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Úvod
Tato publikace představuje druhou ze dvou dílčích studií, které vyústí ve zpracování
souhrnného materiálu Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU. Zmíněnou analýzu
zpracovává Středisko vzdělávací politiky PedF UK v Praze pro Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
zpracovává a to v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách
kurikulární reformy.
Tato dílčí publikace je zaměřena na vývoj profesních skupin v ČR a v EU v letech 2000-2010 a
také představuje projekci do roku 2020. Celkový vývoj počtu zaměstnaných v ČR, stejně tak
jako analýza vybraných makroekonomických ukazatelů, které přímo ovlivňují strukturu a
počet zaměstnaných osob, je uvedena v první dílčí publikaci a není zde proto znovu
opakována.
Publikace má 61 kapitol. V první z nich (kapitola 0), je popsán vývoj profesních skupin v celé
ČR a vybraných zemích EU.
Kapitoly označené 1-60 se zabývají profily jednotlivých profesních skupin. Profily všech
profesních skupin mají podobnou strukturu a jsou členěny do těchto šesti částí:

Vymezení profesní skupiny
Analýza počtu zaměstnaných osob v profesní skupině
Analýza rozmístění osob s danou profesní skupinou v odvětvích ekonomiky
Analýza stupně vzdělání zaměstnaných osob s danou profesní skupinou
Analýza kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami
s danou profesní skupinou
Analýza oborů vzdělání osob s danou profesní skupinou
Tato publikace neobsahuje detailní popis a specifikaci použitých klasifikací ani popis
použité metodologie srovnávací analýzy či projekce. Tyto informace byly obsahem
předchozích výstupů k souhrnnému materiálu Analýza vývoje struktury pracovních
míst v ČR a EU, a proto zájemce odkazujeme na následující publikace:
Klasifikace pro analýzy kvalifikačních / vzdělanostních požadavků pracovních míst
v ekonomice (Lepič M., Koucký J., Praha, září 2011)
Metodologie srovnávací analýzy vývoje 1995-2010 a projekce 2010-2020 odvětvových,
profesních a kvalifikačních / vzdělanostních struktur pracovních míst v ČR a v dalších
zemích EU (Lepič M., Koucký J., Praha, listopad 2011)
Autoři budou vděčni za jakékoliv komentáře a připomínky. Ty lze posílat na e-mailové
adresy autorů:
Martin.Lepic@pedf.cuni.cz

Jan.Koucky@pedf.cuni.cz
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0 Celkové srovnání vývoje profesních skupin v ČR a
EU27 v letech 2000-2020
Následující tabulka ukazuje 10 profesních skupin, které byly v ČR v roce 2010
nejpočetnější. Zároveň ukazuje, kolik osob s danou profesní skupinou bylo v roce
2010 zaměstnáno v EU27.

Profesní skupina, která je největší v EU27, však v tabulce není ukázána. Jedná se o
osoby v profesní skupině Pomocníci, uklízeči, vrátní, poslíčci apod. Těch je v EU27
téměř 13 milionů. V ČR to však v roce 2010 byla až 13. největší profesní skupin a do
tabulky se proto nevešla.
Další dvě tabulky ukazují, jaké profesní skupiny rostly v ČR a v EU27 nejvíce,
nejrychleji a naopak nejméně či nejpomaleji.

5
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Rozdíly mezi zastoupením jednotlivých profesních skupiny jsou samozřejmě nejen
mezi ČR a EU27 jako celkem, ale poměrně značné rozdíly jsou i mezi jednotlivými
zeměmi.

Podle zastoupení jednotlivých profesních skupin lze země rozdělit do několika skupin.
Jednou skupinou jsou země, kde je vysoký podíl nekvalifikovaných dělníků. Jedná se o
Kypr, Španělsko, Bulharsko, Lotyšsko, Portugalsko a Itálii. Ve všech těchto zemích tvoří
nekvalifikovaní dělníci více než 11 % ze všech zaměstnaných osob. Naopak v české
republice a Švédsku to je méně než 6 % zaměstnaných.
Vysoký podíl kvalifikovaných dělníků je v Rumunsku, Polsku, Bulharsku, Portugalsku a
také v České republice. Ve všech těchto zemích tvoří kvalifikovaní dělníci více než
jednu třetinu všech zaměstnaných osob. Zatímco v ČR tvoří většinu této skupiny
osoby patřící do profesních skupin ISCO 7 (Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci,
zpracovatelé a opraváři) a ISCO 8 (Obsluha strojů a zařízení), v ostatních zmíněných
zemích převažují osoby ze skupiny ISCO 6 (Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a
lesnictví).
Země se lze dělit i podle různého podílu vysoce kvalifikovaných pracovníků. Ti mají
nejvyšší podíl v Lucembursku a v Belgii. Tam jejich podíl na celkové zaměstnanosti
dosahuje téměř 25 %. V dalších zemích, jako je Nizozemsko, Švédsko, Finsko,
Slovinsko a Litva tvoří tyto osoby zhruba jednu pětinu všech zaměstnaných. Naopak
v Itálii, Rakousku, Portugalsku či Bulharsku patří do této skupiny méně než 12 %
zaměstnaných.
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Vývoj do roku 2020 v ČR
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí samozřejmě
změny v počtu zaměstnaných osob v jednotlivých profesních skupinách. Následující
tabulka ukazuje profesní skupiny, ve kterých je v ČR do roku 2020 očekávána největší,
nejrychlejší a naopak nejmenší či nejpomalejší změna.

9

Profesní skupiny se od sebe odlišují také různou kvalifikační náročností pracovních
míst, které jejich držitelé obsazují.
Rozdíly mezi jednotlivými profesemi jsou mnohem větší, než v případě odvětví.
Následující tabulky ukazují profesní skupiny s nejvyšší a naopak nejnižší kvalifikační
náročností pracovních míst v ČR i v EU27.

Detailní profily jednotlivých profesních skupin jsou v následujících kapitolách.
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1 Zákonodárci a vyšší úředníci
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 20 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 3,5 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 1,9 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,3 % na 0,4 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 0,2 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 374 tisíc
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 pokles o více
než 135 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 26 tisíc osob, tedy o více než 5 tisíc více než v roce 2010.
Neznamená to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 5 tisíc
nových pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí
své pracovní místo zhruba 3,5 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít
asi 0,5 tisíce střední vzdělání bez maturity, téměř 3 tisíce střední vzdělání s maturitou
a necelých 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice
potřeba mezi zaměstnanými nahradit zhruba 8 tisíc osob s touto profesní skupinou1.

1

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 14,27 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,4 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 119 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 120 % průměru
všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,04 bodu a v roce 2010 činila 6,03 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,78 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 6,06 bodu, což je o
1,84 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s technickými obory. Ty tvoří více než 15 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 14 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním
vzděláním s technickými obory. Více než 9 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby
s terciárním vzděláním s ekonomickými obory.

