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Úvod 

V tomto textu se zabýváme zhodnocením situace z hlediska vzniku a trvání 

nezaměstnanosti a programů APZ realizovaných v letech 2019 a 2020. Tyto roky byly 

pro analýzu vybrány se specifickým záměrem. Během roku 2019 byla z hlediska 

nezaměstnanosti situace na trhu práce dlouhodobě velmi dobrá. Epidemie covidu-19 

proto znamenala náhlý a prudký zásah do trhu práce, ale i do vlastní realizace aktivní 

politiky zaměstnanosti. V době rané fáze pandemie covidu-19 mohlo z důvodu omezení 

podnikání docházet k růstu nezaměstnanosti i ke strukturálním změnám na trhu práce. 

V určitém ohledu zároveň můžeme chápat rok 2019 a jako výchozí období pro srovnání 

s rokem 2020, kdy vypukla pandemie covidu-19. 

Základní otázkou je, jak se v letech 2019 a 2020 vyvíjela aktivní politika 

zaměstnanosti. Vypuknutí pandemie znamenalo bezesporu výzvu pro samotnou realizaci 

aktivní politiky zaměstnanosti. Srovnáváme proto hlavní nástroje aktivní politiky zaměst-

nanosti v obou letech, tedy před a po vypuknutí pandemie covidu-19. Při vyhodnocování 

APZ se podrobněji zaměřujeme na nejčastěji využívané nástroje APZ, jako jsou 

rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce.  

Jak byla aktivní politika zaměstnanosti realizována v letech 2019 a 2020? 
 

Jak byla realizace aktivní politiky zaměstnanosti ovlivněna situací 

pandemie covidu-19? Jak se dařilo zvládat novou situaci? 
 

Jaký byla cílenost programů v letech 2019 a 2020? 
 

Jaké výsledky programů jsme zaznamenali v letech 2019 a 2020? 

Základem pro kvantitativní analýzu byla datová matice obsahující informaci 

o registrovaných nezaměstnaných a programech aktivní politiky zaměstnanosti za roky 

2019 a 2020. Přímé propojení dat za tyto dva sledované roky představuje dílčí inovaci 

v provedeném hodnocení oproti předchozím analýzám. Všechny případy uchazečů 

sledujeme od prvního dne, kdy se ve sledovaném období objevili v evidenci Úřadu práce. 

Začátek pandemie pak považujeme za určitý bod zlomu, který umožňuje sledovat situaci 

ve dvou různých, jasně oddělených obdobích. Oproti dříve publikovaným analýzám tato 

dílčí studie neobsahuje vyhodnocení dopadů, ale jen výsledků jednotlivých programů 

(tedy nejsou hodnoceny výsledky účastníků programů oproti kontrolní skupině). To bude 

předmětem dalšího vyhodnocení. 

Studie je strukturována následujícím způsobem. V úvodní kapitole se zabýváme 

diskusí o specifickém kontextu realizace APZ v letech 2019 a 2020 (kap. 1). Využíváme 

přitom data z rozhovorů a delphi dotazování pracovníků Úřadu práce ČR. Dále se 

věnujeme otázce cílenosti základních nástrojů na specifické kategorie uchazečů (kap. 2) 

a představujeme výsledky jednotlivých programů (kap. 5).  

Kromě uvedených otázek se zaměřujeme také na některé specifické otázky 

spojené s realizací aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se o tzv. paradigma manažerské 

evaluace, tedy evaluace, kde jsou jednotlivé dílčí otázky zodpovídány na základě potřeb 

decizní sféry. Z tohoto důvodu jsme do tohoto textu zařadili dvě specifické kapitoly. 

Jedna z nich se týká potenciálu exekucí jakožto sociálního problému ovlivňujícího 

nezaměstnanost a realizaci aktivní politiky zaměstnanosti (kap. 4). Druhá otázka se týká 

vztahu mezi původním vzděláním a profesí uchazeče a obsahem rekvalifikačního 

programu (kap. 3).



1. Změny na trhu práce a dopady pandemie na implementaci nástrojů APZ 

 

 
 

7 

1. Změny na trhu práce a dopady pandemie 

na implementaci nástrojů APZ 

Kontext trhu práce a způsob realizace APZ na základě kvantitativních údajů 

Situace na trhu práce a úroveň nezaměstnanosti představuje významný kontext 

pro realizaci aktivní politiky zaměstnanosti. V této analýze se zabýváme obdobím let 

2019 a 2020. Nejprve shrnujeme stručně situaci na trhu práce s důrazem na vývoj 

nezaměstnanosti a pak realizací aktivní politiky zaměstnanosti. Na to navazuje část 

věnovaná realizaci nástrojů APZ a práci s uchazeči, zpracovaná na základě kvalitativního 

výzkumu. Celkově tyto informace dobře ilustrují, jak se vyvíjely podmínky pro realizaci 

APZ v uvedeném období, zvláště s přihlédnutím k propuknutí pandemie covidu-19 

v březnu 2020.  

 

Situace na trhu práce1 

Rok 2019 byl rokem mírného nárůstu celkové zaměstnanosti, ovšem při celkově 

nízké míře nezaměstnanosti. Docházelo jen k poměrně malému poklesu počtu uchazečů 

v evidenci Úřadu práce (viz MPSV, 2020). Jednak se oproti předchozímu období (2018) 

zvýšil počet osob, které, byť na přechodnou dobu, přicházely do evidence, a také zřejmě 

hrála roli větší obtížnost pracovního uplatnění některých uchazečů. Většinu registrova-

ných uchazečů tvořily osoby s výučním listem (35,1 %) a také osoby se základním 

a neukončeným vzděláním (30,3 %). Velmi výrazně se přitom snížil počet dlouhodobě 

a velmi dlouhodobě nezaměstnaných (MPSV, 2019–2020). 

Vývoj situace osob z rizikových skupin (osoby 55+, do 25 let, zdravotně 

handicapovaní) byl ve srovnání s předchozím rokem víceméně stabilní (viz MPSV, 2020, 

31). Významná se jeví být stále více skupina starších osob tzv. v předdůchodovém věku. 

V národních cílech strategie Evropa 2020 ČR zařadila také snížení míry nezaměstnanosti 

mladých osob (15 až 24 let) o třetinu a míru nezaměstnanosti osob s nízkou úrovní 

kvalifikace (ISCED 0-2) o čtvrtinu ve srovnání s výchozím rokem 2010 (MPSV, 2020). 

Míru nezaměstnanosti mladých a nízkokvalifikovaných se podařilo snížit podstatně pod 

stanovené cíle (viz MPSV, 2020, 80), což může souviset též s celkově nízkou úrovní 

nezaměstnanosti, respektive s dlouhodobě (několik let trvající) příznivou situací na trhu 

práce. Celkově v řadě ukazatelů vykazovala ČR nejpříznivější hodnoty v rámci EU-28. 

Rok 2020 byl rokem poklesu celkové zaměstnanosti podle VŠPS asi o 68 000 osob 

(MPSV, 2021). Pokles zaměstnanosti byl nejvíce patrný v sektoru služeb (doprava, 

skladování, ubytování, stravování, pohostinství, kulturní činnost) a ve zpracovatelském 

průmyslu, což pravděpodobně přímo souvisí s pandemií covidu-19. Pokles se nejvíce 

projevil u osob, které pracovaly na dobu určitou a u osob, které nepracovaly na celou 

pracovní dobu. Pokles zaměstnanosti se promítl do růstu nezaměstnanosti jen částečně. 

Průměrný počet registrovaných uchazečů se zvýšil o 46,7 tisíce, meziročně pak 

(v prosinci) o 76 tisíc (MPSV, 2021).2 Došlo také k určitému, byť ne zásadnímu poklesu 

počtu volných pracovních míst. Výrazně rostl absolutní počet osob z rizikových skupin 

mezi uchazeči (např. mladí uchazeči) a dlouhodobě nezaměstnaných. Celkově se zvýšily 

                                                                 
1  Podrobnější informace viz MPSV (2020, 2021). Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/situace-na-trhu-

prace 
2  Část pracujících odcházela do ekonomické neaktivity, což se týkalo více žen než mužů (viz MPSV, 2021, 7). 

https://www.mpsv.cz/web/cz/situace-na-trhu-prace
https://www.mpsv.cz/web/cz/situace-na-trhu-prace
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toky do nezaměstnanosti (zvláště na jaře 2020) a podstatně snížily toky z nezaměstna-

nosti, což byl zásadní faktor růstu celkového počtu nezaměstnaných. Podstatné je, že se 

zvyšoval podíl těch, kdo z Úřadu práce odešli do zaměstnání, a to především proto, 

že klesaly podíly odchodů z ostatních důvodů (MSPV 2021, 30). Toto zjištění je klíčové 

pro vysvětlení některých efektů, které prezentujeme v kapitole o výsledcích APZ. 

Celkově ale úroveň nezaměstnanosti zůstávala i v roce 2020 na velmi nízké úrovni 

(nejnižší v EU) a ČR bez problémů plnila své cíle z hlediska strategie zaměstnanosti.  

 

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti 

Celkově je zřejmé, že trh práce byl v roce 2020 pandemií covidu-19 zasažen, 

i když toto zasažení se více projevilo až v delším časovém období (při meziročním 

srovnání s rokem 2019) a také s přihlédnutím k tomu, že vládní opatření vyššímu růstu 

nezaměstnanosti výrazně zamezila. Přesto se do evidence logicky dostával větší počet 

krátkodobě nezaměstnaných uchazečů, a to zvláště ze specifických sektorů zasažených 

pandemii (viz MPSV, 2021, 24). Aktivní politika zaměstnanosti byla kromě toho ovlivněna 

též restriktivními vládními opatřeními (např. omezením pohybu osob). Rozsah i celkově 

výdaje na tradiční aktivní politiku zaměstnanosti poklesly ve srovnání s rokem 2019, jak 

je patrné z údajů prezentovaných MPSV, a to v závislosti na formě konkrétního nástroje, 

o asi 15 až 20 % (MPSV, 2021, 47). 

Konkrétně bylo na aktivní politiku zaměstnanosti v roce 2019 vynaloženo 

2 346 964 Kč, což bylo o 46,6 % méně než v roce 2018. Hlavním důvodem snížení 

výdajů byl přitom pokles rozsahu programů hrazených z Evropského sociálního fondu, 

zatímco financování z národních zdrojů zůstalo na obdobné úrovni jako v předchozím 

roce. Dalším důvodem bylo ukončení některých projektů v prosinci 2019 (viz MPSV, 

2020, 44). 

Celkově vývoj tak realizované aktivní politiky zaměstnanosti pokračoval v trendu 

snižujícího se rozsahu APZ z předchozích let.  V textu MPSV (2020) je tento pokles 

rozsahu APZ vysvětlen především příznivou situací na trhu práce a souvisejícím 

poklesem počtu uchazečů včetně uchazečů ze znevýhodněných skupin. V textu MPSV 

jsou ovšem s poklesem APZ spojeny tři (MPSV, 2020, 52) „problematické otázky“: 

• Rozsah APZ se snižoval ve větší míře, než se snižoval počet uchazečů. 
 

• Omezený rozsah APZ limituje využití nástrojů pro komplexnější intervence vhodné 

pro nejvíce znevýhodněné uchazeče a využití pro inovace. 
 

• Dlouhodobě trvá mezinárodně podprůměrná a snižující se alokace prostředků do APZ.  

Ke specifickému posunu došlo u programu Společensky účelných pracovních míst, 

kde byla nově výše podpory vázána na komplexněji vnímanou obtížnost umístění 

konkrétního uchazeče. Tato praxe pak pokračovala i v roce 2020.  

V realizaci aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2020 dominoval cílený program 

na podporu zaměstnanosti Antivirus, na který bylo vynaloženo 23 786 007 Kč. Oproti 

tomu na běžnou aktivní politiku zaměstnanosti bylo vynaloženo 2 052 145 Kč (celkové 

výdaje na APZ po odečtení výdajů na Antivirus, MPSV přesný údaj neuvádí). Realizace 

programu Antivirus v tomto rozsahu pravděpodobně zabránila většímu růstu nezaměst-

nanosti ve druhém pololetí roku 2020.   
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Veřejné služby zaměstnanosti v období pandemie covidu-19  

Propuknutí a vývoj pandemie nemoci covidu-19, stejně jako návazné reakce 

na ni, měly výrazné společenské dopady a dotkly se významnou měrou i všech subjektů 

na trhu práce v ČR. Krizová situace donutila Úřad práce ČR vyvinout enormní úsilí 

k zajištění chodu organizace a plnění nejen dosavadní, ale také zcela nové agendy 

(zejména pokud jde o program Antivirus). To přineslo na jednu stranu řadu inovativních 

pracovních postupů a zefektivnění komunikace mezi různými stupni řízení, na stranu 

druhou se však nutnost řešit akutní problémy promítla do útlumu v některých méně 

naléhavých oblastech či aktivitách. V následujícím textu věnujeme nejprve pozornost 

změnám v kontextuálních podmínkách práce ÚP ČR, a to zejména s důrazem na vnitřní 

faktory a procesy (realizace krizového řízení, lidské zdroje). Následně se blíže zabýváme 

otázkami, které souvisejí s výkonem přímé práce s klienty v době pandemie a s realizací 

hlavních nástrojů APZ. Cílem kapitoly je ukázat proměnu činnosti Úřadu práce ČR v době 

pandemie, včetně identifikace inovativních prvků, a celkově porozumět dopadům krizové 

situace na fungování veřejných služeb zaměstnanosti v ČR. 

V textu vycházíme z kvalitativního šetření, které proběhlo v polovině roku 2021 

formou polostrukturovaných rozhovorů s vybranými zkušenými vedoucími pracovníky 

na krajských pobočkách a kontaktních pracovištích ÚP ČR (17 rozhovorů) a na Generál-

ním ředitelství ÚP ČR (2 rozhovory); celkem se šetření zúčastnilo 22 pracovníků ÚP ČR. 

Tyto rozhovory proběhly v období červen až srpen 2021 a až na jednu výjimku proběhly 

osobně, face-to-face3. Návazně byly rozhovory doplněny sběrem kvalitativních dat 

formou online dotazování (delfská metoda). V této fázi byli v listopadu téhož roku 

osloveni odborníci, resp. vedoucí pracovníci, z dalších poboček ÚP ČR tak, aby došlo 

k plošnému pokrytí České republiky. Celkem jsme získali odpovědi od 17 expertů 

z celkově oslovených 25. Rozhovory i písemné odpovědi na otevřené otázky byly 

zpracovány formou tematické analýzy.  

 

Změny v kontextuálních podmínkách práce – interní změny na Úřadu práce ČR 

Snaha o zachování chodu úřadu v nových, značně nestandardních podmínkách 

a potřeba zajištění výkonu nové agendy si vyžádaly operativní (krizové) řízení, vysoké 

nasazení pracovníků a také částečnou reorganizaci práce. To se týkalo zejména 

přerozdělení agend v návaznosti na nutnost rychlé administrace cíleného programu 

Antivirus a také s ohledem na zvýšené administrativní nároky spojené s přechodem 

na nový (bezkontaktní, písemný) způsob registrace nových uchazečů do evidence. 

Pracovníci, jejichž agenda byla dočasně utlumená (např. poradci oddělení poradenství 

a dalšího vzdělávání) tak vypomáhali kolegům z dalších oddělení v rámci pracoviště. 

K přerozdělení ovšem docházelo nejen mezi kolegy na různých pozicích, ale také mezi 

pobočkami – v této souvislosti byla zmiňována zejména výpomoc pražským pracovištím 

při administraci žádostí v rámci programu Antivirus:  

„...my jsme dostávali denně a ještě dostáváme, ale je to už minimum, ještě 
z Prahy. Takže z Prahy dělaly pražský Antivirus dvě kolegyně a dvě kolegyně mi 

dělaly [místně příslušný] Antivirus, a to byl takový objem práce, že si to nikdo 
nedokáže představit.“ 

Reorganizace byla dále nutná vzhledem k výskytu případů onemocnění covidem-

19 mezi pracovníky, karanténám jednotlivců i celých oddělení, čerpání OČR částí 

zaměstnanců apod. V některých obdobích se preventivně přistupovalo k tomu, že byli 

                                                                 
3  Jeden rozhovor proběhl online prostřednictvím aplikace webex.  
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zaměstnanci pracovišť rozdělováni do skupin pracujících na směny tak, aby se 

v zaměstnání nepotkávali (čímž bylo omezeno riziko výpadku všech pracovníků 

současně); kromě toho byla operativně zajišťována také personální výpomoc mezi 

jednotlivými pracovišti.  

„...ty děti zůstaly doma, takže byli [pracovníci] na OČR. Takže tam nám vypadlo 
poměrně dost lidí, ale výrazně se nám to dařilo jako tyhle výpadky vykrývat i po 
dobu té nemoci. Museli jsme přijmout taková opatření, kdy jsme některá 

pracoviště spravovali na dálku nebo tam jezdili z jiných pracovišť, pokud nám tam 
vypadla spousta lidí tím, že onemocněli, ale v podstatě, že bysme museli některý 
kontaktní pracoviště úplně uzavřít a klienty posílat někam jinam, tak k tomu 
nedošlo.“ 

Výraznou změnou bylo využití digitalizace a nových forem práce, které se 

promítlo do řady aspektů fungování ÚP ČR. Kromě komunikace s klienty (viz níže) se 

nové formy komunikace začaly velmi rychle uplatňovat ve vztahu k externím partnerům, 

například zaměstnavatelům či dodavatelům vzdělávacích služeb, ale také uvnitř úřadu. 

Uskutečňování porad prostřednictvím online aplikací (Skype, MS Teams) zvýšilo opera-

tivnost řízení, a navíc vedlo k časovým i finančním úsporám ve srovnání s tradičními 

osobními jednáními, jež bývají spojena se služebními cestami. Díky digitalizaci bylo 

rovněž možné přenést výkon některých agend do režimu práce z domova. To jednak 

vedlo k žádoucímu omezení osobních kontaktů pracovníků a působilo preventivně 

z hlediska šíření nákazy a jednak umožnilo sladit pracovní povinnosti s pečovatelskými 

závazky, což bylo významné zejména v době uzavření škol. Jak je patrné z rozhovorů, 

možnost pracovat z domova umožnila redukovat využívání institutu překážek v práci, 

a tedy i s tím související výpadky pracovních kapacit. V rozhovorech byla velmi pozitivně 

hodnocena komunikace se zaměstnavateli, která byla nově realizována bezkontaktně, 

s využitím telefonů, e-mailů i dalších nástrojů online prostředí. Elektronická forma 

zpracování velké části agendy přitom byla vítána jak příslušnými pracovníky úřadu, tedy 

zejména na odděleních trhu práce, tak také samotnými zaměstnavateli – obě strany 

rychle překonaly počáteční obtíže s chybovostí a na tuto formu komunikace si zvykly. 

Díky využití technologií se komunikace s externími subjekty v mnoha případech zrychlila. 

„...ti zaměstnavatelé nemají problém s tím, zvednout telefon, poslat datovou 

zprávu, odeslat e-mail, a takřka všechno, co tady děláme, se touto formou dá 
vyřešit s nimi. Jsou to lidé, kteří nemají problém použít nějakou techniku a je to 
úplně totéž, jako když sem přijde s papírem v ruce. Takže na téhle té etapě se 
spíš ukázalo, že ten osobní kontakt se zaměstnavatelem, pokud budeme mluvit 
o žádosti o nějaké příspěvky, hlášení volného pracovního místa, nemusí být 
formou osobního kontaktu...“  

Další změnou byl posun v dostupnosti dat a spolupráci s ČSSZ v důsledku 

naléhavosti agendy Antivirus. Zejména bylo přínosné vyřešení dostupnosti dat o zaměst-

náních uchazečů, o která měl úřad dlouhodobě zájem („Podařilo se sehrávat dotazy se 

Správou sociálního zabezpečení, ověření, zda osoba je zaměstnancem. Poprvé histo-

ricky; potřebovali jsme to léta.“ „Například s Českou správou sociálního zabezpečení 

v rámci programu CP Antivirus jsme museli už teď rozjet nové technické zázemí k tomu, 

aby se to naplňovalo.“).  

Jako zásadní se pak projevilo vysoké pracovní nasazení zaměstnanců ÚP ČR 

na všech úrovních řízení, vzájemná solidarita a flexibilita, a to zejména v úvodních fázích 

pandemie. Pracovníky ÚP ČR alespoň dočasně semknul společný cíl a později také hrdost 

na zvládnutí krizové situace. Běžné byly přesčasy, na některých pracovištích za příplatek 

i víkendové směny.  
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„Po té stránce toho prožívání, toho, že fungujete, toho, že když je to, zase řešíte 
podstatné věci, tak dokážete dlouhou dobu nějak jet v nějakých podmínkách, 
které jsou velmi nestandardní. Dokážete vykřesat z těch lidí úplně úžasné 
vlastnosti, protože prostě jak se semknou, ví, je potřeba něco udělat. Neremcají 

tak, jak v nějaké klasické době, ale stejně tak se to na nich podepisuje po té 
stránce psychické. A v momentě, kdy se ta situace začne trošku vracet do něja-
kého normálu, tak vidíte, že jsou z toho vyčerpaní, že si hodně sáhli do rezerv, 
a teďka to začíná jakoby vyplavávat tady to všechno. Ale v ten moment nebyl čas 
na to myslet. Tam to bylo hodně rychlé, hodně rychlé všechno.“  

„...a i přesto, že jsme se potýkali ve vlastních řadách s výpadky nemoci, se nám 
podařilo nebo dařilo všechny ty výplatní termíny dodržet, takže klienti na tom 

poškozeni tím, že by nedostali tu dávku včas nebo s výrazným opožděním, tak 
k tomu nedocházelo...“  

Ve sledovaném období se tak poměrně dobře dařilo krizové řízení organizace, 

včetně intenzivní komunikace mezi jednotlivými stupni řízení. Pozitivně byl hodnocen 

přístup Generálního ředitelství při informování o pokynech bezprostředně souvisejících 

s vládními opatřeními i ponechání větší míry volnosti v jejich aplikaci přímo na pracoviš-

tích. V praktické rovině sehrávali významnou roli vedoucí pracovníci jednotlivých 

oddělení, kteří řešili každodenní změny v chodu pracovišť. Z hlediska výkonu agendy 

pak byla významná podpora ze strany krajských metodiků.  

S chodem úřadu v nestandardních podmínkách však jsou spojeny také pro-

blémy, které mohou mít do budoucna negativní dopad na fungování služeb 

zaměstnanosti. Jak již bylo uvedeno, situace měla dopady na psychiku pracovníků, a to 

především v souvislosti s vysokou pracovní zátěží a stresem v době pandemie (částečně 

pak také v souvislosti s přesunem činností do online prostředí). Vysoké nasazení 

pracovníků přitom nebylo doprovázeno dostatečným finančním ohodnocením4 („Nemám 

k dispozici prostředky, jak ty zaměstnance ocenit. A předvedli fantastickou práci.“). 

Během pandemie také došlo k výpadku ve vzdělávání pracovníků, které bylo navíc již 

v předcházejícím období považováno z hlediska dostupnosti za nedostatečné.5  

„A myslím si, že co nám bude do budoucna trošku chybět, je právě vzdělávání 

těch lidí jako dlouhodobě. Skoro na rok a půl, na dva skoro, nám to vzdělávání 
vypadlo z těch našich interních zaměstnanců. To samo sebou může nést potom 
problémy v nějaké fluktuaci a těch ještě návazných prvcích.“ 

  

Individuální práce s klienty a poradenství 

Oddělení zprostředkování i oddělení poradenství a dalšího vzdělávání (OPDV) 

byly ve své činnosti výrazně ovlivněny nutností omezit osobní kontakty v návaznosti na 

vládní protiepidemická opatření. Oblast zprostředkování se současně musela vyrovnat 

s nárůstem administrativního zatížení (viz výše). Pokud jde o pracovníky oddělení 

poradenství, ti byli využíváni především jako posily při výkonu agend jiných oddělení 

(např. právě administrace nových UoZ, zpracování agendy programu Antivirus). V rámci 

krizového řízení byly jako prioritní vnímány úkony, které souvisely s výplatou dávek 

a příspěvků (podpor v nezaměstnanosti, nepojistných sociálních dávek, příspěvků 

na náhrady mezd v rámci programu Antivirus). Přímá práce s klienty měla nižší prioritu 

a dočasně byla omezená z hlediska četnosti i intenzity, resp. charakteru kontaktů. Jak 

                                                                 
4  Výjimkou byly finanční pobídky k práci o víkendech v nejvíce exponovaném období (ty však dle rozhovorů 

někdy narážely na vyčerpání pracovníků).  
5  Sirovátka, Rákoczyová, 2020; Rákoczyová, Trbola, Sirovátka, 2021. 
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písemně poznamenal jeden z respondentů: „Velká část kapacit Úřadu práce musela být 

vyčleněna na administraci programu Antivirus, který sice nepochybně zabránil růstu 

nezaměstnanosti, ale současně odčerpal síly na řešení té již existující.“ 

 

Zprostředkování  

V oblasti zprostředkování byly preferovány telefonické kontakty a písemná 

komunikace (zejména emaily, sms zprávy i papírové dotazníky, formuláře); spíše 

výjimečné pokusy o zprostředkovatelskou činnost online formou se setkávaly s malým 

zájmem klientů („Oslovili jsme zatím asi osmnáct set uchazečů, z toho dvacet mělo 

zájem.“). Z hlediska náplně se písemná komunikace s klienty zaměřovala typicky 

na zprostředkování nabídek zaměstnání, telefonické rozhovory pak sledovaly také 

aktivitu uchazečů při hledání zaměstnání. V některých případech měla pracoviště (KrP) 

zpracovány prezentace, jejichž prostřednictvím byly uchazečům o zaměstnání zprostřed-

kovány základní informace, s nimiž by jinak byli seznámeni při osobním kontaktu. Tyto 

prezentace byly klientům zasílány elektronicky a telefonická komunikace pak mohla 

na poskytnuté informace navazovat: „... poradci pro zprostředkování měli za úkol 

zavolat, zeptat se, jestli se s tou miniprezentací [klienti] seznámili, jestli k tomu něco 

potřebují, jestli jim to k něčemu bylo. A přitom se taky zeptat, co teď dělají, jestli hledají 

práci.“ Zmiňované miniprezentace navíc v závěru vždy uváděly kontakt na poradce – 

specialistu. Jako podpora sloužila také videa a další materiály, které připravilo Generální 

ředitelství zejména pro nové uchazeče o zaměstnání (jak vyplnit žádost o registraci, kde 

se dělají chyby apod.).    

Distančním způsobem se ovšem dařilo pracovat pouze s částí uchazečů 

u zaměstnání: přestože některá pracoviště usilovala o zachování četnosti kontaktů 

s klienty, obecně se projevil její pokles, a to diferencovaně ve vztahu k různým 

skupinám uchazečů. Nejvíce pozornosti se dostávalo aktivním klientům, kteří vyjádřili 

o pomoc a podporu ze strany ÚP ČR zájem; s dlouhodobě nezaměstnanými, 

nemotivovanými UoZ se pracovalo méně.  

