1–90 dnů) 1,3 1,2 1,2 0,7 1,3

středněd. ev. (91–365 dnů) 1,3 1,2 1,6 1,6 1,4

dlouhod. ev. (366+ dnů) 0,9 1 0,7 0,8 0,7
DÉLKA SOUČASNÉ
(PŘEDPROGRAM) EV. (%)
krátkod. ev. (0–90 dnů) 1,3 1,1 0,9 1 0,9

středněd. ev. (91–365 dnů) 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3

dlouhod. ev. (366+ dnů) 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.10 REKVALIFIKACE ZABEZPEČOVANÉ ÚP ČR

Specifické rizikové skupiny v jednotlivých typech rekvalifikačních programů
v roce 2016

R zabezp.
ÚP ČR
celkem

R pro
průmysl

zeměd.,
zahrad.,
ostraha

řidičská
oprávnění,

doprava

ekonomika
a THP nezam.

struktura nových účastníků ze specifických rizikových skupin v jednotlivých typech zabezpe-
čovaných rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 (%)
fyzické osoby do 20 let 0,9 2,5 0,3 0,5 0,1 3,4
osoby starší 50 let 25,8 20 57,6 12,6 21,9 27
absolventi 3,4 3,6 0,3 2,5 3,1 5,4

absolventi VŠ do 30 let 1,1 0,3 0 0,5 1,4 1,6
ženy – těhotné, kojící,
matky 9 měs. 0,8 0,2 0 0 1,3 1,8

osoby pečující o dítě
do 15 let 20 6,8 2,8 6,8 33,7 14

osoby s evidencí nad
6 měs. 4,9 3,4 8 1 4,5 6,2

osoby se zdravotním
postižením 11,7 6 45,9 4,2 6,7 11,9

osoby vyžadující zvláštní
pomoc 0,4 0,4 0,7 0 0,2 0,6

ostatní osoby – zvýšená
péče 0,6 0,5 0,6 0,1 0,7 0,6

zastoupení nových účastníků ze specifických rizikových skupin v jednotlivých typech zabezpe-
čovaných rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 (indexy cílenosti jednotlivých
typů zabezpečovaných rekvalifikačních programů ke specifickým skupinám uchazečů)
fyzické osoby do 20 let 0,3 0,7 0,1 0,1 0 x
osoby starší 50 let 1 0,7 2,1 0,5 0,8 x
absolventi 0,6 0,7 0,1 0,5 0,6 x

absolventi VŠ do 30 let 0,7 0,2 0 0,3 0,9 x
ženy – těhotné, kojící,
matky 9 měs. 0,4 0,1 0 0 0,7 x

osoby pečující o dítě
do 15 let 1,4 0,5 0,2 0,5 2,4 x

osoby s evidencí nad
6 měs. 0,8 0,5 1,3 0,2 0,7 x

osoby se zdravotním
postižením 1 0,5 3,9 0,4 0,6 x

osoby vyžadující zvláštní
pomoc 0,7 0,7 1,2 0 0,3 x

ostatní osoby – zvýšená
péče 1 0,8 1 0,2 1,2 x

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.11 REKVALIFIKACE ZABEZPEČOVANÉ ÚP ČR

Specifické rizikové skupiny v jednotlivých typech rekvalifikačních programů
v roce 2016

R zabezp. ÚP
ČR celkem služby PC a IT příprava

k podnikání
jiné

(ostatní) nezam.

struktura nových účastníků ze specifických rizikových skupin v jednotlivých typech zabezpečo-
vaných rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 (%)
fyzické osoby do 20 let 0,9 0,8 0,2 0,5 2 3,4

osoby starší 50 let 25,8 22,8 34,4 15,1 23,4 27
absolventi 3,4 1 1,8 5 12,6 5,4
absolventi VŠ do 30 let 1,1 0,1 0,9 2,5 4,5 1,6
ženy – těhotné, kojící,
matky 9 měs. 0,8 1,9 1 1,4 0,6 1,8

osoby pečující o dítě
do 15 let 20 35 25,3 27,5 10,5 14

osoby s evidencí nad
6 měs. 4,9 3,4 8,2 4,5 3,3 6,2

osoby se zdravotním
postižením 11,7 6,9 16,1 5 14,7 11,9

osoby vyžadující
zvláštní pomoc 0,4 0,2 0,7 0 0,2 0,6

ostatní osoby – zvýšená
péče 0,6 0,3 1 0 0,3 0,6

zastoupení nových účastníků ze specifických rizikových skupin v jednotlivých typech zabezpe-
čovaných rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 (indexy cílenosti jednotlivých
typů zabezpečovaných rekvalifikačních programů ke specifickým skupinám uchazečů)
fyzické osoby do 20 let 0,3 0,2 0,1 0,1 0,6 x