13

2 Ředitelé a vedoucí velkých organizací, podniků a
společností
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 89 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 22 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 2,9 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 1,4 % na 1,7 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 2,8 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 6,1 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 204 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 123 tisíc, tedy o více než 33 tisíc více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 33 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 20 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi

14

2 tisíce střední vzdělání bez maturity, téměř 8 tisíce střední vzdělání s maturitou a více
než 10 tisíc terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba
nově obsadit zhruba 53 tisíc pracovních míst osobami s touto profesní skupinou2.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 13,84 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,67 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 116 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 112 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

2

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,04 bodu a v roce 2010 činila 5,72 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,48 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,84 bodu, což je o
1,62 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s technickými obory. Ty tvoří více než 21 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 18 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním
vzděláním s technickými obory. Téměř 8 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory.
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3 Vedoucí pracovníci univerzálních dílčích celků
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 58 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 24 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 5,5 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,7% na 1,1 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 2,0 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 téměř 4,5 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 1 milion.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 79 tisíc, tedy o více než 20 tisíc více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 20 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 10 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
3,5 tisíce střední vzdělání s maturitou a ostatní terciární vzdělání. Do roku 2020 bude
tedy v České republice potřeba nově obsadit zhruba 30 tisíc pracovních míst osobami
s touto profesní skupinou3.

3

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 14,53 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,63 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 121 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 117 % průměru
všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,05 bodu a v roce 2010 činila 6,17 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,92 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 6,19 bodu, což je o
1,98 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby s
terciárním vzděláním s ekonomickými obory. Ty tvoří téměř 24 % celé profesní
skupiny. Dalších téměř 19 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním vzděláním s
technickými obory. Více než 16 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory.
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4 Vedoucí a ředitelé malých podniků a organizací
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno 178 tisíc osob s touto profesní skupinou. To je o
46 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných této
profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 2,3 %. Podíl této profesní skupiny
na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil ze 4,6 % na 3,5 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou také 3,5 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 8 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 566 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen necelých 137 tisíc, tedy o 41 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní místa. Do roku
2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 59 tisíc
osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 0,5 tisíce základní vzdělání, téměř
12 tisíc střední vzdělání bez maturity, necelých 26 tisíc střední vzdělání s maturitou a
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více než 21 tisíc terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba
tato uvolněná pracovní místa nově obsadit4.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,92 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,09 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 108 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je však průměrná délka
vzdělávání osob v této profesní skupině podprůměrná a je na hodnotě 96 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

4

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,06 bodu a v roce 2010 činila 5,29 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,05 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,16 bodu, což je o
0,94 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s technickými obory. Ty tvoří více než 21 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 13 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním bez maturity s technickými obory. Téměř 11 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby s terciárním vzděláním s technickými obory.
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5 Vědci a odborníci v přírodních vědách
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 25 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 3 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 1,3 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,4 % na 0,5 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou jen 0,2 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 téměř 506 tisíc
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 63 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, však způsobí snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno již jen necelých 22 tisíc, tedy o 4 tisíce méně než v roce 2010.
Neznamená to však, že během příštích let nebude potřeba nově obsadit žádná
pracovní místa osobami s touto profesní skupinou. Do roku 2020 totiž v důsledku
odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 4 tisíce osob s touto profesní
skupinou. Z nich bude mít drtivá většina terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy
v České republice potřeba tato pracovní místa nově obsadit5.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

5

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.

23

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 15,51 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 1,27 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 130 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 127 % průměru
všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,05 bodu a v roce 2010 činila 6,41 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 2,16 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 6,37 bodu, což je o
2,15 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby s
terciárním vzděláním s přírodovědnými obory. Ty tvoří téměř 43 % celé profesní
skupiny. Dalších téměř 24 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním vzděláním s
technickými obory. Více než 10 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory.
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6 Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 61 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 20 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 4,1 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,8 % na 1,2 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou jen 1,1 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 téměř 2,4 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 445 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 65 tisíc, tedy o více než 3 tisíce více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 3 tisíce nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 6,5 tisíc osob s touto profesní skupinou. Drtivá většina z nich
bude mít terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba nově
obsadit zhruba 10 tisíc pracovních míst osobami s touto profesní skupinou6.

6

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 15,57 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 1,1 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 130 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 121 % průměru
všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,02 bodu a v roce 2010 činila 6,16 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,92 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 6,15 bodu, což je o
1,94 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby s
terciárním vzděláním s technickými obory. Ty tvoří téměř 32 % celé profesní skupiny.
Dalších více než 30 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním vzděláním s
přírodovědnými obory. Více než 9 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory.
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7 Projektanti, konstruktéři, architekti a techničtí
vědci a inženýři
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 76 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o téměř 8 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 1,0 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil
z 1,7 % na 1,5 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 2,4 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 5,3 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 1 milion.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen 66 tisíc, tedy o 10 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená to však, že
během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní místa. Do roku 2020 totiž
v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 15 tisíc osob
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s touto profesní skupinou. Z nich budou mít necelé 2 tisíce střední vzdělání
s maturitou a ostatní terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice
potřeba tato uvolněná pracovní místa nově obsadit7.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 15,66 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 1,03 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 131 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 125 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

7

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 6,43 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 2,19 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 6,41 bodu, což je o 2,2
bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby
s terciárním vzděláním s technickými obory. Ty tvoří více než 73 % celé profesní
skupiny. Dalších téměř 17 % zaměstnaných jsou osoby se středním vzděláním
s maturitou s technickými obory. Více než 2 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby
s terciárním vzděláním s přírodovědnými obory.
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8 Vědci a odborníci v lékařských a biologických
oborech
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 68 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 9 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 1,5 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 1,2 % na 1,3 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 1,9 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 4,1 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 367 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno více než 80 tisíc, tedy o téměř 12 tisíc více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 12 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 14 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít drtivá
většina terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba nově
obsadit zhruba 26 tisíc pracovních míst osobami s touto profesní skupinou8.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.
8

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 15,92 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,16 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 133 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 127 % průměru
všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,04 bodu a v roce 2010 činila 6,82 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 2,58 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 6,79 bodu, což je o
2,58 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby
s terciárním vzděláním se zdravotnickými obory. Ty tvoří více než 73 % celé profesní
skupiny. Dalších více než 11 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním vzděláním se
zemědělskými obory. Více než 8 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby s terciárním
vzděláním s přírodovědnými obory.
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9 VŠ pedagogové a vědeckopedagogičtí pracovníci
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 21 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 6 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných této
profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 3,5 %. Podíl této profesní skupiny
na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,3 % na 0,4 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 0,5 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 1,1 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 187 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno více než 23 tisíc, tedy o více než 2,5 tisíc více než v roce 2010.
Neznamená to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 2,5 tisíc
nových pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí
své pracovní místo zhruba 0,6 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít
drtivá většina terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba
nově obsadit zhruba 3 tisíce pracovních míst osobami s touto profesní skupinou9.