„...jsme se víc věnovali těm lidem, kteří aspoň trošku naznačili, že nějakou pomoc 
chtějí a aspoň trošku se na něco zeptali. Že jako vystoupili v tom spektru těch 
klientů, na které byla najednou menší kapacita, méně nástrojů.“ 

„...je spousta klientů, kteří dejme tomu až tak intenzivně tu práci nehledají a jsou 
spokojení s tím stavem, jaký je, takže snažíme se s nimi pracovat a motivovat je, 

ale v té době, té covidové, to bylo horší, tam to moc nešlo.“  

Tento přístup za dané situace zřejmě vyhovoval nejen klientům, ale do určité 

míry také pracovníkům v první linii. Jak totiž upozorňuje jedna z pracovnic ÚP ČR (a jak 

naznačují i některé studie zachycující předchozí období6), zprostředkovatelky byly 

do značné míry vyčerpané a vyhořelé právě v návaznosti na vnitřní tlak úřadu v období 

před nástupem pandemie na to, aby s nemotivovanými klienty intenzivně pracovaly. To 

potvrzuje také respondent dotázaný písemně: „...kdy s většinou [dlouhodobě nezaměst-

naných] již bylo několikráte individuální a další poradenství prováděno, nevidíme 

výpadek osobních kontaktů u této kategorie za fatální.” 

U nemotivovaných uchazečů byla snížená intenzita kontaktů spojena nejen 

s omezenými možnostmi komunikace prostřednictvím telekomunikačních prostředků, 

resp. jejich obtížná dosažitelnost, ale také s dalšími okolnostmi souvisejícími s pandemií: 

jednalo se zejména o omezené možnosti vydávání doporučenek a také o upuštění 

                                                                 
6  Rákoczyová et al., 2019; Rákoczyová, Trbola, Sirovátka, 2021. 
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od sankcí (ty jsou obecně vnímány jako významný motivační či aktivační prvek v práci 

s nimi). Zejména s ohledem na zdravotní rizika, která jsou s osobními kontakty spojena 

(a také při zohlednění celkově náročné životní situace klientů), takový postup nebyl 

považován za vhodný.    

„...byli v kontaktu telefonickém, kde to šlo, i mailovém... Ale ty osobní schůzky 
byly minimální, a i proto se prodloužila ta dlouhodobá nezaměstnanost nebo 
zvýšila. Protože ti nemotivovaní klienti nebyli podchyceni pořádně. Protože tam 

neexistovaly žádný sankce, že bychom vyřadil někoho, že nepřijal [zaměstnání]. 
Nemohla se vydat doporučenka, protože to musí osobně podepsat, osobně 
projednat.“ 

Během pandemie probíhaly na oddělení zprostředkování také osobní kontakty, 

ovšem ve velmi omezené míře a často také ve zkrácené délce, tak, aby se 

zamezilo případnému přenosu nákazy (jen v určité fázi pandemie byla kontaktní 

pracoviště zcela uzavřena, uchazeči o zaměstnání nebyli do budovy vpouštěni a jediné 

osobní jednání s pracovníky probíhalo ve vchodu do budovy KoP). Jednotlivá pracoviště 

pak měla zřejmě odlišné přístupy k tomu, kteří uchazeči byli na osobní schůzky zváni 

(a roli sehrávalo také to, o kterou fázi pandemie se jednalo a jak přísná byla související 

opatření vlády). V rozhovorech byly zmiňovány jak osobní kontakty s nově evidovanými 

(u nichž bylo potřeba i zpětně dokládat potřebné skutečnosti), tak také s těmi uchazeči, 

u kterých ostatní formy komunikace selhávaly.  

„...pokud neměli třeba ani telefon atd., tak jsme je neměli téměř jak kontaktovat. 
Nicméně pokud měli nějakou takovouhle skupinu lidí a bylo zároveň možné s těmi 
lidmi v nějaké omezené míře komunikovat osobně, tak se třeba tahle ta část těch 
lidí snažila [zvát], snažili jsme se, aby se k nám dostavili osobně.“ 

„...pokud je ten klient aktivní, tak nám to takhle [telefonicky] opravdu stačí. 

A pokud je tam podezření, že nám neříkal tak úplně pravdu, tak tam potom jsme 

se snažili ho teda pozvat fyzicky...“ 

„Potom, když se vrátily pracovnice [z karantény], tak se normálně začalo pracovat 
s lidmi přes telefony a přes maily. A občas se někdo pozval, pokud byly dovoleny 
osobní schůzky. Ono je rozdíl, jestli pracujete s klienty, kteří přijdou do evidence 
a všechno možné dokládají a řeší se s nimi spousta věcí na začátku evidence. 
Anebo vystupují, tam se samozřejmě taky řeší. Anebo jestli máte člověka, který 

už je tady rok v evidenci, to je rozdílná práce. Takže prioritu měli samozřejmě lidi, 
kteří přišli, museli dokládat, musí se vyplácet a tak dále. Měli prioritu. A ti ostatní 
byli trošku na druhé koleji; čili nepracovalo se v té intenzitě jako před covidem.“ 

Ani osobní kontakty však v době pandemie zřejmě nedosahovaly obvyklých 

kvalit, protože se jednalo o spíše věcná a krátká setkání, navíc za přepážkou, 

s odstupem, rouškou.  

 

Poradenství 

Pracovníci poradenství patřili v prvních fázích pandemie k těm, kterým ubyla 

vlastní agenda a byli využíváni pro výpomoc s agendami jiných oddělení, postupně se 

však zvyšoval i objem poskytovaných poradenských služeb. Podobně jako v případě 

zprostředkování byly také ve vazbě na individuální poradenství rozvinuty podpůrné 

formy práce s klienty na dálku, včetně zasílání různých sad informací a prezentací 

k rozličným poradenským tématům (životopis, sebeprezentace, finanční oddlužení, 
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samostatná výdělečná činnost atd.), na které navazovaly osobní konzultace a poraden-

ství. Výpadek možnosti realizace skupinových akcí se promítl do zvýšených nároků 

na individuální práci, která je z hlediska poradců výrazně časově náročnější. Při dobrém 

plánování a potřebné časové dotaci se však dařilo efektivně realizovat roční i další 

poradenské pohovory.  

Převážně se jednalo o individuální poradenství distanční formou (zejména 

telefonicky), přičemž byly v této oblasti více než v případě zprostředkování také 

využívány nebo alespoň testovány možnosti komunikace online prostřednictvím softwa-

rových aplikací Skype a později také MS Teams.7 Zkušenosti s online poradenstvím byly 

nicméně spíše kritické, a to zejména pokud jde o snahu jejich prostřednictvím nahradit 

skupinové aktivity. Jako limity se jevily:  

• počáteční nedostatečná vybavenost technikou na straně úřadu („my jsme na to nebyli 

vybavení jakoby technicky, abychom poskytovali poradenství distančně, což trvalo 

velmi dlouhou dobu, ale pak se to podařilo...“ „To bylo složité, a i změna třeba toho 

online prostředí, technika. Technika, to bych řekla, že to je kámen úrazu...“); 
 

• absence skupinové dynamiky, redukce vzájemných podnětů; 
 

• kontakty se zploští, je obtížné navázat důvěrnější vztah („To poradenství má trochu 

jinou podobu, když mluvíte s někým vlastně takhle ne úplně ne osobně, byť 

o osobních tématech. Takže mně přijde, že to malinko z toho nástroje dělá takový 

nástroj obsluhy, ono se to malinko odosobní.“). 

Jako zásadní se pak jevila nedostatečná vybavenost technikou a chybějící 

počítačová gramotnost nezanedbatelné části uchazečů, což bylo zvláště výrazné 

u dlouhodobě nezaměstnaných, nemotivovaných klientů.8 Online komunikace se tak 

ukázala jako vhodná pouze pro část klientů. Jak shrnuje pracovník Generálního 

ředitelství: „Samozřejmě těmito nástroji dosáhneme na ty v uvozovkách kvalitnější 

uchazeče; na toho dlouhodobého většinou tímhle způsobem moc nedosáhneme.“ To 

ovšem v určité (menší) míře platí i pro další, běžnější formy komunikace po telefonu 

a přes e-mail („Mezi dlouhodobě evidované patří i mnoho uchazečů, kteří nám nesdělili 

ani svůj telefonní kontakt.“). Řada pracovníků, s nimiž jsme hovořili, proto zdůrazňovala 

osobní kontakt jako nezbytný předpoklad pro efektivní práci s dlouhodobě nezaměst-

nanými, nemotivovanými klienty.  

Omezenost využití online komunikace v oblasti poradenství pro uchazeče 

o zaměstnání, ať už individuálního nebo skupinového, potvrzují praktické zkušenosti 

z kontaktního pracoviště, které poradenství pro nezaměstnané pilotně odzkoušelo:  

„V srpnu loňského roku jsme pilotovali online poradenství, zkusili jsme přes Skype 
pro firmy, pilotovali jsme to na padesáti uchazečích, které jsme oslovili, zkusili 
jsme dvě schůzky udělat jako hromadnější a pak zbytek byl individuální schůzky 
klasicky zas za účelem zprostředkování zaměstnání. Oslovovali jsme klienty 

vytipované z evidence, o kterých jsme věděli, že mají nějaké základní znalosti 
obsluhy počítače, a že budou mít nějaké zařízení [...] víceméně se schopnými 
klienty spokojení a určitě by to uvítali. A skupinová schůzka [...] ne každému to 

úplně vyhovovalo to sdílet to svoje prostředí, takže někdo si vypínal kameru, pak 
se jenom mluvilo, pak jsme si říkali a jako věříme, že je to ten člověk, než nějaké 
předkládání občanky, jako můžeme při běžné skupinové akci udělat, tak jsme 

                                                                 
7  Mezi pracovišti však byly zřejmě značné rozdíly, zatímco někde se postupně online poradenství začalo 

realizovat, na jiných tuto možnost pouze (neúspěšně) odzkoušeli a na některých k ní nikdy nepřistoupili.  

8  Zvládnutí komunikace prostřednictvím internetu však kladlo nové nároky i na zaměstnance ÚP ČR, kteří 

byli mnohdy sami nuceni se rychle zacvičit.  
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nemohli, různé rušení vlivy domácího prostředí takový běžný, na který se přišlo 
u výuky dětský už ve školách, tak to samé bylo v našich případech, někde vypadl 
internet, někdy to nebylo úplně ideální, takže ty schůzky jsme měli naplánovaný, 
nakonec, říkám, z toho se jako uskutečnily dvě, ale mám obavu, jestli tam bylo 

opravdu pět uchazečů, myslím si, že nakonec se někomu třeba nepodařilo přihlásit 
a nedostal se [...] takže tam ta technika, když to nefunguje, je problém 
a vyhodnotili jsme si, že pro skupinu to úplně není ideální varianta.“ 

Setkali jsme se také s pozitivním hodnocením online aktivit, a to v rámci projektů 

RIP na jednom z pracovišť. I zde však byl úspěch podmíněn především motivací klientů 

(a jejich počítačovou gramotností):  

„Pochopitelně záleželo na tom, aby klienti měli technické vybavení. Ale kdo měl 
opravdový zájem, řešení se vždy našlo. Měli jsme i případ, že jsme klientovi 
nachystali techniku v naší jednací místnosti, kde byl sám, a mohl se připojit k naší 

lektorce, která seděla ve vedlejší místnosti a vedla online kurz. [...] Pochopitelně 
to pro naše lektory znamenalo absolutně změnit styl výuky, ale odezva od klientů 

byla velice kladná a cítíme, že se jim účast v kurzech líbí a aktivně spolupracují.“   

 

Aktivní politika zaměstnanosti  

Využívání klasických nástrojů APZ bylo po dobu pandemie celkově utlumeno; 

do popředí agendy se dostal nový nástroj určený pro kompenzaci mzdových nákladů 

zaměstnavatelům (cílený program Antivirus), tedy zaměřený preventivně, mimo skupinu 

uchazečů o zaměstnání. Agenda pracovníků APZ tak byla odkloněna od jednotlivých 

nástrojů APZ k administraci Antiviru („Navíc pracovníci APZ, kteří na pracovištích zbyli, 

se museli téměř ve 100 % kapacity věnovat programu Antivirus, a to nejen v našem 

kraji, ale i jako pomoc hlavnímu městu Praze.“) Podstatný dopad byl zaznamenán 

v realizaci rekvalifikací a také skupinových poradenských aktivit, které se ve značné 

části roku 2020 v podstatě zastavily. Současně se také v období pandemie snížila ochota 

zaměstnavatelů vytvářet nová pracovní místa s příspěvkem ÚP ČR. Celkově byl 

v porovnání počtu účastníků v letech 2020 a 2019 zaznamenán pokles účastníků 

opatření APZ z 12,7 % průměrného stavu nezaměstnanosti na 7,9 %, dost podobný ve 

všech hlavních nástrojích.9  

 

Rekvalifikace 

Po většinu období jednotlivých vln pandemie covidu-19 byly pozastaveny 

zabezpečované rekvalifikace, což bylo dáno především souběhem vládních nařízení 

(pozastavená činnost vzdělávacích agentur) a rigidními smluvními vztahy, jež vznikly 

v rámci veřejné zakázky („Zabezpečené, ty už jsou vysoutěžené ve veřejné zakázce 

jako prezenční výuka.“ „Mám na ně veřejnou zakázku, která je nějak vysoutěžená, a já 

nemohu měnit parametry té veřejné zakázky...například mohlo se setkat spolu ve třídě 

pět lidí, my jsme měli, že minimum, aby se ten kurz otevřel, je šest, takže jste měl 

vyřešeno hned.“). Větší možnosti realizace byly u zvolených rekvalifikací, zejména 

pak pokud jde o řidičské průkazy, které nevyžadují skupinovou výuku a které byly 

v daném období poptávány i ze strany zaměstnavatelů. Kromě řidičů pak byly zmiňovány 

pouze rekvalifikace pro pracovníky v sociálních službách, jež se ale z části týkaly 

                                                                 
9  Vlastní výpočet z dat MPSV, měsíční statistiky na webovém portálu MPSV, data za prosinec 2019 a 2020.  



1. Změny na trhu práce a dopady pandemie na implementaci nástrojů APZ 

 

 
 

16 

zájemců o zaměstnání, a někdy také svářečské kurzy nebo některé odborné doplňkové 

kurzy (technik požární ochrany, vyhláška elektro ad.).10  

„...bylo velké štěstí, že vůbec existují zvolené rekvalifikace, které nám trošku 
umožňovaly jet i v průběhu toho roku, protože třeba řidičská oprávnění, ta vyšší, 
která my děláme formou zvolených rekvalifikací, naštěstí nejsou vázané na ty 
skupinové vzdělávací aktivity. Jo, že vlastně to už potom si dělá ten vzdělavatel 
sám. Takže ty jsme realizovali až v průběhu roku, až na jedno, myslím, období, 
kdy byly zakázané i ty zkoušky u autoškol. Tak ty jsme realizovali. A to se týká 
vždycky třeba jednoho, dva, tří lidí, který máme takhle různě rozložený. 

V průměru třeba jeden člověk týdně si žádal tu zvolenku na řidičák. Ale tam, kde 
to bylo, že tam byla nějaká skupinová výuka, tak byl velký boj, řekla bych 
i logistický boj, protože v rámci některých mimořádných opatření pak vyšly 
výjimky, povolily se profesní rekvalifikace, povolily se kurzy nakonec a kurzy 
sociálních služeb. A tam se třeba ta teorie dělala distančně, dělala se online formou 

pro ty uchazeče a oni třeba přijeli na zkoušku nebo na praxi. Takže za takových 

jiných podmínek. Tak ty jsme taky realizovali touto cestou, třeba těch zvolených 
rekvalifikací, protože ty jsme neměli vysoutěžené. Ale u těch zabezpečovaných 
rekvalifikací jsme stáli. Vlastně až teď jsme poprvé udělali kurz účetnictví, a to bylo 
vlastně teď v květnu. Poprvé. Když pominu ty prázdniny loňského roku, tak po 
celou dobu jsme jinak kurzy nemohli dělat.“ 

 „...dělaly se zvolené rekvalifikace, kdy ten zaměstnavatel vlastně měl možnost 
dělat praktickou výuku na dálku online, a byly to často rekvalifikace pracovníků 

v sociálních službách...“ 

Realizaci rekvalifikací však neomezovala pouze vládní nařízení; v daném období 

byl také nižší zájem o rekvalifikace ze strany UoZ („My jsme měli za úkol zajistit ty 

uchazeče, a to v té době opravdu bylo jako svým způsobem omezenější, něž kdyby byla 

normální doba.“). To v důsledku vedlo k problému naplnění kurzů minimálním počtem 

účastníků a blokování realizace rekvalifikací i v obdobích, kdy byla z hlediska vládních 

nařízení umožněna. Variantu, jak s takovou situací pracovat, zvolili na jednom z KoP, 

kde jsme prováděli rozhovor: v součinnosti s oddělením zprostředkování v registru 

identifikovali skupinu UoZ, kteří již na vstupu do evidence vyjádřili o rekvalifikaci zájem, 

a s touto skupinou následně intenzivně poradensky pracovali (distančně), tedy komuni-

kovali, společně plnili aktivity (včetně např. pomoci s vyplněním žádosti o rekvalifikaci), 

nabízeli další služby ÚP ČR. Cílem byla zejména prevence ztráty motivace této části 

klientů KoP. Práci s nemotivovanými klienty pak realizovali jinak (např. v projektu PDU 

vytvořili sedm povinných témat, v rámci možností u nich byly častější osobní schůzky 

apod.), celkově však i na tomto KoP referovali o utlumení poradenské činnosti 

a omezených možnostech přimět nemotivované klienty k nějaké aktivitě.   

Situace dopadala vážně na dodavatele rekvalifikací, kteří se v rámci možností 

snažili vycházet potřebám klientů vstříc (přecházeli na distanční výuku, zapůjčovali 

notebooky, umožňovali opakování části výuky u přerušených kurzů) a s pracovníky ÚP 

ČR byli mnohdy v úzkém kontaktu. Část z nich se nicméně ocitla v existenčním ohrožení, 

protože jim jejich způsob fungování neumožňoval vstoupit do programu Antivirus. 

V době rozhovorů jsme se setkali i s obavou, že část nasmlouvaných vzdělavatelů zcela 

zanikla a bude nutné realizovat nové veřejné zakázky.  

 

                                                                 
10  Určitou výjimku zde představovalo Ostravsko, kde i během roku 2020 převažovaly zabezpečované rekvalifi-

kace. Výpadky se do určité míry dařilo nahrazovat v období mimo pandemické vlny a přísná vládní opatření. 
Celkový pokles z hlediska počtu umístěných UoZ do rekvalifikačních programů dosáhl 23 %, pokud 
srovnáme počet rekvalifikantů v letech 2020 a 2019. Zdroj dat: MPSV, 2021.  
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Programy podpory vzniku nových pracovních míst (SÚPM, VPP) 

Zkušenosti s realizací VPP byly nejednotné. Pracovník Generálního ředitelství 

referoval na celostátní úrovni o určitém poklesu zájmu a ředitel jedné z krajských 

poboček pak zaznamenal i „poměrně velký“ pokles, což přičítal nutnosti dodržovat přísná 

hygienická opatření. Naopak ředitel dalšího KoP hovořil o značném nárůstu rozsahu VPP 

v jejich regionu. Celkově se ovšem ukázalo, že s realizací VPP nebyly problémy 

a ve většině regionů zájem obcí o realizaci VPP trval i během pandemie („Tam ti lidi 

potřebují posekat obec, ať už je pandemie, nebo není.“).11 Určitou roli v tom zřejmě 

sehrála také obvyklá sezónnost prací, které jsou prostřednictvím VPP zajišťovány a které 

se určitým způsobem „sešly“ s průběhem pandemie (na jaře 2020, kdy pandemie 

propukla, již byla místa nasmlouvána, podobně v září 2020 ještě převládal optimismus 

ohledně návratu do normálního režimu); pokud však byl ve sjednávání VPP skluz, tak 

měl pak na rozsah využití tohoto nástroje v lokalitě negativní dopad. Některé KoP volily 

také strategii prodlužování existujících dohod, a to až na maximálně přípustnou dobu 

(24 měsíců), namísto umísťování nových klientů.  

Ze strany uchazečů o zaměstnání pak zájem o VPP také přetrval, zejména pokud 

jej měli už v dřívějším období, a v některých oblastech se dokonce zvýšil – právě 

v důsledku omezené mobility měli někteří nezaměstnaní zájem „přečkat“ toto období ve 

své obci a byli ochotni nastoupit i na VPP. Jednalo se přitom o méně znevýhodněné 

uchazeče o zaměstnání, než jací obvykle na VPP nastupují. Podobně se také otevřel 

prostor pro kvalifikovanější pracovníky, a to v návaznosti na potřebu zajistit chod 

očkovacích center („sofistikovanější VPP“). Na druhou stranu u nemotivovaných klientů, 

které by měl ÚP ČR prostřednictvím VPP aktivovat, byly možnosti značně omezené 

v důsledku absence přímé individuální práce s nimi („Dostat dlouhodobého uchazeče na 

některý z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti chce dlouhodobou poradenskou osobní 

práci, která prostě, když není, tak skutečně toho člověka tam nedotlačíme, protože to 

jsou většinou lidé, kteří úplně nemají zájem se zpátky zapojit do toho pracovního 

procesu a vrátit se na trh práce, že tam to chce se jim intenzivně věnovat, což chybělo, 

a to se potom projevilo třeba tím sníženým množstvím těch VPP.“).   

V některých případech došlo k problémům s realizací VPP z důvodu jejich 

provázanosti s projektem PDU, který vyžaduje, aby nástupu do dotovaného zaměstnání 

předcházelo splnění bagatelní podpory ve formě poradenství, zčásti skupinovou formou. 

Z rozhovorů vyplývá, že na počátku pandemie v důsledku opatření nebylo toto poraden-

ství dokončeno, což se projevilo negativně v monitorovacích indikátorech projektu 

(někde ovšem uchazeči na sjednané VPP nastoupili s tím, že tato místa byla podpořena 

z národních zdrojů). Postupně však zřejmě došlo k přizpůsobení se situaci a bagatelní 

podporu se dařilo plnit alternativně (individuálně, distančně) – například na jednom 

z pracovišť se sešly obě pracovnice projektu PDU s pracovníky poradenství a společně 

„vymysleli, jakou formou by bylo možné s nimi pracovat právě prostřednictvím nějakých 

úkolů do mailu, telefonů.“ Jak potvrdil pracovník Generálního ředitelství, u VPP se 

v rámci projektu PDU daří naplňovat „slíbené indikátory“. Přechod na individuální 

poradenství realizované distanční formou však musel být nejprve dojednán s řídicím 

orgánem.  

Poněkud jiná situace nastala u SÚPM, kde byl zaznamenán značný útlum 

v možnostech pokrýt narůstající potřeby, a to jak v případě SÚPM vyhrazených, tak 

pokud jde o SÚPM pro zahájení samostatné výdělečné činnosti (což se opět projevuje 

                                                                 
11  Data MPSV nicméně ukazují, že v meziročním srovnání došlo v roce 2020 k poměrně významnému poklesu 

počtu osob umístěných (z 11 761 osob v roce 2019 na 7 942 o rok později). Je ovšem nutno zohlednit, 
že experti v rozhovorech referovali o období až do poloviny roku 2021 (v dotazování pak o období do 
listopadu 2021). Zdroj dat: MPSV, 2021.      
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také v plnění monitorovacích indikátorů v rámci projektu PDU).12 Důvodem byla zřejmě 

nejistota na straně zaměstnavatelů, kteří se povětšinou prioritně soustředili na udržení 

stávajících zaměstnanců a vyřízení podpory v rámci cíleného programu Antivirus. 

V rámci projektů RIP, které jsou z tohoto hlediska významné, se v některých regionech 

podařilo zachovat rozsah realizace SÚPM (obtížnější to bylo u projektu cíleného na rodiče 

pečující o děti).   

 

Projekty 

Jak již bylo zmíněno v souvislosti s poradenstvím, velká část nástrojů APZ byla 

vázána na projekty, což je v souladu s preferencí financovat APZ primárně z evropských 

zdrojů. Zčásti došlo k adaptaci projektových aktivit a jejich realizaci alternativní formou 

(např. individuální poradenství namísto skupinového, zvolené rekvalifikace namísto 

zabezpečených). Zájem klientů o vstup do projektů byl nicméně nižší, a to především 

z důvodu pečovatelských závazků (výraznější u projektů cílených na osoby pečující 

o děti) a také vzhledem k obavám z nákazy. Takové obavy lze přitom považovat 

za oprávněné a pochopitelné, zvlášť s ohledem na skutečnost, že projekty cílí 

na skupiny, pro které je typický zvýšený výskyt zdravotních problémů (OZP, dlouhodobě 

nezaměstnaní). V rozhovorech se vyskytla i zkušenost s nákazou během realizace 

projektových aktivit: Taky se nám stalo, že jsme tedy s velkou slávou, jako v rámci 

všech těch bezpečnostních opatření, otevřeli nějaké skupiny malé a i přesto, jak se tam 

jako všechno dodržovalo, tak skutečně se nám tam nějací klienti nakazili od lektorky ... 

když se to někde rozkřikne, tak o to víc se pak ty lidi bojí.“). Současně bylo nutno 

pozměnit zavedené postupy při zařazování do projektů, které obvykle funguje na 

základě skupinové prezentace projektu, jíž se účastní UoZ vytipovaní zprostředkovatel-

kami. V době pandemie probíhal výběr odlišně – na jedné z krajských poboček například 

projektové pracovnice v registru samy vyhledávaly osoby, které spadají do cílové 

skupiny projektu, a ty následně oslovovaly telefonicky s nabídkou participace. Vzniklé 

bariéry i zvolený postup zařazování do jednotlivých projektů tak kladly na projektové 

pracovnice zvýšené nároky, zejména časové. Do projektů pak během pandemie vstupo-

vali schopnější, motivovanější klienti ochotní participovat novým, zpravidla distančním 

způsobem.  

V některých podnětech zazněl názor, že se jako nejvhodnější osvědčují komplexní 

projekty cíleně zaměřené na potřeby jednotlivých regionů (RIP), neboť tyto potřeby jsou 

často velice odlišné a pandemie může vzájemné rozdíly ještě prohloubit. Projektové týmy 

se naučily v době pandemie při výpadku dodavatelů služeb zajišťovat některé důležité 

aktivity, jako motivační kurzy, vlastními lektory, které v těchto týmech nově ustavily, 

a podařilo se posílit kompetence těchto členů týmu/lektorů. 

S novými projekty (Outplacement, Flexi) zatím nebyly velké zkušenosti, 

s výjimkou krajů, které testovaly projekt Outplacement a které v minulosti zaznamenaly 

hromadná propouštění.  

 

  

                                                                 
12  Dotázaní pracovníci referovali o období jednotlivých vln pandemie, kdy platila přísná vládní opatření. 

Celkově však data za roky 2020 a 2019 ukazují naopak určitý nárůst počtu umístěných UoZ v rámci SÚPM 
(k velmi výraznému poklesu naopak došlo již v roce 2019, kdy byla změněna pravidla poskytování 
příspěvků; viz směrnice GŘ č. 4/2019). Zdroj dat: MPSV, 2021.  
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Závěr: problémy a podněty  

Rozhovory ukázaly, že Úřad práce ČR byl schopen pružně reagovat na krizovou 

situaci tak, aby byla zachována jeho funkčnost a plněna jeho role v oblasti zaměst-

nanosti. Vzniklá situace urychlila procesy digitalizace, rozvoje komunikace prostřednic-

tvím nových informačních a komunikačních technologií a nových forem práce. Ukázalo 

se, že při technickém zajištění lze řadu agend efektivně vykonávat z domova, což může 

být inspirací pro slaďování rodiny a zaměstnání. V krizovém období byl úřad schopen 

mobilizovat lidské zdroje a zefektivnit komunikaci mezi jednotlivými úrovněmi řízení.  