osoby starší 50 let 1 0,8 1,3 0,6 0,9 x
absolventi 0,6 0,2 0,3 0,9 2,3 x
absolventi VŠ do 30 let 0,7 0,1 0,6 1,6 2,8 x
ženy – těhotné, kojící,
matky 9 měs. 0,4 1,1 0,6 0,8 0,3 x

osoby pečující o dítě
do 15 let 1,4 2,5 1,8 2,0 0,8 x

osoby s evidencí nad
6 měs. 0,8 0,5 1,3 0,7 0,5 x

osoby se zdravotním
postižením 1 0,6 1,4 0,4 1,2 x

osoby vyžadující
zvláštní pomoc 0,7 0,3 1,2 0 0,3 x

ostatní osoby – zvýšená
péče 1 0,5 1,7 0 0,5 x

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.12 ZVOLENÉ REKVALIFIKACE

Specifické rizikové skupiny v jednotlivých typech rekvalifikačních programů
v roce 2016

R zvolené
celkem

R pro
průmysl

zeměd.,
zahrad.,
ostraha

řidičská
oprávnění,

doprava

ekonomika
a THP nezam.

struktura nových účastníků ze specifických rizikových skupin v jednotlivých typech zabezpe-
čovaných rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 (%)
fyzické osoby do 20 let 0,6 1,5 1,5 0,4 0 3,4
osoby starší 50 let 16 16,9 35,8 11,4 17,4 27
absolventi 4 4,7 3,6 4,4 2,4 5,4

absolventi VŠ do 30 let 1 0,3 1,1 0,7 1,5 1,6
ženy – těhotné, kojící,
matky 9 měs. 0,5 0,2 0,4 0,1 1,5 1,8

osoby pečující o dítě
do 15 let 17,5 6,5 12,8 6,6 34,3 14

osoby s evidencí nad
6 měs. 1,5 1,2 0,7 0,9 1,5 6,2

osoby se zdravotním
postižením 5,6 5,2 24,1 3,2 5,4 11,9

osoby vyžadující zvláštní
pomoc 0,3 0,4 0,4 0,4 0 0,6

ostatní osoby – zvýšená
péče 0,4 0,4 0 0,4 0,2 0,6

zastoupení nových účastníků ze specifických rizikových skupin v jednotlivých typech zabezpe-
čovaných rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 (indexy cílenosti jednotlivých
typů zabezpečovaných rekvalifikačních programů ke specifickým skupinám uchazečů)
fyzické osoby do 20 let 0,2 0,4 0,4 0,1 0 x
osoby starší 50 let 0,6 0,6 1,3 0,4 0,6 x
absolventi 0,7 0,9 0,7 0,8 0,4 x

absolventi VŠ do 30 let 0,6 0,2 0,7 0,4 0,9 x
ženy – těhotné, kojící,
matky 9 měs. 0,3 0,1 0,2 0,1 0,8 x

osoby pečující o dítě
do 15 let 1,3 0,5 0,9 0,5 2,5 x

osoby s evidencí nad
6 měs. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 x

osoby se zdravotním
postižením 0,5 0,4 2 0,3 0,5 x

osoby vyžadující zvláštní
pomoc 0,5 0,7 0,7 0,7 0 x

ostatní osoby – zvýšená
péče 0,7 0,7 0 0,7 0,3 x

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.13 ZVOLENÉ REKVALIFIKACE

Specifické rizikové skupiny v jednotlivých typech rekvalifikačních programů
v roce 2016

R zvolené
celkem služby PC a IT příprava

k podnikání
jiné

(ostatní) nezam.