9

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 15,99 roku,
což je oproti roku 2000 pokles o 0,01 roku. I přes tento pokles je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a činí 134 % celkové průměrné
délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této
profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 128 % průměru všech
zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 6,94 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 2,7 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 7,01 bodu, což je o 2,8
bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby s
terciárním vzděláním s technickými obory. Ty tvoří více než 21 % celé profesní
skupiny. Dalších více než 21 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním vzděláním s
přírodovědnými obory. Více než 15 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby s terciárním
vzděláním s humanitními obory.
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10 Učitelé středních škol
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 47 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 14 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 3,5 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,7 % na 0,9 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 1,8 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 téměř 4 miliony
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 168 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno více než 52 tisíc, tedy o více než 5 tisíc více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 5 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 6 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
0,5 tisíc střední vzdělání s maturitou a ostatní terciární vzdělání. Do roku 2020 bude
tedy v České republice potřeba nově obsadit zhruba 11 tisíc pracovních míst osobami
s touto profesní skupinou10.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

10

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 15,7 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,27 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 131 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 128 % průměru
všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 6,61 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 2,37 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 6,61 bodu, což je o
2,39 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby s
terciárním vzděláním s učitelskými obory. Ty tvoří téměř 53 % celé profesní skupiny.
Dalších téměř 11 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním vzděláním s technickými
obory. Téměř 8 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby s terciárním vzděláním s
přírodovědnými obory.
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11 Učitelé předškolního, základního a speciálního
školství
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 104 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je jen o 1,5 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR jen 0,1 %.
Protože v celé ekonomice ČR byl růst pracovních míst rychlejší, došlo v uvedeném
období i přes absolutní nárůst počtu zaměstnaných k poklesu podílu této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR z 2,1 % na 2,0 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou jen 1,7 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 3,8 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 358 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 117 tisíc, tedy o necelých 13 tisíc více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 13 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 24 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít téměř
3 tisíce střední vzdělání s maturitou a ostatní terciární vzdělání. Do roku 2020 bude
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tedy v České republice potřeba nově obsadit zhruba 37 tisíc pracovních míst osobami
s touto profesní skupinou11.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 15,55 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 1,02 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 130 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 127 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

11

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,02 bodu a v roce 2010 činila 6,28 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 2,04 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 6,27 bodu, což je o
2,05 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby s
terciárním vzděláním s učitelskými obory. Ty tvoří více než 66 % celé profesní skupiny.
Dalších více než 7 % zaměstnaných jsou osoby se středním vzděláním s maturitou s
učitelskými obory. Téměř 5 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby s terciárním
vzděláním s humanitními obory.
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12 Vědci a odborníci v ekonomické oblasti a
společenských vědách
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 165 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 35 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 2,4 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 2,6 % na 3,2 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou en 2,8 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 6,2 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 1,9 milionu.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 180 tisíc, tedy o více než 14 tisíc více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 14 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 28 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
6 tisíc střední vzdělání s maturitou a ostatní terciární vzdělání. Do roku 2020 bude
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tedy v České republice potřeba nově obsadit zhruba 42 tisíc pracovních míst osobami
s touto profesní skupinou12.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 15,22 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 1,6 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 127 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 123 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

12

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 6,13 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,89 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 6,16 bodu, což je o
1,95 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby s
terciárním vzděláním s ekonomickými obory. Ty tvoří více než 37 % celé profesní
skupiny. Dalších více než 14 % zaměstnaných jsou osoby se středním vzděláním s
maturitou s ekonomickými obory. Téměř 7 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby s
terciárním vzděláním s humanitními obory.
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13 Odborní pracovníci v právní oblasti
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 35 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je téměř o 4 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 1,2 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil
z 0,6 % na 0,7 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 0,8 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 téměř 1,8 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 423 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno více než 38 tisíc, tedy téměř o 3 tisíce více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 3 tisíce nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 7 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít drtivá
většina terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba nově
obsadit zhruba 10 tisíc pracovních míst osobami s touto profesní skupinou13.

13

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 15,82 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,08 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 132 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 129 % průměru
všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 6,99 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 2,74 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 6,98 bodu, což je o
2,76 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby s
terciárním vzděláním s právními obory. Ty tvoří více než 87 % celé profesní skupiny.
Dalších téměř 3 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním vzděláním s ekonomickými
obory. Téměř 3 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se všeobecným středním
vzděláním.
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14 Umělečtí pracovníci, novináři a redaktoři, archiváři
a knihovníci
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 48 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je téměř o 10 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 2,2 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil
z 0,8 % na 0,9 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou také 0,9 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 1,9 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 168 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 53 tisíc, tedy o téměř 5 tisíc více než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 5 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 8 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
2,5 tisíce střední vzdělání s maturitou, ostatní terciární vzdělání. Do roku 2020 bude
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tedy v České republice potřeba nově obsadit zhruba 13 tisíc pracovních míst osobami
s touto profesní skupinou14.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 14,76 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,99 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 123 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 119 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

14

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 5,93 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,69 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,99 bodu, což je o
1,77 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby s
terciárním vzděláním s uměleckými obory. Ty tvoří více než 28 % celé profesní
skupiny. Dalších téměř 12 % zaměstnaných jsou osoby se středním vzděláním s
maturitou s uměleckými obory. Více než 10 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se
všeobecným středním vzděláním.
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15 Odborní administrativní pracovníci
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 28 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je jen o 0,5 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR jen 0,2 %.
Protože v celé ekonomice ČR byl růst pracovních míst rychlejší, došlo v uvedeném
období i přes absolutní nárůst počtu zaměstnaných k poklesu podílu této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR z 0,6 % na 0,5 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 0,8 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 1,7 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 381 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 32 tisíc, tedy o téměř 4 tisíce více než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 4 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 5 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít téměř
1 tisíce střední vzdělání s maturitou a ostatní terciární vzdělání. Do roku 2020 bude
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tedy v České republice potřeba nově obsadit zhruba 9 tisíc pracovních míst osobami
s touto profesní skupinou15.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 15,22 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 1,5 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 127 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 122 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

15

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,13 bodu a v roce 2010 činila 5,92 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,68 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 6,07 bodu, což je o
1,85 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s ekonomickými obory. Ty tvoří téměř 15 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 13 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním
vzděláním s ekonomickými obory. Více než 9 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby s
terciárním vzděláním s humanitními obory.
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16 Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných
oborech
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 249 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 58 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 2,7 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 3,9 % na 4,8 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 2,3 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 5,1 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 322 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno 305 tisíc, tedy o více než 56 tisíc více než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 56 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo téměř 39 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít necelý
1 tisíc základní vzdělání, zhruba 6,5 tisíce střední vzdělání bez maturity, dalších 24 tisíc
střední vzdělání s maturitou a 7 tisíc terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy
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v České republice potřeba nově obsadit zhruba 97 tisíc pracovních míst osobami s
touto profesní skupinou16.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,55 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,29 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 105 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 106 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