Nestandardní podmínky tak daly podnět k rozvoji potenciálu ÚP ČR a uvedly 

v život řadu inovací. Současně se ovšem ukázaly některé (i dlouhodobější) problémy 

a limity efektivního plnění jeho role v těchto ztížených podmínkách. Byla například 

akcentována potřeba větší decentralizace rozhodování, které umožňuje reagovat 

na nové situace ve specifických regionálních i lokálních podmínkách; to je možné 

zejména v agendách, kde existují obecnější legislativní rámce. Jako potřebné se také 

ukazuje do budoucna zkvalitňovat informační systém, mj. zjednodušením, rozšířením 

a propojením různých agend. V oblasti zprostředkování a poradenství se jako zcela 

zásadní problém v době pandemie ukázalo omezení osobních kontaktů s UoZ. Při 

přechodu na online formy se totiž negativně projevila chybějící připravenost části klientů 

ÚP v této oblasti, podobně jako omezení ÚP ČR v tomto směru (technika, software, 

schopnosti pracovníků je využívat). Technické problémy se postupně dařilo překonávat 

a pracovníci ÚP ČR dokázali se značnou částí klientů nahrazovat osobní styk různými 

alternativními způsoby, připraveny byly také sady informací a prezentací k různým 

poradenským tématům (sebeprezentace, životopis, oddlužení ad.). Nebyly ovšem 

zajištěny dobré vzdělávací či alespoň poradenské aktivity, které by klienty vedly 

ke schopnosti využívat elektronickou formu komunikace. Zlepšení a využití nových 

forem komunikace s klienty představuje pro ÚP ČR výzvu do budoucna: zachování 

distanční komunikace s částí klientů totiž mimo jiné může uvolnit prostor pro individuální 

práci se znevýhodněnými klienty, včetně zahrnutí prvků sociální práce (např. v rámci 

projektu PDU).    

„Prostě určité agendy by mohly být vykonávány online a podobně. Takže by se 
dala obohatit sociální práce – jádrovou sociální práci nemůžeme ve stávajících 
podmínkách vykonávat, pouze jako doplněk k dávkové práci. Protože když máte 

xxxtisíce klientů, a přitom stávající personální obsazení, to nelze. Ale výběrově se 
o to snažíme.“  

V této souvislosti byla také diskutována potřeba větší flexibility ve využití nástrojů 

APZ, například právě u projektu PDU. Jednak bylo poukazováno na to, že součástí 

podpory tvorby míst v soukromém i veřejném sektoru by měl být i mentoring a dohled 

v období po zařazení na pracovní místo, jednak pružnost v pohybu uchazečů mezi VPP 

a SÚPM, a to oběma směry, podle posunů v individuální situaci uchazečů. 

Z řady důvodů došlo během pandemie k posílení práce s motivovanými klienty, 

a naopak k útlumu přímé práce s uchazeči, kteří motivaci k práci postrádají. Vůči těmto 

skupinám bývá typicky volen postup intenzivnějšího zprostředkování a tlak v podobě 

hrozby sankcí (s využitím IAP). Ve sledovaném období pandemie byl nicméně tento 

přístup potlačen. V důsledku omezení kontaktů a snížení tlaků na nemotivované klienty 

tak patrně poklesla účast této kategorie uchazečů o zaměstnání v programech APZ. 

V obecné perspektivě dopady pandemie pravděpodobně prohloubily rozdíl mezi hůře 

zaměstnatelnými a méně motivovanými uchazeči o zaměstnání, a běžnou klientelou ÚP 

ČR. Právě s ohledem na diferencované dopady pandemie, zejména na hůře zaměstna-

telné a méně motivované skupiny uchazečů, bylo v rozhovorech upozorněno na potřebu 
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zintenzivnění terénních sociálních služeb v některých regionech, především v sociálně 

vyloučených lokalitách. Takové intenzivnější terénní služby by měly podle některých 

vyjádření vést k přijetí komplexněji pojatých individuálních akčních plánů, jež by 

podmiňovaly poskytování dávek v nezaměstnanosti nebo dávek hmotné nouze. Úřad 

práce by měl přitom sehrát silnější koordinační roli ve vztahu k sociálním službám, 

zejména preventivním, a také více spolupracovat se školami. 

V souvislosti s omezením kontaktů a přijímáním podání bez osobního styku 

narostla na pracovištích ÚP ČR administrativa (mj. došetřování údajů), nehledě 

na hlavní prioritu, jež odčerpala značnou pracovní kapacitu, a to nový program Antivirus. 

Na druhou stranu právě nutnost rychlé administrace programu Antivirus podtrhla 

problém, na který zaměstnanci ÚP ČR poukazují již delší dobu. Jde především o značný 

rozsah neproduktivních administrativních činností v podobě přepisování dat do mnoha 

formulářů a tabulek, ačkoliv by tato data bylo možné získat přímo ze systému. Byl 

akcentován narůstající význam odbourání takových činností pro zefektivnění činnosti ÚP 

ČR („...je to neproduktivní, naprosto zbytečná činnost. Tohle kdyby na Antiviru nikdo 

nevyloučil, tak v životě neproplatíme ani korunu. Prostě proto, že by se to zaseklo hned 

na začátku.“).   

Pracovníci ÚP ČR dále komentovali řadu dalších doprovodných aspektů fungování 

v krizovém režimu. Někteří například akcentovali význam rozpracování pracovních 

postupů pro pracovníky úřadu práce na různých pozicích, zejména pro zastupující a nové 

zaměstnance, a ocenili materiály zpracované v projektu EFES (komentovali ovšem, 

že tyto materiály nezahrnují zatím všechny agendy).  

Obecněji byl zaznamenán negativní dopad v tom, že v období pandemie došlo ke 

ztrátě tempa úpravy různých metodických postupů a navíc i k omezení tak potřebného 

– i v běžných podmínkách špatně dostupného – odborného školení pracovníků. Nově 

pociťovaná a neuspokojená byla potřeba školení v práci s daty a v elektronických for-

mách komunikace s uchazeči. Jiným dlouhodobějším problémem, který v době pande-

mie ještě nabyl na významu, byla nestabilita pracovníků zaměstnaných na projektech. 

Bylo vyjádřeno přesvědčení o potřebě posílit stabilitu těchto pracovních pozic, resp. 

udržet kvalifikované pracovníky. 

Zkušenost s fungováním služeb zaměstnanosti v období nestandardních podmí-

nek zapříčiněných rozvojem pandemie zkomplikovala činnost ÚP ČR, ale nepřinesla 

zásadní omezení v práci s uchazeči o zaměstnání a při realizaci nástrojů APZ. Současně 

tato zkušenost dala vzniknout řadě inovací s potenciálem jejich využití do budoucna 

ve vztahu k silným stránkám i slabinám, jež se výrazněji projevily.    
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2. Cílenost programů APZ v letech 2019 a 2020  

Aktivní politika trhu práce v ČR prochází již několik let obdobím útlumu rozsahu 

jednotlivých opatření jak ve vztahu k počtu účastníků, tak ve vztahu k objemu 

investovaných prostředků. Tento trend do jisté míry souvisí s ekonomickým rozvojem 

a stabilní příznivou situací na trhu práce, která trvala do roku 2019 a která nevyžadovala 

masivnější nasazení nástrojů APZ. V roce 2019 současně rozsah opatření APZ 

významněji poklesl v důsledku ukončování programů financovaných z evropských 

prostředků (MPSV 2020). Rok 2020 je poznamenaný dalším pozvolným útlumem aktivní 

politiky trhu práce ve prospěch realizace programu Antivirus. Zřejmě právě díky němu 

se podařilo v české ekonomice i v době pandemie zachovat většinu pracovních míst 

a důsledky covidové krize se tak na český trh práce v roce 2020 promítaly jen pozvolna, 

navíc oborově a regionálně diferencovaně (Grossmann a Münich, 2020). 

V následující kapitole nahlédneme rozsah a cílenost klíčových opatření aktivní 

politiky trhu práce v obou uvedených obdobích. Cílem je zjistit, zda se měnila struktura 

účastníků těchto opatření v období ekonomické konjunktury (2019) a covidové krize 

(2020). Předpokládáme totiž, že klesající rozsah APZ v roce 2020 spojený s mírným 

růstem nezaměstnanosti v důsledku pandemie a přetrvávajícím silným zastoupením 

znevýhodněných skupin v nezaměstnanosti mohl ovlivnit cílenost programů aktivní 

politiky trhu práce a tím i jejich výsledky a efekty. Zajímají nás tři, respektive čtyři 

nástroje, které jsou dlouhodobě pilíři aktivní politiky trhu práce v ČR: rekvalifikace 

(v členění na zvolené a standardní), veřejně prospěšné práce a společensky účelná 

pracovní místa. 

Při hodnocení cílenosti opatření postupujeme obdobně jako v předchozích 

analýzách. Základní soubor nezaměstnaných tvoří uchazeči, kteří byli v evidenci 

nezaměstnaných na začátku sledovaného období (tj. k 1. 1. každého roku) a současně 

ti, kteří se během sledovaných let na úřadu práce zaregistrovali. Vytváříme tak širokou 

skupinu nezaměstnaných, kteří měli v průběhu roku 2019 a 2020 potenciálně možnost 

vstoupit do programů aktivní politiky zaměstnanosti (což se jeví jako velmi významné 

zejména v případě rekvalifikací, jejichž účastníky jsou ve velké míře právě uchazeči, 

kteří se registrují na úřadu práce během roku; srov. Hora et al., 2020). Mezi účastníky 

zařazujeme ty, kteří do programů nově vstoupili v roce 2019 a 2020 a sledujeme jejich 

základní sociodemografické charakteristiky (pohlaví, vzdělání, věk, zdravotní stav, 

opakování a kumulovanou délku nezaměstnanosti). Zastoupení jednotlivých sociodemo-

grafických skupin mezi účastníky pak porovnáváme i k zastoupení stejných skupin mezi 

nezaměstnanými (index cílenosti).  

Situační analýzy MPSV naznačují, že v období pandemie začal narůstat podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných, současně přetrval z předcházejícího období relativně 

vysoký podíl osob s nízkou kvalifikací v evidenci (MPSV, 2020; MPSV, 2021). Obě 

skupiny nezaměstnaných proto v naší analýze rozebereme podrobněji a ukážeme 

struktury dlouhodobě nezaměstnaných a nízkokvalifikovaných účastníků v opatřeních 

APZ v letech 2019 a 2020.  

 

Rozsah opatření APZ 

Rozsah aktivní politiky trhu práce dlouhodobě není v ČR příliš velký, což souvisí 

s celkovou strategií politiky zaměstnanosti stejně jako s relativně příznivými podmín-

kami na trhu práce. Jak ukazuje tabulka č. 2.1, počty účastníků hodnocených opatření 

dále klesaly i v období let 2019 a 2020 (s výjimkou SÚPM). Tabulka také naznačuje 
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klesající počet dlouhodobě nezaměstnaných a nízkokvalifikovaných osob zařazovaných 

do programů (opět s výjimkou SÚPM). Je z ní patrné, že dlouhodobě nezaměstnaní 

ve všech sledovaných letech nejčastěji procházejí programem podpory dotovaných míst 

v soukromém sektoru, zatímco lidé s nízkou kvalifikací získávají podporu převážně 

prostřednictvím veřejně prospěšných prací. Zároveň se ukazuje, že podíl nízkokvali-

fikovaných v opatřeních APZ trvale roste, částečně vlivem změn struktury nezaměstna-

ných a větší cíleností některých opatření (VPP, SÚPM) k této skupině uchazečů. 

 

Tabulka č. 2.1 Počty a podíly účastníků opatření APZ v letech 2019 a 2020 

 Zvolená R Zabezp. R VPP SÚPM 

Všichni účastníci 

2016 6 785 10 376 15 882 15 029 

2019 3 162 3 625 8 534 3 042 

2020 2 635 2 421 7 192 3 272 

Dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 12 měsíců) 

2014 
(% všech účastníků) 

1 232 
(20,7) 

7 048 
(32,9) 

3 273 
(19,6) 

8 789 
(30,4) 

2019 
(% všech účastníků) 

506 
(16) 

1 057 
(29,2) 

1 671 
(19,6) 

1 435 
(47,2) 

2020 
(% všech účastníků) 

291 
(11) 

680 
(28,1) 

1 485 
(20,6) 

1 490 
(45,5) 

Nízkokvalifikovaní (nejvýše ZŠ) 

2015 
(% všech účastníků) 

1 406 
(12) 

2 164 
(13,8) 

8 817 
(36,9) 

5 112 
(11) 

2019 
(% všech účastníků) 

483 
(15,3) 

644 
(17,8) 

4 259 
(49,9) 

524 
(17,2) 

2020 
(% všech účastníků) 

355 
(13,5) 

387 
(16) 

3 493 
(48,6) 

630 
(19,3) 

Pozn.:  Údaje o počtu účastníků SÚPM jsou za rok 2017. 

Zdroj: data OKpráce 2014–2020 
 
 

Zvolené rekvalifikace 

V souvislosti s celkově nižším rozsahem APZ poklesl mezi lety 2019 a 2020 i počet 

účastníků zvolených rekvalifikací, a to téměř o pětinu. Přesto je patrný sílící důraz 

na tento typ rekvalifikačních programů – ve sledovaných letech jimi prošla téměř 

polovina všech účastníků rekvalifikací (pro srovnání, v roce 2016 to bylo 39 % a v roce 

2014 28 %).  

Zvolené rekvalifikace (tabulka č. 2.2) v roce 2020 nejčastěji směřovaly k lidem 

s vyšším vzděláním (index cílenosti na maturanty 1,40 a na osoby s VoŠ nebo VŠ 1,50), 

spíše ve středním věku (nejčastěji 30 až 49 let, indexy cílenosti v průměru 1,30), 

s celkově nižší délkou předchozí nezaměstnanosti (index cílenosti na osoby s maximálně 

jednou předchozí evidencí 1,31) a bez zdravotních problémů13 (jejich podíl dosáhl 

82,7 %).  

Ukazuje se, že zvolené rekvalifikace dlouhodobě patří k programům, jimiž 

procházejí především uchazeči s lepšími charakteristikami, a tedy i pracovními 

vyhlídkami. Tento trend v roce 2020 ještě zesílil. Došlo tak k výraznějšímu poklesu 

cílenosti na osoby se zdravotními problémy (zdravotně znevýhodněné i částečně a plně 

                                                                 
13  Je však třeba upozornit, že osoby se zdravotními problémy často procházejí tzv. pracovní rehabilitací, jejíž 

součástí bývá i rekvalifikace. 
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invalidní osoby), k přesunu cílenosti z maturantů na osoby s VoŠ nebo VŠ a k většímu 

zacílení na krátkodobě nezaměstnané (do 3 měsíců). Současně byli do programu častěji 

zařazováni lidé ve věku 20 až 34 let, zatímco podíl osob nad 55 let a cílenost zvolených 

rekvalifikací na tuto skupinu poklesla. Lze předpokládat, že u programu zvolených 

rekvalifikací dochází ve větší míře než u jiných opatření k tzv. samovýběru 

motivovanějších uchazečů, nicméně právě ten je častěji spojen s rizikem mrtvé váhy. 

 

Tabulka č. 2.2 Struktura účastníků a cílenost zvolených rekvalifikací v letech 

2019 a 2020 

 2019 2020 

podíl 
účast. 

zvol. rek. 
(a) 

podíl 
nezam. 

(b) 

index 
cílenosti 
zvol. rek. 
(a)/(b) 

podíl 
účast. 

zvol. rek. 
(c) 

podíl 
nezam. 

(d) 

index 
cílenosti 
zvol. rek. 
(c)/(d) 

POHLAVÍ 

Ženy 56,1 50,4 1,11 51,5 49,3 1,04 

Muži 43,9 49,6 0,89 48,5 50,7 0,96 

VZDĚLÁNÍ 

Základní 15,3 26,1 0,59 13,5 25,1 0,54 

Středošk. bez mat. 30,6 36,4 0,84 32 36,7 0,87 

Středošk. s mat.  39,2 26 1,51 37,6 26,9 1,40 

Vyšší odb. a VŠ 15 11,5 1,30 16,9 11,3 1,50 

Neuvedeno 0 0 0,00 0 0 0,00 

VĚK 

15–19 let 0,8 4 0,20 2,2 6,6 0,33 

20–24 let 8,6 11,3 0,76 10,9 10,7 1,02 

25–29 let 11,4 12,8 0,89 12,8 12 1,07 

30–34 let 12,2 11 1,11 14,1 10,7 1,32 

35–39 let 14,9 10,7 1,39 12,8 10,7 1,20 

40–44 let  15,5 11,6 1,34 15,2 11,9 1,28 

45–49 let  13,7 10,3 1,33 13,5 10,6 1,27 

50–54 let  11,5 9,5 1,21 11 9,8 1,12 

55–59 let  9 10,5 0,86 6,4 10,8 0,59 

Nad 60 let 2,2 8,4 0,26 1,1 6,2 0,18 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Dobrý 75,6 71,3 1,06 82,7 73 1,13 

Zdravotní omezení, 
znevýhod. 

14,5 15,4 0,94 10 14,3 0,70 

Částečná invalidita (I. st.) 6,4 7,4 0,86 4,1 6,4 0,64 

Plná invalidita (II. a III. st.) 2,4 3,9 0,62 1,4 3,2 0,44 

Neuvedeno 1,1 2 0,55 1,8 3,1 0,58 

POČET PŘEDCHOZÍCH EV. 

Jen sledovaná ev. 18,8 19,9 0,94 22,4 25,5 0,88 

1 předchozí ev. 15,8 14 1,13 17,5 13,4 1,31 

2 předchozí ev. 15,1 12,3 1,22 12,4 11,7 1,06 

3 předchozí ev. 12,7 10,6 1,20 12,6 10 1,26 

4 předchozí ev. 9,6 8,8 1,09 8,2 8,2 1,00 

5 předchozích ev. 7,2 7,2 1,00 7,1 6,7 1,06 

6+ předchozích ev. 20,8 27,1 0,77 19,8 24,5 0,81 
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pokračování tabulky 

 2019 2020 

podíl 
účast. 

zvol. rek. 
(a) 

podíl 
nezam. 

(b) 

index 
cílenosti 
zvol. rek. 
(a)/(b) 

podíl 
účast. 

zvol. rek. 
(c) 

podíl 
nezam. 

(d) 

index 
cílenosti 
zvol. rek. 
(c)/(d) 

CELK. DÉLKA PŘEDCH. EV. 

Bez předch. ev. 18,8 19,9 0,94 22,4 25,5 0,88 

Krátkod. ev. (do 3 m.) 8,6 7,7 1,12 9,6 7,1 1,35 

Středněd. ev. (3–12 m.) 23,3 17,2 1,35 22,2 16,4 1,35 

Dlouhod. ev. (12+ m.) 49,3 55,2 0,89 45,8 51 0,90 

Celkem (počet) 3 162 575 815 x 2 635  592 845 x 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Zabezpečované rekvalifikace  

Rozsah standardních rekvalifikací je dlouhodobě utlumován ve prospěch 

rekvalifikací zvolených. Souvisí to patrně jak s celkovou situací na trhu práce (kdy jsou 

některé rekvalifikace úzce profilované na konkrétní profesi a realizují se jen v malém 

měřítku), tak i s nepružností režimu veřejných zakázek, kterému realizace standardních 

rekvalifikačních programů podléhá. V roce 2020 tvořily tyto programy necelou polovinu 

všech rekvalifikací a počet jejich účastníků mezi lety 2019 a 2020 poměrně výrazně 

poklesl (o více než třetinu). 

Nejčastěji do nich v roce 2020 vstupovaly ženy (65,8 % a index cílenosti 1,33), 

osoby nad 50 let (např. ve věkové kategorii 50 až 55 let index cílenosti 1,68), lidé se 

zdravotními problémy (u všech tří kategorií zdravotních problémů index cílenosti vyšší 

než 1,3) a uchazeči se střední nebo delší dobou předchozí kumulované nezaměstnanosti. 

V porovnání se zvolenými rekvalifikacemi je tak zřejmé, že tento typ programu směřuje 

častěji k uchazečům s většími bariérami v přístupu na pracovní trh.  

Při porovnání cílenosti v obou sledovaných letech (tabulka č. 2.3) se ukazuje, že 

struktura účastníků zabezpečovaných rekvalifikací zůstává víceméně stabilní a 

neměnná. Přesto se v cílenosti projevily drobné výkyvy. V roce 2020 byly standardní 

zabezpečované rekvalifikace o něco více zaměřeny na plně invalidní uchazeče a velmi 

mladé nezaměstnané (15 až 19 let), kteří jsou v tomto programu tradičně 

podhodnoceni. Projevil se i nárůst cílenosti na krátkodobě nezaměstnané, současně se 

však mírně zvýšila i cílenost na osoby se čtyřmi a více evidencemi. 

 

Tabulka č. 2.3 Struktura účastníků a cílenost zabezpečovaných rekvalifikací 

v letech 2019 a 2020 

 2019 2020 

podíl účast. 

zabezp. rek. 

(a) 

podíl 

nezam. 

(b) 

index cílenosti 

zabezp. rek. 

(a)/(b) 

podíl účast. 

zabezp. rek. 

(c) 

podíl 

nezam. 

(d) 

index cílenosti 

zabezp. rek. 

(c)/(d) 

POHLAVÍ 

Ženy 68,3 50,4 1,36 65,8 49,3 1,33 

Muži 31,7 49,6 0,64 34,2 50,7 0,67 

VZDĚLÁNÍ 

Základní 17,8 26,1 0,68 16 25,1 0,64 

Středošk. bez mat. 34,6 36,4 0,95 34,3 36,7 0,93 
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pokračování tabulky 

 2019 2020 

podíl účast. 

zabezp. rek. 

(a) 

podíl 

nezam. 

(b) 

index cílenosti 

zabezp. rek. 

(a)/(b) 

podíl účast. 

zabezp. rek. 

(c) 

podíl 

nezam. 

(d) 

index cílenosti 

zabezp. rek. 

(c)/(d) 

Středošk. s mat.  35,8 26 1,38 38,8 26,9 1,44 

Vyšší odb. a VŠ 11,8 11,5 1,03 10,9 11,3 0,96 

Neuvedeno 0 0 0,00 0 0 0,00 

VĚK 

15–19 let 0,9 4 0,23 2,1 6,6 0,32 

20–24 let 5,2 11,3 0,46 5,2 10,7 0,49 

25–29 let 7,7 12,8 0,60 8,3 12 0,69 

30–34 let 10 11 0,91 8,1 10,7 0,76 

35–39 let 11,9 10,7 1,11 11,4 10,7 1,07 

40–44 let  13,8 11,6 1,19 13,9 11,9 1,17 

45–49 let  12,6 10,3 1,22 13,3 10,6 1,25 

50–54 let  15,5 9,5 1,63 16,5 9,8 1,68 

55–59 let  17,1 10,5 1,63 17,2 10,8 1,59 

Nad 60 let 5,4 8,4 0,64 4,1 6,2 0,66 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Dobrý 59,6 71,3 0,84 62,5 73 0,86 

Zdravotní omezení, 

znevýhod. 
24,4 15,4 1,58 22,7 14,3 1,59 

Částečná invalidita 

(I. st.) 
10,5 7,4 1,42 9 6,4 1,41 

Plná invalidita (II. 
a III. st.) 

4,5 3,9 1,15 4,3 3,2 1,34 

Neuvedeno 1,1 2 0,55 1,5 3,1 0,48 

POČET PŘEDCHOZÍCH EV. 

Jen sledovaná ev. 11,9 19,9 0,60 15,9 25,5 0,62 

1 předchozí ev. 13,8 14 0,99 13 13,4 0,97 

2 předchozí ev. 14,4 12,3 1,17 12,9 11,7 1,10 

3 předchozí ev. 13,9 10,6 1,31 12,3 10 1,23 

4 předchozí ev. 9,4 8,8 1,07 11,7 8,2 1,43 

5 předchozích ev. 9,1 7,2 1,26 8,6 6,7 1,28 

6+ předchozích ev. 27,5 27,1 1,01 25,6 24,5 1,04 

CELK. DÉLKA PŘEDCH. EV. 

Bez předch. ev. 11,9 19,9 0,60 15,9 25,5 0,62 

Krátkod. ev. (do 3 m.) 5,8 7,7 0,75 6,9 7,1 0,97 

Středněd. ev. (3–12 
m.) 

17,2 17,2 1,00 16,5 16,4 1,01 

Dlouhod. ev. (12+ m.) 65,1 55,2 1,18 60,8 51 1,19 

Celkem (počet) 3 625 575 815 x 2 421 592 845 x 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Veřejně prospěšné práce  

Program VPP zaznamenal meziroční pokles počtu účastníků o celou čtvrtinu. 

V obou sledovaných letech se jich nejčastěji účastnily osoby bez vzdělání, nad 50 let 
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a dlouhodobě nezaměstnané (ve všech případech byl index cílenosti VPP v roce 2020 

blízko nebo i vyšší než hodnota 2).  

Oproti roku 2019 byla v cílenosti VPP v roce 2020 patrná zřetelná tendence 

umísťovat do nich znevýhodněné uchazeče ještě výrazně více. Výrazně se zvýšila cílenost 

VPP na starší osoby (nad 50 let – z 1,53 na 1,74) a také na opakovaně nezaměstnané 

(6 a více evidencí – nárůst z 2,09 na 2,38. Silnější bylo také zaměření na uchazeče 

v prvním stupni invalidity (nárůst indexu cílenosti z 1,61 na 1,73). Naopak pokleslo 

zacílení VPP na velmi mladé uchazeče (15 až 19 let – z 0,58 na 0,33), kteří jsou 

v programu VPP stejně jako v programu zabezpečovaných rekvalifikací dlouhodobě 

početně podhodnoceni (vzhledem k nízkému věku a často i nízkému vzdělání 

a nedostatku praktických zkušeností se totiž u této cílové skupiny jeví jako prospěšnější 

především projekty, které nabízejí širší komplex služeb v oblasti zaměstnanosti, včetně 

individuálního poradenství). 

 

Tabulka č. 2.4 Struktura účastníků a cílenost VPP v letech 2019 a 2020 

 2019 2020 

podíl 
účast. VPP 

(a) 

podíl 
nezam. 

(b) 

index 
cílenosti 

VPP 
(a)/(b) 

podíl 
účast. VPP 

(c) 

podíl 
nezam. 

(d) 

index 
cílenosti 

VPP 
(c)/(d) 

POHLAVÍ 

Ženy 48,7 50,4 0,97 48,4 49,3 0,98 

Muži 51,3 49,6 1,03 51,6 50,7 1,02 

VZDĚLÁNÍ 

Základní 49,9 26,1 1,91 48,6 25,1 1,94 

Středošk. bez mat. 41,6 36,4 1,14 43,3 36,7 1,18 

Středošk. s mat.  7,5 26 0,29 7,3 26,9 0,27 

Vyšší odb. a VŠ 0,9 11,5 0,08 0,8 11,3 0,07 

Neuvedeno 0 0 0,00 0 0 0,00 

VĚK 

15–19 let 2,3 4 0,58 2,2 6,6 0,33 

20–24 let 3,2 11,3 0,28 3,4 10,7 0,32 

25–29 let 5,7 12,8 0,45 4,9 12 0,41 

30–34 let 7,3 11 0,66 6,7 10,7 0,63 

35–39 let 8,9 10,7 0,83 8,8 10,7 0,82 

40–44 let  11,2 11,6 0,97 11,7 11,9 0,98 

45–49 let  11,7 10,3 1,14 12 10,6 1,13 

50–54 let  14,5 9,5 1,53 17,1 9,8 1,74 

55–59 let  21 10,5 2,00 21,9 10,8 2,03 

Nad 60 let 14 8,4 1,67 11,3 6,2 1,82 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Dobrý 55,8 71,3 0,78 58,7 73 0,80 

Zdravotní omezení, 

znevýhod. 
26,4 15,4 1,71 25,2 14,3 1,76 

Částečná invalidita (I. st.) 11,9 7,4 1,61 11,1 6,4 1,73 

Plná invalidita (II. a III. st.) 5,7 3,9 1,46 4,8 3,2 1,50 

Neuvedeno 0,3 2 0,15 0,3 3,1 0,10 

POČET PŘEDCHOZÍCH EV. 

