
 
 

 

Praha, 24. března 2011 

Mladí lidé chtějí dosáhnout co nejvyššího vzdělání, učební 
obory přesto začínají být pro žáky znovu atraktivní 

Ve školním roce 2010/11 se v počtu nově přijatých žáků na střední školy poprvé 
významně odrazil demografický pokles. Do prvních ročníků nastoupilo o 15 tisíc 

žáků méně než v roce předchozím, nejvýrazněji se tento pokles projevil u 

maturitních oborů středních odborných škol. Nenaplnily se tak scénáře, které 

předpokládaly strmý pokles žáků v učebních oborech. Tématu se podrobně 
věnuje Národní ústav odborného vzdělávání ve své nejnovější publikaci o 

vzdělanostní struktuře, která vznikla v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové 

poradenství. 

 
Díky informačním kampaním a stipendijním programům se podařilo zastavit pokles podílu 

žáků vstupujících do učebních oborů (kat. H), po nárůstu na 31 % v roce 2009 se tento 

podíl udržel přibližně na stejné úrovni i v roce 2010. Vzhledem k demografickému poklesu 

se přesto počet žáků v prvních ročnících těchto oborů snížil oproti předchozímu roku o více 
než 4 tisíce.  
 
Vývoj podílů žáků vstupujících do 1. ročníků středního vzdělávání (u víceletých gymnázií do 
vyššího stupně), vč. žáků neveřejných škol a žáků se zdravotním postižením 

V učebních oborech se nárůst nejvíc projevil ve skupinách Potravinářství (o 0,9 p.b.) a 

Stavebnictví (o 0,4 p.b.), pokles naopak již druhým rokem vykazují skupiny Strojírenství 

a Gastronomie, hotelnictví a turismus. Největší podíl žáků byl do učebních oborů přijat 

v Karlovarském (40 %) a Libereckém kraji (36,6 %), nejmenší naopak ve Zlínském kraji 
(29,3 %). Tam je ovšem nízký podíl vykompenzován vysokým podílem žáků přijatých do 
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maturitních oborů s odborným výcvikem (L0). Srovnání neobsahuje Prahu, kde jsou 

specifické podmínky. 

 

Podíl gymnazistů poprvé překročil hranici 20 % 

Nejmenší pokles počtu žáků vstupujích do 1. ročníků zaznamenala gymnázia, a to jak 
čtyřletá, tak vyšší stupeň víceletých gymnázií. Šlo o necelé 2 tisíce žáků, což ale 

v poměrovém vyjádření znamená nárůst o 0,88 p.b. Poprvé tak podíl žáků vstupujících do 

gymnazií překročil dvacetiprocentní hranici (20,21 %), když se již pět let pohyboval těsně 

pod ní. Největší je v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji (nad 21 %), nejmenší 
naopak v krajích Ústeckém a Karlovarském (pod 16 %). 

Největší procento žáků (36,33 %) bylo v roce 2010 přijato do maturitních oborů SOŠ bez 

odborného výcviku (kat. M), v meziročním srovnání šlo ale o pokles o 0,55 procentního 

bodu, tj. přibližně o 6 tisíc žáků, což je nejvíce ze všech kategorií. Z této kategorie si 
nejvíc žáků zvolilo obory ekonomické (kolem 20 %), meziroční pokles zde byl ovšem velmi 

výrazný (3,3 p.b., tj. 3100 žáků). Značný pokles byl zaznamenán i v oborech 

strojírenských (1 p.b.), nárůst naopak vykazují zdravotnictké a informatické obory. 

Pracovní síla v ČR je vzdělanější než v roce 2000 

Ekonomická pozice České republiky v rámci členských států Evropské unie se v posledních 
letech stále zlepšuje. Propad HDP způsobený ekonomickou krizí u nás nebyl tak výrazný 

jako ve většině zemí EU a ekonomická úroveň České republiky se postupně přibližuje 

k výkonnosti vyspělejších ekonomik původní evropské patnáctky (EU 15). Zatímco v roce 

2000 dosahovala česká ekonomika 68 % tehdejšího průměru sedmadvacítky a vůči EU 15 
ztrácela 47 bodů, v roce 2009 to bylo už 82 % unijního průměru a ztráta vůči EU 15 se 

snížila na 28 bodů. 

