
Diskuzní fórum na téma 
Polytechnické a 
odborné vzdělávání 
ve Zlínském kraji

Nezaměstnanost 
absolventů škol 
ve Zlínském kraji

3. října 2017



Predikce 
vývoje na 
trhu práce

Analýza nabídky a 

poptávky po pracovní 

síle v oblasti odborných 

technických profesí ve 

Zlínském kraji v 

horizontu 2015 – 2020 

• 2014 KHK ZK 

nabídkapoptávka X



Predikce 
vývoje na 
trhu práce

6 778

12 711

2x

11



Má smysl predikovat?

Skupiny profesí s nejvyšším převisem 

poptávky
Nejpoptávanější skupiny profesí 

Rok 2014 Rok 2017

82 Montážní dělníci výrobků a zařízení 72 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci

74 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky 93 Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby

72 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci 81 Obsluha stacionárních strojů a zařízení

81 Obsluha stacionárních strojů a zařízení 71 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách

31 Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a 

techniky

82 Montážní dělníci výrobků a zařízení

83 Řidiči a obsluha pojízdných zařízení 83 Řidiči a obsluha pojízdných zařízení

51 Pracovníci v oblasti osobních služeb

75 Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu

33 Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě

31 Techničtí a odborní pracovníci

74 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky 

(14.)

Pozn: Analýza nezahrnovala stavebnictví.



Predikova
t má 
smysl

Projekt Predikce trhu 

práce (KOMPAS)Institut KHK ZK

2017 - 2020 MPSV

Dílčí cíle:



Jaká je 
skutečnos
t?

Projekt Datová 

platforma 

zaměstnanosti 

Zlínského kraje

1. dubna 2017 – 30. září 2019

 Informace o počtech žáků SŠ

 Přechody absolventů na trh 

práce 

 Kde a co studují vysokoškoláci 

ze Zlínského kraje

 Informace o dalším vzdělávání

 Spokojenost zaměstnavatelů s 

absolventy 

 Spolupráce škol a 

zaměstnavatelů v číslech

 Poptávka malých podniků 

 Klíčové profese Zlínského kraje

KHK ZK, TREXIMA spol. s r.o.



Výzkum 
vývoje 
profesní 
orientace 
žáků SŠ 
(VVPO)

Ve 
Zlínském 
kraji již 3x

2016/17:
2731 žáků 
posledních 
ročníků ze 
54 škol

71,9 %

Profesní vyhraněnost

Nejpreferovanější povolání:

gymnazistů:

žáků učebních oborů:

žáků odborných maturitních oborů:

lékař

číšník

strojní inženýr



Plány po ukončení školy

30 %

Výzkum 
vývoje 
profesní 
orientace 
žáků SŠ 
(VVPO)

Ve 
Zlínském 
kraji již 3x

2016/17:
2731 žáků 
posledních 
ročníků ze 
54 škol



Očekávané vs. reálné mzdy

Důvody preference vybraného oboru uplatnění

Dlouhodobý zájem o oblast:

Snadné nalezení práce:

Vyhovující pracovní podmínky:

67,4 % 

14,2 % 
15,7 %

Výzkum 
vývoje 
profesní 
orientace 
žáků SŠ 
(VVPO)

Ve 
Zlínském 
kraji již 3x

2016/17:
2731 žáků 
posledních 
ročníků ze 
54 škol



Co 
s výsledky?

Nabídka

Školy Firmy

Poptávka

Rodiče a děti



Děkuji Vám za pozornost.

Mgr. Martina Hladká, TREXIMA

www.trexima.cz