Jen sledovaná ev. 3,8 19,9 0,19 4,4 25,5 0,17 
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pokračování tabulky 

 2019 2020 

podíl 
účast. VPP 

(a) 

podíl 
nezam. 

(b) 

index 
cílenosti 

VPP 
(a)/(b) 

podíl 
účast. VPP 

(c) 

podíl 
nezam. 

(d) 

index 
cílenosti 

VPP 
(c)/(d) 

1 předchozí ev. 5,3 14 0,38 5 13,4 0,37 

2 předchozí ev. 6,5 12,3 0,53 6,4 11,7 0,55 

3 předchozí ev. 9 10,6 0,85 8,1 10 0,81 

4 předchozí ev. 9,3 8,8 1,06 8,7 8,2 1,06 

5 předchozích ev. 9,4 7,2 1,31 9 6,7 1,34 

6+ předchozích ev. 56,7 27,1 2,09 58,4 24,5 2,38 

CELK. DÉLKA PŘEDCH. EV. 

Bez předch. ev. 3,8 19,9 0,19 4,4 25,5 0,17 

Krátkod. ev. (do 3 m.) 1,5 7,7 0,19 1,6 7,1 0,23 

Středněd. ev. (3–12 m.) 5,4 17,2 0,31 5,3 16,4 0,32 

Dlouhod. ev. (12+ m.) 89,3 55,2 1,62 88,7 51 1,74 

Celkem (počet) 8 534 575 815 x 7 192  592 845 x 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Společensky účelná pracovní místa  

Program podpory tvorby pracovních míst v soukromém sektoru byl v roce 2020 

jediným opatřením, jehož rozsah měřený počtem účastníků meziročně vzrostl, a to 

o 7,5 p.b. V obou sledovaných letech byl zaměřen převážně na ženy (dvě třetiny všech 

účastníků a index cílenosti 1,3), osoby ve věku 20 až 24 let (index cílenosti 1,17, 

respektive 1,21) a současně i nezaměstnané ve vyšším věku (index cílenosti na osoby 

50 až 54 let 1,20, respektive 1,35, a na osoby nad 60 let v obou letech 1,52). Ostatní 

sociodemografické skupiny účastníků byly v tomto programu zastoupeny víceméně 

rovnoměrně. 

Podobně jako u VPP můžeme i u programu SÚPM pozorovat tendenci k častějšímu 

umísťování osob více znevýhodněných, avšak v jiných ohledech (charakteristikách). 

Zatímco v případě VPP šlo o zvýšení cílenosti na starší, opakovaně nezaměstnané 

a invalidní osoby, v případě SÚPM byli častěji zařazováni uchazeči v nižším věku, jejichž 

klíčovým znevýhodněním je nedostatek praxe (zřetelné je to především u velmi mladých 

nezaměstnaných ve věkové skupině 15 až 19 let, kde cílenost vzrostla z 0,28 na 0,89) 

a lidé s nízkým vzděláním (došlo k přesunu cílenosti programu SÚPM z maturantů 

a vysokoškoláků na osoby se základním vzděláním, což odpovídá právě zvýšené cílenosti 

na mladé lidi ve věku 15 až 19 let). Ve struktuře účastníků SÚPM byl zřejmý i posun 

směrem k většímu zaměření na opakovaně nezaměstnané a uchazeče se zdravotními 

problémy. 
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Tabulka č. 2.5 Struktura účastníků a cílenost SÚPM v letech 2019 a 2020 

 2019 2020 

podíl 
účast. 
SÚPM 

(a) 

podíl 
nezam. 

(b) 

index 
cílenosti 

SÚPM 
(a)/(b) 

podíl 
účast. 
SÚPM 

(c) 

podíl 
nezam. 

(d) 

index 
cílenosti 

SÚPM 
(c)/(d) 

POHLAVÍ 

Ženy 66,5 50,4 1,32 64,1 49,3 1,30 

Muži 33,5 49,6 0,68 35,9 50,7 0,71 

VZDĚLÁNÍ 

Základní 17,2 26,1 0,66 19,3 25,1 0,77 

Středošk. bez mat. 33,3 36,4 0,91 33,8 36,7 0,92 

Středošk. s mat.  36,3 26 1,40 35 26,9 1,30 

Vyšší odb. a VŠ 13,2 11,5 1,15 11,9 11,3 1,05 

Neuvedeno 0 0 0,00 0 0 0,00 

VĚK 

15–19 let 1,1 4 0,28 5,9 6,6 0,89 

20–24 let 13,2 11,3 1,17 12,9 10,7 1,21 

25–29 let 11,2 12,8 0,88 9,7 12 0,81 

30–34 let 8,8 11 0,80 7,4 10,7 0,69 

35–39 let 12 10,7 1,12 10,1 10,7 0,94 

40–44 let  12,2 11,6 1,05 11,2 11,9 0,94 

45–49 let  7,3 10,3 0,71 8,2 10,6 0,77 

50–54 let  11,4 9,5 1,20 13,2 9,8 1,35 

55–59 let  16 10,5 1,52 16,4 10,8 1,52 

Nad 60 let 6,7 8,4 0,80 5 6,2 0,81 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Dobrý 61,9 71,3 0,87 64,2 73 0,88 

Zdravotní omezení, 

znevýhod. 
20,2 15,4 1,31 20,6 14,3 1,44 

Částečná invalidita (I. 

st.) 
11,3 7,4 1,53 9,1 6,4 1,42 

Plná invalidita (II. a III. 
st.) 

5 3,9 1,28 4,4 3,2 1,38 

Neuvedeno 1,5 2 0,75 1,7 3,1 0,55 

POČET PŘEDCHOZÍCH EV. 

Jen sledovaná ev. 20,9 19,9 1,05 23,6 25,5 0,93 

1 předchozí ev. 16,4 14 1,17 14,3 13,4 1,07 

2 předchozí ev. 13,9 12,3 1,13 13 11,7 1,11 

3 předchozí ev. 10,6 10,6 1,00 11,2 10 1,12 

4 předchozí ev. 9,6 8,8 1,09 9,4 8,2 1,15 

5 předchozích ev. 8,4 7,2 1,17 6,8 6,7 1,01 

6+ předchozích ev. 20,3 27,1 0,75 21,7 24,5 0,86 

CELK. DÉLKA PŘEDCH. EV. 

Bez předch. ev. 20,9 19,9 1,05 23,6 25,5 0,93 

Krátkod. ev. (do 3 m.) 7,3 7,7 0,95 6,4 7,1 0,90 

Středněd. ev. (3–12 m.) 16,5 17,2 0,96 15,5 16,4 0,95 

Dlouhod. ev. (12+ m.) 55,3 55,2 1,00 54,6 51 1,07 

Celkem (počet) 3 042 575 815 x 3 272  592 845 x 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 
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Dlouhodobě nezaměstnaní v programech APZ  

Dlouhodobá nezaměstnanost patří k palčivým problémům českého trhu práce, 

neboť určitý podíl nezaměstnaných zůstává v registru úřadu práce navzdory 

ekonomickému oživení a příznivým podmínkám na pracovním trhu. Dlouhodobě 

nezaměstnaní vyžadují pozornost a intenzivní individuální péči ze strany úřadu práce, 

která však není s ohledem na nejrůznější okolnosti vždy snadná (viz kap. 1). Z hlediska 

uplatnění na trhu práce se umístění dlouhodobě evidovaných uchazečů do opatření 

aktivní politiky trhu práce jeví jako účelné, neboť zvyšuje jejich motivaci i pracovní a 

sociální kompetence a v řadě případů přispívá v delší časové perspektivě k odchodu 

z registru nezaměstnaných (srov. Hora et al., 2018).  

V roce 2019 vstoupilo do některého ze sledovaných opatření APZ celkem 4 669 

uchazečů s aktuální předprogramovou evidencí delší než 12 měsíců, přičemž největší 

podíl z nich (35,8 %) tvořili uchazeči, kteří byli umístěni do programu VPP (tabulka č. 

2.6). V roce 2020 počet dlouhodobě nezaměstnaných účastníků programů, podobně 

jako celkový počet všech účastníků, poklesl, a to na 3 946 osob. Nejvyšší mediánovou 

délku aktuální nezaměstnanosti vykázali účastníci SÚPM, zatímco nejkratší mediánovou 

délku najdeme u účastníků zvolených rekvalifikací. 

 

Tabulka č. 2.6 Struktura účastníků programů APZ v roce 2019 a 2020 podle 

délky aktuální předprogramové evidence 

Délka nezam. před 
nástupem do programu 

Počet účastníků 2019 Počet účastníků 2020 

Zv. R Zab. R VPP SÚPM Zv. R Zab. R VPP SÚPM 

Krátkodobá (0–90 dnů) 1 062 967 2 310 92 989 493 1 873 155 

Střednědobá (91–365 
dnů) 

1 984 2 105 7 602 1 788 1 614 1 517 6 822 2 039 

Dlouhodobá (366 a více 
dnů) 

506 1 057 1 671 1 435 291 680 1 485 1 490 

Celkem 3 552 4 129 11 583 3 315 2 894 2 690 10 180 3 684 

Průměrná délka nez. 240,85 394,66 255,15 547,36 188,82 340,34 219,19 444,17 

Mediánová délka nez 141 194 153 317 129 215 153 306 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Dlouhodobě nezaměstnaní přitom nejčastěji procházeli dvěma typy programů, 

a sice VPP (37,6 % všech dlouhodobě nezaměstnaných účastníků) a SÚPM (37,8 % 

všech dlouhodobě nezaměstnaných účastníků). Právě zmíněné programy VPP a SÚPM 

navíc nevykázaly v cílenosti na různé skupiny dlouhodobě nezaměstnaných meziročně 

výraznější změny a struktura jejich účastníků byla velmi podobná (tabulky č. 2.7 a 2.8). 

Oba programy byly v obou sledovaných letech zaměřeny především na starší uchazeče 

(lidé nad 50 let tvořili zhruba polovinu účastníků VPP a 45 % účastníků SÚPM) a osoby 

se zdravotními problémy (ačkoliv jejich podíl v obou programech meziročně mírně 

poklesl, byl zhruba 50 % v roce 2019 a 47 % v roce 2020). Program VPP pak cílil výrazně 

i na uchazeče bez kvalifikace (opět téměř polovina všech dlouhodobě nezaměstnaných 

účastníků), zatímco program SÚPM častěji navštěvovaly ženy (téměř dvě třetiny všech 

dlouhodobě nezaměstnaných účastníků v obou sledovaných letech). 
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Tabulka č. 2.7 Dlouhodobě nezaměstnaní: struktura účastníků VPP v letech 

2019 a 2020 

 2019 2020 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

POHLAVÍ 

Ženy 906 54,2 791 53,3 

Muži 765 45,8 694 46,7 

VZDĚLÁNÍ  

Základní 848 50,7 740 49,8 

Středošk. bez mat. 660 39,5 609 41 

Středošk. s mat.  146 8,7 119 8 

Vyšší odb. a VŠ 17 1 17 1,1 

VĚK  

15–19 let 14 0,8 22 1,5 

20–24 let 22 1,3 37 2,5 

25–29 let 56 3,4 57 3,8 

30–34 let 126 7,5 107 7,2 

35–39 let 148 8,9 122 8,2 

40–44 let  206 12,3 184 12,4 

45–49 let  235 14,1 215 14,5 

50–54 let  246 14,7 259 17,4 

55–59 let  360 21,5 317 21,3 

Nad 60 let 258 15,4 165 11,1 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Dobrý 783 46,9 784 52,8 

Zdravotní omezení, znevýhod. 597 35,7 489 32,9 

Částečná invalidita (I. stupeň) 201 12 138 9,3 

Plná invalidita (II. a III. stupeň) 87 5,2 71 4,8 

Neuvedeno 3 0,2 3 0,2 

POČET PŘEDCHOZÍCH EV. 

Jen sledovaná ev. 80 4,8 63 4,2 

1 předchozí ev. 114 6,8 82 5,5 

2 předchozí ev. 131 7,8 107 7,2 

3 předchozí ev. 188 11,3 132 8,9 

4 předchozí ev. 178 10,7 136 9,2 

5 předchozích ev. 188 11,3 140 9,4 

6+ předchozích ev. 792 47,4 825 55,6 

CELK. DÉLKA PŘEDCH. EV.  

Bez předch. ev. 80 4,8 63 4,2 

Krátkod. ev. (do 3 m.) 33 2 20 1,3 

Středněd. ev. (3–12 m.) 57 3,4 59 4 

Dlouhod. ev. (12+ m.) 1 501 89,8 1 343 90,4 

Celkem 1 671 100 1 485 100 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 
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Tabulka č. 2.8 Dlouhodobě nezaměstnaní: struktura účastníků SÚPM v letech 

2019 a 2020 

 2019 2020 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

POHLAVÍ 

Ženy 966 67,3 1 008 67,7 

Muži 469 32,7 482 32,3 

VZDĚLÁNÍ  

Základní 260 18,1 282 18,9 

Středošk. bez mat. 537 37,4 549 36,8 

Středošk. s mat.  475 33,1 491 33 

Vyšší odb. a VŠ 163 11,4 168 11,3 

VĚK  

15–19 let 4 0,3 19 1,3 

20–24 let 36 2,5 94 6,3 

25–29 let 90 6,3 89 6 

30–34 let 122 8,5 113 7,6 

35–39 let 146 10,2 164 11 

40–44 let  215 15 203 13,6 

45–49 let  165 11,5 162 10,9 

50–54 let  202 14,1 201 13,5 

55–59 let  316 22 330 22,1 

Nad 60 let 139 9,7 115 7,7 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Dobrý 702 48,9 771 51,7 

Zdravotní omezení, znevýhod. 427 29,8 443 29,7 

Částečná invalidita (I. stupeň) 195 13,6 179 12 

Plná invalidita (II. a III. stupeň) 96 6,7 80 5,4 

Neuvedeno 15 1 17 1,1 

POČET PŘEDCHOZÍCH EV. 

Jen sledovaná ev. 182 12,7 198 13,3 

1 předchozí ev. 195 13,6 202 13,6 

2 předchozí ev. 230 16 214 14,4 

3 předchozí ev. 167 11,6 196 13,2 

4 předchozí ev. 175 12,2 168 11,3 

5 předchozích ev. 148 10,3 131 8,8 

6+ předchozích ev. 338 23,6 381 25,6 

CELK. DÉLKA PŘEDCH. EV.  

Bez předch. ev. 182 12,7 198 13,3 

Krátkod. ev. (do 3 m.) 62 4,3 63 4,2 

Středněd. ev. (3–12 m.) 198 13,8 209 14 

Dlouhod. ev. (12+ m.) 993 69,2 1 020 68,5 

Celkem 1 435 100 1 490 100 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 
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V programu standardních rekvalifikací zabezpečovaných úřadem práce měli 

dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči rovněž poměrně výrazné zastoupení, a to především 

v roce 2019, kdy se jich účastnilo celkem 1 057 účastníků (22,6 %) (tabulka č. 2.9). 

V roce 2020 jejich počet poklesl o téměř polovinu (na 680 osob), v souvislosti s celkově 

nízkým rozsahem opatření APZ však jejich podíl byl jen o 5,4 p.b. nižší. Změny 

v cílenosti tohoto programu se projevily zejména v zařazování většího podílu uchazečů 

v dobrém zdravotním stavu (nárůst podílu z 38,7 % v roce 2019 na 45,4 % v roce 2020) 

a osob, které ve své předchozí pracovní historii mají více opakovaných evidencí (3 a více 

předchozích evidencí prokázalo 58,3 % všech dlouhodobě nezaměstnaných účastníků 

v roce 2019 a 63,5 % v roce 2020).  

 

Tabulka 2.9 Dlouhodobě nezaměstnaní: struktura účastníků standardních 

rekvalifikací v letech 2019 a 2020 

 2019 2020 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

POHLAVÍ 

Ženy 714 67,5 463 68,1 

Muži 343 32,5 217 31,9 

VZDĚLÁNÍ  

Základní 199 18,8 136 20 

Středošk. bez mat. 407 38,5 237 34,9 

Středošk. s mat.  327 30,9 234 34,4 

Vyšší odb. a VŠ 124 11,7 73 10,7 

VĚK  

15–19 let 7 0,7 6 0,9 

20–24 let 14 1,3 14 2,1 

25–29 let 32 3 39 5,7 

30–34 let 78 7,4 42 6,2 

35–39 let 119 11,3 86 12,6 

40–44 let  117 11,1 84 12,4 

45–49 let  162 15,3 81 11,9 

50–54 let  196 18,5 121 17,8 

55–59 let  239 22,6 165 24,3 

Nad 60 let 93 8,8 42 6,2 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Dobrý 409 38,7 309 45,4 

Zdravotní omezení, znevýhod. 415 39,3 232 34,1 

Částečná invalidita (I. stupeň) 170 16,1 93 13,7 

Plná invalidita (II. a III. stupeň) 54 5,1 42 6,2 

Neuvedeno 9 0,9 4 0,6 

POČET PŘEDCHOZÍCH EV. 

Jen sledovaná ev. 138 13,1 76 11,2 

1 předchozí ev. 148 14 79 11,6 

2 předchozí ev. 154 14,6 94 13,8 

3 předchozí ev. 142 13,4 95 14 

4 předchozí ev. 103 9,7 78 11,5 

5 předchozích ev. 109 10,3 65 9,6 

6+ předchozích ev. 263 24,9 193 28,4 
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pokračování tabulky 

 2019 2020 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

CELK. DÉLKA PŘEDCH. EV.  

Bez předch. ev. 138 13,1 76 11,2 

Krátkod. ev. (do 3 m.) 47 4,4 28 4,1 

Středněd. ev. (3–12 m.) 142 13,4 95 14 

Dlouhod. ev. (12+ m.) 730 69,1 481 70,7 

Celkem 1 057 100 680 100 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Zvolené rekvalifikace patřily mezi programy nejméně navštěvované uchazeči 

s dlouhou dobou předchozí předprogramové evidence. Zúčastnilo se jich v roce 2019 

506 (tj. 10,8 % všech dlouhodobě evidovaných) a v roce 2020 291 osob (tj. 7,4 % všech 

dlouhodobě evidovaných) (tabulka č. 2.10). Stejně jako v případě celkové struktury 

nezaměstnaných i mezi dlouhodobě nezaměstnanými byl zřetelný výrazný nárůst podílu 

mladších účastníků (podíl osob ve věkové skupině 20 až 34 let narostl z 13,5 % v roce 

2019 na 28,5 % v roce 2020) a lidí bez zdravotních problémů (nárůst podílu z 57,5 % 

v roce 2019 na 72,5 % v roce 2020). Naopak prudce pokleslo zastoupení žen v programu 

(z 71,1 % v roce 2019 ne 57,4 % v roce 2020) a také osob se dvěma až čtyřmi 

předchozími evidencemi (pokles celkového podílu z 43 % v roce 2019 na 30,6 % v roce 

2020). Zaměření programu zvolených rekvalifikací i na dlouhodobě nezaměstnané je 

pozitivní, nicméně i zde může s ohledem na sílící cílenost k lépe umístitelným 

uchazečům docházet k riziku mrtvé váhy, i když pravděpodobně v menším měřítku než 

u krátkodobě nezaměstnaných.  

 

Tabulka č. 2.10 Dlouhodobě nezaměstnaní: struktura účastníků zvolených 

rekvalifikací v letech 2019 a 2020 

 
2019 2020 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

POHLAVÍ 

Ženy 360 71,1 167 57,4 

Muži 146 28,9 124 42,6 

VZDĚLÁNÍ  

Základní 83 16,4 47 16,2 

Středošk. bez mat. 153 30,2 84 28,9 

Středošk. s mat.  190 37,5 100 34,4 

Vyšší odb. a VŠ 80 15,8 60 20,6 

VĚK  

15–19 let 2 0,4 0 0 

20–24 let 9 1,8 20 6,9 

25–29 let 17 3,4 23 7,9 

30–34 let 42 8,3 40 13,7 

35–39 let 84 16,6 38 13,1 

40–44 let  93 18,4 48 16,5 

45–49 let  92 18,2 37 12,7 

50–54 let  62 12,3 38 13,1 
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pokračování tabulky 

 
2019 2020 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

55–59 let  72 14,2 41 14,1 

Nad 60 let 33 6,5 6 2,1 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Dobrý 291 57,5 211 72,5 

Zdravotní omezení, znevýhod. 133 26,3 55 18,9 

Částečná invalidita (I. stupeň) 61 12,1 17 5,8 

Plná invalidita (II. a III. stupeň) 18 3,6 5 1,7 

Neuvedeno 3 0,6 3 1 

POČET PŘEDCHOZÍCH EV. 

Jen sledovaná ev. 74 14,6 48 16,5 

1 předchozí ev. 69 13,6 50 17,2 

2 předchozí ev. 76 15 29 10 

3 předchozí ev. 78 15,4 34 11,7 

4 předchozí ev. 64 12,6 26 8,9 

5 předchozích ev. 38 7,5 29 10 

6+ předchozích ev. 107 21,1 75 25,8 

CELK. DÉLKA PŘEDCH. EV.  

Bez předch. ev. 74 14,6 48 16,5 

Krátkod. ev. (do 3 m.) 20 4 10 3,4 

Středněd. ev. (3–12 m.) 80 15,8 51 17,5 

Dlouhod. ev. (12+ m.) 332 65,6 182 62,5 

Celkem 506 100 291 100 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Graf č. 2.1 shrnuje klíčové odlišnosti ve struktuře dlouhodobě nezaměstnaných 

účastníků opatření APZ. Je z něj patrné, že lidé se základním vzděláním nejčastěji 

vstupují do programů podpory SÚPM, lidé bez zdravotních problémů a do 30 let věku 

do zvolených rekvalifikací a uchazeči nad 50 let a s pěti a více předchozími evidencemi 

jsou často účastníky VPP.  
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Graf č. 2.1 Klíčové charakteristiky dlouhodobě nezaměstnaných účastníků 

programů APZ v letech 2019 a 2020 

 
 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací v programech APZ 

Nízká kvalifikace patří k bariérám, které značně komplikují nezaměstnaným 

hledání pracovního místa a často se kombinuje i s dalšími formami znevýhodnění (např. 

horší zdravotní stav, vyšší nebo naopak velmi nízký věk, celkový nedostatek pracovních 

zkušeností a motivace ad.). V letech 2019 a 2020 byla, podle dat systému OKpráce, 

skupina osob s nízkým vzděláním (tedy uchazečů s nejvýše základním vzděláním) 

relativně početná, tvořila čtvrtinu všech nezaměstnaných (tj. 150 402 osob v roce 2019 

a 148 891 osob v roce 2020). Jen zhruba 3 % z nich vstoupila během roku 2019 a 2020 

do některého z programů APZ. 

Nejvíce zastoupeni byli uchazeči s nízkou kvalifikací v programu VPP, kterým 

prošla polovina (konkrétně v roce 2019 to bylo 49,9 % a v roce 2020 48,6 %) všech 

nízkokvalifikovaných účastníků (tabulka č. 2.11). Tento trend se dlouhodobě potvrzuje 

a ukazuje, že pro některé nezaměstnané je program podpory pracovních míst ve 

veřejném sektoru nezbytný. V obou sledovaných letech se programu účastnili především 

starší lidé (43,5 % osob ve věku nad 50 let v roce 2019 a 44,1 % v roce 2020), 

s četnými zdravotními problémy (zdravotní omezení deklarovalo celá čtvrtina z nich) 

a s opakovanou zkušeností s nezaměstnaností (60 % všech nízkokvalifikovaných 

účastníků VPP v obou sledovaných letech za sebou mělo již 6 a více evidencí). Struktura 

nízkokvalifikovaných účastníků programu VPP se meziročně prakticky nezměnila, což 

souvisí právě s tím, že VPP dlouhodobě cílí na nejvíce znevýhodněné uchazeče a pro 

nezaměstnané s nízkou kvalifikací jsou mnohdy jedinou cestou k alespoň dočasnému 

zaměstnání. 
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Tabulka č. 2.11 Nízkokvalifikovaní: struktura účastníků VPP v letech 2019 a 2020 

 2019 2020 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

POHLAVÍ 

Ženy 2 187 51,4 1 785 51,1 

Muži 2 072 48,6 1 708 48,9 

VĚK  

15–19 let 192 4,5 136 3,9 

20–24 let 191 4,5 163 4,7 

25–29 let 291 6,8 212 6,1 

30–34 let 369 8,7 288 8,2 

35–39 let 404 9,5 338 9,7 

40–44 let  498 11,7 419 12 

45–49 let  462 10,8 394 11,3 

50–54 let  605 14,2 571 16,3 

55–59 let  742 17,4 633 18,1 

Nad 60 let 505 11,9 339 9,7 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Dobrý 2 695 63,3 2 318 66,4 

Zdravotní omezení, znevýhod. 1 041 24,4 807 23,1 

Částečná invalidita (I. stupeň) 356 8,4 269 7,7 

Plná invalidita (II. a III. stupeň) 153 3,6 89 2,5 

Neuvedeno 14 0,3 10 0,3 

POČET PŘEDCHOZÍCH EV. 

Jen sledovaná ev. 164 3,9 139 4 

1 předchozí ev. 216 5,1 136 3,9 

2 předchozí ev. 251 5,9 195 5,6 

3 předchozí ev. 351 8,2 290 8,3 

4 předchozí ev. 376 8,8 292 8,4 

5 předchozích ev. 413 9,7 318 9,1 

6+ předchozích ev. 2 488 58,4 2 123 60,8 

CELK. DÉLKA PŘEDCH. EV.  

Bez předch. ev. 164 3,9 139 4 

Krátkod. ev. (do 3 m.) 60 1,4 37 1,1 

Středněd. ev. (3–12 m.) 173 4,1 138 4 

Dlouhod. ev. (12+ m.) 3 862 90,7 3 179 91 

Celkem 4 259 100 3 493 100 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Zhruba 20 % tvořili nízkokvalifikovaní v programech SÚPM a standardních rekva-

lifikací (tabulky č. 2.12 a 2.13). Oba programy navíc vykázaly ve struktuře účastníků 

dost podobné tendence: v obou došlo k výraznému nárůstu podílu mladých uchazečů 

(u standardních rekvalifikačních programů to byli hlavně uchazeči ve věkové skupině 

15 až 19 let, u SÚPM pak lidé ve věku 15 až 24 let), který se logicky projevil i zvýšeným 

podílem osob bez předchozí pracovní zkušenosti (v případě rekvalifikací zabezpečova-

ných úřadem práce došlo k nárůstu z 10,6 % v roce 2019 na 14,2 % v roce 2020 

a v případě SÚPM ke zvýšení z 11,3 % v roce 2019 na 17,8 % v roce 2020). 
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Tabulka č. 2.12 Nízkokvalifikovaní: struktura účastníků standardních rekvalifi-

kací v letech 2019 a 2020 

 2019 2020 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

POHLAVÍ 

Ženy 424 65,8 235 60,7 

Muži 220 34,2 152 39,3 

VĚK  

15–19 let 26 4 32 8,3 

20–24 let 59 9,2 30 7,8 

25–29 let 78 12,1 49 12,7 

30–34 let 76 11,8 46 11,9 

35–39 let 68 10,6 46 11,9 

40–44 let  85 13,2 49 12,7 

45–49 let  47 7,3 30 7,8 

50–54 let  74 11,5 55 14,2 

55–59 let  92 14,3 36 9,3 

Nad 60 let 39 6,1 14 3,6 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Dobrý 373 57,9 223 57,6 

Zdravotní omezení, znevýhod. 190 29,5 111 28,7 

Částečná invalidita (I. stupeň) 55 8,5 29 7,5 

Plná invalidita (II. a III. stupeň) 19 3 14 3,6 

Neuvedeno 7 1,1 10 2,6 

POČET PŘEDCHOZÍCH EV. 