16

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 5,31 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,07 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,36 bodu, což je o
1,15 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s technickými obory. Ty tvoří téměř 53 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 14 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním bez maturity s technickými obory. Téměř 14 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby s terciárním vzděláním s technickými obory.
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17 Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 62 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 23 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 4,7 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,8 % na 1,2 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou jen 0,7 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 1,5 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 222 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 79 tisíc, tedy o 17 tisíc více než v roce 2010. Neznamená to však,
že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 17 tisíc nových pracovních
míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo
zhruba 7 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 0,7 tisíce střední
vzdělání bez maturity, téměř 3 tisíce střední vzdělání s maturitou a přes
3 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba nově
obsadit zhruba 24 tisíc pracovních míst osobami s touto profesní skupinou17.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

17

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,75 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,29 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 107 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 110 % průměru
všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,05 bodu a v roce 2010 činila 5,46 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,21 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,49 bodu, což je o
1,27 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s technickými obory. Ty tvoří téměř 37 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 11 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním
vzděláním s technickými obory. Téměř 8 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se
středním vzděláním s maturitou s ekonomickými obory.
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18 Obsluha elektronických zařízení, letecký, lodní a
železniční personál
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 60 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 20 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 4,2 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,8 % na 1,2 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou jen 0,8 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 1,6 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 294 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
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zaměstnáno více než 72 tisíc, tedy o téměř 12 tisíc více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 12 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo dalších 12 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
2,5 tisíce střední vzdělání bez maturity, zhruba 7 tisíc střední vzdělání s maturitou a
necelé 3 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba
nově obsadit zhruba 24 tisíc pracovních míst osobami s touto profesní skupinou18.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,51 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,46 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 105 % celkové
18

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 108 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 5 bodu (na
osmistupňové škále). To je o 0,76 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,19 bodu, což je o
0,98 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s technickými obory. Ty tvoří téměř 28 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 12 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním bez maturity s technickými obory. Téměř 11 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se středním vzděláním s maturitou s dopravními a telekomunikačními obory.
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19 Techničtí pracovníci v biologii, zemědělství a
lesnictví
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 37 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 14 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 3,1 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil z 1,0 % na 0,7 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 0,3 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 619 tisíc
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o téměř
93 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, však způsobí
zastavení poklesu a naopak mírné zvýšení počtu zaměstnaných osob s touto profesní
skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR zaměstnáno 38 tisíc, tedy o 1 tisíc více než
v roce 2010. Neznamená to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze
tento 1 tisíc nových pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do
důchodu opustí své pracovní místo zhruba 13 tisíc osob s touto profesní skupinou.
Z nich bude mít asi 0,5 tisíce základní vzdělání, necelý 1 tisíc tisíc střední vzdělání bez
maturity, téměř 10 tisíc střední vzdělání s maturitou a 2,5 tisíce terciární vzdělání. Do
roku 2020 bude tedy v České republice potřeba mezi zaměstnanými nahradit zhruba
14tisíc osob s touto profesní skupinou19.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

19

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,91 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,64 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 108 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 112 % průměru
všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,08 bodu a v roce 2010 činila 5,55 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,3 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,59 bodu, což je o
1,37 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou se zemědělskými obory. Ty tvoří více než 26 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 18 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou se zdravotnickými obory. Téměř 13 % profesní skupiny tvoří v
ČR osoby se středním vzděláním s maturitou s technickými obory.
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20 Zdravotničtí asistenti, optici a rehabilitační
pracovníci
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 30 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 5 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 1,9 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,5 % na 0,6 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 1,2 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 2,6 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 1 milion.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, však způsobí snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno již jen 27 tisíc, tedy o 3 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená to však,
že během příštích let nebude potřeba nově obsadit žádná pracovní místa osobami s
touto profesní skupinou. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí
své pracovní místo více než 7 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
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6,5 střední vzdělání s maturitou a necelý 1 tisíc terciární vzdělání. Do roku 2020 bude
tedy v České republice potřeba tato pracovní místa nově obsadit20.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,9 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,6 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 108 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 113 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

20

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.

69

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,1 bodu a v roce 2010 činila 5,62 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,38 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,66 bodu, což je o
1,44 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou se zdravotnickými obory. Ty tvoří téměř 55 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 17 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním
vzděláním se zdravotnickými obory. Téměř 5 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se
středním vzděláním s maturitou s technickými obory.
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21 Zdravotní sestry a odborní ošetřovatelé
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 86 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o necelé 2 tisíce méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 0,2 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil
z 1,8 % na 1,7 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 1,3 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 2,8 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 81 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 67 tisíc, tedy téměř o 20 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní místa. Do roku
2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 27 tisíc
osob s touto profesní skupinou. Téměř výhradně se bude jednat o osoby se středním
vzděláním s maturitou. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba tato
uvolněná pracovní místa nově obsadit21.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

21

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,34 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,41 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 103 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 115 % průměru
všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 5,36 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,12 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,36 bodu, což je o
1,15 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou se zdravotnickými obory. Ty tvoří více než 86 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 8 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním
vzděláním se zdravotnickými obory. Téměř 2 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se
středním vzděláním bez maturity se zdravotnickými obory.

73

22 Pedagogičtí pracovníci, vychovatelé (mimo
učitelů)
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 56 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 5 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 0,9 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 1,0 % na 1,1 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 1,2 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 2,7 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 439 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno více než 67 tisíc, tedy o více než 11 tisíc více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 11 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 14 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
0,5 tisíce střední vzdělání bez maturity, téměř 11 tisíce střední vzdělání s maturitou a
necelé 3 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba
nově obsadit zhruba 25 tisíc pracovních míst osobami s touto profesní skupinou22.

22

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,95 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,04 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 108 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 111 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
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Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,12 bodu a v roce 2010 činila 5,7 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,46 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,68 bodu, což je o
1,46 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s učitelskými obory. Ty tvoří téměř 45 % celé profesní
skupiny. Dalších téměř 18 % zaměstnaných jsou osoby s terciárním vzděláním s
učitelskými obory. Více než 6 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory.
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23 Zprostředkovatelé a agenti v obchodě, financích a
přepravě
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 269 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 129 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 6,7 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil
z 2,9 % na 5,2 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou jen 3,8 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 8,3 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 1,6 milionu.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno více než 361 tisíc, tedy téměř o 92 tisíc více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 92 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 30 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
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4 tisíce střední vzdělání bez maturity, téměř 17 tisíc střední vzdělání s maturitou a
necelých 9 tisíc terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba
nově obsadit zhruba 122 tisíc pracovních míst osobami s touto profesní skupinou23.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,76 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,22 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 107 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 105 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

23

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 5,39 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,15 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,34 bodu, což je o
1,13 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s technickými obory. Ty tvoří téměř 22 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 17 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s ekonomickými obory. Více než 9 % profesní skupiny tvoří v
ČR osoby se středním vzděláním bez maturity s technickými obory.
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24 Odborní administrativní a celní a daňoví
pracovníci
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 318 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 91 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 3,4 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil ze 4,6 % na
6,2 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou jen 3,6 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 7,9 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 1 milion.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno více než 401 tisíc, tedy téměř o 83 tisíc více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 83 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 61 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
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3,5 tisíce střední vzdělání bez maturity, téměř 49 tisíce střední vzdělání s maturitou a
více než 8 tisíc terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba
nově obsadit zhruba 144 tisíc pracovních míst osobami s touto profesní skupinou24.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,69 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,42 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 106 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 106 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

24

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 5,23 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,99 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,23 bodu, což je o
1,02 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s ekonomickými obory. Ty tvoří více než 41 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 11 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory. Téměř 10 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby s terciárním vzděláním s ekonomickými obory.
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25 Policejní inspektoři a detektivové
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 14 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 2 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 1,3 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil z 0,3 % na 0,2 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou také 0,2 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 340 tisíc
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 85 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen necelých 14 tisíc, tedy téměř o 1 tisíc méně než v roce 2010.
Neznamená to však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní
místa. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo
zhruba 4 tisíce osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít necelé 2 tisíce střední
vzdělání s maturitou a 1,7 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České
republice potřeba tato uvolněná pracovní místa nově obsadit25.

