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Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji 
a v České republice

Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve 
struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních dvaceti let.

Očekávané potřeby trhu práce v Jihomoravském kraji v letech 2015-2016
(Projekt OP VK - CZ.1.07/3.2.04/04.0079 - Společně v dalším vzdělávání)

V předchozím rozboru (Podkladové materiály pro definování vzdělávacích potřeb v dalším 

vzdělávání/vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji) byl analyzován aktuální stav na 

pracovním trhu v Jihomoravském kraji - byl charakterizován populační potenciál kraje, 

sektorová, odvětvová, vzdělanostní a zaměstnanecká struktura jeho pracovní síly a byl 

proveden rozbor nezaměstnanosti podle kategorií vzdělání, zaměstnání a podle délky jejího 

trvání. Rámcově byl popsán charakter pracovních míst nově vznikajících v hospodářské 

struktuře kraje a byl charakterizován problém cizinců na pracovním trhu, tedy pracovní síly, 

která je do území přiváděna zvenčí, aby (v ideálním případě) řešila disproporce vznikající na 

trhu práce. Stručně byla rozebrána kapacita středního školství v Jihomoravském kraji a její 

struktura a také zdroje populace, která ze základních škola vstupuje na školy střední. To

všechno jsou zásadní faktory, které spolu ovlivňují systém dalšího vzdělávání, jeho rozsah a 

strukturu.

U všech zmíněných charakteristik byl kromě stavu rozebrán i vývoj za posledních 12 let a 

byla provedena analýza komparativní, dávající do relace charakteristiky pracovního trhu 

v Jihomoravském kraji se stavem a vývojem v celé ČR, resp. v ostatních zemích EU.  

Vzhledem ke stavu datové základy v ČR jiné podstatné zdroje informací k dispozici již 

nejsou. 

Odhadovat potřebu nových kvalifikaci a následně potřebu dalšího vzdělávání je velmi 

nesnadné, neboť stávající datové a statistické vybavení v ČR k tomu není dostačující. 

Nicméně z logiky věci vyplývá, že potřeba dalšího vzdělávání musí být odvislá od 

vývojových tendencí v odvětvové struktuře zaměstnanosti a od změn ve vzdělanostní a 

zaměstnanecké skladbě pracovní síly. Toto jsou charakteristiky, které jistým způsobem je 

možné prognózovat, nebo alespoň odhadovat. Dalšími faktory, které budoucí potřebu 

kvalifikací a tedy v zásadě i budoucí potřebu dalšího vzdělávání formují, je poptávková 

situace na pracovním trhu, tedy úroveň a struktura nezaměstnanosti a charakter požadavků 

zaměstnavatelů na kompetence pracovní síly, které hodlají zaměstnat. Toto ovšem jsou 

charakteristiky, které je velmi obtížné předvídat. 
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Dopady změn ve struktuře pracovní síly dne stupně vzdělání

Z dosud zpracované analýzy vyplývá, že stávající situace v oblasti pracovních sil je 

v Jihomoravském kraji (a stejně tak v celé ČR) z širšího hlediska regionálního dosti 

specifická. V zaměstnanecké skladbě kraje je mnohem výrazněji než kde jinde v EU 

zastoupen sekundární sektor ekonomiky, tedy stavebnictví a zejména průmysl. Podíl pracovní 

síly zaměstnané v odvětvích průmyslové výroby je v našem kraji nyní dokonce vyšší, než 

v pověstném průmyslovém Porúří. 

Přes poměrně výrazný nárůst zaměstnanosti v odvětvích terciální sféry váže tento sektor 

ekonomiky v Jihomoravském kraji stále relativně nízký podíl pracovníků, byť už je to více 

než 60%. Stejně tak i vzdělanostní skladby pracovních sil v kraji je na unijní poměry 

netypická - mnohem méně než kde jinde je v hospodářské struktuře kraje zaměstnáno 

pracovníku se základním vzděláním (jen 4,3 %), mnohem více než jinde u nás pracuje osob 

s maturitou či výučním listem (aktuálně 74,8 %), naopak vysokoškoláků je u nás - přes 

intenzivní růst jejich počtu - stále mnohem méně (20,9 %), než v jiných členských zemích 

Unie – viz tab. 1:

Tab. 1: Vývoj ve skladbě zaměstnanosti v národním hospodářství Jihomoravského kraje podle 
stupně vzdělání (KKOV) v letech 1993 – 2012

Počet pracovníků
Podíl na celkové 

zaměstnanosti (%)

Stupeň vzdělání
2012 1993

Změna 

počtu

(v tis.) 2012 1993

Index 

vývoje 

(%)

Počet pracovníků úhrnem

Základní* 209,4 652,7 -443,3 4,3 13,4 32,1

Střední bez maturity** 1809,9 2224,0 -414,1 37,0 45,6 81,4

Střední s maturitou*** 1846,2 1480,4 365,8 37,8 30,4 124,7

Vysokoškolské**** 1023,9 515,6 508,3 20,9 10,6 198,6

Celkem 4890,1 4873,5 16,5 100,0 100,0 100,3

V tom muži

Základní* 91,2 245,8 -154,6 3,3 9,0 37,1

Střední bez maturity** 1206,6 1451,7 -245,0 43,4 53,1 83,1

Střední s maturitou*** 925,6 704,3 221,3 33,3 25,7 131,4

Vysokoškolské**** 554,8 333,2 221,6 20,0 12,2 166,5

Celkem 2778,6 2735,4 43,1 100,0 100,0 101,6

Základní* 118,3 407,0 -288,7 5,6 19,0 29,1

Střední bez maturity** 603,2 772,3 -169,1 21,7 28,2 78,1

Střední s maturitou*** 920,6 776,1 144,5 33,1 28,4 118,6

Vysokoškolské**** 469,1 182,4 286,7 16,9 6,7 257,1

Celkem 2111,5 2138,1 -26,6 76,0 78,2 98,8

Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrových šetření pracovních sil –
roční průměry 1993 a 2012, ČSÚ Praha, 2013, 

               Labour force statistics1982-2002, OECD, 2003
  Index vývoje= (2012/2000)*100
*  kategorie A – E KKOV
** kategorie H,J KKOV
*** kategorie K,L,M KKOV
**** kategorie N,R,T,V KKOV
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Za posledních 20 let zanikly v hospodářské struktuře Jihomoravského kraje pro pracovníky 

s pouze základním vzděláním dvě místa ze tří a bylo zrušeno každé páté místo pro 

středoškoláka (vyučence) bez maturity. Naopak počet míst pro středoškoláky s maturitou se 

zvýšil o čtvrtinu a počet míst pro vysokoškoláky se dokonce zdvojnásobil. K vývoji mnohem 

strmějšímu než v souboru mužů došlo přitom v souboru žen.