Jen sledovaná ev. 68 10,6 55 14,2 

1 předchozí ev. 44 6,8 44 11,4 

2 předchozí ev. 66 10,2 39 10,1 

3 předchozí ev. 78 12,1 50 12,9 

4 předchozí ev. 58 9 39 10,1 

5 předchozích ev. 73 11,3 28 7,2 

6+ předchozích ev. 257 39,9 132 34,1 

CELK. DÉLKA PŘEDCH. EV.  

Bez předch. ev. 68 10,6 55 14,2 

Krátkod. ev. (do 3 m.) 15 2,3 20 5,2 

Středněd. ev. (3–12 m.) 68 10,6 42 10,9 

Dlouhod. ev. (12+ m.) 493 76,6 270 69,8 

Celkem 644 100 387 100 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 
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Tabulka č. 2.13 Nízkokvalifikovaní: struktura účastníků SÚPM v letech 2019 

a 2020 

 2019 2020 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

POHLAVÍ 

Ženy 350 66,8 389 61,7 

Muži 174 33,2 241 38,3 

VĚK  

15–19 let 16 3,1 64 10,2 

20–24 let 55 10,5 78 12,4 

25–29 let 61 11,6 67 10,6 

30–34 let 59 11,3 61 9,7 

35–39 let 55 10,5 54 8,6 

40–44 let  64 12,2 68 10,8 

45–49 let  39 7,4 44 7 

50–54 let  56 10,7 66 10,5 

55–59 let  79 15,1 89 14,1 

Nad 60 let 40 7,6 39 6,2 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Dobrý 325 62 389 61,7 

Zdravotní omezení, znevýhod. 128 24,4 148 23,5 

Částečná invalidita (I. stupeň) 48 9,2 61 9,7 

Plná invalidita (II. a III. stupeň) 19 3,6 24 3,8 

Neuvedeno 4 0,8 8 1,3 

POČET PŘEDCHOZÍCH EV. 

Jen sledovaná ev. 59 11,3 112 17,8 

1 předchozí ev. 56 10,7 59 9,4 

2 předchozí ev. 54 10,3 71 11,3 

3 předchozí ev. 62 11,8 75 11,9 

4 předchozí ev. 61 11,6 59 9,4 

5 předchozích ev. 55 10,5 43 6,8 

6+ předchozích ev. 177 33,8 211 33,5 

CELK. DÉLKA PŘEDCH. EV.  

Bez předch. ev. 59 11,3 112 17,8 

Krátkod. ev. (do 3 m.) 22 4,2 17 2,7 

Středněd. ev. (3–12 m.) 43 8,2 58 9,2 

Dlouhod. ev. (12+ m.) 400 76,3 443 70,3 

Celkem 524 100 630 100 

Zdroj: data OKpráce 201–2020 

 

Nejméně často se nízkokvalifikovaní účastnili zvolených rekvalifikací, v nichž 

tvořili jen 15 % (2019), respektive 13 % (2020) všech účastníků (tabulka č. 2.14). 

Přesto, že jejich zastoupení v tomto programu nebylo velké, šlo (v souladu s celkovým 

trendem v cílenosti tohoto opatření) opět o uchazeče, kteří měli lepší ostatní sledované 

charakteristiky (tedy byli mladší, bez zdravotních problémů a dlouhodobé předchozí 

evidence). K výraznějším meziročním změnám ve struktuře nízkokvalifikovaných 

účastníků zvolených rekvalifikací došlo ve vztahu k věku – v roce 2020 byli častěji 
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v programu zastoupeni mladí lidé ve věku 15 až 29 let a střední věkové skupiny 40 až 

45 let, naopak poklesl podíl osob nad 45 let). 

 

Tabulka č. 2.14 Nízkokvalifikovaní: struktura účastníků zvolených rekvalifikací 

v letech 2019 a 2020 

 2019 2020 

počet podíl (%) počet podíl (%) 

POHLAVÍ 

Ženy 218 45,1 154 43,4 

Muži 265 54,9 201 56,6 

VĚK 

15–19 let 13 2,7 19 5,4 

20–24 let 58 12 51 14,4 

25–29 let 81 16,8 65 18,3 

30–34 let 68 14,1 52 14,6 

35–39 let 73 15,1 29 8,2 

40–44 let  77 15,9 53 14,9 

45–49 let  39 8,1 45 12,7 

50–54 let  32 6,6 23 6,5 

55–59 let  27 5,6 14 3,9 

Nad 60 let 15 3,1 4 1,1 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Dobrý 359 74,3 285 80,3 

Zdravotní omezení, znevýhod. 85 17,6 47 13,2 

Částečná invalidita (I. stupeň) 25 5,2 13 3,7 

Plná invalidita (II. a III. stupeň) 9 1,9 8 2,3 

Neuvedeno 5 1 2 0,6 

POČET PŘEDCHOZÍCH EV. 

Jen sledovaná ev. 89 18,4 75 21,1 

1 předchozí ev. 50 10,4 38 10,7 

2 předchozí ev. 61 12,6 31 8,7 

3 předchozí ev. 56 11,6 46 13 

4 předchozí ev. 43 8,9 34 9,6 

5 předchozích ev. 40 8,3 23 6,5 

6+ předchozích ev. 144 29,8 108 30,4 

CELK. DÉLKA PŘEDCH. EV. 

Bez předch. ev. 89 18,4 75 21,1 

Krátkod. ev. (do 3 m.) 37 7,7 17 4,8 

Středněd. ev. (3–12 m.) 83 17,2 56 15,8 

Dlouhod. ev. (12+ m.) 274 56,7 207 58,3 

Celkem 483 100 355 100 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Věkové složení nízkokvalifikovaných účastníků opatření APZ se ukázalo z hlediska 

meziročních změn jako nejzajímavější proměnná, a to zejména proto, že v ní dochází 

ke změnám u téměř všech opatření. Navíc je v grafu č. 2.2 patrné, že například věková 

skupina účastníků 25 až 29 let předčí všechny ostatní v programu zvolených 
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rekvalifikací, naopak lidé ve věku 55 až 59 let tvoří dominantní skupinu účastníků 

v programu VPP. Zřetelné jsou také zmiňované nárůsty podílu velmi mladých lidí 

v programech standardních rekvalifikací a SÚPM nebo vcelku stabilní a poměrně silné 

zastoupení středních věkových kategorií (zejména 40 až 44 let a 30 až 34 let) ve všech 

opatřeních. 

 

Graf č. 2.2 Nízkokvalifikovaní podle věku v jednotlivých opatřeních APZ 

 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 
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3. Předchozí kvalifikace a profese rekvalifikova-

ných uchazečů 

V této kapitole se zabýváme otázkou, jak souvisí předchozí vzdělání uchazečů 

s typem a obsahem absolvovaných rekvalifikačních programů. Tento problém je možné 

specifikovat také tak, že se ptáme, nakolik jsou rekvalifikace pro uchazeče rozšířením 

jejich stávající kvalifikace, nebo zda se jedná o změnu profese a nakolik rekvalifikace 

navazují na předchozí zaměstnání uchazečů. Touto otázkou jsme se částečně zabývali 

již v analýze Hora et al. (2020), kde jsme došli k závěru, že rekvalifikace v řadě případů 

spíše rozšiřují stávající kvalifikaci, než aby vytvářely kvalifikaci zcela novou. Tomu pak 

částečně logicky odpovídá i charakter těchto programů. Jako příklad můžeme uvést 

svářečské rekvalifikační kurzy. 

Kvalifikační předpoklady pro rekvalifikace pro nás na základě dostupných dat tvoří 

tři základní údaje. Jsou to údaje o úrovni předchozího formálního vzdělání, údaje 

o oboru předchozího formálního vzdělání a údaje o předchozím povolání. Vychá-

zíme přitom z předpokladu, že tyto údaje je třeba uvést relativně podrobně, ale přílišná 

podrobnost by výsledky příliš rozdrobila a v důsledku by pak byla kontraproduktivní. 

Tyto údaje o předpokladech pak můžeme porovnat s údaji o obsahu a případně délce 

rekvalifikačního kurzu. Při této konkrétní analýze opět rozlišíme zvolené a zabezpečo-

vané rekvalifikace. Z důvodu zjednodušení nezahrnujeme všechny rekvalifikace, 

ale pouze první rekvalifikaci, které se daný uchazeč účastnil v rozhodném roce. 

Nejprve budeme prezentovat popisné výstupy, které představí kvalifikační 

předpoklady rekvalifikovaných uchazečů. V tabulce č. 3.1 představujeme podrobně 

úroveň vzdělání uchazečů před nastoupením do rekvalifikace. Je patrné, že:  

• Struktura zařazených uchazečů odpovídá obecné struktuře uchazečů v tom ohledu, 

že některé zde zařazené typy vzdělání jsou mezi uchazeči častější než jiné typy. 
 

• Vzdělanostní struktura uchazečů se mezi rokem 2019 a 2020 příliš neodlišuje. 
 

• Vzdělanostní struktura uchazečů zařazených do zvolených a zabezpečovaných rekva-

lifikací se také tolik neodlišuje, i když, obecně řečeno, účastníci zabezpečovaných 

rekvalifikací mají o něco nižší úroveň vzdělání. 
 

• Rekvalifikace nejvíce směřují u uchazečům, kteří mají vzdělání typů nižší střední 

odborné, jsou vyučení s maturitou nebo mají střední všeobecné vzdělání, a také 

k vysokoškolákům s magisterským titulem. Z toho vyplývá, že převážná část 

účastníků rekvalifikací má předchozí vzdělání, na kterém je možné stavět a jen asi 

15 % účastníků má jen základní vzdělání. 
 

• Z hlediska oboru vzdělání rekvalifikovaných uchazečů (tabulka č. 3.2) lze konstato-

vat, že poměrně dle očekávání jsou rekvalifikovaní uchazeči nejvíce koncentrování 

v oborech jako je strojírenství, stavebnictví, gastronomie a hotelnictví a obchod. 
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Tabulka č. 3.1 Předchozí kvalifikace rekvalifikovaných uchazečů (v %) 

 zvolené 
rekvalifikace 

2019 

zvolené 
rekvalifikace 

2020 

zabezpečené 
rekvalifikace 

2019 

zabezpečené 
rekvalifikace 

2020 

Bez vzdělání 1 1 0,7 0,5 

Neúplné základní  0,1 0,1 0,2 0,1 

Základní + praktická škola 14,1 12,3 16,9 15,4 

Nižší střední 1,4 1,5 2 2,1 

Nižší střední odborné 28,8 30,2 32,1 31,7 

Střední odborné – vyučen 0,3 0,3 0,6 0,4 

Střední nebo střední odborné bez 
maturity a bez vyučení 

4,7 4,6 4,9 5,1 

ÚSO – vyučení s maturitou 25,9 24,8 23,9 25,7 

ÚSV – Úplné střední všeobecné vzdělání 8,6 8,2 7,1 8 

ÚSO s maturitou – bez vyučení 1,3 1,8 1,4 1,4 

Vyšší odborné 0 0 0,1 0 

Bakalářské 3,4 4,5 2,7 2,5 

Vysokoškolské 10,1 10,5 7,5 6,8 

Doktorské – vědecká výchova 0,2 0,1 0,1 0,3 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Tabulka č. 3.2 Obor vzdělání rekvalifikovaných uchazečů (v %) 

KKOV 
zvolené 
r. 2019 

zvolené 
r. 2020 

zabezp. 
r. 2019 

zabezp. 
r. 2020 

Strojírenství a strojírenská výroba 9,6 11,5 8,7 10,2 

Gastronomie, hotelnictví a turismus 6,2 6,8 5,8 5,8 

Obecná příprava 5,9 6,2 7,5 6,9 

Ekonomika a administrativa 5,6 5,9 6,9 6,7 

Obchod 5,6 4,6 7,6 6,9 

Stavebnictví, geodézie a kartografie 5 4,7 4,3 4,9 

Zemědělství a lesnictví 4,6 4,2 4,8 4,8 

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočet. technika 3,9 3,9 4,2 3,7 

Podnikání v oborech, odvětví 3,9 3 3,3 3,5 

Textilní výroba a oděvnictví 3,4 3,1 5,5 5,2 

Ekonomie 3 3 2,5 2,6 

Pedagogika, učitelství a sociální péče 2,5 2,3 2,7 2,7 

Potravinářství a potravinářská chemie 2,1 1,7 1,7 2,4 

Osobní a provozní služby 2 1,7 1,7 2,1 

Technická chemie a chemie silikátů 1,6 1,4 2,2 1,6 

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 1,3 1,9 1,4 1,4 

Doprava a spoje 1,3 1,6 1,4 1,5 

Zdravotnictví 1,3 1,3 1,8 1,8 

Právo, právní a veřejnosprávní činnost 1,3 1,4 1,4 1,2 

Umění a užité umění 1,3 1,6 0,8 1 

Obecně odborná příprava 1,2 1 1,6 1,2 

Ekologie a ochrana životního prostředí 0,5 0,2 0,3 0,3 

Informatické obory 0,5 0,2 0,2 0,4 

Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0,5 0,4 0,9 0,9 
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pokračování tabulky 

KKOV 
zvolené 
r. 2019 

zvolené 
r. 2020 

zabezp. 
r. 2019 

zabezp. 
r. 2020 

Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 0,5 0,4 0,8 0,8 

Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 0,5 0,8 0,6 0,5 

Speciální a interdisciplinární obory 0,5 0,5 0,4 0,4 

Filozofie, teologie 0,5 0,4 0,1 0,2 

Publicistika, knihovnictví a informatika 0,3 0,2 0,2 0,4 

Biologické obory 0,2 0,1 0,1 0 

Sociální vědy 0,2 0,3 0,2 0,2 

Teorie vojenského umění 0,2 0,1 0,1 0,1 

Matematické obory 0,1 0 0 0 

Architektura 0,1 0,1 0,1 0 

Veterinářství a veterinární prevence 0,1 0,2 0,2 0,1 

Farmaceutické vědy 0,1 0 0,1 0,1 

Obory z oblasti historie 0,1 0 0,1 0,1 

Filologické vědy 0,1 0,3 0,2 0,3 

Tělesná kultura, tělovýchova a sport 0,1 0,3 0 0 

Teorie a dějiny umění 0,1 0 0 0 

Geologické obory 0 0 0 0 

Geografické obory 0 0,2 0,1 0 

Chemické obory 0 0,1 0,1 0,1 

Lékařské vědy 0 0 0 0,1 

Obory z oblasti psychologie 0 0,1 0,1 0 

99 0 0 0,1 0 

Neuvedeno v datech 21,9 22,4 17 16,9 

Celkem 100 100 100 100 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Tabulka č. 3.3 Předchozí profese rekvalifikovaných uchazečů (v %) 

 zvolené 
r. 2019 

zvolené 
r. 2020 

zabezp. 
 r. 2019 

zabezp. 
r. 2020 

Pracovníci v oblasti prodeje 8,3 6,8 9,8 10,2 

Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, 
dopravy a v příbuz. oborech 

7,5 8,3 12,5 11,9 

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení 6,4 7,1 3,4 3,3 

Pracovníci v oblasti osobních služeb 6,3 6,6 5,8 6 

Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě 5,7 5,9 5,2 6,4 

Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci 

pro zadávání dat a zpracování textů 
5 5,2 6,4 6,4 

Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuz. oborech 4,4 5,4 3,2 4,4 

Montážní dělníci výrobků a zařízení 3,1 2,4 3,1 3,8 

Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví  
a v příbuz. oblastech 

2,8 1,9 2,2 1,6 

Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice 2,6 2,4 2,5 3,1 

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách kromě 
elektrikářů 

2,5 2,3 1,5 1,3 

Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky 2,3 2,7 2,2 2,6 

Uklízeči a pomocníci 2,2 2 4,8 3,2 
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pokračování tabulky 

 zvolené 
r. 2019 

zvolené 
r. 2020 

zabezp. 
 r. 2019 

zabezp. 
r. 2020 

Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě 2,1 2,4 0,9 1,4 

Pracovníci infor. služeb, na přepážkách a v příbuz. oborech 1,8 2,1 2,4 2,4 

Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci 1,8 1,5 4,2 3,1 

Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuz. 
oborech 

1,7 1,5 2,2 1,7 

Obsluha stacionárních strojů a zařízení 1,7 1,3 2,7 2,6 

Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání 1,5 0,9 1,4 1 

Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuz. 
oborech 

1,3 1,4 0,7 0,5 

Ostatní úředníci 1,3 1,2 1,8 1,6 

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, 
administrativních a podpůrných činností 

1,2 1,3 0,5 0,6 

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy 1,1 0,7 1,9 1,4 

Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuz. 
oblastech 

1 0,9 0,7 0,7 

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví 0,7 0,4 0,7 0,7 

Pracovníci v oblasti umělec. a tradičních řemesel a polygrafie 0,7 1 0,6 0,7 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 0,7 0,2 0,7 0,5 

Specialisté v oblasti vědy a techniky 0,6 1,3 0,8 1,1 

Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, 
vzdělávání a v příbuz. oborech 

0,5 0,8 0,4 0,2 

Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií 0,5 0,7 0,1 0,2 

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství 0,5 0,9 0,4 0,9 

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky 0,5 0,4 0,3 0,5 

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,5 0,2 0,6 0,5 

Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií 0,4 0,6 0,2 0,3 

Specialisté v oblasti zdravotnictví 0,3 0,2 0,1 0,2 

Pracovníci ve službách a prodeji 0,3 0,3 0,2 0,3 

Obsluha strojů a zařízení, montéři 0,3 0,3 0,2 0,3 

Pomocní pracovníci při přípravě jídla 0,3 0,2 0,7 1 

Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé 
společností 

0,2 0,1 0,1 0 

Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, 
obchodu a ostatní řídící pracovníci 

0,2 0,3 0,3 0,1 

Specialisté 0,2 0,3 0 0 

Zaměstnanci v ozbrojených silách kromě generálů, důstojníků 
a poddůstojníků 

0,1 0,2 0 0,1 

Techničtí a odborní pracovníci 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybářství a myslivosti 0,1 0,2 0,1 0 

Řemeslníci a opraváři 0,1 0,1 0 0 

Úředníci 0,1 0,1 0,1 0 

Zaměstnanci v ozbrojených silách 0 0 0 0,1 

Poddůstojníci v ozbrojených silách 0 0 0 0 

Zákonodárci a řídící pracovníci 0 0 0 0 

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0 0 0 0 

Pracovníci pouličního prodeje a poskytování služeb 0 0 0,1 0 

Neuvedeno v datech 16,2 16,6 11,1 10,8 

Celkem 100 100 100 100 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 
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Uvedené tři indikátory spolu tvoří dohromady poměrně podrobnou a složitou 

strukturu, kterou je třeba dále rozklíčovat propojením jednotlivých indikátorů. 

Kontingenční tabulky by pro toto propojení nebyly vhodné. Protože kombinací je příliš 

mnoho, je třeba nalézt nějaké typické nebo zajímavé profily rekvalifikovaných uchazečů. 

Využili jsme tedy (two-step) klastrovou analýzu a v rámci jednotlivých sedmi 

vytvořených klastrů jsme pak vybrali ty početnější skupiny uchazečů, které se jevily 

početné a přitom zajímavé. Na tyto výsledky pak nahlížíme jako na typické profily 

rekvalifikovaných uchazečů. 

 

Tabulka č. 3.4 Profilované skupiny rekvalifikovaných uchazečů 

Klastr 
Předchozí kvalifikace 

uchazečů 
Obor vzdělání 

uchazečů 
Předchozí profese uchazečů 

1 
Základní a praktická 
škola 

neuvedeno 
nekvalifikované profese, uklízeči, prodej, 
stavebnictví, osobní služby, doprava 

2 
Úplné střední 
všeobecné vzdělání 

technické obory  
a obchod, podnikání, 
turismus atd. 

administrativa, prodej, osobní služby, 
pomoc v dopravě 

3 
Střední nebo střední 
odborné bez maturity 
a vyučení 

obecná příprava 
stavebnictví, doprava, prodej, 
administrativa 

4 
Vysokoškolské (i 
bakalářské) 

ekonomie, 
pedagogika, právo 

odborní a specializovaní pracovníci 
v obchodu a veřejné správě, všeobecní 
administrativní pracovníci, výchova a 
vzdělávání 

5 Vyučení s maturitou 

technologické obory, 
ekonomika a 
administrativa, 
podnikání 

administrativa, prodej, odborní 
pracovníci v obchodní sféře a veřejné 
správě, osobní služby, zpracování dat. 

6 Nižší střední odborné 
obchod, gastronomie, 
zemědělství, technická 
výroba 

prodej, stavebnictví, doprava, osobní 
služby, uklízeči, řidiči, dělníci 

7 Nižší střední odborné 
strojírenství, 
stavebnictví 

dělníci, stavebnictví, logistika, doprava, 
řemeslníci 

 

Stejně jako v naší předchozí analýze rekvalifikací (Hora et al., 2020) vidíme, že 

mezi zvolenými a nezvolenými rekvalifikacemi jsou značné rozdíly v obsahu rekvalifikací, 

což by mohlo pak pomoci vysvětlit též případné rozdíly ve výsledcích/dopadech těchto 

programů. Například u zabezpečovaných rekvalifikací je téměř 40 % účastníků 

v programu Počítačové rekvalifikace – základní dovednosti, u kterého lze na základě 

předchozích analýz očekávat horší výsledky než u jiných typů programů. U dlouhodobě 

nezaměstnaných je pak podíl tohoto typu rekvalifikace více než 50 %. Odlišná struktura 

obsahu programů tak může napomoci vysvětlit pozorované rozdíly ve výsledcích, které 

prezentujeme v poslední kapitole. Lze předpokládat, že změněná struktura rekvalifikací 

byla částečně způsobena obtížnější realizací rekvalifikací v covidovém období. 
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Tabulka č. 3.5 Struktura rekvalifikačních programů z hlediska obsahu (v %) 

 Všichni účastníci Dlouhodobě nez. účastníci 
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r.
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0
2
0
 

Bezpečnost práce, ochrana majetku  
a osob 

2,1 1,8 2,1 6 5,2 6,9 2,6 11,1 

Zdravotnictví 3,6 4,2 1,1 0,6 3,4 6,9 1,3 0,2 

Sociální oblast 9,2 15,4 8,8 11,2 12,4 10,3 5 5,4 

Rozšíření kvalifikace 0 0 0,4 0,0 0 0 0 0 

Jiná rekvalifikace 3,1 3,7 0,7 1,6 3,7 6,5 0,6 1,5 

Provozní služby: chůva, hospodyně, 
úklidový pracovník 

4,2 2,1 1,1 3,7 4,6 3,4 1,3 1,5 

Příprava k podnikání 1,1 0,3 2,5 2,1 0,9 0,9 1,8 1,5 

Specializovaný kurz pro OZP v PR 0 0 0,6 0,4 0 0 0,9 0,7 

Osobní služby: péče o tělo, 
kosmetika, manikúra, pedikúra 

11,1 11,3 3 3 10,1 12,5 2,1 3,4 

Kurz IT 0 0 0,5 0 0 0 0,1 0 

Počítačové rekvalifikace – základní 
dovednosti 

6 0,9 39,2 38,6 12,4 3 55,3 52,9 

Nespecifická rekvalifikace 0 0 0,2 0 7,2 4,7 6,3 4,2 

Počítačové rekvalifikace – 
specializované dovednosti 

6,7 5,9 6,2 5,5 0 0 0 0 

Stavebnictví strojírenství 1,4 1,4 0,3 1,3 1,1 0,9 0,1 0,5 

Textil a oděvnictví 0,2 0,1 0 0 4,6 5,2 1,5 0 

Zemědělství, zahradnictví a lesnictví 2,1 2,2 1,3 0 3,2 1,7 1 0,5 

Výchova a vzdělávání 2,5 1,6 0,2 0,7 0 0 0 0 

Zpracování dřeva, papíru 0,3 0,4 0,1 0,2 0 0,9 0,1 0,3 

Sport 1,3 1,7 0 0 1,1 0,4 0 0 

Elektrotechnika, odborná způsobilost 
v elektrotechnice, telekomunikace 

0,5 0,5 0,7 0,7 0 0 0,3 0,7 

ČJ pro cizince 0,6 0,3 0 0 0,3 0,9 0 0 

Ochrana životního prostředí 0 0 0 0 0,3 0 0 0 

Hornictví, hutnictví, slévárenství 0 0 0 0 0,3 0 0 0 

Odborný rozvoj 0,1 0 0 0 0,3 0 0 0 

Doprava 1,6 2,5 0,6 0,3 1,4 1,3 0 0,3 

Řidičské průkazy vč. profesní 
způsobilosti 

20,5 25,8 4 2,8 9,5 19 0,9 0,8 

Svářečské, strojnické a jiné odborné 
průkazy 

7,5 7 6,9 6,2 4,3 4,7 2,5 1,8 

Gastronomie, hotelnictví a turismus 1,8 1 1,3 1 2,3 1,3 1,6 1,2 

Potravinářství, chemie 0,2 0,1 0,1 0 0,3 0,4 0 0 

Profesní rekvalifikace – pro D 0 0 0 0,7 0 0 0,3 0,3 

Profesní rekvalifikace – pro THP 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obchod, skladování, logistika 1 1,1 2 1 0,6 0,9 2,8 0,8 

Ekonomika, administrativa, 
personalistika 

3,8 2,4 6,2 3,4 3,4 3,9 5,9 3,7 

Účetnictví 7,6 6,2 9,2 9,1 7,2 3,4 6 6,6 

 

Pro propojení dat se tedy nabízejí tři perspektivy, které nyní postupně uplatníme. 

První perspektiva je perspektiva počítačem vytvořených klastrů. Druhá perspektiva je 
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perspektiva určitých předchozích profesí. Třetí perspektiva je pak perspektiva struktury 

jednotlivých programů. První dvě perspektivy jsou vedené osobou a profesí uchazeče, 

zatímco třetí perspektiva je vedena logikou programu. 