25

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 13,45 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,74 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 112 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 113 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,03 bodu a v roce 2010 činila 5,69 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,45 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,64 bodu, což je o
1,42 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.
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Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s technickými obory. Ty tvoří více než 20 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 14 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s bezpečnostními obory. Téměř 9 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby s terciárním vzděláním s bezpečnostními obory.
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26 Sociální pracovníci
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 14 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 7 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 7,2 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,1 % na 0,3 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 0,7 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 1,5 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 281 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno více než 18 tisíc, tedy téměř o 4 tisíce více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 4 tisíce nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 3 tisíce osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
0,5 tisíce střední vzdělání bez maturity, téměř 2 tisíce střední vzdělání s maturitou a
necelých 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice
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potřeba nově obsadit zhruba 7 tisíc pracovních míst osobami s touto profesní
skupinou26.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,98 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,65 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 109 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 107 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

26

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,03 bodu a v roce 2010 činila 5,59 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,34 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,52 bodu, což je o
1,31 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby s
terciárním vzděláním se zdravotnickými obory. Ty tvoří více než 20 % celé profesní
skupiny. Dalších téměř 19 % zaměstnaných jsou osoby se středním vzděláním s
maturitou se zdravotnickými obory. Více než 8 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se
středním vzděláním s maturitou s technickými obory.
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27 Profesionální sportovci a pracovníci umění a
zábavy
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 24 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o více než 6 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 3,3 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil
z 0,3 % na 0,5 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 0,8 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 1,7 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 550 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 29 tisíc, tedy o více než 5 tisíc více než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 5 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 2 tisíce osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
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0,5 tisíce střední vzdělání bez maturity, zhruba 1 tisíc střední vzdělání s maturitou a
necelých 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice
potřeba nově obsadit zhruba 7 tisíc pracovních míst osobami s touto profesní
skupinou27.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,99 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 1,06 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 109 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 108 % průměru
všech zaměstnaných v EU.
27

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,03 bodu a v roce 2010 činila 5,48 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,24 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 5,49 bodu, což je o
1,28 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s technickými obory. Ty tvoří více než 18 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 12 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s uměleckými obory. Více než 11 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se všeobecným středním vzděláním.
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28 Kancelářští a manipulační pracovníci, sekretářky a
písařky
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 52 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 12 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 2,1 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil
z 1,3 % na 1,0 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 1,7 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 3,7 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 1,4 milionu.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen necelých 36 tisíc, tedy téměř o 16 tisíc méně než v roce 2010.
Neznamená to však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní
místa. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo
zhruba 12 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 0,7 tisíce základní
vzdělání, téměř 1,6 tisíc střední vzdělání bez maturity, necelých 9 tisíc střední vzdělání
s maturitou a 0,7 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice
potřeba tato uvolněná pracovní místa nově obsadit28.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.
28

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,11 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,32 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 101 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 100 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 4,13 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,11 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
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pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 4,15 bodu, což je o
0,07 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s ekonomickými obory. Ty tvoří více než 28 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 14 % zaměstnaných jsou osoby se všeobecným
středním vzděláním. Více než 13 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory.
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29 Úředníci zpracovávající číselné údaje
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 43 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je však jen polovina z toho, kolik jich bylo zaměstnáno v roce 2000. Průměrný
meziroční pokles počtu zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010
činil v ČR 6,7 %. Podíl této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za
uvedené období snížil z 1,7 % na 0,8 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 1,3 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 2,8 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než jeden milion zaměstnaných.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno necelých 31 tisíc, tedy o 12 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní místa. Do roku
2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 20 tisíc
osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 0,2 tisíce základní vzdělání, více
než 2,5 tisíce střední vzdělání bez maturity, přibližně 16 tisíc střední vzdělání
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s maturitou a 0,7 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice
potřeba tato uvolněná pracovní místa nově obsadit29.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,17 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,18 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 102 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 103 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

29

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 4,26 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,02 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 4,29 bodu, což je o
0,08 bodu více než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s ekonomickými obory. Ty tvoří téměř 38 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 13 % zaměstnaných jsou osoby se všeobecným
středním vzděláním. Téměř 10 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory.
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30 Úředníci ve skladech, v dopravě a v přepravě
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 109 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 19 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 2,0 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 1,8 % na 2,1 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou jen 1,5 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 3,3 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 469 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, však způsobí snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
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zaměstnáno již jen 93 tisíc, tedy o 16 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená to však,
že během příštích let nebude potřeba nově obsadit žádná pracovní místa osobami s
touto profesní skupinou. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí
své pracovní místo zhruba 28 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich budou mít
necelé 2 tisíce základní vzdělání, téměř 13 tisíc střední vzdělání bez maturity, více než
12 tisíc střední vzdělání s maturitou a necelý tisíc terciární vzdělání. Do roku 2020
bude tedy v České republice potřeba tato pracovní místa nově obsadit30.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 11,45 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,35 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 96 % průměrné délky vzdělávání v celé
30

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 93 % průměru všech zaměstnaných v EU.

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,02 bodu a v roce 2010 činila 3,54 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,7 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,54 bodu, což je o
0,67 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří více než 28 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 20 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory. Více než 10 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se středním vzděláním s maturitou s ekonomickými obory.
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31 Úředníci v knihovnách, na poštách a v příbuzných
oborech
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 20 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 3,5 tisíce více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 1,9 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil
z 0,4 % na 0,6 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou také 0,6 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 téměř 1,3 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 pokles téměř o
155 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, však způsobí snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno již jen 21 tisíc, tedy téměř o 8 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let nebude potřeba nově obsadit žádná pracovní místa
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osobami s touto profesní skupinou. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do
důchodu opustí své pracovní místo zhruba 4 tisíc osob s touto profesní skupinou.
Z nich bude mít asi 0,7 tisíce základní vzdělání, téměř 1 tisíc střední vzdělání bez
maturity, 2 tisíce střední vzdělání s maturitou a 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku
2020 bude tedy v České republice potřeba tato pracovní místa nově obsadit31.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 11,66 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,53 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 97 % průměrné délky vzdělávání v celé

31

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 95 % průměru všech zaměstnaných v EU.