Dopady změn v odvětvové (sektorové) struktuře zaměstnanosti

Potřeby nových kvalifikací a potřeby dalšího vzdělávání pracovních sil pro pracovní trh 

budou v dalším období jistě odvislé od změn, které v odvětvové struktuře zaměstnanosti v 

minulosti proběhly a stále probíhají. V předchozím v úvodu citovaném materiálu byl tento

vývoj charakterizován za pomoci 12-ti letých časových řad, což je v běžných případech pro 

poznání dlouhodobých vývojových tendencí zcela dostatečné. Ovšem analyzován byl jen 

vývoj v sektorové struktuře; v případě odvětvové skladby byl podán jen aktuální stav. Proto 

je v tomto textu dodatečně rozebrán vývoj v odvětvové struktuře zaměstnanosti 

v Jihomoravském kraji; použita přitom byla 20-ti letá časová řada, což je v současné době 

nejdelší časová varianta, kterou je možné z dat VŠPS zpracovat. 

Tab. 2: Struktura zaměstnanosti v Jihomoravském kraji podle odvětví ekonomické činnosti 
CZ-NACE) – (průměrný stav za rok 2012 a 1993)

Počet zaměstnaných v Jihomoravském kraji

Počet pracovníků
Změna 
počtu

Podíl na celkové 
zaměstnanosti

Úbytek/
přírůstekOdvětví (CZ-NACE))

2012 1993 (v tis.) 2012 1993 (v %)

Počet pracovníků úhrnem

Zemědělství, lesnictví a rybářství 15,7 46,4 -30,7 2,9 8,7 -66,2

Těžba a dobývání 1,7 6,2 -4,5 0,3 1,2 -72,6

Zpracovatelský průmysl 139,6 159,1 -19,5 26,0 29,9 -12,3

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 5,6 8,2 -2,6 1,0 1,5 -31,7

Zásobování vodou, činnosti souvis. s odpady 5,2 2,6 2,6 1,0 0,5 100,0

Stavebnictví 46,4 45,1 1,3 8,6 8,5 2,9

Velko a maloobchod, opravy motor. vozidel 64,2 44,4 19,8 11,9 8,4 44,6

Doprava a skladování 32,4 30,3 2,1 6,0 5,7 6,9

Ubytování, stravování a pohostinství 17,9 15,5 2,4 3,3 2,9 15,5

Informační a komunikační činnosti 16,2 11,5 4,7 3,0 2,2 40,9

Peněžnictví a pojišťovnictví 14 6,0 8,0 2,6 1,1 133,3

Činnosti v oblasti nemovitostí 4,1 4,6 -0,5 0,8 0,9 -10,9

Profesní, vědecké a technické činnosti 25,3 21,9 3,4 4,7 4,1 15,5

Administrativní a podpůrné činnosti 14 12,2 1,8 2,6 2,3 14,8

Veřejná správa a obrana 34,2 30,9 3,3 6,4 5,8 10,7

Vzdělávání 40 41,7 -1,7 7,4 7,8 -4,1

Zdravotní a sociální péče 39,2 27,6 11,6 7,3 5,2 42,0

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 9,3 8,8 0,5 1,7 1,7 5,7

Ostatní činnosti (včetně „nezjištěno“) 10,4 8,9 1,5 1,9 1,7 16,9

Celkem 537,7 532,0 5,7 100,0 100,0 1,1

Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrových šetření pracovních sil –
roční průměry 1993 a 2012, ČSÚ Praha, 2013
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Z uvedených dat je zřejmé, jak výrazně se v posledních dvaceti letech změnilo odvětvové 

rozložení pracovních sil v národním hospodářství Jihomoravského kraje. O dvě třetiny se se 

snížil počet pracovních míst v zemědělství a lesnictví, v důsledku čehož se zemědělství stalo 

v kraji nevýznamným zaměstnavatelem. Pracuje zde již méně osob, než např. v odvětví 

„informačních a komunikačních činností“ (!), či než v odvětví „ubytování a stravování“. 

Přitom před pouhými 20-ti lety obě tato odvětví dohromady zaměstnávala jen zhruba 

polovinu počtu osob, pracujících v zemědělství. Před dvaceti lety bylo zemědělství stále ještě 

druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem (po zpracovatelském průmyslu); tehdy nabízelo 

více pracovních míst než např. dnes čtyřikrát silnější odvětví obchodu, či než nyní třikrát 

silnější stavebnictví. 

Výrazně se zmenšil rozsah zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu (o osminu původního 

stavu) a také v odvětví energetiky (o třetinu) či v těžebním průmyslu (skoro o tři čtvrtiny). 

K poklesu počtu pracovníků ale v průběhu posledních 20 let došlo například i v odvětví 

vzdělávání. Naproti tomu výrazným způsobem vzrostl počet zaměstnaných v odvětví 

peněžnictví a pojišťovnictví (o více než 130 %), ve velkoobchodu, v informačních činnostech, 

ve zdravotnictví, v sociální péči. 

Tab. 3: Struktura zaměstnanosti v Jihomoravském kraji podle odvětví ekonomické činnosti 
CZ-NACE) – (průměrný stav za rok 2012 a 1993) - muži

Počet zaměstnaných mužů v Jihomoravském kraji

Počet pracovníků
Změna 
počtu

Podíl na celkové 
zaměstnanosti

Úbytek/
přírůstekOdvětví (CZ-NACE))

2012 1993 (v tis.) (v %) 1993 (v %)