Ekonomická pozice vůči 

průměru za EU 27
2000 2005 2006 2007 2008 2009

EU15 115 113 112 112 111 110

EU27 100 100 100 100 100 100

ČR 68 76 77 80 81 82

Lucembursko 245 254 270 275 280 271

Německo 118 117 116 116 116 116

Dánsko 131 124 124 123 123 121

Švédsko 127 122 123 125 122 118

Velká Británie 119 122 120 116 115 112

Slovensko 50 60 63 68 72 73

EU27 = 100, základna pro příslušný rok.  
Pramen: Eurostat, GDP per capita in PPS. 

 

Ve srovnání s rokem 2000 se v České republice zvýšila vzdělanost pracovní síly. Mezi 

zaměstnanými je více lidí s dokončeným vysokoškolským nebo vyšším odborným 
vzděláním, jejichž celkový počet v populaci vzrostl z 11 % v roce 2000 na 14,5 % v roce 

2008. I přesto je u nás podíl osob s terciárním vzděláním stále podprůměrný ve srovnání 

s evropskou sedmadvacítkou stále, kde dosahuje kolem 24 %. Posiluje i podíl 

středoškolsky vzdělaných. 
 

Velkým pozitivem je ale fakt, že mezi zaměstnanými ve věku 25-29 je v ČR mnohem 

méně lidí se základním vzděláním, než je tomu v jiných evropských zemích. Zatímco v EU 

15 má mezi mladými zaměstnanými přes 14,4 % osob pouze základní vzdělání, u nás je to 

jen 4,2 % a na Slovensku dokonce 2,7 %.  
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Vzdělanostní struktura 25–29letých zaměstnaných ve 3. čtvrtletí roku 2010, EU a 

vybrané státy 

Skladba zaměstnaných ve věku 25-29 let 

v roce 2010 v ČR a vybraných členských státech EU
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Pramen: Eurostat, Employment by sex, age groups and highest level of education attained (1000); 

výpočty NÚOV.  

Podíl předčasných odchodů ze vzdělávání je v ČR zatím jeden z nejnižších (5,4 % v roce 

2009), na opačném konci žebříčku stojí Velká Británie (15,7 %) a státy jižní Evropy. Ve 

Španělsku, Portugalsku a na Maltě tento podíl dokonce přesahuje 30 %. 

Nezaměstnanost mladých lidí je v ČR pod průměrem EU 27 

Během ekonomické krize bylo hledání práce nejobtížnější pro mladé lidi bez praxe. Ve 

třetím čtvrtletí roku 2010 vzrostla míra nezaměstnanosti mladých ve věku 15–24 let 

v průměru za EU 27 na 20,3 %, což je více než dvojnásobek průměrné míry všeobecné 

nezaměstnanosti, která činila 9,6 %. Míra nezaměstnanosti mladých lidí se v jednotlivých 
evropských zemích výrazně liší, od 8,6 % v Rakousku až po 42,4 % ve Španělsku. Česká 

republika je na dobré pozici, nezaměstnanost mladých je sedmá nejnižší (17,7 %, tedy o 

2,6 p.b. nižší než průměr EU 27). 

Podrobnější informace najdete v publikaci: Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a 
studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení 

mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii.  Je ke stažení na 

www.nuov.cz 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy. 
 

Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení pro analýzy trhu práce  

e-mail: vojtech@nuov.cz, tel.: 274 022 321 

 
Zoja Franklová, tisková mluvčí NÚOV  

zoja.franklova@nuov.cz, tel.: 274 022 112, mobil: 724 652 240 

 

**Národní projekt VIP kariéra II – kariérové poradenství řídí MŠMT, jeho 
partnerem je Národní ústav odborného vzdělávání a spolufinancuje ho Evropský sociální 

fond a státní rozpočet ČR. 
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