struktura nových účastníků ze specifických rizikových skupin v jednotlivých typech zabezpe-
čovaných rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 (%)
fyzické osoby do 20 let 0,6 0,6 0,2 0 0 3,4

osoby starší 50 let 16 15,8 21,1 7,9 20 27
absolventi 4 3,6 5,2 1,6 2,6 5,4
absolventi VŠ do 30 let 1 0,9 2,7 1,6 1,5 1,6
ženy – těhotné, kojící,
matky 9 měs. 0,5 0,8 0,2 0 0,8 1,8

osoby pečující o dítě
do 15 let 17,5 32,3 16,7 23,8 16,6 14

osoby s evidencí nad
6 měs. 1,5 2 3,2 3,2 1,9 6,2

osoby se zdravotním
postižením 5,6 5,6 11,5 6,3 4 11,9

osoby vyžadující zvláštní
pomoc 0,3 0,2 0,2 0 0,2 0,6

ostatní osoby – zvýšená
péče 0,4 0,3 0,5 1,6 0,2 0,6

zastoupení nových účastníků ze specifických rizikových skupin v jednotlivých typech zabezpe-
čovaných rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016 (indexy cílenosti jednotlivých
typů zabezpečovaných rekvalifikačních programů ke specifickým skupinám uchazečů)
fyzické osoby do 20 let 0,2 0,2 0,1 0 0 x

osoby starší 50 let 0,6 0,6 0,8 0,3 0,7 x
absolventi 0,7 0,7 1 0,3 0,5 x
absolventi VŠ do 30 let 0,6 0,6 1,7 1 0,9 x
ženy – těhotné, kojící,
matky 9 měs. 0,3 0,4 0,1 0 0,4 x

osoby pečující o dítě
do 15 let 1,3 2,3 1,2 1,7 1,2 x

osoby s evidencí nad
6 měs. 0,2 0,3 0,5 0,5 0,3 x

osoby se zdravotním
postižením 0,5 0,5 1 0,5 0,3 x

osoby vyžadující zvláštní
pomoc 0,5 0,3 0,3 0 0,3 x

ostatní osoby – zvýšená
péče 0,7 0,5 0,8 2,7 0,3 x

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.14 REKVALIFIKACE ZABEZPEČOVANÉ ÚP ČR

Regionální hledisko nezaměstnanosti a účasti v jednotlivých typech zabezpe-
čovaných rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016

region (NUTS3)
R zabezp.

ÚP ČR
celkem

R pro
průmysl

zeměd.,
zahrad.,
ostraha

řidičská
oprávnění,

doprava

ekonomika
a THP nezam.

struktura nových účastníků jednotlivých typů zabezpečovaných rekvalifikačních programů
realizovaných v roce 2016 v jednotlivých krajích ČR
Praha 5,4 1,7 3,9 1,7 6,4 10,4
Středočeský 8,9 3,1 9,9 22 5,8 9,3
Jihočeský 7,5 7 11,4 9,2 0,1 5,7

Plzeňský 5,3 3,5 2,4 13,5 6,9 4,6
Karlovarský 2,2 2,4 1,6 0,2 2,2 3,1
Ústecký 5,5 9,8 1,6 1,2 11,9 10,4
Liberecký 5,5 2,9 3 1,9 6,6 4,4
Královéhradecký 2,9 1,9 2,5 5,3 0,9 4,4

Pardubický 1,6 4 8,6 2,1 0,1 4,4
Kraj Vysočina 1,1 1,7 0 0,1 0,9 4,7
Jihomoravský 11,8 18,5 12,1 2,4 21,9 12
Olomoucký 0,6 0,4 0,1 0,1 0,2 6,7
Zlínský 12,7 8 8,9 14,5 15,7 5,4

Moravskoslezský 29 35,2 33,9 25,7 20,5 14,4
celkem (N = 100 %) 10 376 2 088 675 888 1 743 835 487
zastoupení nových účastníků jednotlivých typů zabezpečovaných rekvalifikačních programů
realizovaných v roce 2016 v jednotlivých krajích ČR (indexy cílenosti jednotlivých typů
zabezpečovaných rekvalifikačních programů)
Praha 0,5 0,2 0,4 0,2 0,6 x
Středočeský 1 0,3 1,1 2,4 0,6 x
Jihočeský 1,3 1,2 2 1,6 0 x
Plzeňský 1,2 0,8 0,5 2,9 1,5 x
Karlovarský 0,7 0,8 0,5 0,1 0,7 x
Ústecký 0,5 0,9 0,2 0,1 1,1 x
Liberecký 1,3 0,7 0,7 0,4 1,5 x
Královéhradecký 0,7 0,4 0,6 1,2 0,2 x
Pardubický 0,4 0,9 2 0,5 0 x
Kraj Vysočina 0,2 0,4 0 0 0,2 x
Jihomoravský 1 1,5 1 0,2 1,8 x
Olomoucký 0,1 0,1 0 0 0 x
Zlínský 2,4 1,5 1,6 2,7 2,9 x
Moravskoslezský 2 2,4 2,4 1,8 1,4 x

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.15 REKVALIFIKACE ZABEZPEČOVANÉ ÚP ČR

Regionální hledisko nezaměstnanosti a účasti v jednotlivých typech
zabezpečovaných rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016

region (NUTS3)
R zabezp.