Počet mužů úhrnem

Zemědělství, lesnictví a rybářství 11,4 29,3 -17,9 3,7 9,7 -61,1

Těžba a dobývání 1,6 5,4 -3,8 0,5 1,8 -70,4

Zpracovatelský průmysl 92,9 94,7 -1,8 30,3 31,5 -1,9

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 4,9 6,1 -1,2 1,6 2,0 -19,7

Zásobování vodou, činnosti souvis. s odpady 4,3 2,0 2,3 1,4 0,7 115,0

Stavebnictví 41,7 41,0 0,7 13,6 13,6 1,7

Velko a maloobchod, opravy motor. vozidel 30,5 19,5 11,0 9,9 6,5 56,4

Doprava a skladování 24,6 20,8 3,8 8,0 6,9 18,3

Ubytování, stravování a pohostinství 8,0 6,3 1,7 2,6 2,1 27,0

Informační a komunikační činnosti 13,3 5,1 8,2 4,3 1,7 160,8

Peněžnictví a pojišťovnictví 5,6 2,0 3,6 1,8 0,7 180,0

Činnosti v oblasti nemovitostí 1,3 1,8 -0,5 0,4 0,6 -27,8

Profesní, vědecké a technické činnosti 14,4 11,0 3,4 4,7 3,6 30,9

Administrativní a podpůrné činnosti 7,4 7,2 0,2 2,4 2,4 2,8

Veřejná správa a obrana 17,4 18,7 -1,3 5,7 6,2 -7,0

Vzdělávání 10,5 15,2 -4,7 3,4 5,0 -30,9

Zdravotní a sociální péče 9,1 6,5 2,6 3,0 2,2 40,0

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 4,9 5,3 -0,4 1,6 1,8 -7,5

Ostatní činnosti (včetně „nezjištěno“) 3,0 2,8 0,2 1,0 0,9 7,1

Celkem 307,1 300,8 6,3 100,0 100,0 2,1

Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrových šetření pracovních sil –
roční průměry 1993 a 2012, ČSÚ Praha, 2013
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Zajímavé je srovnání vývojových tendencí v souboru žen a mužů. Je možno konstatovat, že 

v souboru žen vykazují změny proběhlé v posledních 20-ti letech vyšší intenzitu. 

V zemědělství se počet mužů snížil o 60%, zatímco počet žen klesl o tři čtvrtiny, v těžebním 

průmyslu klesl počet zaměstnaných žen prakticky na nulu, ve zpracovatelském průmyslu se 

snížil o více než jednu čtvrtinu. Naproti tomu v souboru mužů jejich počet ve 

zpracovatelském průmyslu prakticky stagnuje (pokles o pouhá 2 %). Zajímavý je odchod

mužů z odvětví vzdělávání (za posledních 20 let pokles o 30 %) a z veřejné správy (pokles o 7 

%), a nepochybně souvisí s úrovní odměňování v těchto dvou odvětvích (v nichž se počet 

zaměstnaných žen poměrně výrazně zvýšil). 

Tab. 4: Struktura zaměstnanosti v Jihomoravském kraji podle odvětví ekonomické činnosti 
CZ-NACE) – (průměrný stav za rok 2012 a 1993) - ženy

Počet zaměstnaných žen v Jihomoravském kraji

Počet pracovníků
Změna 
počtu

Podíl na celkové 
zaměstnanosti

Úbytek/
přírůstekOdvětví (CZ-NACE))

2012 1993 (v tis.) (v %) 1993 (v %)

Počet žen úhrnem

Zemědělství, lesnictví a rybářství 4,3 17,1 -12,8 1,9 7,4 -74,9

Těžba a dobývání 0,0 0,7 -0,7 0,0 0,3 -100,0

Zpracovatelský průmysl 46,7 64,4 -17,7 20,3 27,9 -27,5

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 0,7 2,1 -1,4 0,3 0,9 -66,7

Zásobování vodou, činnosti souvis. s odpady 0,9 0,6 0,3 0,4 0,3 50,0

Stavebnictví 4,7 4,0 0,7 2,0 1,7 17,5

Velko a maloobchod, opravy motor. vozidel 33,7 25,0 8,8 14,6 10,8 35,2

Doprava a skladování 7,8 9,5 -1,7 3,4 4,1 -17,9

Ubytování, stravování a pohostinství 9,9 9,1 0,8 4,3 4,0 8,8

Informační a komunikační činnosti 2,9 6,4 -3,5 1,3 2,8 -54,7

Peněžnictví a pojišťovnictví 8,4 4,0 4,4 3,6 1,7 110,0

Činnosti v oblasti nemovitostí 2,7 2,7 0,0 1,2 1,2 0,0

Profesní, vědecké a technické činnosti 10,9 11,0 -0,1 4,7 4,7 -0,9

Administrativní a podpůrné činnosti 6,5 5,0 1,5 2,8 2,2 30,0

Veřejná správa a obrana 16,8 12,2 4,7 7,3 5,3 38,5

Vzdělávání 29,5 26,5 3,0 12,8 11,5 11,3

Zdravotní a sociální péče 30,1 21,1 9,0 13,1 9,1 42,7

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 4,4 3,5 0,9 1,9 1,5 25,7

Ostatní činnosti (včetně „nezjištěno“) 7,5 6,1 1,4 3,2 2,6 23,0

celkem 230,6 231,1 -0,5 100,0 100,0 -0,2

Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrových šetření pracovních sil –
roční průměry 1993 a 2012, ČSÚ Praha, 2013

Tyto obecné tendence, spočítané pro Jihomoravský kraj, potvrzují i celkové vývojové trendy, 

k nimž došlo v posledních 20 letech v rámci celé ČR. Na celostátní úrovni ale byl pokles 

zaměstnanosti ve výrobních odvětvích národního hospodářství podstatně mírnější než 

v Jihomoravském kraji, a stejně tak v ČR mírnější než v Brně byl i nárůst zaměstnanosti ve 

většině odvětví terciární sféry. 
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Jak již bylo řečeno, v ČR je nyní velmi obtížné sestavit časové řady zaměstnanosti delší než 

20 let. Důvodem jsou zásadní změny v systému shromažďování statistických dat po roce 

1990, v důsledku čehož nelze zajistit dostatečnou srovnatelnost dat pocházejících z doby před 

tímto rokem. Existuje však možnost využít ke tvorbě těchto delších časových řad jiné než 

národní statistické údaje, a to tzv. Labour Force Statistics, které jsou prováděny OECD. Data 

Eurostatu použít nelze, protože v té době byl Eurostat malou nevýznamnou statistickou 

službou s omezeným rozpočtem i omezenými kompetencemi a úkoly a takové databáze tehdy 

nesestavoval. Nelze sice zajistit naprostou srovnatelnost data OECD s později budovanými 

databázemi VŠPS, která jsou sestavována dle metodiky Eurostatu, ale rozdíl mezi nimi není 

výrazný. 