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,09 bodu a v roce 2010 činila 3,75 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,49 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,72 bodu, což je o
0,49 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří více než 17 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 13 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s ekonomickými obory. Téměř 9 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se středním vzděláním s maturitou se sociálními a správními obory.
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32 Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 22 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 17 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 5,7 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil z 0,8 % na 0,4 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 3,0 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 6,5 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 417 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen necelých 16 tisíc, tedy téměř o 6 tisíc méně než v roce 2010.
Neznamená to však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní
místa. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo
zhruba 9 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 0,7 tisíce základní
vzdělání, zhruba 2 tisíce střední vzdělání bez maturity, necelých 6 tisíce střední
vzdělání s maturitou a 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České
republice potřeba tato uvolněná pracovní místa nově obsadit32.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

32

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 11,79 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,14 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 99 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je však průměrná délka vzdělávání osob v této profesní
skupině nadprůměrná a je na hodnotě 102 % průměru všech zaměstnaných v EU.

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 3,91 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,33 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,9 bodu, což je o 0,31
bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.
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Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s ekonomickými obory. Ty tvoří více než 24 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 14 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory. Více než 9 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se středním vzděláním bez maturity s technickými obory.
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33 Pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 65 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 7 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných této
profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 2,0 %. Podíl této profesní skupiny
na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 1,1 % na 1,3 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 1,1 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 2,3 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 pokles o více
než 39 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 92 tisíc, tedy téměř o 28 tisíc více než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 28 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 12 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
0,5 tisíce základní vzdělání, více než 5,5 tisíc střední vzdělání bez maturity, více než
5 tisíc střední vzdělání s maturitou a 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude
tedy v České republice potřeba mezi zaměstnanými nahradit zhruba 40 tisíc osob
s touto profesní skupinou33.
33

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 11,52 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,08 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 96 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 96 % průměru všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,17 bodu a v roce 2010 činila 3,75 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,49 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,83 bodu, což je o
0,38 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s ekonomickými obory. Ty tvoří více než 20 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 15 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním bez maturity s ekonomickými obory. Téměř 11 % profesní skupiny tvoří
v ČR osoby se středním vzděláním bez maturity s technickými obory.
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34 Pracovníci poskytující různé informace
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 29 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 7 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 2,9 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,5 % na 0,6 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 1,0 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 2,2 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 601 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno více než 40 tisíc, tedy o více než 11 tisíc více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 11 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 1 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich budou mít asi tři
čtvrtiny střední vzdělání bez maturity a ostatní střední vzdělání s maturitou. Do roku
2020 bude tedy v České republice potřeba nově obsadit zhruba 12 tisíc pracovních
míst osobami s touto profesní skupinou34.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.
34

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,04 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,5 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 101 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je však průměrná délka
vzdělávání osob v této profesní skupině podprůměrná a je na hodnotě 98 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 4,02 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,22 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
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pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,97 bodu, což je o
0,24 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s ekonomickými obory. Ty tvoří více než 22 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 12 % zaměstnaných jsou osoby se všeobecným
středním vzděláním. Více než 11 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory.
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35 Obsluhující pracovníci v dopravě a při cestování
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 12 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 4 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 3,0 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil z 0,3 % na 0,2 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou také 0,2 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 410 tisíc
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 71 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen 7 tisíc, tedy téměř o 4,5 tisíce méně než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní místa. Do roku
2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 2,5
tisíce osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 1 tisíc střední vzdělání bez
maturity, necelý 1 tisíc střední vzdělání s maturitou a 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do
roku 2020 bude tedy v České republice potřeba tato uvolněná pracovní místa nově
obsadit35.

35

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 12,16 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 1 roku. I díky tomuto nárůstu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR nadprůměrná a je na úrovni 102 % celkové
průměrné délky vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání
osob v této profesní skupině také nadprůměrná a je na hodnotě 104 % průměru
všech zaměstnaných v EU.

114

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,06 bodu a v roce 2010 činila 3,92 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,32 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 4,18 bodu, což je o
0,04 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s dopravními a telekomunikačními obory. Ty tvoří
téměř 12 % celé profesní skupiny. Dalších téměř 12 % zaměstnaných jsou osoby se
středním vzděláním s maturitou s ekonomickými obory. Téměř 12 % profesní skupiny
tvoří v ČR osoby se středním vzděláním s maturitou s technickými obory.
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36 Provozní pracovníci stravování a pracovníci v
příbuzných oborech
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 160 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 7 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných této
profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 0,5 %. Protože však celkový počet
pracovních míst v ČR rostl ještě rychleji, podíl této profesní skupiny na celkové
zaměstnanosti za uvedené období poklesl z 3,1 % na 3,0 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 3,2 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 7 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 800 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí zastavení
růstu a naopak mírný pokles počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou.
V roce 2020 jich bude v ČR zaměstnáno 155 tisíc, tedy téměř o 5 tisíc méně než v roce
2010. Neznamená to však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná
pracovní místa. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 30 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
3,5 tisíce základní vzdělání, téměř 21 tisíc střední vzdělání bez maturity, necelých
6 tisíc střední vzdělání s maturitou a 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude
tedy v České republice potřeba tato uvolněná pracovní místa nově obsadit36.
36

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,82 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,26 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 91 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 88 % průměru všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,02 bodu a v roce 2010 činila 3,08 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,16 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,09 bodu, což je o
1,13 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s obory osobních služeb. Ty tvoří téměř 43 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 13 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním bez maturity s technickými obory. Více než 12 % profesní skupiny tvoří v
ČR osoby se středním vzděláním s maturitou s obory osobních služeb.

118

37 Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 57 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 34 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 9,6 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,5 % na 1,1 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 3,4 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 7,5 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 1,6 milionu.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno více než 98 tisíc, tedy téměř o 41 tisíc více než v roce 2010. Neznamená
to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 41 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 11 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít
necelých 4 tisíce základní vzdělání, více než 4 tisíce střední vzdělání bez maturity a
téměř 3 tisíce střední vzdělání s maturitou. Do roku 2020 bude tedy v České republice
potřeba nově obsadit zhruba 52 tisíc pracovních míst osobami s touto profesní
skupinou37.
37

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,7 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 89 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 94 % průměru všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 3,48 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,76 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,51 bodu, což je o
0,71 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří téměř 25 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 15 % zaměstnaných jsou osoby se základním
vzděláním. Více než 10 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním vzděláním
bez maturity s ekonomickými obory.
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38 Kadeřníci, kosmetici, maséři apod.
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 50 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 16 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 3,9 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,7 % na 1,0 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 1,1 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 2,4 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 531 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 55 tisíc, tedy téměř o 5 tisíc více než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 5 tisíc nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 6,5 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi
0,5 tisíce základní vzdělání, téměř 3,5 tisíce střední vzdělání bez maturity, zhruba
2 tisíce střední vzdělání s maturitou a necelých 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku
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2020 bude tedy v České republice potřeba nově obsadit zhruba 11 tisíc pracovních
míst osobami s touto profesní skupinou38.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 11,13 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,36 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 93 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 93 % průměru všech zaměstnaných v EU.