ÚP
celkem

služby PC a IT příprava
k podnikání

jiné
(ostatní) nezam.

struktura nových účastníků jednotlivých typů zabezpečovaných rekvalifikačních programů
realizovaných v roce 2016 v jednotlivých krajích ČR
Praha 5,4 5,8 7,9 0,9 10 10,4
Středočeský 8,9 12,5 9,5 3,8 8,4 9,3
Jihočeský 7,5 6,4 8,5 3,2 20,5 5,7

Plzeňský 5,3 3,5 6,7 4,1 1,1 4,6
Karlovarský 2,2 5,2 1,4 0 3,4 3,1
Ústecký 5,5 10 0,1 0 0,6 10,4
Liberecký 5,5 9,6 6,2 2 8,5 4,4
Královéhradecký 2,9 0,7 6,9 0 0,1 4,4

Pardubický 1,6 0,1 0 0 0,5 4,4
Kraj Vysočina 1,1 2,2 1,1 0,2 1,1 4,7
Jihomoravský 11,8 5,7 6,4 14,6 8,9 12
Olomoucký 0,6 0,2 0,5 0,5 2,9 6,7
Zlínský 12,7 10,5 15 30,9 5,5 5,4

Moravskoslezský 29 27,7 29,7 39,9 28,6 14,4
celkem (N = 100 %) 10 376 1 300 2 555 444 933 835 487
zastoupení nových účastníků jednotlivých typů zabezpečovaných rekvalifikačních programů
realizovaných v roce 2016 v jednotlivých krajích ČR (indexy cílenosti jednotlivých typů
zabezpečovaných rekvalifikačních programů)
Praha 0,5 0,6 0,8 0,1 1 x
Středočeský 1 1,3 1 0,4 0,9 x
Jihočeský 1,3 1,1 1,5 0,6 3,6 x
Plzeňský 1,2 0,8 1,5 0,9 0,2 x
Karlovarský 0,7 1,7 0,5 0 1,1 x

Ústecký 0,5 1 0 0 0,1 x
Liberecký 1,3 2,2 1,4 0,5 1,9 x
Královéhradecký 0,7 0,2 1,6 0 0 x
Pardubický 0,4 0 0 0 0,1 x

Kraj Vysočina 0,2 0,5 0,2 0 0,2 x
Jihomoravský 1 0,5 0,5 1,2 0,7 x
Olomoucký 0,1 0 0,1 0,1 0,4 x
Zlínský 2,4 1,9 2,8 5,7 1 x
Moravskoslezský 2 1,9 2,1 2,8 2 x

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.16 ZVOLENÉ REKVALIFIKACE

Regionální hledisko nezaměstnanosti a účasti v jednotlivých typech zvolených
rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016

region (NUTS3)
R

zvolené
celkem

R pro
průmysl

zeměd.,
zahrad.,
ostraha

řidičská
oprávnění,

doprava

ekonomika
a THP nezam.

struktura nových účastníků jednotlivých typů zabezpečovaných rekvalifikačních programů
realizovaných v roce 2016 v jednotlivých krajích ČR
Praha 16,8 8,7 5,5 9,5 31,1 10,4
Středočeský 5,9 8,7 6,2 4,3 7,3 9,3
Jihočeský 5,7 4,7 2,9 9,1 6,6 5,7

Plzeňský 3,2 4,4 2,6 3,2 2 4,6
Karlovarský 3,5 3,6 1,5 5,6 1,5 3,1
Ústecký 9,7 9,6 17,9 14,6 4,4 10,4
Liberecký 6,2 9,9 2,9 5,8 4,2 4,4
Královéhradecký 2,2 2 6,6 1,9 1,4 4,4

Pardubický 3,7 5,2 1,5 2,9 5,2 4,4
Kraj Vysočina 10,7 9,6 12,8 8,6 15,2 4,7
Jihomoravský 8,8 5,1 5,1 11,3 4,2 12
Olomoucký 7,6 8,1 15,3 6,5 8 6,7
Zlínský 5,8 6,6 9,9 6,6 3 5,4