V tab. č. 5 je podán vývoj zaměstnanosti ve vybraných odvětvích národního hospodářství 

v České republice v letech 1982 - 2012, tedy za posledních 30 let. Výhodou tohoto zpracování 

je, že zde jsou zachyceny i obrovské změny v zaměstnanecké struktuře, ke kterým u nás došlo 

při zahájení transformace ekonomiky v rozmezí let 1989 – 1992, a které při analýze dat 

z VŠPS pochopitelně zůstávají skryty. 

Tab. 5: Struktura zaměstnanosti v České republice podle odvětví ekonomické činnosti 
CZ-NACE) – (průměrný stav za rok 2012 a 1982) 

Počet zaměstnaných v Jihomoravském kraji

Počet pracovníků
Změna 
počtu

Podíl na celkové 
zaměstnanosti

Index 
vývojeOdvětví (CZ-NACE)

2012 1982 (v tis.) 2012 1982 (v %)

Počet pracovníků úhrnem

Zemědělství, lesnictví a rybářství 149,2 626,0 -476,8 3,1 12,2 23,8

Těžba a dobývání 43,3 191,0 -147,7 0,9 3,7 22,7

Zpracovatelský průmysl 1299,1 1821,0 -521,9 26,6 35,5 71,3

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a vody 96,9 71,0 25,9 2,0 1,4 136,5

Stavebnictví 425,0 393,0 32,0 8,7 7,7 108,1

Velko a maloobchod, ubytování a stravování 779,4 563,0 216,4 15,9 11,0 138,4

Doprava, skladování a komunikační činnosti 433,9 341,0 92,9 8,9 6,6 127,2

Peněžnictví, pojišťovnictví a nemovitosti 556,4 361,0 195,4 11,4 7,0 154,1

Veřejná správa, vzdělávání a zdravotní péče 1130,2 765,0 365,2 23,1 14,9 147,7

Celkem 4890,1 5129,0 -238,9 100,0 100,0 95,3

Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrových šetření pracovních sil –    
roční průměry 1993 a 2012, ČSÚ Praha, 2013, 

               Labour force statistics1982-2002, OECD, 2003
  Index vývoje= (2012/2000)*100

Z uvedeného přehledu vyplývá, že za posledních 30 let se velmi výrazně snížil rozsah 

pracovní základy českého průmyslu (údaje za JMK nejsou k dispozici, pouze za celou ČR). 

V těžebním průmyslu zaniklo 150,0 tis. pracovních míst (tedy skoro čtvrtina jejich původního 

počtu) a v odvětvích zpracovatelském průmyslu zaniklo dokonce 520,0 tis. pracovních míst 

(bezmála 30 % jejich původních stavů). Naproti tomu ve stavebnictví bylo nově vytvořeno 

32,0 tis. pracovních míst, v odvětví obchodu a ubytování vzniklo přes 200,0 tis. pracovních 

míst, v peněžnictví, pojišťovnictví a výrobních službách rovněž 200,0 tis. pracovních míst, ve 
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veřejné správě, ve zdravotnictví a školství se počet pracovních míst rozšířil za 30 let dokonce 

souhrnně o 365,0 tis.! Už z tohoto přehledu je zřejmé, že dnešní potřeby kvalifikací a 

vzdělávání na pracovním trhu jsou zcela jiné než v polovině 80. let, a že tedy i optimální 

struktura učebních i studijních oborů na školách nyní nutně musí být zcela jiná. 

Vazby mezi strukturou vzdělanostní a odvětvovou

Z třídění vyšších stupňů, které kombinují úroveň kvalifikace pracovní síly a odvětví výkonu 

práce je možno rámcově odhadovat budoucí potřeby kvalifikací. Je zřejmé, že nároky 

jednotlivých národohospodářských odvětví na úroveň vzdělání té pracovní síly, kterou 

zaměstnávají, jsou velmi rozdílné. 

Tab. 6:  Základní kvalifikační struktura pracovních míst v národním hospodářství ČR podle 

požadavku na kategorii zaměstnání pracovníka (stav v roce  2012, bez  kategorie „příslušníci 

armády“)

Podíl (%) pracovníků v kategorii

nemanuální pracovníci s 
kvalifikací

manuální pracovníci

OKEČ

vysokou * nízkou** kvalifikovaní*** nekvalifikovaní****

A  Zemědělství, lesnictví a rybářství 17,2 8,4 66,8 7,6

B  Těžba a dobývání 17,6 6,3 69,6 6,4

C  Zpracovatelský průmysl 25,3 7,4 59,8 7,5

D  Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 50,0 11,1 36,4 2,5

E  Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady 26,1 9,4 49,2 15,3

F  Stavebnictví 23,0 4,4 68,2 4,4

G  Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel 27,3 54,8 15,9 2,0

H  Doprava a skladování 10,6 30,7 56,2 2,4

I  Ubytování, stravování a pohostinství 15,5 73,7 2,3 8,6

J  Informační a komunikační činnosti 81,2 13,1 4,8 0,9

K  Peněžnictví a pojišťovnictví 83,4 16,1 0,0 0,6

L  Činnosti v oblasti nemovitostí 69,7 23,0 4,4 2,9

M  Profesní, vědecké a technické činnosti 76,1 20,0 2,7 1,1

N  Administrativní a podpůrné činnosti 22,4 44,4 11,4 21,7

O  Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. 51,0 41,3 3,3 4,3

P  Vzdělávání 76,8 16,6 0,4 6,1

Q  Zdravotní a sociální péče 65,8 25,2 3,3 5,7

R  Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 48,5 36,0 10,9 4,6

S  Ostatní činnosti 18,7 60,8 18,8 1,7

Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrových šetření pracovních sil, 
roční průměry2012, ČSÚ Praha, 2013, vlastní výpočty 
* KZAM 1 – 3, tedy kategorie „vedoucí a řídící pracovníci“, „vědečtí a odborní duševní pracovníci“ a „techničtí, 
zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci
** KZAM 4 – 5,  zahrnující kategorie „nižší administrativní pracovníci“ a „provozní pracovníci ve službách a 
obchodě“
*** KZAM 6 – 8, tedy „kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví“, „řemeslníci a kvalifikovaní výrobci“ a  
„obsluha strojů a zařízení“
**** KZAM 9 – „pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“
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Pozn: Eurostat člení pracovní místa dle požadované kategorie pracovníků do čtyř základních skupin. 