 

Tabulka č. 3.6 Posouzení návaznosti rekvalifikací podle klastrů (v %) 
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Bezpečnost práce, ochrana majetku a osob 4,2 1,6 2,5 0,6 1,1 3,6 6,6 

Zdravotnictví 2,1 2,7 2,4 1 2 3,9 2,0 

Sociální oblast 12,8 10,6 12,5 5 10,5 17,3 4 

Rozšíření kvalifikace 0 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 

Jiná rekvalifikace 2,2 1,8 1,8 5,9 2 0,6 1,8 

Provozní služby: chůva, hospodyně, 
úklidový pracovník 

2 2,7 2,9 2,1 3,3 4,2 0,4 

Příprava k podnikání 0,7 1,2 2,9 3,4 1,7 1 0,8 

Specializovaný kurz pro OZP v PR 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,6 0,4 

Osobní služby: péče o tělo, kosmetika, 
manikúra, pedikúra 

7 8,1 6,5 5 8,5 9,7 1,3 

Kurz IT 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0 

Počítačové rekvalifikace – základní 
dovednosti 

26,1 19,7 17,8 12,5 18,4 30,2 21,6 

Nespecifická rekvalifikace 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 

Počítačové rekvalifikace – specializované 
dovednosti 

2,9 7,4 8,7 15,8 8,1 1,8 1,5 

Stavebnictví, strojírenství 1,1 0,7 1,3 1,2 1 0,7 1,7 

Textil a oděvnictví 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

Zemědělství, zahradnictví a lesnictví 3,1 1 1,1 1,1 0,9 1,4 1,4 

Výchova a vzdělávání 1 1,2 0,4 2,6 1,2 1,6 0,4 

Zpracování dřeva, papíru 0,3 0,1 0,4 0,3 0,3 0,1 0,4 

Sport 0,3 0,7 1,3 1,9 0,7 0,4 0,4 

Elektrotechnika, odborná způsobilost  
v elektrotechnice, telekomunikace 

0,1 1 0,1 0,9 0,7 1,1 0,1 

ČJ pro cizince 0,8 0 0 0,8 0 0 0 

Ochrana životního prostředí 0 0 0,1 0 0 0 0 

Hornictví, hutnictví, slévárenství 0,1 0 0 0 0 0 0 

Odborný rozvoj 0 0,1 0 0,1 0 0 0 

Doprava 1,6 1 0,8 0,8 1,2 0,7 2,4 

Řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti 13,6 13,5 9,0 6,4 10,1 10,3 30,6 

Svářečské, strojnické a jiné odbor. průkazy 9,9 6,8 5,9 1,2 3,9 4,8 19,1 

Gastronomie, hotelnictví a turismus 2,5 0,9 1,5 1,4 1,1 1 0,5 

Potravinářství, chemie 0,1 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 

Profesní rekvalifikace – pro D 0,5 0,2 0,3 0,1 0,5 0,2 0,2 

Profesní rekvalifikace – pro THP 0 0,1 0 0 0 0 0 

Obchod, skladování, logistika 1,7 1,3 0,9 1,7 1,1 1,1 1,4 

Ekonomika, administrativa, personalistika 1,6 5,3 6,9 9,7 5,7 1,6 0,5 

Účetnictví 1,8 10,2 11 17,4 15 1,7 0,2 
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Z uvedené tabulky č. 3.6 vyplývá, že rekvalifikace se snaží stavět na předchozím 

profilu uchazečů. Z tohoto důvodu jsou ve struktuře absolvovaných rekvalifikací mezi 

jednotlivými klastry značné rozdíly (viz např. klastr 7, řádek řidičská oprávnění 

a svářečské průkazy nebo klastr 4, řádek počítače – specializované dovednosti, řádek 

ekonomika, administrativa a řádek účetnictví). 

Druhá perspektiva (tabulka č. 3.7 až 3.10) vychází z předchozí profese uchazeče 

(profily tvořené klastry mohou tento aspekt částečně zakrývat). V tabulkách prezentu-

jeme vždy určité skupiny profesí. Z tabulek lze odhadovat návaznost předchozí profese 

uchazeče na obsah rekvalifikačního kurzu. Jednak se potvrzuje, že rekvalifikace nějak 

navazují na předchozí profil uchazeče. U některých uchazečů můžeme rekvalifikace 

vnímat též jako snahu o doplnění specifických dovedností. To by mohlo vysvětlovat 

například rozdílnou skladbu rekvalifikací mezi specialisty. Nepotvrzuje se, že by se 

jednalo o rekvalifikace ve smyslu kompletní změny profese proti poslednímu zaměstnání, 

i když i takové případy se vyskytují. Spíše se může jednat o rozšíření kvalifikace nebo 

o přesun do obdobného oboru. 

V tabulce č. 3.11 je perspektiva otočená. Tabulka ukazuje, jaké bylo poslední 

zaměstnání uchazečů, kteří se účastnili nejběžnějších typů rekvalifikačních programů. 

I tato perspektiva ukazuje, že většinou získávané dovednosti adekvátně navazují 

na předchozí rekvalifikaci uchazeče. Dále se obecněji ukazuje, z jakých profesí přicházejí 

uchazeči do nejběžnějších typů programů či ještě obecněji z jakých profesí se uchazeči 

častěji dostávají do rekvalifikací. Podrobná struktura dat, věříme, umožňuje toto využít 

pro potřeby MPSV. 
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Tabulka č. 3.7 Posouzení návaznosti rekvalifikací podle profesí (skupina 1) 
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Bezpečnost práce, ochrana majetku  
a osob 

0,9 1,8 0,7 2,1 1,7 1,7 

Zdravotnictví 0,9 0 1,4 3,1 1,4 6 

Sociální oblast 7,4 1,8 8,8 10,3 9,1 18,1 

Rozšíření kvalifikace 0 0 0,7 0 0 0 

Jiná rekvalifikace 10,2 7,1 2 2,1 3,5 3,4 

Provozní služby: chůva, hospodyně, úklid  0 0 4,1 3,1 1,4 3,4 

Příprava k podnikání 3,7 5,4 3,4 2,1 3,5 0 

Specializovaný kurz pro OZP v PR 0 0 0 1 0,3 0 

Osobní služby: péče o tělo, kosmetika, 
manikúra, pedikúra 

4,6 3,6 6,1 6,2 2,4 7,8 

Kurz IT 0 0 0 0 0 0 

Počítačové rek. – základní dovednosti 5,6 9,8 27 20,6 17,1 12,9 

Nespecifická rekvalifikace 0 0 0 0 0 0 

Počítačové rek. – specializované doved. 9,3 20,5 15,5 14,4 8 11,2 

Stavebnictví, strojírenství 0,9 5,4 0 0 3,1 0,9 

Textil a oděvnictví 0 0 0 0 0 0 

Zemědělství, zahradnictví a lesnictví 0 0 0 2,1 1 1,7 

Výchova a vzdělávání 1,9 1,8 2,7 2,1 0,3 1,7 

Zpracování dřeva, papíru 0 0,9 0 0 0,3 2,6 

Sport 0,9 0,9 0 3,1 0 4,3 

Elektrotechnika, odborná způsobilost  
v elektrotechnice, telekomunikace 

1,9 0 2,7 1 1,7 0 

ČJ pro cizince 0 0 0 1 0 0 

Ochrana životního prostředí 0 0 0 0 0 0 

Hornictví, hutnictví, slévárenství 0 0 0 0 0 0 

Odborný rozvoj 0 0 1,4 0 0 0 

Doprava 1,9 3,6 0 1 1,7 1,7 

Řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti 15,7 17,9 4,7 7,2 18,5 11,2 

Svářečské, strojnické a jiné odborné 
průkazy 

5,6 1,8 0,7 0 15,7 0,9 

Gastronomie, hotelnictví a turismus 0,9 0 0,7 1 0,7 0,9 

Potravinářství, chemie 0 0 0 1 0 0 

Profesní rekvalifikace – pro D 0 0 0 0 0 0 

Profesní rekvalifikace – pro THP 0 0 0 0 0 0 

Obchod, skladování, logistika 1,9 2,7 0 0 0 0,9 

Ekonomika, administrativa, personalistika 11,1 6,3 9,5 6,2 4,5 5,2 

Účetnictví 14,8 8,9 8,1 9,3 3,5 3,4 
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Tabulka č. 3.8 Posouzení návaznosti rekvalifikací podle profesí (skupina 2) 
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Bezpečnost práce, ochrana majetku a os. 0 0,7 1,4 1,9 0,8 10,7 

Zdravotnictví 0 1,5 3,7 3,5 9,4 2,5 

Sociální oblast 5,6 6 14 17,1 29,3 5 

Rozšíření kvalifikace 0 0,4 0 0,1 0 0 

Jiná rekvalifikace 7,7 2,5 1,5 1,4 0,8 3,1 

Provozní služby: chůva, hospodyně, úklid  1 4 3,4 5,3 7,4 1,3 

Příprava k podnikání 1,5 2,2 1 1,7 1,2 0,6 

Specializovaný kurz pro OZP v PR 0 0,3 0,1 0,5 0,4 0,6 

Osobní služby: péče o tělo, kosmetika, 
manikúra, pedikúra 

8,2 8,7 15,4 11 8,6 0 

Kurz IT 0 0 0,1 0,4 0,4 0,6 

Počítačové rek. – základní dovednosti 6,7 15,9 22,1 25 17,6 34 

Nespecifická rekvalifikace 0 0 0 0 0 0 

Počítačové rek. – specializované doved. 14,9 11,9 3,8 5,4 4,7 3,1 

Stavebnictví, strojírenství 1,5 0,4 0,8 0,1 0 1,3 

Textil a oděvnictví 0 0,1 0,3 0 0 0 

Zemědělství, zahradnictví a lesnictví 2,1 1 0,8 1,2 0,4 0 

Výchova a vzdělávání 4,6 2,1 1,2 1,5 3,1 0,6 

Zpracování dřeva, papíru 0 0,1 0,1 0,1 0 0 

Sport 1 1,6 0,5 0,3 1,2 0,6 

Elektrotechnika, odborná způsobilost  
v elektrotechnice, telekomunikace 

0,5 0,1 0,4 0,3 0 0 

ČJ pro cizince 0 0,1 0,1 0 0 0 

Ochrana životního prostředí 0 0 0 0 0 0 

Hornictví, hutnictví, slévárenství 0 0 0 0 0 0 

Odborný rozvoj 0 0,1 0 0 0 0 

Doprava 0 0,3 0,8 0,8 1,2 1,9 

Řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti 5,6 5,8 10,6 5,4 5,5 13,2 

Svářečské, strojnické a jiné odborné 
průkazy 

2,6 1,5 3,3 1,7 0,4 9,4 

Gastronomie, hotelnictví a turismus 1,5 1,2 3,8 1,2 0 1,3 

Potravinářství, chemie 0 0 0 0 0 0 

Profesní rekvalifikace – pro D 0 0,1 0,7 0,7 0 0 

Profesní rekvalifikace – pro THP 0 0,1 0 0 0 0 

Obchod, skladování, logistika 3,1 1,3 1,1 1,2 0,4 2,5 

Ekonomika, administrativa, personalistika 9,7 6,9 3,2 4,3 2,7 3,1 

Účetnictví 22,1 22,6 5,5 7,7 4,3 4,4 
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Tabulka č. 3.9 Posouzení návaznosti rekvalifikací podle profesí (skupina 3) 
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Bezpečnost práce, ochrana majetku  
a osob 

7,5 5,8 2,8 4,8 3,6 3,2 

Zdravotnictví 1,3 1,2 1,4 2,4 1,9 2 

Sociální oblast 0,9 2,6 16,6 12,5 14,2 2,9 

Rozšíření kvalifikace 0 0,2 0 1,2 0 0 

Jiná rekvalifikace 1,8 1,6 2,8 0,8 1,1 1,3 

Provozní služby: chůva, hospodyně, úklid  0 0,6 0,9 0,8 2,7 0,2 

Příprava k podnikání 1,3 2 1,4 1,6 0,8 0,5 

Specializovaný kurz pro OZP v PR 0 0,2 0,5 0 0,3 0 

Osobní služby: péče o tělo, kosmetika, 
manikúra, pedikúra 

0,9 1 7,4 2 5,2 3,4 

Kurz IT 0 0 0,5 0 0,3 0 

Počítačové rek. – základní dovednosti 16,8 12,7 24,9 31,5 30,9 12,1 

Nespecifická rekvalifikace 0 0 0 0 0 0 

Počítačové rek. – specializované doved. 1,3 2,4 1,8 2,4 2,5 2,9 

Stavebnictví, strojírenství 2,7 2,6 1,4 1,6 0,5 2,2 

Textil a oděvnictví 0 0 0 0 0 0 

Zemědělství, zahradnictví a lesnictví 0,4 0,6 2,8 1,6 0,8 1,2 

Výchova a vzdělávání 0 0,2 2,3 0 1,6 0 

Zpracování dřeva, papíru 0 0,6 0,9 0 0 0,2 

Sport 0,4 0 0 0,4 0,3 0,2 

Elektrotechnika, odborná způsobilost  
v elektrotechnice, telekomunikace 

0,4 1,4 0,5 0,4 0,5 0,7 

ČJ pro cizince 0 0 0 0 0,3 0 

Ochrana životního prostředí 0 0 0 0 0,3 0 

Hornictví, hutnictví, slévárenství 0 0 0 0 0 0 

Odborný rozvoj 0 0 0 0 0 0 

Doprava 3,2 1,4 0,9 1,2 2,2 4,9 

Řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti 37,2 28 13,8 14,9 12,6 45,9 

Svářečské, strojnické a jiné odborné 
průkazy 

21,7 32,2 5,5 12,9 10,9 11,3 

Gastronomie, hotelnictví a turismus 0 0,2 1,8 1,2 0,5 0,5 

Potravinářství, chemie 0 0,2 0 0,4 0 0 

Profesní rekvalifikace – pro D 0,4 0,4 1,4 0 0 0,3 

Profesní rekvalifikace – pro THP 0 0 0 0 0 0 

Obchod, skladování, logistika 1,3 1 0,9 2,8 1,4 1 

Ekonomika, administrativa, personalistika 0 0,6 2,8 0,4 2,2 1,2 

Účetnictví 0,4 0,4 4,1 2 2,5 2 
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Tabulka č. 3.10 Posouzení návaznosti rekvalifikací podle profesí (skupiny 4 a 5) 
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Bezpečnost práce, ochrana majetku  
a osob 

1,5 1,2 1,9 4 5 5,8 

Zdravotnictví 1,9 3,5 2,6 3,7 2,8 1,2 

Sociální oblast 8,4 12,8 8,8 18,9 12,4 6,7 

Rozšíření kvalifikace 0,3 0,4 0 0 0,3 0 

Jiná rekvalifikace 2,2 1,6 1,9 1,1 1,3 0,9 

Provozní služby: chůva, hospodyně, úklid  3,5 4,7 3,6 5,6 0,5 1,2 

Příprava k podnikání 2,4 1,6 1 0,8 1,5 0 

Specializovaný kurz pro OZP v PR 0,3 0 0 0 0,5 0 

Osobní služby: péče o tělo, kosmetika, 
manikúra, pedikúra 

7,2 13,2 5,2 9,3 3,8 2,1 

Kurz IT 0,4 0,8 0 0,3 0,1 0,3 

Počítačové rek. – základní dovednosti 18,1 15,9 17,9 38,6 27,2 43,9 

Nespecifická rekvalifikace 0 0 0 0 0,1 0 

Počítačové rek. – specializované doved. 10,6 8,1 5,2 1,6 3,3 1,8 

Stavebnictví, strojírenství 0,4 0 0,6 0 1,5 0,3 

Textil a oděvnictví 0 0 0 0 0,2 0 

Zemědělství, zahradnictví a lesnictví 1 0,4 0 1,9 1,6 10,7 

Výchova a vzdělávání 1,8 2,7 1,3 0,6 1 0,3 

Zpracování dřeva, papíru 0,1 0 0 0 0,3 0 

Sport 1 0,8 0 0,5 0,3 0,3 

Elektrotechnika, odborná způsobilost  
v elektrotechnice, telekomunikace 

0,1 0,4 1,3 0 0,6 0,6 

ČJ pro cizince 0 0,4 0 0 0 0 

Ochrana životního prostředí 0 0,4 0 0 0 0 

Hornictví, hutnictví, slévárenství 0 0 0 0 0 0 

Odborný rozvoj 0 0 0 0 0 0 

Doprava 0,4 1,2 1 0,5 0,8 1,2 

Řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti 3,4 5 10,1 1,6 14 10,7 

Svářečské, strojnické a jiné odborné 
průkazy 

1 1,2 2,9 1,3 12,3 6,7 

Gastronomie, hotelnictví a turismus 1,5 0,4 1 1,6 0,9 0,6 

Potravinářství, chemie 0,3 0 0,6 0 0,1 0 

Profesní rekvalifikace – pro D 0 0 0 0,3 0,2 0,6 

Profesní rekvalifikace – pro THP 0 0 0 0 0 0 

Obchod, skladování, logistika 0,6 0,4 0,6 1,3 2,2 1,2 

Ekonomika, administrativa, personalistika 8,7 8,9 6,2 3,5 2 1,5 

Účetnictví 22,8 14,3 26,3 2,1 3,3 0,9 
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Tabulka č. 3.11 Struktura posledního zaměstnání v nejběžnějších typech 

programů 
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Zaměstnanci v ozbrojených silách 0 0 0,1 0 0 0 0 0 

Poddůstojníci v ozbrojených silách 0 0 0,1 0 0 0 0 0 

Zaměstnanci v ozbrojených silách 
kromě generálů, důstojníků  
a poddůstojníků 

0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 

Zákonodárci a řídící pracovníci 0 0,1 0 0 0 0 0 0 

Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci  
a nejvyšší představitelé společností 

0,6 0,1 0,1 0,2 0 0,4 0,1 0,1 

Řídící pracovníci v oblasti správy 
podniku, obchodních, administrativ-
ních a podpůrných činností 

2,4 1,7 0,6 0,6 0,2 1,4 1,1 0,7 

Řídící pracovníci v oblasti výroby, 
informačních technologií, vzdělávání  
a v příbuzných oborech 

0,8 0,4 0,2 0,4 0,2 1 0,6 0,2 

Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích 
a stravovacích služeb, obchodu  
a ostatní řídící pracovníci 

0,4 0,3 0,1 0 0,3 0,4 0,3 0 

Specialisté 0,4 0,2 0 0,1 0 0,4 0,1 0 

Specialisté v oblasti vědy a techniky 1,4 1 0,2 0,5 0,4 3,2 1,3 0,2 

Specialisté v oblasti zdravotnictví 0,2 0,3 0,2 0,8 0,2 0,1 0 0 

Specialisté v oblasti výchovy  
a vzdělávání 

2,9 1,3 1 1,1 1,6 3,2 0,5 0,1 

Specialisté v obchodní sféře a veřejné 
správě 

3,9 4,5 0,9 1,9 0,5 4 0,7 0,6 

Specialisté v oblasti informačních  
a komunikačních technologií 

0,2 0,1 0,1 0,1 0 3,2 0,5 0,1 

Specialisté v oblasti právní, sociální, 
kulturní a v příbuzných oblastech 

1,2 0,9 0,8 0,7 0,8 1,9 0,5 0 

Techničtí a odborní pracovníci 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 

Techničtí a odborní pracovníci v oblasti 
vědy a techniky 

2,7 1 2 0,8 1,9 3,2 3,4 5,5 

Odborní pracovníci v oblasti 
zdravotnictví 

1,6 0,9 1 0,7 0,8 0,8 0 0,1 

Odborní pracovníci v obchodní sféře  
a veřejné správě 

9,6 16 3,2 7,1 4,2 11,1 2,5 1,2 

Odborní pracovníci v oblasti práva, 
kultury, sportu a v příbuzných oborech 

1,2 0,4 1,6 1,1 0,6 1,8 0,8 0,1 

Technici v oblasti informačních  
a komunikačních technologií 

0,6 0,3 0,1 0,4 0 1,2 0,6 0,1 

Úředníci 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,3 0 0 

Všeobecní administrativní pracovníci, 
sekretáři a pracovníci pro zadávání dat 
a zpracování textů 

12 16,2 4,4 5,9 4,8 9,9 1,5 0,8 

Pracovníci informačních služeb,  
na přepážkách a v příbuzných oborech 

4,7 3,9 2,6 4,1 1,6 2,9 0,8 0,4 

Úředníci pro zpracování číselných 
údajů a v logistice 

3,9 8,5 2,1 1,9 2,1 2,2 2 1,1 
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pokračování tabulky 
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Ostatní úředníci 3,1 3,7 1,5 1,7 1,5 1,1 0,8 0,2 

Pracovníci ve službách a prodeji 0,4 0,2 0,6 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 

Pracovníci v oblasti osobních služeb 4,7 4,2 7,9 13,5 6,3 3,9 5 2,9 

Pracovníci v oblasti prodeje 9,2 8,5 13,9 13,9 10,2 7,7 3,7 2,2 

Pracovníci osobní péče v oblasti 
vzdělávání, zdravotnictví  
a v příbuzných oblastech 

1,4 1,2 5,8 2,7 1,8 1,7 0,9 0,2 

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy 1 0,7 0,6 0 2,1 0,7 1,4 1,8 

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, 
lesnictví a rybářství 

0 0 0 0 0 0,1 0 0 

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství 0,2 0,1 1,5 0,5 0,5 0,1 1,2 0,4 

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, 
rybářství a myslivosti 

0,0 0,0 0,1 0 0,1 0 0,3 0,1 

Řemeslníci a opraváři 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci 
na stavbách kromě elektrikářů 

0 0,1 0,2 0,2 1,5 0,4 5,5 5,9 

Kovodělníci, strojírenští dělníci  
a pracovníci v příbuzných oborech 

0,6 0,2 1 0,6 2,5 1,7 9,2 19,7 

Pracovníci v oblasti uměleckých  
a tradičních řemesel a polygrafie 

0,2 0,4 1,2 0,6 0,9 0,8 0,6 0,7 

Pracovníci v oboru elektroniky  
a elektrotechniky 

0,2 0,1 0,1 0 0,4 0,4 0,6 0,2 

Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu  
a pracovníci v příbuzných oborech 

1,2 0,9 2,8 1,9 2,1 0,6 1,9 1,5 

Obsluha strojů a zařízení, montéři 0 0,1 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,4 

Obsluha stacionárních strojů a zařízení 0,2 0,5 2,4 0,6 3 0,8 2,4 3,9 

Montážní dělníci výrobků a zařízení 1,6 0,9 4 2,3 4,4 1,2 3 4,9 

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení 1,4 1,3 1,3 2,4 2,8 2,3 17,7 8,1 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 0,4 0,1 0,8 0,5 0,9 0,1 0,3 0,7 

Uklízeči a pomocníci 2,7 0,8 5,5 4,2 5,6 0,8 0,4 0,6 

Pomocní pracovníci v zemědělství, 
lesnictví a rybářství 

0,2 0,2 0,5 0,2 0,6 0,3 0,9 0,6 

Pomocní pracovníci v oblasti těžby, 
stavebnictví, výroby, dopravy  
a v příbuzných oborech 

4,9 4,2 11,6 5,5 12,7 5,5 10,9 17,8 

Pomocní pracovníci při přípravě jídla 0 0,2 0,9 0,4 1 0,1 0,1 0,4 

Pracovníci pouličního prodeje  
a poskytování služeb 

0 0 0 0 0,1 0 0 0 

Pracovníci s odpady a ostatní pomocní 
pracovníci 

1 0,3 1,7 0,8 5,6 0,8 2,3 2,7 

99 14,1 12,6 12,4 18 12,3 15,7 12,6 11,9 
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Závěrem ke vztahu mezi rekvalifikací a předchozí kvalifikací uchazečů 

Z prezentovaných dat vyplývá, že rekvalifikační programy dobře pracují s před-

chozí kvalifikací uchazeče. Jednoznačně rekvalifikací zpravidla nedochází k devalvaci 

předchozí kvalifikace uchazeče. Z dat lze nepřímo vyčíst tři základní záměry rekvalifikač-

ních programů, kterými jsou rozšíření kvalifikace (např. složením potřebné zkoušky), 

doplnění kvalifikace o chybějící dovednosti a změna kvalifikace. Ke změně kvalifikace 

přitom v jednotlivých směrech také dochází spíše výjimečně, ovšem dohromady tvoří 

tyto změny podstatnou část rekvalifikací. U řady oborů by kompletní změně bránila 

potřeba vstupního vzdělání, respektive vstupní podmínky pro absolvování programu. 

Navíc rekvalifikace vzhledem ke svému rozsahu a formě nemají až takový potenciál pro 

kompletní změnu kvalifikace. 

Ukazuje se zvláště v roce 2020, ale i v roce 2019, podstatný rozdíl mezi 

zaměřením zvolených a zabezpečovaných rekvalifikací. Tento rozdíl má pravděpodobně 

vliv na výsledky a též dopady uvedených programů. Uvedený rozdíl by ale bylo dobré 

v některé z příštích analýz podrobit ještě zkoumání z hlediska kombinace více programů. 

Naše analýza totiž pracuje s prvním rekvalifikačním programem daného uchazeče, 

a tedy by poněkud zkreslovala, pokud by podstatná část uchazečů měla více na sebe 

navazujících opatření. Vzhledem k výsledkům z poslední kapitoly ale můžeme vyloučit 

masivní kombinaci rekvalifikací a pozdějšího zařazení na dotované místo. Tedy celkově 

zatím předpokládáme, že komplexnější intervence se budou týkat jen menší skupiny 

uchazečů.     
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4. Exekuce a jejich význam v letech 2019 a 2020 

V rámci diskuse o cílech projektu jsme od MPSV obdrželi z hlediska praktických 

zkušeností relevantní podnět, abychom při vyhodnocování aktivní politiky zaměstnanosti 

pracovali s okolností exekuce. Podstatou této kapitoly je tedy posoudit roli exekucí 

a určit nakolik a jakým způsobem by měly být a mohou být exekuce zohledněny při 

analýzách aktivní politiky zaměstnanosti. 

Získali jsme nová, podrobnější data o exekucích z OKpráce. U dat jsou zatím 

podstatné limity. Jediný povinný údaj je datum počátku exekuce. Nevíme tedy ve většině 

případů, jak dlouho exekuce trvala. Také zatím nevíme, zda byly na uchazeče uplatněny 

exekuce před sledovaným obdobím. Z tohoto důvodu se domníváme, že exekuce nejsou 

úplně vhodnou proměnnou pro párování případů, ale mohou být zahrnuty do jiných 

designů nebo při dodatečném podrobnějším hodnocení efektů. 

Charakteristiky osob a míst se projevují na rozsahu zjištěných exekucí. Tyto 

charakteristiky se projevují třemi způsoby:  

• Za prvé tak, že osoby z určité kategorie (např. osoby s vysokoškolským vzděláním) 

jsou celkově v evidenci málo přítomny ve srovnání s dalšími kategoriemi. 
 

• Za druhé tak, že se odlišuje podíl, ve kterém se v těchto kategoriích vyskytují osoby 

s nařízenou exekucí, přičemž exekuce se více objevují například u osob se základním 

vzděláním a u osob s výraznější zkušeností s historií nezaměstnanosti. Tento údaj je 

zobrazen v tabulce č. 4.1 ve sloupci „podíl v NEZ“. 
 

• Za třetí se tyto charakteristiky mohou projevovat větším či menším podílem 

vícenásobných exekucí (např. ve srovnání osob se základním vzděláním a osob 

s vysokoškolským vzděláním). Podíl osob s vícenásobnou exekucí přitom rozhodně 

není zanedbatelný. Tento údaj je v tabulce č. 4.1 zobrazen ve sloupcích počtu exekucí. 

