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Pro Pro úúspspěěššný vstup absolventný vstup absolventůů šškol kol 
na trh prna trh prááce je dce je důůleležžititéé, aby jejich , aby jejich 
znalosti, schopnosti a dovednosti znalosti, schopnosti a dovednosti 
(tzv. kompetence) co nejv(tzv. kompetence) co nejvííce ce 
odpovodpovíídaly tomu, co od nich daly tomu, co od nich 
ooččekekáávajvajíí budoucbudoucíí zamzaměěstnavatelstnavateléé..







Grafy na pGrafy na přředchozedchozíích snch sníímcmcíích zobrazujch zobrazujíí
jednotlivjednotlivéé znalosti, schopnosti a dovednosti v znalosti, schopnosti a dovednosti v 
popořřadadíí podle celkovpodle celkovéé ddůůleležžitostiitosti. Barevn. Barevněě je je 
zvýraznzvýrazněěno, do jakno, do jakéé mmííry jsou jednotlivry jsou jednotlivéé
kompetence hodnoceny jako zcela nezbytnkompetence hodnoceny jako zcela nezbytnéé, , 
velmi dvelmi důůleležžititéé a da důůleležžititéé..



Klí čové kompetence Zcela nezbytné Velmi důležité Důležité
Schopnost řešit problém 26,3% 43,5% 27,7%

Komunikační schopnosti 
(ústní a písemný projev)

32,2% 38,2% 26,9%

Nést zodpovědnost 31,1% 39,9% 26,1%
Ochota učit se 30,2% 44,2% 22,5%
Adaptabilita a flexibilita 24,6% 36,1% 35,8%
Čtení a porozumění
pracovním instrukcím

34,9% 42,7% 18,1%

Schopnost rozhodovat se 20,6% 36,9% 38,0%

Schopnost týmové práce 30,4% 38,2% 26,9%
Zběhlost v zacházení s 
informacemi

21,5% 43,0% 30,6%

Práce s čísly při 
pracovním uplatnění

22,7% 35,5% 36,2%

Zběhlost v používání
výpočetní techniky

35,3% 32,9% 24,0%

Schopnost vést 9,2% 25,7% 43,7%
Zběhlost v cizích 
jazycích

13,0% 28,4% 36,5%



PoPožžadavky na pracovnadavky na pracovnííky s výuky s výuččnníím m 
listemlistem

Na vyučené pracovníky jsou obecně kladeny nejnižšípožadavky. Jejich hodnocení je zřejmě úzce svázáno s charakterem pozic, které tito pracovníci nejčastěji zastávají, a z toho vyplývajících potřebných kompetencí; jedná se zejména o manuální a odbornédělnické profese či provozní pracovníky. Vyžadovány jsou tak především čtení a porozumění
pracovním instrukcím a ochota učit se, ale také
schopnost týmové práce, ochota nést 
zodpovědnost, schopnost řešit problém či 
adaptabilita a flexibilita. Naopak za relativněméně důležité pokládají zaměstnavatelé schopnost vést komunikaci v cizích jazycích na začátečník a mírně pokročilý.



PoPožžadavky na pracovnadavky na pracovnííky se ky se 
ststřřednedníím odborným vzdm odborným vzděělláánníím s m s 
maturitnmaturitníí zkouzkoušškoukou

Na tuto skupinu kladou zaměstnavatelé v porovnání s vyučenými pracovníky celkově vyšší nároky. Opět je zde zřejmá souvislost s charakterem pracovních pozic, kterébývají obsazovány pracovníky s maturitou a jsou spojeny s požadavky na větší samostatnost, zodpovědnost, schopnost se rozhodovat a řešit problém. Za nejdůležitější je v průmyslovém sektoru i ve sféře služeb pokládáno čtení a 
porozumění pracovním instrukcím, ochota učit se, 
komunikační schopnosti, zběhlost v používání
výpočetní techniky. Schopnost nést zodpovědnost a 
řešit problém, schopnost komunikace v cizích 
jazycích na úrovni mírně pokročilý až pokročilý. 
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