Nemanuální pracovníci jsou podle úrovně své kvalifikace členěni do dvou oddílů, přičemž první 

z nich soustřeďuje vysoce kvalifikované pracovníky řazené do hlavních tříd 1 – 3  statistické 

klasifikace ISCO-88(COM), zatímco druhý oddíl zahrnuje  pracovníky s nižší kvalifikací,  náležející 

do  hlavních  tříd  4 –5 klasifikace ISCO-88(COM). Kategorie manuálních pracovníků je členěna 

rovněž do dvou oddílů  z nichž jeden soustřeďuje osoby kvalifikované, náležející do 6. - 8. hlavních 

tříd ISCO-88(COM), zatímco ve druhém oddílu jsou soustředěny osoby nekvalifikované (9. hlavní 

třída ISCO-88(COM).

Z tab. č. 5 vyplývá, že nejkvalifikovanější pracovní sílu v kategorii „manuální pracovníci“ 

dnes vyžaduje stavebnictví a průmysl těžební, následovaný dále odvětvím zemědělství a 

lesnictví, které podílem kvalifikovaných manuálních pracovníků překvapivě předstihuje 

odvětví zpracovatelského průmyslu. Naopak nejvyšší podíl nekvalifikovaných manuálních 

pracovníků vykazují průmyslová odvětví zabývající se zásobováním vodou a činnostmi 

v odpadovém hospodářství, dále následuje odvětví ubytování, stravování a pohostinství, 

zemědělství a také obory zpracovatelského průmyslu. 

Nejvyšší podíl vysoce kvalifikovaných „nemanuálních pracovníků“ nyní v ČR vykazuje 

odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (83,4 %) a odvětví informačních a komunikačních 

činností (81,2 %), následované odvětvím vzdělávání (76,8 %), tržních služeb (69,7 %) a 

zdravotní a sociální péče (65,8 %). Naopak velmi nízký podíl v této kategorii (vysoce 

kvalifikovaní nemanuální pracovníci) vykazuje především odvětví dopravy a skladování  

(10,6 %), ubytování a stravování (15,5 %) a zemědělství a lesnictví (17,2 %), a také těžební 

průmysl (17,6 %). 

Nejvíce „nemanuálních pracovníků s nízkou kvalifikací“ vykazuje odvětví obchodu, a to 54,8 

% (velkoobchod, maloobchod), dále odvětví ubytování a stravování (77,1 %) a veřejná správa 

a sociální zabezpečení (41,3 %). Velmi nízký je podíl málo kvalifikovaných nemanuálních 

pracovníků ve stavebnictví – pouze 4,4 % (!), v těžebním průmyslu (6,3 %), ve 

zpracovatelském průmyslu (7,4 %) a také v zemědělství a lesnictví (8,4 %).

Vazby mezi věkovou strukturou pracovní síly a její strukturou vzdělanostní 

Při rozborech zaměstnanosti prakticky nikdy není zkoumán vztah mezi věkovou strukturou 

pracovní síly a její strukturou vzdělanostní, přestože i tyto důležité charakteristiky je možno 

ze národních statistických zdrojů odvodit. 

Z pracovní síly zaměstnané nyní v ČR náleží největší část – přes 42 % z úhrnu – do věkové 

skupiny 30 – 44 pracovníků, 35 % je řazeno do věkové kategorie 45-59 let, ve věku 25-29 let 

je jen zhruba 10 % pracovníků, mladších 25 let je přes 6 % z celkového souboru, osob ve 

věku 60 a více je také jen 6 %. Nejpříznivější věkovou strukturu vykazuje soubor 

vysokoškoláků; zde 43 % zaměstnanců je ve věku 30 – 44 let, 31,4 % má věk v rozmezí 45 –

59 let, téměř 16 % pracovníků je ve věku 25 – 29 let a 7,4 % (což je nejvíce ze všech stupňů 

vzdělání) je starších 60 let. 
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Jasně nejhorší věková struktura je v souboru pracovníků s pouze základním vzděláním; je to 

jediná ze skupin, u níž největší část pracovníků (45, 7 %) je ve věku 45- 59 let. 30 % 

pracovníků spadá do věkové kategorie 30 – 44 let, 10 % má 15- 24 let, 7,6 % osob se 

základním vzděláním má 25- 29 let a 6,5 % je starších 60 let. 

Tab. 7: Struktura zaměstnanosti ve věku 15-64 v ČR podle stupně vzdělání v roce 2012 – v %
v tom ve věkové skupině (v %)

Zaměstnaní v NH Celkem
15-24 25-29 30-44 45-59 60 a více

Základní* 209,1 10,1 7,6 30,2 45,7 6,5

Střední bez maturity** 1 809,9 5,8 8,0 42,5 38,4 5,4

Střední s maturitou*** 1 846,2 8,2 10,6 43,2 32,8 5,2

Vysokoškolské**** 1 023,9 2,3 15,9 43,0 31,4 7,4

Celkem 4 890,1 6,1 10,6 42,4 35,1 5,8

Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrových šetření pracovních sil, 
roční průměry 2012, ČSÚ Praha, 2013, vlastní výpočty
*  kategorie A – E KKOV
** kategorie H,J KKOV
*** kategorie K,L,M KKOV
**** kategorie N,R,T,V KKOV

Vazby mezi věkovou strukturou pracovní síly a její strukturou odvětvovou

Tab. 8: Struktura zaměstnanosti ve věku 15-64 v ČR podle odvětví ekonomické činnosti 
                  CZ-NACE) v roce 2012 - v %

v tom ve věkové skupině (v %)
Zaměstnaní v NH 

15-24 25-29 30-44 45-59
60 a 
více

∑

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 4,9 6,0 33,2 46,8 9,0 100,0

B Těžba a dobývání 4,4 9,5 35,1 46,0 5,1 100,0

C Zpracovatelský průmysl 7,4 10,8 43,4 34,2 4,2 100,0

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 6,5 8,6 40,3 38,3 6,5 100,0

E Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady 3,0 6,5 37,8 44,3 8,3 100,0

F Stavebnictví 5,7 9,1 44,0 35,7 5,5 100,0

G Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel 7,5 10,7 46,0 31,4 4,5 100,0