Uvedená tři hlediska spolu přitom až na výjimky celkem korespondují. Jako 

nerizikovou skupinu tedy obecně označujeme skupinu, která je celkově malého rozsahu 

a pravděpodobnost exekuce uvnitř této skupiny je malá. Vezmeme-li jako příklad 

vzdělání, pak u vysokoškoláků jen 1,1 % uchazečů z této skupiny mělo exekuci a mezi 

těmi, kdo měli exekuci, pak vysoký podíl měl jen jednu exekuci, ve srovnání s osobami 

se základním vzděláním. Exekuce ovlivňuje také časové hledisko (věk uchazeče, též 

reprezentuje odžitý čas). Tedy nejmladší uchazeči (15 až 19 let) mají dosud menší počet 

exekucí než starší uchazeči. Zároveň ale méně exekucí mají též nejstarší uchazeči. Dále 

vidíme, že ve větší míře se exekuce vyskytují u dlouhodobě a opakovaně 

nezaměstnaných a u zdravotně znevýhodněných osob (tj. bez invalidního důchodu). 

 

Tabulka č. 4.1 Podíl osob s exekucí v letech 2019 nebo 2020 mezi uchazeči 

o zaměstnání a podíl počtu exekucí mezi těmito uchazeči (v %) 

 
Podíl v NEZ 

Počet exekucí 

1 2 3 4 5 a více 

POHLAVÍ 

Muž 11,6 48,8 18,4 10,3 6,3 16,1 

Žena 10,1 48 19,3 11,4 7 14,3 

VZDĚLÁNÍ 

Základní 23,6 45,6 19,9 11,6 7 15,9 
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pokračování tabulky 

 
Podíl v NEZ 

Počet exekucí 

1 2 3 4 5 a více 

Středoškolské bez maturity 11,3 50,6 17,9 10,1 6,4 14,9 

Středoškolské s maturitou 3,8 54,9 16,7 9,3 5,5 13,6 

Vysokoškolské 1,1 54,5 17,7 9,3 5,2 13,3 

EVIDENCE 

Jen sledovaná evidence 2,7 55,1 17,8 10,1 5,4 11,6 

1 předchozí evidence 6,5 51,7 18,5 10,6 6,5 12,7 

2 předchozí evidence 9,2 49,8 19 10,8 6,8 13,6 

3 předchozí evidence 11,7 48,6 19 10,8 7 14,5 

4 předchozí evidence 13,9 48,3 19,4 10,8 7 14,5 

5 předchozích evidencí 15,7 47,8 19 11,3 6,2 15,7 

6+ předchozích evidencí 20,5 46,7 18,7 10,9 6,7 17 

DÉLKA EVIDENCE 

Do 90 dnů předchozí evidence 5,6 54,8 18 8,9 5,7 12,5 

91–365 dnů předchozí evidence 7,6 51,2 17,7 10,1 6,5 14,4 

Více než 365 dnů před. evidence 17 47,1 19,1 11,1 6,8 15,8 

ZDRAVOTNÍ STAV 

Dobrý 10,6 45,7 18,9 11 6,8 15,8 

Zdravotní omezení, znevýhodnění 15,2 49,3 19,2 10,9 6,4 14,3 

Částečná invalidita 9,6 54,1 17,4 9,6 5,4 13,5 

Plná invalidita 8,3 55,9 17,3 8,6 6,1 12,2 

VĚK 

15–19 let 2,6 61,4 22,3 8,1 4,3 3,8 

20–24 let 6,5 48,3 20,9 12,4 7,2 11,3 

25–29 let 11,3 47,5 20,4 11,4 7 13,7 

30–34 let 14,4 47,3 18,5 11,6 7,1 15,5 

35–39 let 13,9 47,2 18,8 11,1 6,5 16,4 

40–44 let 13 47,9 18,1 10,3 6,6 17,1 

45–49 let 12,9 48,6 17,7 10,1 6,6 16,9 

50–54 let 12,4 47,8 18 10,5 6,5 17,2 

55–59 let 9,5 50,3 18,3 10,3 6,4 14,6 

60 a více let 7,2 53,9 19 9,7 5,8 11,7 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Zásadním zjištěním je vysoký podíl osob s opakovanými/vícenásobnými 

exekucemi. V jednotlivých skupinách jen podíl mezi 40 až 60 % uchazečů má jen jednu 

exekuci. Naopak podstatný (mezi 10 až 20 %) je i podíl uchazečů, kteří mají pět a více 

exekucí.14    

 

  

                                                                 
14  V našich datech máme pouze pět údajů o exekucích, protože takovou informaci považujeme pro naše účely 

za postačující. Nemůžeme tedy ale rozlišit, zda měl uchazeč 5 nebo například 10 exekucí. 
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Tabulka č. 4.2 Podíl osob s exekucí v letech 2019 nebo 2020 mezi uchazeči 

o zaměstnání a podíl počtu exekucí mezi těmito uchazeči (v %) 

 
Podíl v NEZ 

Počet exekucí 

1 2 3 4 5 a více 

Karviná 20,4 49,6 21,6 11,2 6,4 11,3 

Bruntál 20,3 44,6 20,5 12,1 7 15,8 

Ostrava–město 18,5 47,8 20,4 11,6 7,2 13 

Sokolov 17,8 50,2 16,1 10,1 5,5 18,2 

Teplice 17,2 50,8 21,1 11,3 7,1 9,8 

Cheb 17 45,4 18,5 10,4 6,9 18,8 

Louny 17 46,2 18,3 10,5 5,6 19,4 

Karlovy Vary 15,9 45,4 15,8 11,7 7,3 19,8 

Jablonec 13,8 47,3 20,1 12,8 7,2 12,7 

Domažlice 13,6 59,2 14,9 11,1 4,7 10,1 

Liberec 13,4 49,8 18,7 10,6 6,7 14,1 

Ústí nad Labem 13,1 33,6 19,5 12,9 9,3 24,7 

Trutnov 13 49,7 19,3 10,6 8,6 11,9 

Tachov 12,6 48 20,1 12,8 7,5 11,7 

Jeseník 12,6 52 18,9 10,3 6,4 12,5 

Děčín 12,2 58 19 9,9 4,8 8,3 

Náchod 12,2 47,5 18,3 10,2 7,4 16,7 

Rychnov nad Kněžnou 12,1 45,3 14,8 9,4 5,6 24,9 

Ústí nad Orlicí 11,9 43,1 17,1 10,5 6,7 22,6 

Prachatice 11,8 43 12,9 12,6 6,8 24,8 

Pardubice 11,7 44,9 16 9 6,7 23,3 

Brno–město 11,7 49,6 19,1 10,4 6,2 14,7 

Kladno 11,5 54,3 20,7  10,3 5,8 8,9 

Jičín 11,5 49,4 14,8 9,7 5,3 20,8 

Nový Jičín 11,5 48  20,7 10,2 7,8 13,3 

Kutná Hora 11,3 45,1 19,5  10,9 6,7 17,9 

Písek 11,3 42 18,2 11,7 7,7 20,4 

Kolín 11,1 52,4 18,3  11 7 11,3 

Most 11,1 46,1 22,2 11,6 8,6 11,4 

Hradec Králové 11 44,4 16,3 9,5 6,2 23,7 

Frýdek–Místek  11 54,9 18,9 11,1 4,9 10,2 

Český Krumlov 10,9 48,3 18,5 10,7 6,8 15,7 

Rokycany 10,9 50 20,6 12 6,7 10,7 

Svitavy 10,9 45,8 14,6 10,5 6 23,1 

Plzeň–město 10,7 47,1 21,1 11,7 7,3 12,8 

Příbram 10,6 51,6 19,9 10,8 6,1 11,6 

Strakonice 10,6 48 13,9 9,4 6 22,7 

Chomutov 10,6 43,9 20,6 14,2 8,1 13,2 

Kroměříž 10,6 46,2 18 10,2 5,8 19,9 

Chrudim 10,5 44,5 16,9 9,3 6,8 22,5 

Mělník 10,2 52,9 19  11,6 6 10,5 

Přerov 10,1 51,7 18,6 10,8 7,4 11,5 

Česká Lípa 9,9 53,5 21,5 9,4 7 8,6 

Jihlava 9,8 46,5 20,7 12,5 6,8 13,6 
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pokračování tabulky 

 
Podíl v NEZ 

Počet exekucí 

1 2 3 4 5 a více 

Šumperk 9,4 54,3 18,4 10,3 6,5 10,5 

Tábor 9,3 47,8 17,1 13,7 6,7 14,7 

Benešov 9,2 50,2 18,4  11,5 4,9 15,1 

Jindřichův Hradec 9,1 51,7 17,9 11,5 5,4 13,6 

Nymburk 9 53,4 19,2 12,4 5 10 

Plzeň–jih 8,9 51,9 18,3 12,5 6,7 10,7 

Beroun 8,7 54,8 17,9  7,7 7,3 12,4 

Olomouc 8,7 47,9 18 9,6 7,4 17,1 

Praha 8,6 42,7 17,6  11,1 7,2 21,4 

Znojmo 8,5 53  17,4 10,7 6,3 12,6 

České Budějovice 8,3 43,6 15,6 11,1 6,5 23,2 

Pelhřimov  8,3 54,7 14 8,5 7,4 15,4 

Havlíčkův Brod 8,2 45,2 18,1 9,9 6,9 19,9 

Prostějov 8,2 54,3 18 9,3 5 13,5 

Plzeň–sever 8,1 52,3 19,1 11 6,1 11,4 

Klatovy 8 56,5 18,3 11,1 5,2 8,9 

Rakovník 7,9 52 21,8 9,4 5,1 11,8 

Třebíč 7,9 45,8 19,4 8,8 5,7 20,2 

Vyškov 7,8 51  17,2 10,6 7,2 14 

Opava 7,8 57,2 19,9 9,7 4,9 8,3 

Vsetín 7,8 51 14,8 10,8 5,6 17,8 

Litoměřice 7,7 47,2 25 10,7 7,2 9,9 

Zlín 7,7 43,6 17,6 7,7 8 23,2 

Mladá Boleslav 7,3 54,2 22,4  9,4 6,4 7,6 

Uherské Hradiště 7,2 43,1 14 10,5 6,1 26,3 

Žďár nad Sázavou 6,8 42,7 19,5 10,1 7,5 20,3 

Blansko 6,7 49,5 17,9 8,9 8 15,7 

Břeclav 6,7 54,9 19,9 11,2 5 9,1 

Hodonín 6,5 55,9 17,9 8,7 6,2 11,3 

Semily 6,4 54,8 19,6 12,2 4,3 8,9 

Praha–západ 5,4 55,9 16,3 10,2 5,6 12 

Praha–východ 5 60,9  19,1 8,1 3,2 8,8 

Brno–venkov 4,5 52,4 16 9,7 6,2 15,6 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 
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Graf č. 4.1 Podíl osob s exekucí v letech 2019 nebo 2020 mezi uchazeči 

o zaměstnání v jednotlivých okresech 

 

 

 

 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Z prezentované tabulky (tabulka č. 4.2) a mapy (graf č. 4.1) je vidět, že větší 

podíl osob s exekucemi mezi uchazeči je na tzv. perifériích (zvláště západní a severní 

Čechy a pak také severní Morava). Naopak v řadě okresů je podíl uchazečů s exekucemi 

relativně nízký (především jihomoravské okresy, Praha a okolí a vnitřní oblast západních 

Čech). V okresech, kde je větší podíl exekucí, můžeme očekávat větší koncentraci osob, 

u nichž se vyskytují charakteristiky typické pro osoby s exekucí. Zároveň se často jedná 

o tzv. strukturálně postižené regiony jako je Karlovarsko nebo Ostravsko. 

Graf č. 4.2 zobrazuje celkový rozsah exekucí v jednotlivých okresech. Je zřejmé, 

že celkový rozsah je nejvíce ovlivněn dvěma hledisky. Jednak je to velikost daného 

regionu a pak také jeho strukturální charakter. Tedy regiony s největším rozsahem 

exekucí pak jsou Praha, Ostrava–město, Karviná a Brno–město, Liberec, Bruntál, Teplice 

a Frýdek Místek. Regiony s velkými populacemi tedy v rozsahu exekucí celkově dominují 

nad menšími regiony, kde je vyšší podíl exekucí mezi uchazeči. Regiony s nejmenším 

rozsahem exekucí pak jsou ponejvíce regiony ve středních a západních Čechách. 
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Graf č. 4.2 Celkový rozsah exekucí podle okresů 

 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Graf č. 4.3 ukazuje vývoj exekucí v čase v jednotlivých měsících let 2019 a 2020. 

V uvedeném období měl vývoj exekucí spíše buď klesající tendenci nebo byl víceméně 

stabilizovaný. Je též možné, že větší podíl nových exekucí je vyšší vždy v lednu a pak 

má během roku spíše klesající tendenci. Pandemie covidu-19 se na rostoucím počtu 

exekucí nijak výrazně neprojevila, což je možné vysvětlit mj. i určitou časovou 

prodlevou, které by bylo třeba, aby se vliv pandemie mohl projevit. Zároveň ale mohla 

možná hrát roli i určitá ochranná opatření, která byla vládou přijata v době pandemie. 

 

Graf č. 4.3 Celkový rozsah exekucí v jednotlivých měsících let 2019 a 2020 

 

 Zdroj: data OKpráce 2019–2020 
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Dále jsme se zabývali otázkou, nakolik se osoby, které v uvedeném období měly 

exekuci, vyskytují v základních nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti coby účastníci. 

Jedná se o prostou souvislost, kde nerozlišujeme, zda exekuce předcházela zařazení 

do programu nebo nastala až během programu nebo po programu. Tato analýza má 

ale ten význam, že ukazuje celkový potenciál exekucí ovlivňovat dopady programu.  

Tabulka č. 4.3 ukazuje, že celkově cílenost programů APZ na osoby v exekuci 

není pravděpodobně vysoká, ani jejich zastoupení v programech. Tedy u všech 

programů APZ s výjimkou VPP je podíl účastníků s exekucí v letech 2019 a 2020 mezi 

5 a 8 % (musíme též zohlednit, že část uchazečů je v exekuci až během programu či po 

programu). U zabezpečovaných rekvalifikací a významně u programů VPP se exekuce 

jeví být více relevantní. Při započtení všech dostupných dat (tj. za pozorované období) 

téměř 30 % osob ve VPP má někdy v datech záznam o exekuci (tedy i v jiném roce). 

Lze předpokládat, že zde mohou exekuce působit na výsledek. Vyšší podíl osob s exekucí 

u VPP je logický vzhledem k cílení programu na nejvíce znevýhodněné uchazeče, u nichž 

také můžeme očekávat vyšší podíl exekucí (při dlouhodobé nezaměstnanosti se vyčerpají 

úspory apod.). Toto se částečně a v menší míře může projevovat i u zabezpečených 

rekvalifikací. 

 

Tabulka č. 4.3 Zastoupení osob s exekucí v programech a hrubá cílenost (osoby 

s exekucí) 

Typ programu Rok 
Počet osob  

v programech 
Podíl osob v programu 
s exekucí v tomtéž roce 

„index 
cílenosti“ 

REK zvolená 
2019 3 162 5,9 0,72 

2020 2 635 5,2 0,71 

REK zabezpečovaná 
2019 3 652 7,9 0,97 

2020 2 421 6,9 0,95 

SÚPM 
2019 3 042 2,8 0,35 

2020 3 272 2,6 0,36 

VPP 
2019 8 534 14,5 1,78 

2020 7 192 12,3 1,66 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Závěrem k otázce exekucí při vyhodnocování programů 

Při zhodnocení role exekucí musíme brát v úvahu, že data o exekucích, která 

v současnosti můžeme získat, nemají zcela vhodnou podobu. Chybějí informace 

o proběhu a ukončení exekuce. Není snadné zahrnout exekuce do analýz cílenosti 

a dopadů, neboť nevíme, zda exekuce ještě trvala nebo ne.  

Při zhodnocení rozsahu exekucí se jeví být pro trh práce tento faktor celkově 

poměrně podstatný, protože asi desetina uchazečů má v delším období zkušenost 

s exekucí. Charakteristiky, které „působí“ na rozsah zjištěných exekucí, jsou vzdělání, 

region bydliště, opakování nezaměstnanosti a délka předchozí nezaměstnanosti, věk 

(méně u mladších a starších uchazečů) a zdravotní stav. Pokud jde o vliv na efekty 

programu, ten můžeme ve větší míře očekávat především u programů VPP. 
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5. Vyhodnocení výsledků APZ v letech 2019 

a 2020 

V této kapitole se zabýváme zhodnocením výsledků APZ v letech 2019 a 2020. 

Pro tuto kapitolu jsou významné čtyři dílčí perspektivy, které ji podstatně odlišují 

od našich předchozích analýz.  

• Jednak zde oproti předchozím analýzám nevyužíváme vyhodnocení dopadů za pomoci 

odhadu dopadu při srovnání s kontrolní skupinou, ale perspektivu hodnocení 

výsledků. To umožňuje přinášet dřívější (aktuálnější) průběžné výsledky.  
 

• Ve srovnání s předchozími studiemi sledujeme mnohem kratší období. To vychází 

z požadavku MPSV, aby se aktivní politika zaměstnanosti nehodnotila pouze 

z hlediska střednědobých a dlouhodobých dopadů, ale aby byly přinášeny informace 

aktuálnější, které pomohou při operativním manažerském rozhodování. S touto 

změnou perspektivy je spojena klíčová otázka zvolení vhodných časových oken pro 

analýzu. V našem případě jsme zvolili perspektivu maximálního časového okna pro 

vyhodnocení, i za cenu toho, že výsledky pak nejsou vzájemně zcela srovnatelné. 

Do budoucna je ale možné toho přehodnotit a stanovit nějaká standardizovaná 

časová okna pro hodnocení. 
 

• Tato analýza se částečně zaměřuje na to, jak se na realizaci aktivní politiky 

zaměstnanosti a na výsledcích projevila pandemie covidu-19, která začala v České 

republice v březnu roku 2020.   
 

• Částečně zde využíváme novou, dosud námi nepoužívanou metodologii, a to 

především ve druhé části této kapitoly.  

 

Vliv délky měřeného období na výsledky programů v letech 2019 a 2020 

Pro posouzení výsledků programu má klíčovou roli to, po jak dlouhou dobu jsou 

výsledky sledovány. To je možné dobře ilustrovat na příkladu v tabulce č. 5.1, kde jsou 

zobrazeny důvody odchodu z evidence pro základní čtyři nástroje APZ, a to zvlášť 

pro roky 2019 a 2020. V tomto případě jsou výsledky programů pro oba roky měřeny 

do posledního sledovatelného dne, kterým byl 8. srpen roku 2021. Tedy výsledky byly 

sledovány po maximální možnou dobu před jejich předáním na VÚPSV. I tak je jasné, 

že účastníci programů realizovaných v roce 2019 jsou sledování v průměru po delší 

dobu, než účastníci programů realizovaných v roce 2020. U programů tvorby míst to 

nemá (zde patrný) až takový vliv, protože většina účastníků těchto programů odchází 

na dotované místo. Jinam odcházejí pouze uchazeči, kteří z nějakého důvodu dotované 

místo nevyužili (např. si ještě před nástupem na dotované místo našli jinou práci). Dobře 

zřejmý je ale vliv délky pozorování u rekvalifikací, kde se projevuje především v jiném 

rozsahu cenzurovaných = neukončených případů (tj. těch, kdo zůstali na konci 

pozorování v evidenci). Například u zabezpečovaných rekvalifikací je z účastníků 

programů 2020 stále v evidenci na konci sledovaného období 28,5 % uchazečů, zatímco 

z účastníků programů z roku 2019 je to 14 % (tedy asi polovina). Je zřejmé, že délka 

období se projeví u všech programů (při užití jiných indikátorů), a proto je významné 

s tímto dále pracovat a stanovit případně vhodná okna pro pozorování. 
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Tabulka č. 5.1 Vliv délky měřeného období na výsledky programů 2019 a 2020 

 
zůstal 

v evidenci 
našel si 
práci 

rodinné 
důvody 

sankční 
vyřazení 

neznámý 
důvod, na 

vlastní žádost 

zařazen 
na dotované 

místo 
celkem 

zvolené 
rekv. 2019 

126 2235 9 155 337 300 3 162 

4 % 70,7 % 0,3 % 4,9 % 10,7 % 9,5 % 100 % 

zvolené 
rekv. 2020 

360 1 855 5 78 166 171 2 635 

13,7 % 70,4 % 0,2 % 3 % 6,3 % 6,5 % 100 % 

zabezpečené 
rekv. 2019 

506  2 032 17 281 370 419 3625 

14 % 56,1 % 0,5 % 7,8 % 10,2 % 11,6 % 100 % 

zabezpečené 

rekv. 2020 

690 1 229 13 96 158 235 2 421 

28,5 % 50,8 % 0,5 % 4 % 6,5 % 9,7 % 100 % 

VPP 2019 
173 295 16 62 60 7 928 8 534 

2 % 3,5 % 0,2 % 0,7 % 0,7 % 92,9 % 100 % 

VPP 2020 
179 135 10 23 12 6 833 7192 

2,5 % 1,9 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 95 % 100 % 

SÚPM 2019 
68 146 0 10 19 2 799 3 042 

2,2 % 4,8 % 0 % 0,3 % 0,6 % 92,1 % 100 % 

SÚPM 2020 
51 190 0 13 9 3 009 3 272 

1,6 % 5,8 % 0 % 0,4 % 0,3 % 92 % 100 % 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Vliv pandemie na rozsah APZ 

Pro zodpovězení otázky, zda se pandemie nějak projevila ve změně rozsahu APZ, 

jsme vytvořili sloupcové grafy pro základní čtyři nástroje APZ, kde jsou programy 

uvedeny podle začátku jejich realizace v jednotlivých měsících let 2019 a 2020. Hlavním 

vodicím znakem pro nás zde jsou jednotlivé osoby (uchazeči) a nikoliv programy, 

a proto zde prezentovaný rozsah APZ je nižší než v některých dalších publikacích. 

Počet nově realizovaných programů prezentujeme v grafech č. 5.1, 5.2, 5.3 

a 5.4. Potvrzuje se zde, že APZ byla v letech 2019 a 2020 realizována celkově v relativně 

nízkém rozsahu, a to především z důvodu nízkého rozsahu celkové nezaměstnanosti 

(viz též kap. 2). Veřejně prospěšné práce vykazují značně sezonní charakter realizace. 

V roce 2020 se projevil další pokles rozsahu APZ oproti roku 2019, ale ten nebyl podle 

našich dat tak vysoký vzhledem k tomu, že se Česká republika potýkala s pandemií 

covidu-19. Stejně tak se pandemie v roce 2020 tolik neprojevila na změně celkového 

počtu nezaměstnaných uchazečů. Během roku 2020 se podle dat jeví dílčí výpadek 

v prvních měsících pandemie (duben 2020, u rekvalifikací), ale ten je kompenzován 

vyšším počtem započatých programů na konci uvedeného roku. 
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Graf č. 5.1 Zvolené rekvalifikace: rozsah nově realizovaných programů 

po měsících v letech 2019 a 2020 

 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Graf č. 5.2 Zabezpečované rekvalifikace: rozsah nově realizovaných programů 

po měsících v letech 2019 a 2020 

 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 
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Graf č. 5.3 Veřejně prospěšné práce: rozsah nově realizovaných programů 

po měsících v letech 2019 a 2020 

 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Graf č. 5.4 Společensky účelná pracovní místa: rozsah nově realizovaných 

programů po měsících v letech 2019 a 2020 

 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Graf č. 5.5 pak ukazuje dominanci programů VPP v realizované APZ v letech 2019 

a 2020, což opět odpovídá informacím z kapitoly 2. Celkově tedy data ukazují, že rozsah 

a struktura APZ (tedy to, jaké nástroje byly převážně využívány) v ČR byly ovlivněn 

spíše jinými dlouhodobějšími faktory než pandemií covidu-19. U některých nástrojů 

ale došlo k poklesu počtu programů a ovlivněna zřejmě byla i realizace programů, 

jak vyplývá z níže prezentovaných výstupů i z rozhovorů s pracovníky Úřadu práce.  
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Graf č. 5.5 Všechny nástroje: rozsah nově realizovaných programů po měsících 

v letech 2019 a 2020 

 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Výsledky programů APZ – popisná perspektiva 

V této části popisujeme výsledky programů za pomoci analýzy soutěžících rizik. 

Postupně se zaměříme na čtyři základní nástroje, a to jen pro rok 2019. Programy z roku 

2020 zde neprezentujeme, protože měřené období je pro tento typ analýzy příliš krátké 

(z důvodu příliš vysokého počtu cenzorů – těch, kteří v daném období neodešli). 

U zvolených rekvalifikací (graf č. 5.6) je patrné, že změna ve výsledku nastává 

relativně brzy (100 až 150 dnů) po začátku programu,15 kdy podstatná část účastníků 

odchází do zaměstnání. U ostatních důvodů je patrné, že ty se objevují relativně málo, 

nejvíce se z nich objevují neznámé důvody odchodu z evidence (např. na vlastní žádost) 

a také pozdější zařazení na dotované místo. Naopak málo jsou zastoupeny osobní 

a rodinné důvody a sankční vyřazení. Výsledky zabezpečovaných rekvalifikací (graf 

č. 5.7) jsou obdobné jako u zvolených rekvalifikací, ale podíl uchazečů, kteří si nalezli 

zaměstnání, je zde nižší. Celkově se tedy potvrzuje, že zvolené rekvalifikace přinášejí 

lepší výsledky, což je ale způsobeno též jinou skladbou obsahu a účastníků těchto 

programů. 

U veřejně prospěšných prací (graf č. 5.8) odchází naprostá většina účastníků 

v řádu dnů do programu a ostatní důvody odchodu jsou zanedbatelné. U společensky 

účelných pracovních míst (graf č. 5.9) dochází do 30 dnů k opuštění evidence a ostatní 

důvody jsou zde též marginální, snad s výjimkou malé skupiny, která si našla jinou 

práci. U programů tvorby míst zde tedy můžeme vyčíst souvislost mezi vstupem 

do programu, získáním pracovního místa a odchodem z evidence, ale pro tento typ 

programu jsou významné spíše jiné perspektivy. 

                                                                 
15  Oproti předchozím analýzám je zde u části programů patrné, že program byl realizován v době, kdy uchazeč 

již nebyl v evidenci (např. z evidence odešel v únoru a do rekvalifikace nastoupil v březnu). Toto může být 
způsobeno například tím, že před daným typem programu byl realizován ještě jiný program. Oproti 
předchozím analýzám jsme totiž použili poněkud jinou logiku určení počátku měření, která se v této studii 
vztahuje přímo k počátku prvního programu v rámci konkrétního typu programu (např. zvolené 
rekvalifikace). Z tohoto důvodu nejsou naše výsledky zcela srovnatelné s výsledky předchozích analýz.  
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Graf č. 5.6 Zvolené rekvalifikace 2019: analýza soutěžících rizik 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Graf č. 5.7 Zabezpečované rekvalifikace 2019: analýza soutěžících rizik 

  

 Zdroj: data OKpráce 2019–2020 
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Graf č. 5.8 Veřejně prospěšné práce: analýza soutěžících rizik 

 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Graf č. 5.9 Společensky účelná pracovní místa: analýza soutěžících rizik 

 

 Zdroj: data OKpráce 2019–2020 
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Graf č. 5.10 Programy APZ – přítomnost v evidenci 

 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Graf č. 5.10 ukazuje přítomnost uchazečů v evidenci po programu. V grafu jsou 

zobrazeny programy realizované v letech 2019 a 2020 vždy po maximální dobu, 

po kterou nedochází k cenzorování případů. Ta je pro účastníky programů z roku 2020 

pouze 7 měsíců, proto jsou prezentované křivky pro tyto účastníky jen v levé části grafu. 