Moravskoslezský 10,3 13,8 9,5 10,3 5,8 14,4
celkem (N = 100 %) 6 785 908 274 2 318 591 835 487
zastoupení nových účastníků jednotlivých typů zabezpečovaných rekvalifikačních programů
realizovaných v roce 2016 v jednotlivých krajích ČR (indexy cílenosti jednotlivých typů
zabezpečovaných rekvalifikačních programů)
Praha 1,6 0,8 0,5 0,9 3 x
Středočeský 0,6 0,9 0,7 0,5 0,8 x
Jihočeský 1 0,8 0,5 1,6 1,2 x
Plzeňský 0,7 1 0,6 0,7 0,4 x
Karlovarský 1,1 1,2 0,5 1,8 0,5 x

Ústecký 0,9 0,9 1,7 1,4 0,4 x
Liberecký 1,4 2,3 0,7 1,3 1 x
Královéhradecký 0,5 0,5 1,5 0,4 0,3 x
Pardubický 0,8 1,2 0,3 0,7 1,2 x

Kraj Vysočina 2,3 2 2,7 1,8 3,2 x
Jihomoravský 0,7 0,4 0,4 0,9 0,4 x
Olomoucký 1,1 1,2 2,3 1 1,2 x
Zlínský 1,1 1,2 1,8 1,2 0,6 x
Moravskoslezský 0,7 1 0,7 0,7 0,4 x

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Tabulka č. P.17 ZVOLENÉ REKVALIFIKACE

Regionální hledisko nezaměstnanosti a účasti v jednotlivých typech zvolených
rekvalifikačních programů realizovaných v roce 2016

region (NUTS3) R zvolené
celkem služby PC a IT příprava

k podnikání
jiné

(ostatní) nezam.

struktura nových účastníků jednotlivých typů zabezpečovaných rekvalifikačních programů
realizovaných v roce 2016 v jednotlivých krajích ČR
Praha 16,8 12,7 24,1 9,5 50,6 10,4

Středočeský 5,9 7,7 4,4 6,3 3,7 9,3
Jihočeský 5,7 4,1 2 1,6 2,4 5,7
Plzeňský 3,2 4,4 1,7 3,2 2,1 4,6
Karlovarský 3,5 2,9 0,2 0 1,8 3,1
Ústecký 9,7 5,5 7,6 3,2 4 10,4

Liberecký 6,2 6,7 5,2 1,6 3,4 4,4
Královéhradecký 2,2 2,2 1,7 0 2,1 4,4
Pardubický 3,7 4,7 2,5 1,6 1,1 4,4
Kraj Vysočina 10,7 14,6 7,9 12,7 2,9 4,7
Jihomoravský 8,8 9,4 10,8 3,2 7,1 12

Olomoucký 7,6 6,1 6,9 46 4,7 6,7
Zlínský 5,8 7,2 5,7 3,2 2,1 5,4
Moravskoslezský 10,3 11,7 19,4 7,9 11,9 14,4
celkem (N = 100 %) 6 785 1 813 407 63 620 835 487
zastoupení nových účastníků jednotlivých typů zabezpečovaných rekvalifikačních programů
realizovaných v roce 2016 v jednotlivých krajích ČR (indexy cílenosti jednotlivých typů
zabezpečovaných rekvalifikačních programů)
Praha 1,6 1,2 2,3 0,9 4,9 x
Středočeský 0,6 0,8 0,5 0,7 0,4 x

Jihočeský 1 0,7 0,4 0,3 0,4 x
Plzeňský 0,7 1 0,4 0,7 0,5 x
Karlovarský 1,1 0,9 0,1 0 0,6 x
Ústecký 0,9 0,5 0,7 0,3 0,4 x
Liberecký 1,4 1,5 1,2 0,4 0,8 x

Královéhradecký 0,5 0,5 0,4 0 0,5 x
Pardubický 0,8 1,1 0,6 0,4 0,3 x
Kraj Vysočina 2,3 3,1 1,7 2,7 0,6 x
Jihomoravský 0,7 0,8 0,9 0,3 0,6 x
Olomoucký 1,1 0,9 1 6,9 0,7 x

Zlínský 1,1 1,3 1,1 0,6 0,4 x
Moravskoslezský 0,7 0,8 1,3 0,5 0,8 x

Zdroj: Data OKpráce za rok 2016
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Výtahy z oponentských posudků

doc. RNDr. Milan Šimek, PhD.