H Doprava a skladování 4,6 9,1 43,7 38,0 4,6 100,0

I Ubytování, stravování a pohostinství 14,1 13,0 41,7 25,8 5,4 100,0

J Informační a komunikační činnosti 8,6 17,5 50,5 21,5 1,8 100,0

K Peněžnictví a pojišťovnictví 7,5 16,3 46,2 25,0 4,9 100,0

L Činnosti v oblasti nemovitostí 2,2 7,9 34,1 43,3 12,5 100,0

M Profesní, vědecké a technické činnosti 3,8 12,9 39,4 32,8 11,1 100,0

N Administrativní a podpůrné činnosti 6,8 10,3 36,9 35,8 10,2 100,0

O Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. 3,0 11,5 43,1 37,3 5,2 100,0

P Vzdělávání 2,0 8,3 39,4 42,5 7,9 100,0

Q Zdravotní a sociální péče 4,0 10,2 39,6 38,9 7,3 100,0

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 7,1 10,9 35,3 35,4 11,3 100,0

S Ostatní činnosti 9,1 11,6 43,1 30,0 6,1 100,0

Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrových šetření pracovních sil, 
roční průměry 2002, ČSÚ Praha, 2003, vlastní výpočty
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I v odborných materiálech se často uvádí, že zejména v průmyslových oborech pracovní síla 

rychle „stárne“ a zanedlouho bude problém ji díky mezigenerační výměně v dostatečném 

počtu nahradit. Provedená analýza dat VŠPS tuto hypotézu však nepotvrzuje. Například v 

jednoznačně nejsilnějším odvětví průmyslové výroby - tedy v oborech zpracovatelského 

průmyslu - připadá v zaměstnanecké skladbě nejvíce osob na věkovou kohortu 30- 44 let (je 

jich 43,4 %), zatímco ve věku 45 - 59 let to je jen 34,2 %. Osob mladších 30 let je 18,2 %, 

zatímco osob starších 60 let je jen 4,2 %. 

Pro srovnání: v celém národním hospodářství ČR v roce 2012 připadlo na věkovou skupinu 

15 – 24 let 6,1% zaměstnanců, na skupinu 25 – 29 let připadlo 10,6 % zaměstnanců, věk 

v rozmezí 30 – 44 let vykázalo 42,4 % zaměstnanců, 45 – 59 let mělo 35,1 % zaměstnanců a 

pracovníků starších 60 let bylo v národním hospodářství pouze 5,8 %. Oproti celostátnímu 

průměru je tedy věková struktura pracovníků zpracovatelského průmyslu – navzdory obecně 

převládajícímu mínění - výrazně lepší!

Důležité je, že za posledních 10 let se tato věková struktura v oborech zpracovatelského 

průmyslu příliš nezhoršila. V roce 2002 náleželo ze zaměstnanců zpracovatelského průmyslu 

do věkové kategorie 30- 44 let necelých 37 %, v kategorii 45- 59 let bylo evidováno 35,2 % 

z celkového počtu zaměstnanců odvětví, starších 60let bylo jen 2,2 % a osob mladších 25 let 

bylo 11 %. Všechna jsou to čísla v zásadě obdobná aktuálnímu stavu a jejich případné 

„zhoršení“ souvisí především s obecným problémem stárnutí populace.

Tab. 9: Struktura zaměstnanosti ve věku 15-64 v ČR podle odvětví ekonomické činnosti 
                  CZ-NACE) v roce 2012 

v tom ve věkové skupině (v tis.)
Zaměstnaní v NH Celkem

15-24 25-29 30-44 45-59 60 a více

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 149,2 7,3 9,0 49,5 69,9 13,5

B Těžba a dobývání 43,3 1,9 4,1 15,2 19,9 2,2

C Zpracovatelský průmysl 1 299,1 96,0 140,3 563,5 444,7 54,5

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 50,9 3,3 4,4 20,5 19,5 3,3

E Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady 46,0 1,4 3,0 17,4 20,4 3,8

F Stavebnictví 425,0 24,2 38,8 186,9 151,6 23,5

G Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel 601,9 44,9 64,6 276,7 188,9 26,8

H Doprava a skladování 308,9 14,1 28,2 134,9 117,5 14,2

I Ubytování, stravování a pohostinství 177,5 25,0 23,0 74,1 45,8 9,6

J Informační a komunikační činnosti 125,3 10,8 21,9 63,3 27,0 2,3

K Peněžnictví a pojišťovnictví 136,7 10,3 22,3 63,2 34,2 6,7

L Činnosti v oblasti nemovitostí 45,7 1,0 3,6 15,6 19,8 5,7

M Profesní, vědecké a technické činnosti 212,4 8,1 27,5 83,7 69,6 23,5

N Administrativní a podpůrné činnosti 115,9 7,9 11,9 42,8 41,5 11,8

O Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. 305,5 9,2 35,0 131,6 113,8 15,9

P Vzdělávání 318,9 6,4 26,4 125,5 135,4 25,3

Q Zdravotní a sociální péče 333,4 13,4 34,0 132,0 129,8 24,3

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 80,5 5,7 8,8 28,4 28,5 9,1

S Ostatní činnosti 91,9 8,4 10,7 39,6 27,6 5,6

   Celkem 4 890,0 300,0 518,5 2 071,1 1 717,1 283,2
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Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrových šetření pracovních sil, 
roční průměry2012, ČSÚ Praha, 2013, vlastní výpočty

Aktuálně nejhorší věkovou strukturu z jednotlivých odvětví národního hospodářství vykazuje 

zemědělství a těžební průmysl, dále odvětví vzdělávání, kultury a tržních služeb, nepříliš 

dobrou strukturu ale vykazuje například i veřejná správa či odvětví zdravotnictví. 

Celkově z hlediska sektorového vyloženě nepříznivá situace je v tomto ohledu pouze 

v prvním sektoru ekonomiky, tedy v zemědělství a lesnictví. Zde 55,2 % ze zaměstnanců je 

starších 45 let a jen necelých 5 % je mladších 25 let. Ve II. a III. sektoru ekonomiky je situace 

v tomto ohledu podstatně lepší, přičemž v obou sektorech je si značně podobná. Ve II. sektoru 

(průmysl, stavebnictví) je nyní 39,9 % pracovníků starších 45 let, zatímco v terciáru to je 40,1 

% (tedy v podstatě stejně), ve věku do 30let pracuje ve II. sektoru ekonomiky 17,0 % 

pracovníků, zatímco v III. sektoru 16,9 %. Osob starších 60 let je v terciáru 5,6 %, 

v sekundáru 4,7 %. Ve všech těchto případech je tedy věková skladba v průmyslu a ve 

stavebnictví dokonce lepší (byť nepatrně) než ve sféře terciární. Podstatné je i to, že v obou 

těchto klíčových sektorech ekonomiky jsou posuny ve věkové skladbě pracovní síly 

v poslední 10 letech fakticky zcela totožné, což opět vyvrací rozšířenou domněnku, že 

pracovní síla ve výrobních odvětvích ekonomiky „stárne“ mnohem rychleji, než v ostatních 

oborech hospodářské činnosti – viz tab. č. 10 a 11. 