38

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,02 bodu a v roce 2010 činila 3,47 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,77 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,44 bodu, což je o
0,77 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s obory osobních služeb. Ty tvoří více než 42 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 10 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s obory osobních služeb. Téměř 8 % profesní skupiny tvoří v
ČR osoby se středním vzděláním bez maturity s technickými obory.
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39 Pracovníci ochrany a ostrahy
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 94 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je téměř o 14 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 1,6 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil
z 1,6 % na 1,8 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou jen 1,2 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 2,6 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 200 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 98 tisíc, tedy téměř o 4 tisíce více než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 4 tisíce nových
pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své
pracovní místo zhruba 8 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 1,5
tisíce základní vzdělání, více než 5 tisíc střední vzdělání bez maturity, zhruba 1 tisíc
střední vzdělání s maturitou a 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy
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v České republice potřeba nově obsadit zhruba 12 tisíc pracovních míst osobami s
touto profesní skupinou39.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 11,92 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,64 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 100 % průměrné délky vzdělávání
v celé české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní
skupině také podprůměrná a je na hodnotě 98 % průměru všech zaměstnaných v EU.

39

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,04 bodu a v roce 2010 činila 3,65 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,6 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,74 bodu, což je o
0,48 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním s maturitou s technickými obory. Ty tvoří téměř 27 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 18 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním bez maturity s technickými obory. Více než 9 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se středním vzděláním s maturitou s bezpečnostními obory.
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40 Prodavači a předváděči zboží
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 228 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 71 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 2,7 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil
z 6,1 % na 4,4 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 5,0 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 10,9 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 830 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen necelých 165 tisíc, tedy téměř o 64 tisíc méně než v roce 2010.
Neznamená to však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní
místa. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo
zhruba 61 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 5,5 tisíce základní
vzdělání, více než 37 tisíc střední vzdělání bez maturity, necelých 17 tisíce střední
vzdělání s maturitou a 2 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České
republice potřeba tato uvolněná pracovní místa nově obsadit40.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

40

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 11 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,15 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 92 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 92 % průměru všech zaměstnaných v EU.

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 3,39 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,85 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,39 bodu, což je o
0,83 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.
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Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s ekonomickými obory. Ty tvoří téměř 28 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 19 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním bez maturity s technickými obory. Více než 10 % profesní skupiny tvoří
v ČR osoby se středním vzděláním s maturitou s ekonomickými obory.
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41 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 75 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 19 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 2,2 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil
z 1,9 % na 1,5 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 4,3 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 9,4 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 3,5 milionu.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen 67 tisíc, tedy téměř o 8 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní místa. Do roku
2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 26 tisíc
osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi necelé 4 tisíce základní vzdělání,
téměř 14 tisíc střední vzdělání bez maturity, necelých 6 tisíc střední vzdělání
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s maturitou a 2,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice
potřeba tato uvolněná pracovní místa nově obsadit41.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,96 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,53 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 92 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 86 % průměru všech zaměstnaných v EU.

41

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 2,93 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,31 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,04 bodu, což je o
1,18 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří téměř 34 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 17 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním bez maturity se zemědělskými obory. Téměř 13 % profesní skupiny tvoří v
ČR osoby se základním vzděláním.
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42 Kvalifikovaní dělníci hlavní stavební výroby a
horníci
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 187 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je téměř o 9 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 0,5 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil
ze 3,6 % na 3,7 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou jen 2,6 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 téměř 5,8 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 431 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, však způsobí snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno již jen necelých 184 tisíc, tedy o 4 tisíc méně než v roce 2010.
Neznamená to však, že během příštích let nebude potřeba nově obsadit žádná
pracovní místa osobami s touto profesní skupinou. Do roku 2020 totiž v důsledku
odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 48 tisíc osob s touto profesní
skupinou. Z nich bude mít asi 3 tisíce základní vzdělání, téměř 41 tisíc střední vzdělání
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bez maturity a necelých 5 tisíc střední vzdělání s maturitou. Do roku 2020 bude tedy
v České republice potřeba tato pracovní místa nově obsadit42.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,6 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,09 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 89 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 85 % průměru všech zaměstnaných v EU.

42

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,02 bodu a v roce 2010 činila 2,89 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,35 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 2,89 bodu, což je o
1,32 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří téměř 77 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 9 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory. Téměř 6 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se základním vzděláním.
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43 Kvalifikovaní dělníci dokončovacích stavebních
prací
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 136 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je ale jen o 0,2 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR jen 0,02 %.
Protože v celé ekonomice ČR byl růst pracovních míst rychlejší, došlo v uvedeném
období i přes absolutní nárůst počtu zaměstnaných k poklesu podílu této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR z 2,8 % na 2,6 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 3,1 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 6,7 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 787 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno více než 136 tisíc, tedy o 0,5 tisíc více než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze tato nová pracovní místa. Do
roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba
39 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 1 tisíc základní vzdělání,
téměř 32 tisíc střední vzdělání bez maturity a téměř 6 tisíce střední vzdělání
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s maturitou. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba nově obsadit zhruba
40 tisíc pracovních míst osobami s touto profesní skupinou43.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,72 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,12 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 90 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 90 % průměru všech zaměstnaných v EU.

43

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,03 bodu a v roce 2010 činila 3,17 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,08 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,15 bodu, což je o
1,06 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří více než 74 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 15 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory. Více než 3 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se základním vzděláním.

139

44 Kvalifikovaní strojírenští dělníci, výrobci a
opraváři přesných přístrojů a nástrojů z kovů
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 204 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o téměř 19 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 0,9%. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil
z 4,6 % na 4,0 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 2,0 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 4,4 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 618 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
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zaměstnáno jen necelých 177 tisíc, tedy téměř o 28 tisíc méně než v roce 2010.
Neznamená to však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní
místa. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo
zhruba 61 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 1,7 tisíce základní
vzdělání, téměř 52 tisíc střední vzdělání bez maturity, necelých 7,5 tisíc střední
vzdělání s maturitou a 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České
republice potřeba tato uvolněná pracovní místa nově obsadit44.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,7 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,13 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 89 % průměrné délky vzdělávání v celé
44

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 90 % průměru všech zaměstnaných v EU.

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 3,12 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,12 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,1 bodu, což je o 1,12
bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří více než 77 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 12 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory. Více než 3 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se základním vzděláním.
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45 Mechanici a opraváři neelektrických strojů a
zařízení
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 119 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 4 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 0,3 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil z 2,5 % na 2,3 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 1,9 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 téměř 4,3 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 607 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen 111 tisíc, tedy téměř o 8 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní místa. Do roku
2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 31 tisíc
osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 0,5 tisíce základní vzdělání, téměř
24 tisíc střední vzdělání bez maturity, zhruba 6 tisíc střední vzdělání s maturitou a
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0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba tato
uvolněná pracovní místa nově obsadit45.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,88 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,25 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 91 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 92 % průměru všech zaměstnaných v EU.