Z tohoto důvodu jsou výsledky pro programy z roku 2019 zobrazeny za 19 měsíců a pro 

programy z roku 2020 jsou zobrazeny za 7 měsíců. Z uvedeného grafu vyplývá, 

že pandemie covidu-19 se pravděpodobně negativně se promítla do výsledků programů 

APZ z hlediska celkové přítomnosti v evidenci. Za prvé, výsledky po prvních sedm měsíců 

po začátku programu jsou pro účastníky programů z roku 2020 horší než výsledky pro 

účastníky programů z roku 2019. Za druhé, dlouhodobé výsledky programů z roku 2019 

(zde uvažujeme, že to je ta část výsledku, která nastala v roce 2020) jsou horší, než 

bychom očekávali. Do toho se mohla promítnout nejistota na trhu práce a nižší ochota 

zaměstnavatelů přijímat pracovníky. Také musíme brát v úvahu, že Česká republika 

byla po nějakou dobu v lockdownu, což mohlo ovlivnit tyto krátkodobé výsledky. 

Můžeme ale předpokládat, že v delším období se tento krátkodobý trend mohl zvrátit, 

protože došlo k ekonomickému oživení. Dále do toho mohla vstupovat specifická 

struktura uchazečů jednotlivých programů. Pro lepší interpretaci výsledků bychom 

potřebovali kontrolní skupinu. 

V dalších grafech (č. 5.11 až 5.14) můžeme vidět přítomnost uchazečů v evidenci 

podle délky jejich předchozí nezaměstnanosti. Zde uchazeče dělíme na krátkodobě 

nezaměstnané (cca do 90 dnů, střednědobě nezaměstnané (91 až 365 dnů) a dlouho-

době nezaměstnané (366+ dnů).  

Základním prvkem, který vzájemně odlišuje výsledky jednotlivých programů, je 

rozsah a případně struktura skupiny dlouhodobě nezaměstnaných, jak o tom píšeme 
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v kapitole o cílenosti programů. Tedy například mezi účastníky zvolených rekvalifikací 

tvoří dlouhodobě nezaměstnaní jen malou část (cca 10 %), zatímco mezi účastníky 

společensky účelných pracovních míst tvoří více než 40 %. Z grafů je patrné, že dlouho-

dobá nezaměstnanost výsledky oproti situaci krátkodobě a střednědobě nezaměstna-

ných skutečně podstatně odlišuje (zhoršuje). Dlouhodobě nezaměstnaní jsou v evidenci 

po programech přítomni podstatně více než ostatní uchazeči. Musíme ovšem též brát 

v úvahu, že u dopadů může být situace opačná (viz Hora et al., 2018; Hora et al., 2020). 

Také je třeba brát v úvahu to, že trhu práce i přes pandemii covidu-19 panovala 

specifická situace, nezaměstnanost příliš nerostla a v evidenci zůstávali především více 

znevýhodnění uchazeči, jejichž pracovní uplatnění je i s programem APZ obtížnější. 

Specifická situace je u programů VPP, kde mají grafy v první části typický průběh 

ve tvaru klobouku, ale v další části se přítomnost uchazečů v evidenci víceméně 

stabilizuje. To přičítáme tomu, že ve srovnání s předchozí analýzou dat za rok 2014 

(Hora et al., 2018) dochází mnohem méně často k opakování programů VPP. Dlouhodobě 

nezaměstnaní mají specifický tvar křivky, což je pravděpodobně způsobeno například 

zařazováním těchto uchazečů do VPP na delší období. Jinak opět platí, že pak výsledky 

z hlediska přítomnosti v evidenci jsou v období po programu horší ve srovnání 

s ostatními uchazeči.  

 

Graf č. 5.11 Zvolené rekvalifikace – přítomnost dlouhodobě nezaměstnaných 

v evidenci 
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Graf č. 5.12 Zabezpečované rekvalifikace – přítomnost dlouhodobě nezaměst-

naných v evidenci 

 

 

Graf č. 5.13 Veřejně prospěšné práce – přítomnost dlouhodobě nezaměstnancích 

v evidenci 
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Graf č. 5.14 Společensky účelná pracovní místa – přítomnost dlouhodobě 

nezaměstnancích v evidenci 

 

 

Nyní se podíváme, nakolik mohou být výsledky rekvalifikačních programů 

ovlivněny rozdílným dokončováním programů v letech 2019 a 2020. Základní informace 

shrnuje tabulka č. 5.2. Zvolené rekvalifikace mají vyšší míru úspěšných ukončení. 

Rozdíly mezi lety 2019 a 2020 pak vidíme především u zabezpečovaných rekvalifikací, 

kde výrazně narostla skupina „nedokončil z vážných důvodů“. Je vidět, že způsob 

ukončení programu je relevantní hledisko pro posouzení výsledku programu (viz graf č. 

5.15). Jako základní srovnávací skupinu zde volíme uchazeče, kteří program řádně 

dokončili. Pak máme skupiny, jejichž výsledek přítomnosti v nezaměstnanosti je vyšší 

než u řádně dokončených a do této skupiny patří ti, kdo program nedokončili z vážných 

důvodů (v roce 2019) a ti, kdo program absolvovali, ale neuspěli v jeho ukončení. 

U těch, kdo program nedokončili bez vážného důvodu a těch, kdo nemají uveden žádný 

údaj o ukončení, pak nacházíme menší přítomnost v evidenci než u úspěšných účastníků, 

což může mít své specifické důvody, například sankční vyřazení. To by mohlo souviset 

s prudkým obratem uvedených křivek pod cca roce od počátku programů. Celkově pak 

docházelo k povzbudivému poklesu nezaměstnanosti u těch, kdo program úspěšně 

dokončili, případně i u těch, kdo ho nedokončili z vážných důvodů. Naproti tomu u těch, 

kdo měli s dokončením problémy, nacházíme velmi nestabilní výsledky a spíše tato 

situace pak vede k vyšší nezaměstnanosti. Z toho lze dovodit závěr, že implementační 

problémy a nedokončování programů mohly mít zvláště v roce 2020 vliv na efekty 

rekvalifikačních programů. Je též zajímavé, že jako nejhorší se jeví skupina bez údaje 

o ukončení programu, ale z dat nelze v tento moment vyčíst, proč tomu tak je. Sklon 

křivky by ale mohl naznačovat, že u této skupiny dochází k podstatným návratům 

do evidence.  
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Tabulka č. 5.2 Rozdíly v míře dokončení a důvodech nedokončení (v %) 

 
Ukončil 
řádně 

Ukončil 
neúspěšně 

Nedokončil 
z vážných 
důvodů 

Nedokončil bez 
vážného 
důvodu 

Neuvedeno Celkem 

Zvolené 
rekvalifikace 2019 

70,2 0,7 17,5 0,8 10,9 100 

Zvolené 
rekvalifikace 2020  

76 0,4 13,3 0,8 9,6 100 

Zabezpečované 
rekvalifikace 2019 

56,2 2,3 24,2 1,7 15,6 100 

Zabezpečované 
rekvalifikace 2020 

49,3 1,4 36,7 1,9 10,7 100 

 

Graf č. 5.15 Zabezpečované rekvalifikace – výsledky podle způsobu dokončení 

programu  
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Graf č. 5.16 Výsledky pro různé typy zabezpečovaných rekvalifikací 

 

Z hlediska vztahu mezi programy a úrovní nezaměstnanosti po programu je 

třeba ještě podotknout, že rozdílné výsledky zvolených a zabezpečovaných rekvalifikací 

jsou minimálně částečně způsobeny odlišnou strukturou obsahu výcviku u zvolených 

a nezvolených rekvalifikací, jak jsme již ukázali v kapitole o vztahu mezi předchozí 

kvalifikací uchazeče a obsahem výcviku. Na tomto místě ilustrujeme různé výsledky 

zabezpečovaných rekvalifikací realizovaných v roce 2019. Z grafu č. 5.16 je zřejmé, 

že právě programy počítačových dovedností mají nejhorší výsledky z hlediska přítom-

nosti v evidenci, a přitom tyto programy tvoří podstatnou část zabezpečovaných 

rekvalifikací na rozdíl od rekvalifikací zvolených.  

 

Výsledky programů APZ – perspektiva zohledňující vliv vybraných externích 

faktorů 

Metodika: 

V této analýze srovnáváme účastníky stejných programů v letech 2019 a 2020. 

Oproti předchozímu oddílu, kdy vyhodnocujeme rozdíly ve výsledcích účastníků v letech 

2019 a 2020, zde používáme metodu IPWRA (Inverse probability weighting and 

regression adjustment), která „očišťuje“ nalezené rozdíly o dostupné charakteristiky 

účastníků a externí faktory, které rozdíly ve výsledcích mohou zkreslovat. Do pozorova-

ného rozdílu ve výsledcích mezi lety 2019 a 2020 se tak již nadále nepromítají 

potenciální rozdíly ve skupinách účastníků 2019 a 2020, které také mohou mít vliv 

na průměrnou délku poprogramové evidence, ale nelze je považovat za efekt programu.  

IPWRA je jedna z metod využívaná pro odhad dopadu, zde využitá pro data 

přežití. Její podstatou je, že vyvažuje srovnávané skupiny z hlediska dostupných 

charakteristik ovlivňujících jak vstup do programu, tak výsledek. Neredukuje přitom 

velikost vzorku (jako v případě párování), ale přiděluje váhu jednotlivým osobám podle 

jejich zastoupení v obou skupinách. Jsou-li například vysoce vzdělaní účastníci více 
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zastoupeni ve skupině účastníků než v kontrolní skupině, pak je jejich výsledku 

ve skupině účastníků přidělena menší váha, a naopak málo zastoupeným vysoce 

vzdělaným účastníkům v kontrolní skupině větší váha.  Následně se ještě očišťuje dopad 

v regresním výsledkovém modelu. 

Technicky řečeno metoda integruje RA (regression adjustment) a IPW (inverse 

probability weighting) metody do jediné. Jsou tak současně odhadovány tři modely – 

tzv. „výsledkový model“ s nezávislými proměnnými ovlivňujícími délku poprogramové 

evidence, „programový model“ s nezávislými proměnnými ovlivňující vstup do programu 

(v našem případě však vstup do programu v roce 2020 vs. 2019, vysvětleno dále) 

a „cenzorový model“ s nezávislými proměnnými ovlivňujícími přerušení sledování/jiný 

typ odchodu. Výhodou metody je dvojitá robustnost – stačí, aby jeden z modelů 

(výsledkový a programový) byl dobře specifikován a odhad je správný. „Programový“ 

model přitom vykonává podobnou funkci jako párování. 

V následující analýze nepoužíváme k účastníkům z roku 2020 kontrolní skupinu, 

ale namísto kontrolní skupiny používáme účastníky programů v roce 2019. Nesledujeme 

tak ve skutečnosti dopad jednotlivých programů, ale pouze srovnáváme výsledky 

účastníků programů 2019 a 2020, po vybalancování vybraných pozorovatelných rozdílů.  

Do výsledkového, programového i cenzorového modelu jsme zvolili proměnné 

v tabulce č. 5.3 níže. Uvedené proměnné ovlivňují jak výsledkové proměnné, 

tak programové, což je žádoucí pro eliminaci matoucích proměnných a naplnění 

podmínky podmíněné nezávislosti mezi výsledkem a programem (conditional indepen-

dence assumption), nicméně dohromady vysvětlují pouze 5 až 10 % těchto výsledků, 

a tak je možné, že pro eliminaci zkreslení dopadu na základě nepozorovaných 

proměnných bude zapotřebí do modelů později zahrnout některé důležité proměnné (viz 

např. proměnné z vyhodnocení rekvalifikačních programů v roce 2016).  

 

Tabulka č. 5.3 Proměnné použité ve všech modelech 

Proměnná Kategorie 

Kraj NUTS 3 

Pohlaví 
Muž 

Žena 

Vzdělání 

Základní 

Středoškolské bez maturity 

Středoškolské s maturitou 

Vysokoškolské 

Počet předchozích evidencí 

Jen sledovaná evidence 

1 předchozí evidence 

2 předchozí evidence 

3 předchozí evidence 

4 předchozí evidence 

5 předchozích evidencí 

6+ předchozích evidencí 

Celková délka předchozí evidence 

Bez předchozí evidence 

Do 90 dnů předchozí evidence 

91 až 365 dnů předchozí evidence 

Více než 365 dnů před. evidence 

Zdravotní stav 
Dobrý 

Určitá zdravotní omezení 
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pokračování tabulky 

Proměnná Kategorie 

Věkové skupiny 

15–19 let 

20–24 let 

25–29 let 

30–34 let 

35–39 let 

40–44 let 

45–49 let 

50–54 let 

55–59 let 

60 a více let 

 

Výsledky: 

Při pohledu na tabulku č. 5.4 níže, která srovnává průměrné délky poprogramové 

nezaměstnanosti před odchodem do zaměstnání (zvolené a nezvolené rekvalifikace), 

respektive do dotovaného místa (VPP a SÚPM) v letech 2019 a 2020, můžeme konstato-

vat, že v případě odchodů do zaměstnání (rekvalifikace) se odhadovaná délka pobytu 

v nezaměstnanosti u programů realizovaných v roce 2020 ve srovnání s předchozím 

rokem v průměru zkrátila o 26 (zvolené rekvalifikace), respektive 71 dní (nezvolené 

rekvalifikace). V případě programů VPP a SÚPM se rozdíly v řádů dní nejeví jako 

podstatné.  

Při pokusu o vysvětlení těchto rozdílů mezi rekvalifikacemi v letech 2019 a 2020 

musíme uvažovat o faktorech, které v našich modelech nejsou zahrnuty, neboť přestože 

ze srovnání struktury stejných programů v letech 2019 a 2020 vyplynuly určité rozdíly, 

jmenovitě, že účastníci rekvalifikací v roce 2020 jsou relativně méně zatíženi rizikovými 

faktory (zdravotní stav a region), tak tyto rozdíly do těchto našich výsledků nepromlou-

vají (jsou kontrolovány, výsledek je od nich „očištěn“). Příčinou například může být 

rozdílné období vstupu do evidence, kdy v roce 2020 se mohlo vstupovat do programu 

ve vhodnějším období z hlediska sezóny, vysoká poptávka po chybějící pracovní síle 

z důvodu covidových restrikcí atd. Nicméně tyto výsledky budou dále předmětem 

našeho zkoumání, včetně přezkoumání vhodnosti použitého modelu.  

 

Tabulka č. 5.4 Odhadovaná průměrná délka doby „poprogramové“ nezaměstna-

nosti účastníků různých typů programů APZ do odchodu do zaměstnání/ 

dotovaného místa 

Typ programu/rok 2019 2020 Typ odchodu 
Průměrný rozdíl v délce 

odchodu ve dnech 

ZVOLENÉ REKVALIFIKACE 169 143 Zaměstnání -26 

NEZVOLENÉ 
REKVALIFIKACE 

252 181 Zaměstnání -71 

VPP 17 11 Dotované místo -6 

SÚMP 13 15 Dotované místo +2 

Metoda: IPWRA (váženo na pohlaví, věku, zdravotním stavu, vzdělání, počtu a sumě délky předchozích 
evidencí a kraji).  

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 
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Tabulka č. 5.5 prezentuje srovnání výsledků zvolených a nezvolených rekvalifikací 

podle vzdělání. Vidíme, že největší meziroční rozdíl je v případě účastníků s nejnižším 

vzděláním ve prospěch roku 2020. Rozdíl může být dán například zvýšenou poptávkou 

po manuálních profesích v období pandemie z důvodu covidových restrikcí znemožňují-

cích dosud hojně využívané zaměstnávání levné přeshraniční pracovní síly, kterou bylo 

zapotřebí nahradit silou domácí.   

 

Tabulka č. 5.5 Odhadovaná průměrná délka doby „poprogramové“ nezaměstna-

nosti účastníků standardních a zvolených rekvalifikací do odchodu do zaměst-

nání – dle vzdělání 

Vzdělání rok 
NEZVOLENÉ 

REKVALIFIKACE 
ZVOLENÉ 

REKVALIFIKACE 

ZŠ 
2020 -75 -20 

2019 264 167 

SŠ bez maturity 
2020 -57 -21 

2019 224 158 

SŠ s maturitou 
2020 -67 -21 

2019 242 165 

VOŠ+VŠ 
2020 -46 -31 

2019 230 166 

Metoda: IPWRA (váženo na pohlaví, věku, zdravotním stavu, vzdělání, počtu a sumě délky předchozích 
evidencí).  

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 

 

Tabulka č. 5.6 prezentuje srovnání výsledků zvolených a nezvolených rekvalifikací 

podle zdravotního stavu. Vidíme, že největší meziroční rozdíl je v případě účastníků 

s určitými zdravotními potížemi opět ve prospěch roku 2020. Důvod může opět souviset 

s kovidovými opatřeními v podobě vládních „záchranných balíčků“ pro nejvíce postižené 

a nedostatkem pracovních sil. 

 

Tabulka č. 5.6 Odhadovaná průměrná délka doby „poprogramové“ nezaměstna-

nosti účastníků standardních a zvolených rekvalifikací do odchodu do zaměst-

nání – dle zdravotního stavu 

Zdravotní stav rok 
NEZVOLENÉ 

REKVALIFIKACE 
ZVOLENÉ 

REKVALIFIKACE 

Bez zdravotních potíží  
2020 -35 -14 

2019 218 153 

S potížemi  
2020 -102 -44 

2019 274 200 

Metoda: IPWRA (váženo na pohlaví, věku, zdravotním stavu, vzdělání, počtu a sumy délky předchozích 
evidencí a kraji). 

Zdroj: data OKpráce 2019–2020 
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Závěr 

Cílem této studie bylo dílčí operativní formativní zhodnocení aktivní politiky 

zaměstnanosti realizované v letech 2019 a 2020. Jedná se o tzv. manažerskou evaluaci, 

ve které se sledují různá hlediska bezprostředně potřebná a poptávaná ze strany decizní 

sféry. Jednotlivé kapitoly se tedy věnují specifickým výzkumným otázkám. 

Pandemie zkomplikovala činnost ÚP ČR, ale nepřinesla zásadní omezení v práci 

s uchazeči o zaměstnání a při realizaci nástrojů APZ, i když omezení v přímých 

kontaktech nejvíce oslabilo práci s méně motivovanými a více znevýhodněnými 

uchazeči. Současně zkušenost s pandemií dala vzniknout řadě inovací v práci s uchazeči 

o zaměstnání, s potenciálem jejich dalšího využití v budoucnu.     

Zhodnocení cílenosti opatření aktivní politiky trhu práce potvrdila dlouhodobé 

strategie a postupy úřadů práce, pandemická situace roku 2020 je změnila jen mírně. 

V cílenosti programů podpory tvorby pracovních míst (SÚPM a VPP) byla v roce 2020 

patrná tendence umísťovat více znevýhodněné o něco častěji než v předchozím roce, 

šlo však o jiné kategorie nezaměstnaných s jinými typy znevýhodnění. Do programu 

VPP byli častěji zařazováni lidé ve vyšším věku, s horším zdravotním stavem a opako-

vaně nezaměstnaní. Oproti tomu do programu SÚPM vstupovali častěji nezaměstnaní 

s horším zdravotním stavem a také nejmladší uchazeči, a tedy obecně lidé s nižším 

vzděláním. Standardní rekvalifikace nevykazovaly zásadní odlišnosti v cílenosti v době 

konjunktury a v době pandemie, ale dlouhodobě klesá jejich rozsah, a tedy i význam 

ve struktuře opatření APZ. Naopak zvolené rekvalifikace se v době pandemie ještě více 

zaměřily na uchazeče s obecně lepšími vyhlídkami na pracovním trhu (a vzrostlo tak 

riziko mrtvé váhy). Dlouhodobě nezaměstnaní i lidé s nízkou kvalifikací nejčastěji 

procházeli programem VPP, ve zvolených rekvalifikacích byli zastoupeni nejméně. 

Zhodnocení návaznosti rekvalifikací na předchozí kvalifikaci uchazeče ukázalo, 

že rekvalifikace povětšinou dobře navazují na předchozí rekvalifikaci uchazečů. V tomto 

ohledu se často jedná o rozšiřování, doplňování či dílčí změnu kvalifikace. Uchazeči 

s většími vzdělanostními handicapy samozřejmě mají alternativu v návratu do formál-

ního vzdělávání. 

Zhodnocení relevance exekucí pro ovlivnění efektů aktivní politiky zaměstnanosti 

ukázalo, že exekuce mají největší potenciál ovlivňovat efekty programů především 

u veřejně prospěšných prací. Podstatná část účastníků těchto programů měla před 

programem, během programu nebo po programu exekuci. Výzvu představuje formování 

vhodného evaluační rámce pro zahrnutí exekucí do kontroly efektů programu.     

Zhodnocení výsledků programů naznačilo, že pandemie covidu-19 pravděpo-

dobně působila na efekty APZ. U účastníků z roku 2019 totiž došlo k pandemii v jiném 

období po absolvování programu než u účastníků z roku 2020. Zatímco účastníci z roku 

2019 měli zpravidla ještě nějaký čas před příchodem pandemie, aby zužitkovali efekt 

programu, účastníci z roku 2020 mohli být zasaženi vlivem pandemie již před progra-

mem, během programu nebo krátce po programu.16 U účastníků z roku 2020 se objevuje 

nižší podíl osob, které odcházely z evidence z jiných důvodů než do zaměstnání. Tento 

stav mohl být způsoben pandemií, ale také tím, že k těmto výsledkům dochází zpravidla 

ve větší míře až po delší evidenci. Pandemie tedy mohla působit na výsledky programů 

více u dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Všechny tyto předpoklady, které 

                                                                 
16  Pokud se křivky přítomnosti v nezaměstnanosti prohýbají, naznačuje to, že v delším období bylo pro 

uchazeče obtížnější z evidence odcházet, respektive i, že míra odchodů byla částečně kompenzována mírou 
návratů. Tento jev pozorujeme i na datech účastníků programů z roku 2019. 
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vycházejí z dosavadních zjištění, je ale třeba ověřit dalším výzkumem za delší období 

a s užitím kontrolních skupin a ideálně s měsíčním časováním změn. 

Období během pandemie covidu-19 je specifické i v tom, že na trh práce působila 

i jiná vládní opatření (např. program Antivirus), která byla realizována ve výrazně větším 

rozsahu a mohla tedy mít na trh práce větší vliv než samotná realizace APZ. Oproti tomu 

tradiční APZ (zde hodnocené čtyři nástroje) byla realizována v celkem malém rozsahu, 

a to se nezměnilo ani během pandemie. Implementační obtížnost programů v pandemii 

lze přičíst i tomu, že byla upřednostňována spíše opatření, která měla krátkodobě udržet 

pracovní místa, spíše než opatření, která by následně vedla k jejich řešení.  

 

Doporučení 

Doporučení vycházejí ze dvou základních poznatkových okruhů. Prvním z nich je 

naše zkušenost s daty OKpráce (proveditelnost a kvalita kvantitativního vyhodnocení) 

a výsledky analýz na základě kvantitativních ukazatelů. Druhým okruhem jsou poznatky 

získané rozhovory s pracovníky Úřadu práce, které poukazují například na specifické 

implementační podmínky praxe, případně na sdílené zkušenosti z práce s konkrétními 

uchazeči. 

 

Na základě zjištění, v propojení s jinými poznatky, předkládáme následující návrhy: 

• Individuální práce s uchazeči 
 

o I nadále vhodně využít formy komunikace na dálku při zprostředkování 

i poradenství, zejména v případě aktivních a orientovaných uchazečů. Rozšířit tak 

prostor pro intenzivnější individuální práci se znevýhodněnými a nemotivovanými 

uchazeči o zaměstnání, jejichž situace to vyžaduje. V souvislosti s tím lze vyjít 

z principů Zónového poradenství. 
 

o Zavést podpůrné prvky individuální práce, zejména kazuistické semináře, intervize 

a supervize.  
 

o Zajistit pracovníkům takové pracovní prostředí, které vytváří předpoklady pro 

nerušenou komunikaci s klienty a umožňuje vykonávat systematickou individuální 

práci.  

 

• Organizace a řízení programů APZ 
 

o Tam, kde to legislativní rámce umožňují, prohloubit decentralizaci rozhodování, 

která umožňuje reagovat na nové situace ve specifických regionálních i lokálních 

podmínkách. 
 

o Zvyšovat flexibilitu ve využití nástrojů APZ, s přihlédnutím k individuálním situacím 

uchazečů o zaměstnání. 
 

o Posílit nabídku regionálních projektů cílících na pracovní inkluzi zejména 

znevýhodněných uchazečů o zaměstnání. 
 

o Rozšířit nabídku individuálních projektů pro specifické skupiny uchazečů.  
 

o Prohlubovat spolupráci se sociálními pracovníky, s terénními sociálními službami, 

neziskovými organizacemi, školami a dalšími institucemi veřejné správy. 
 

o Věnovat pozornost sociálně vyloučeným lokalitám.  
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o Zkvalitňovat informační systém, mj. zjednodušením, rozšířením a propojením 

různých agend (a to i ve všech institucích) a v souvislosti s tím omezovat 

administrativní zátěž pracovníků, zejména těch v přímém styku s klienty. 

 
• Rekvalifikace 

 

o Definovat a rozvíjet okruh vzdělávacích nebo rekvalifikačních programů 

pro (mladé) osoby, které dosáhly jen základního vzdělání. Definovat specifickou 

strategii práce s těmito osobami.  
 

o Poskytovat rekvalifikace v počítačových dovednostech v rámci širšího intervenč-

ního modulu. 
 

o Reflektovat zpoždění výsledků veřejného soutěžení vzdělávacích agentur posky-

tujících rekvalifikace za momentálními potřebami regionálních a lokálních trhů 

práce. 

 
• Specifické skupiny uchazečů 

 

o Vytvořit specifickou strategii pro práci s uchazeči, kteří mají exekuce. Zvážit, 

za jakých podmínek je proveditelné zařazovaní uchazečů s exekucemi do nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti. Systematicky identifikovat případy souběhu exekucí 

a dlouhodobé nezaměstnanosti. Zvážit zařazení osob s exekucemi mezi rizikové 

skupiny uchazečů. 

 
• Hodnocení programů 

 

o Systematicky z pozice liniových pracovníků ÚP vyhodnocovat u účastníků 

programů APZ období po programu. Vytvořit za tímto účelem analytickou databázi. 

 

• Pracovníci a jejich podpora 
 

o Celkově zvýšit dostupnost profesního vzdělávání pro pracovníky ÚP ČR v první linii.  
 

o Realizovat školení v elektronických formách komunikace s uchazeči a v práci 

s daty. 
 

o Stabilizovat, pokud možno, kvalifikované a osvědčené pracovníky zaměstnané na 

projektech.  
 

o Zajistit vzájemnou zastupitelnost pracovníků v první linii. 
 

o Klást důraz na další systematické vzdělávání pracovníků reflektující vývoj 

v pracovních agendách. 
 

o Zajistit pro pracovníky programy proti syndromu vyhoření. 
 

o Povýšit výkon sociální práce v agendách jednotlivých oddělení. 

 
• Administrativa     

 

o Propojit agendy jednotlivých aktérů na trhu práce (zejména s ČSSZ) za účelem 

minimalizace neproduktivních administrativních aktivit. 
 

o Nadále využívat bezkontaktních způsobů komunikace se zaměstnavateli.  
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o Minimalizovat dublování záznamů týkajících se unikátních případů v agendách 

jednotlivých pracovišť. 
 

o Tam, kde to situace umožňuje, řešit administrativní agendy bez osobního kontaktu 

s klientem. 
 

o Tam, kde to situace umožňuje, přesunout výkon některých agend alespoň částečně 

do režimu home office. 
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