Tab. 10: Struktura zaměstnanosti ve věku 15-64 v ČR v národním hospodářství v roce 2012 – v %
v tom ve věkové skupině (v %)

Zaměstnaní v NH 
15-24 25-29 30-44 45-59 60 a více

∑

Zemědělství 4,9 6,0 33,2 46,2 9,0 100,0

Průmysl (vč. stavebnictví) 6,8 10,2 43,1 35,2 4,7 100,0

Služby 5,8 11,1 42,3 34,5 5,6 100,0

Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrových šetření pracovních sil, 
roční průměry 2012, ČSÚ Praha, 2013, vlastní výpočty

Tab. 11: Struktura zaměstnanosti ve věku 15-64 v ČR v národním hospodářství v roce 
2002– v %

v tom ve věkové skupině (v %)
Zaměstnaní v NH 

15-24 25-29 30-44 45-59 60 a více
∑

Zemědělství 5,9 8,9 33,6 48,4 3,3 100,0

Průmysl (vč. stavebnictví) 10,0 14,5 37,1 36,0 2,3 100,0

Služby 10,8 14,1 36,2 35,0 3,9 100,0

Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrových šetření pracovních sil, 
roční průměry 2002, ČSÚ Praha, 2003, vlastní výpočty

Vazby mezi věkovou strukturou pracovní síly a její strukturou zaměstnaneckou

Poslední z důležitých věkových struktur pracovní síly je vztažena k základní zaměstnanecké 

skladbě (dle statistické klasifikace CZ-ISCO). Z tohoto pohledu nejstarší věkovou strukturu 

vykazují pracovníci zařazení do hlavní třídy 6 CZ-ISCO, tedy kvalifikovaní pracovníci 

v zemědělství a lesnictví. Zde téměř polovina pracovníků (45,8%) spadá do věkové skupiny 

45-  59 let a pouze 4,6 % zaměstnanců je mladších 25 let. 
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Tab. 12: Struktura zaměstnanosti ve věku 15-64 v ČR podle hlavních tříd kategorie zaměstnání 
v roce 2012 - v %

v tom ve věkové skupině (v %)
Zaměstnaní v NH 

15-24 25-29 30-44 45-59 60 +

∑

1 Zákonodárci a řídící pracovníci 0,7 5,8 41,6 43,3 8,6 100,0

2 Specialisté 2,6 12,7 42,7 33,8 8,1 100,0

3 Techničtí a odborní pracovníci 4,6 12,9 44,9 32,5 5,1 100,0

4 Úředníci 6,5 11,0 41,0 36,3 5,2 100,0

5 Pracovníci ve službách a prodeji 8,9 10,4 41,8 33,1 5,9 100,0

6 Kvalifikovaní pracovníci v zeměděl., les., a ryb. 4,6 5,2 35,2 45,8 9,0 100,0

7 Řemeslníci a opraváři 7,5 9,2 43,8 34,6 4,8 100,0

8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 8,2 10,4 41,5 36,0 4,0 100,0

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 8,2 7,7 35,6 41,2 7,4 100,0

0 Zaměstnanci v ozbrojených silách 3,8 19,1 59,0 17,5 0,0 100,0

   Nezjištěno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrových šetření pracovních sil, 
roční průměry 2012, ČSÚ Praha, 2013, vlastní výpočty

Nepříliš výhodnou věkovou strukturu má i hlavní třída 1 – zákonodárci a řídící pracovníci, 

v níž skoro 52 % zaměstnanců je starších 45 let a osoby mladší 25 let se zde skoro 

nevyskytují. Relativně mladou pracovní sílu naproti tomu soustřeďuje druhá hlavní třída CZ 

NACE (vysokoškolští specialisté) i třetí hlavní třída (techničtí a odborní pracovníci). 

Z hlediska národohospodářského jednou z klíčových skupin zaměstnanců je sedmá hlavní 

třída (řemeslníci a opraváři). Zde je skoro 44 % pracovníků řazeno do věkové kohorty 30- 44 

let, skoro 35 % spadá do kategorie 45 – 59 let, necelých 17 % pracovníků je mladších 30 let a 

jen 4,8 % je starších 60 let. Osoby řazené do řemeslných profesí tedy oproti celostátnímu 

průměru vykazují příznivější věkovou strukturu.

Tab. 13: Struktura zaměstnanosti ve věku 15-64 v ČR podle hlavních tříd kategorie zaměstnání 
v roce 2002 - v %

v tom ve věkové skupině (v %)
Zaměstnaní v NH 

15-24 25-29 30-44 45-59 60 +

∑

1 Zákonodárci a řídící pracovníci 2,2 9,2 40,7 43,5 4,4 100,0

2 Specialisté 4,6 14,5 37,2 37,6 6,1 100,0

3 Techničtí a odborní pracovníci 9,1 14,4 38,2 35,3 3,1 100,0

4 Úředníci 12,8 14,4 34,5 35,5 2,8 100,0

5 Pracovníci ve službách a prodeji 16,8 15,9 35,9 29,2 2,2 100,0

6 Kvalifikovaní pracovníci v zeměděl., les., a ryb. 6,8 9,6 32,5 47,5 3,6 100,0

7 Řemeslníci a opraváři 11,1 15,5 37,0 34,6 1,8 100,0

8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 9,6 14,9 36,4 37,6 1,6 100,0

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 8,6 9,2 32,2 42,3 7,6 100,0

0 Zaměstnanci v ozbrojených silách 64,9 8,6 16,9 9,4 0,3 100,0

   Nezjištěno 10,7 42,9 10,7 32,1 7,1 100,0

Pramen: Zaměstnanost a nezaměstnanost v České republice podle výsledků výběrových šetření pracovních sil, 
roční průměry 2002, ČSÚ Praha, 2003, vlastní výpočty

Očekávané potřeby trhu práce v Jihomoravském kraji v dalším období
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Lze se domnívat, že v hospodářské struktuře Jihomoravského kraje – stejně jako v celé ČR -

se v dalším období budou více prosazovat vývojové tendence, které jsou v oblasti pracovních 

zdrojů běžné ve vyspělých regionech Evropské unie. Lze odhadovat, že po obnovení 

masívnějšího hospodářského růstu  - a návazně na rostoucí životní úroveň obyvatelstva - bude

v zaměstnanecké struktuře národního hospodářství ČR a všech jeho regionů dále sílit 

pozice terciární sféry jako nejvýznamnějšího zaměstnavatele. Zvyšovat by se přitom měly 

stavy pracovníků především v těch odvětvích, které jsou nyní výrazněji poddimenzovány. 