Autorský kolektiv pracuje ve kvantitativní části s daty ÚP ČR, konkrétně s individuali-
zovanými daty z OKpráce. Ve studii jsou rovněž vhodně využity poznatky získané ze 14
fokusních rozhovorů v jednotlivých krajích, z výstupů projektu Efektivnost a efektivita
nástrojů APZ, a z dalších výzkumných aktivit autorů. Analytická část je logicky rozdělena
do 3 samostatných částí, zaměřených na zhodnocení rekvalifikačních programů podle
vybraných hledisek, na dopadové hodnocení rekvalifikačních programů zabezpečova-
ných ÚP ČR a na dopadové hodnocení zvolených rekvalifikačních kurzů. Všechny tyto
části jsou zpracovány velmi podrobně, a jejich výsledky jsou dokumentovány v tabulkách
a na grafech. Velmi pozitivně hodnotím zařazení dílčích závěrů na konci každé kapitoly
v celé práci.

Závěry  práce  vycházejí  z  výsledků jednotlivých  analýz.  Ve  studii  velmi  dobře  působí
prezentace výsledků práce podle jednotlivých dílčích hledisek (evaluačních otázek).
S prezentovanými závěry a komentáři autorů souhlasím.

Autoři, na základě získaných zjištění, formulují celou řadu doporučení v oblasti
uplatňování principů a postupů individuální práce s uchazeči, v oblasti podmínek
pro individuální práci a cílenosti rekvalifikací k uchazečům s kumulovanými handicapy
a v oblasti rekvalifikačních programů. Tyto návrhy a doporučení jsou, podle mého soudu,
v rámci služeb zaměstnanosti realizovatelné. Doporučuji s nimi na úrovni MPSV a ÚP ČR
pracovat. Omezující by mohly být legislativní, personální, případně finanční bariéry
spojené s realizací některých těchto velmi přínosných opatření.

Ing. Jiří Vojtěch

V předložené práci je využito především dat, která shromažďuje z jednotlivých pracovišť
ÚP dlouhodobě využívaný system OKpráce. Jde o velice podrobná komplexní data, což
umožnilo poskytnout velmi rozsáhlé informace o rekvalifikačních programech a jejich
účastnících i nezaměstnaných, s využitím dlouhodobě zaznamenávaných informací (jak
o účastnících – např. počet předchozích evidenci, délka předchozích evidencí, tak
o rekvalifikacích – např. měsíc začátku, podíl hodin apod.).

Vedle toho bylo také využito poznatků z expertních rozhovorů a 14 fokusních skupin
provedených s pracovníky ÚP ČR v roce 2017 v rámci jiného výzkumu.

Kvalita zpracování dat je vynikající, uplatnění metody CEM, masivní datová základna
a použití výpočetních programů umožnilo připravit ohromné množství hodnotících
výsledků předkládaných jak v tabulkové formě, tak v grafech a interpretované i slovně
jednak v podrobných popisech v jednotlivých kapitolách, jednak v dobře formulovaných
závěrech.

Rozsáhlé závěry jsou přímo ukázkově zpracovány jako shrnutí, umožňují seznámení
s prací, s výsledky a s doporučeními pracovníkům, kteří nejsou ochotni podrobně studo-
vat postupy a detaily  celé práce,  ale potřebují  získat ověřené informace o hodnocení
dopadů rekvalifikací (charakter programů, reagování na trh práce, návaznost na vzdělání
u mladých, nedokončování programů a jejich důvody, vhodnost cílení a dopady
programů, rozdíly zabezpečovaných a zvolených rekvalifikací, či skupinami programů
a účastníky).

Přehledné závěry a následná doporučení mohou pomoci odpovědným vedoucím
pracovníkům ÚP na všech úrovních zvážit, jak přistupovat k rekvalifikacím v dalším
období, které bude zřejmě z hlediska vývoje ekonomiky výrazně náročnější.
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Řadovým pracovníkům i specialistům ÚP pak mohou poskytnout informace o celkovém
pohledu na přístup k rekvalifikacím a poskytnout podnět k zamyšlení nad vlastními
přístupy k nim.

Práce rovněž představuje výrazný přínos do výzkumu rekvalifikací, doplňuje celkový
obraz postupně vytvářený v rámci prováděných výzkumů. Nezanedbatelným přínosem
je i ověření možnosti testování jak rekvalifikací reagují na situaci na trhu práce.