Jedná se zejména o oblast tržních služeb, o veřejné a osobní služby, dále o odvětví 

obchodu, zdravotnictví a sociální péče a také o oblasti související s cestovním ruchem,

tedy o odvětví ubytování a stravování. Protože úroveň zaměstnanosti v primárním sektoru 

ekonomiky je nyní v Jihomoravském kraji již velmi nízká a dále se už výrazněji snížit ani 

nemůže, každý další rozvoj terciární sféry vyvolá další odliv zaměstnanosti ze sekundární 

sféry ekonomiky, zejména z průmyslu. S tím je nutno počítat.

Posuny v odvětvové skladbě zaměstnanosti se následně nutně výrazně promítnou i do 

změn její skladby kvalifikační. Dále se změní oborová struktura naší vzdělávací soustavy:

stále se bude zvyšovat „průměrný stupeň“ vzdělávání, stále méně početné budou učební 

obory, zatímco počty absolventů terciárního stupně vzdělávání se budou dále zvyšovat.

Tento trend jistě nebude populární, ale je v zásadě nezvratitelný; potvrzují to analýzy 

zaměstnanosti ze všech vyspělých zemí Unie, které před lety obdobným vývojem procházely.

Stále je u nás často diskutován problém odborného školství a jsou opakovaně 

(a nepříliš úspěšně) hledány nástroje, pomocí nichž by bylo možno našim zaměstnavatelům 

v jejich tradičních výrobách zajistit pracovní sílu ve struktuře, na niž byli zvyklí před dvaceti

či třiceti lety. Je ale nemožné usilovat o návrat poměrů ve středním (resp. učňovském

školství) do stavu, v jakém se nacházelo v roce 1980 či v roce 1990. Je třeba si uvědomit, že 

český průmysl za posledních 30 let přišel o 30 % svých dřívějších pracovních sil a že tento 

výrazný úbytek je nepochybně nevratný; naopak, daný trend bude u nás dále pokračovat. 

Zásadním problémem učňovského školství v Jihomoravském kraji je především to, že se 

dlouhodobě nedaří získat studenty do řady učňovských oborů a také, že se nedaří přimět 

případné absolventy zmíněných oborů, aby svou profesi nakonec vykonávali. Tento nezájem 

o práci v řemeslných profesích ale nelze administrativním zásahem odstranit, stejně jako nelze 

úspěšně na „volném trhu“ řešit kvalifikační potřeby direktivními metodami. Bude tedy 

vždycky věcí samotných zaměstnavatelů, nakolik budou schopni zatraktivnit své pracovní 

pozice tak, aby žáci odcházející ze základních škol měli zájem požadované (učňovské) obory 

studovat a následně pak v těchto profesích pracovat.

Stávající vzdělávací systém v ČR (jako ostatně i v jiných zemích Unie) je ale zatížen ještě 

dalším velkým problémem. Je jím kvalita žáků, kteří do odborných (učebních) oborů nyní 

nastupují. Obrovská nabídka volných studijních míst na středních školách způsobuje, že na 

„výběrové“ školy odcházejí ze základních škol studovat i žáci průměrní, kteří u nás před 

třiceti lety masově směřovali do učebních oborů. Nyní do těchto učebních oborů nastupují 

v řadě případů i žáci velmi podprůměrní, kteří by dříve vykonávali pouze podřadné pomocné 
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a nekvalifikované nebo málo kvalifikované práce. I z tohoto důvodu kvalita valné části 

absolventů učebních oborů je o poznání nižší, než dříve.

K pravděpodobným potřebám trhu práce v Jihomoravském kraji v nejbližších letech:

 Pokud stávající recese bude dále pokračovat, tvorba nových pracovních míst v kraji 

zůstane nadále velmi nízká. Pravděpodobně nižší než obvykle bude i míra fluktuace, 

tedy obměna stávajících pracovních míst. Při velikosti dnešního pracovního potenciálu 

Jihomoravského kraje by se mělo v letech 2015 – 2016 jednat o nejméně 40 tis. 

pracovních míst, z čehož na řemeslné profese odhadem připadne cca 5 tis. pracovních 

pozic. Vzhledem k očekávané nabídce to je číslo velmi vysoké a bez zapojení systému 

celoživotního učení (respektive bez dovozu pracovní síly ze zahraničí) nebudou 

požadavky zaměstnavatelů na některé pracovní pozice uspokojeny.

 Systém celoživotního učení bude dále získávat na významu. Žáci základních škol 

nebudou mít ani v budoucnu o učební obory dostatečný zájem, proto jediná solidní 

možnost, jak alespoň částečně uspokojit požadavky zaměstnavatelů, bude spočívat 

v intenzivní činnosti na úseku rekvalifikací a celoživotního učení. Míra souladu mezi 

nabídkou a poptávkou na pracovním trhu, která není (a ani v budoucnu nejspíš 

nebude) dostatečně řešena systémem počátečního vzdělávání, bude řešena až za 

pomoci systému dalšího vzdělávání.

 Hlavní nynější trendy, probíhající v oblasti zaměstnanosti v Jihomoravském kraji, 

zůstanou v zásadě zachovány. Zaměstnanost v I. a ve II. sektoru NH bude dále klesat; 

rozvíjet se bude především sféra terciární. 

 Pozitivní je zjištění, že věková struktura ani ve výrobních odvětvích, ani v řemeslných 

profesích se v posledních letech výrazněji nezkomplikovala. Zde zaměstnaná pracovní 

síla nestárne více, než odpovídá obecnému stárnutí populace v ČR i v Jihomoravském 

kraji.