45

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 3,23 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,02 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,23 bodu, což je o
0,99 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří více než 71 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 19 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory. Více než 1 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se základním vzděláním.
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46 Mechanici a opraváři elektrických strojů a zařízení
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 93 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 8 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 0,8 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil z 2,0 % na 1,8 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 0,9 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 2 miliony
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 590 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen necelých 83 tisíc, tedy téměř o 10 tisíc méně než v roce 2010.
Neznamená to však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní
místa. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo
zhruba 25 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 0,5 tisíce základní
vzdělání, téměř 18 tisíc střední vzdělání bez maturity, necelých 6,5 tisíc střední
vzdělání s maturitou a 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České
republice potřeba tato uvolněná pracovní místa nově obsadit46.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.
46

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 11,15 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,18 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 93 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 96 % průměru všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 3,54 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 0,71 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,56 bodu, což je o
0,66 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří více než 54 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 33 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory. Více než 2 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se základním vzděláním.
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47 Hrnčíři, skláři a umělečtí řemeslníci
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 16 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 10 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 4,9 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil z 0,5 % na 0,3 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 0,1 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 306 tisíc
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 119 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen 13 tisíc, tedy téměř o 3 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní místa. Do roku
2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 6 tisíc
osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 0,8 tisíce základní vzdělání, téměř
3 tisíc střední vzdělání bez maturity, necelých 1,5 tisíc střední vzdělání s maturitou a
0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba tato
uvolněná pracovní místa nově obsadit47.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

47

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,99 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,53 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 92 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 87 % průměru všech zaměstnaných v EU.

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 3,11 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,14 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,03 bodu, což je o
1,18 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.
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Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří více než 46 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 10 % zaměstnaných jsou osoby se základním
vzděláním. Téměř 9 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním vzděláním
s maturitou s technickými obory.
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48 Polygrafové a knihvazači
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 9 tisíc osob s touto profesní skupinou. To je
o 3 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných této
profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 3,3 %. Podíl této profesní skupiny
na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil z 0,2 % na 0,1 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 0,2 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 418 tisíc
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 317 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen 7 tisíc, tedy téměř o 1,5 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní místa. Do roku
2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 3 tisíc
osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 0,2 tisíce základní vzdělání, téměř
1,5 tisíce střední vzdělání bez maturity, necelých 1,1 tisíc střední vzdělání s maturitou
a 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba tato
uvolněná pracovní místa nově obsadit48.

48

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 11,49 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,7 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 96 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 92 % průměru všech zaměstnaných v EU.

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,05 bodu a v roce 2010 činila 3,45 bodu
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(na osmistupňové škále). To je o 0,79 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,41 bodu, což je o 0,8
bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří více než 21 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 20 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním bez maturity s uměleckými obory. Téměř 17 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se středním vzděláním s maturitou s uměleckými obory.
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49 Kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci
potravinářských výrobků
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 45 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je jen o pár jednotek méně, než v roce 2000. Podíl této profesní skupiny na celkové
zaměstnanosti v ČR se drží kolem 0,9 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 0,7 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 1,5 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 382 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno 41 tisíc, tedy téměř o 4 tisíce méně než v roce 2010. Neznamená to však,
že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní místa. Do roku 2020
totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 10 tisíc osob
s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 2 tisíce základní vzdělání, téměř
6,5 tisíc střední vzdělání bez maturity, necelých 1,5 tisíc střední vzdělání s maturitou a
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0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba tato
uvolněná pracovní místa nově obsadit49.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,47 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,08 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 88 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 87 % průměru všech zaměstnaných v EU.

49

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.

156

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 2,92 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,33 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 2,92 bodu, což je o 1,3
bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří téměř 58 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 11 % zaměstnaných jsou osoby se základním
vzděláním. Téměř 8 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním vzděláním
s maturitou s technickými obory.
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50 Kvalifikovaní zpracovatelé dřeva a truhláři
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 25 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 9 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 3,1 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil z 0,7 % na 0,5 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou také 0,5 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 1 milion
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 183 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen necelých 18 tisíc, tedy téměř o 8 tisíc méně než v roce 2010.
Neznamená to však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní
místa. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo
zhruba 7 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 0,5 tisíce základní
vzdělání, téměř 5 tisíc střední vzdělání bez maturity, necelé 2 tisíce střední vzdělání
s maturitou a 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice
potřeba tato uvolněná pracovní místa nově obsadit50.
50

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,92 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,31 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 91 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 90 % průměru všech zaměstnaných v EU.

Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,03 bodu a v roce 2010 činila 3,1 bodu
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(na osmistupňové škále). To je o 1,15 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,06 bodu, což je o
1,15 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří téměř 71 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 16 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory. Téměř 3 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se středním vzděláním s maturitou s uměleckými obory.
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51 Výrobci textilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a
zpracovatelé kůží, kožešin a obuvníci
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 32 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je však o 39 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 7,6 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil
z 1,5 % na 0,6 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 0,7 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 téměř 1,5 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 842 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno 21 tisíc, tedy téměř o 11 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená to však,
že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní místa. Do roku 2020
totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 13 tisíc osob
s touto profesní skupinou. Z nich bude mít necelý 1 tisíc základní vzdělání, téměř 9
tisíc střední vzdělání bez maturity, zhruba 3 tisíce střední vzdělání s maturitou a
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0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba tato
uvolněná pracovní místa nově obsadit51.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,78 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,42 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 90 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 85 % průměru všech zaměstnaných v EU.

51

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,03 bodu a v roce 2010 činila 2,85 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,39 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 2,86 bodu, což je o
1,36 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří téměř 63 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 12 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory. Více než 6 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se základním vzděláním.
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52 Obsluha průmyslových strojů a zařízení
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 237 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 5 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 0,2 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil z 4,9 % na 4,6 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 2,7 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 5,8 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 930 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí zastavení
poklesu a naopak i zvýšení počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou.
V roce 2020 jich bude v ČR zaměstnáno téměř 242 tisíc, tedy téměř o 5 tisíc více než
v roce 2010. Neznamená to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze
těchto 5 tisíc nových pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do
důchodu opustí své pracovní místo téměř 64 tisíc osob s touto profesní skupinou.
Z nich bude mít asi 10 tisíc základní vzdělání, téměř 44 tisíc střední vzdělání bez
maturity, necelých 9 tisíc střední vzdělání s maturitou a více než 1 tisíc terciární
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vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba mezi zaměstnanými
nově zhruba 68 tisíc osob s touto profesní skupinou52.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,64 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,36 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 89 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 87 % průměru všech zaměstnaných v EU.

52

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,02 bodu a v roce 2010 činila 2,77 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,47 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 2,77 bodu, což je o
1,44 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří téměř 54 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 11 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory. Téměř 11 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se základním vzděláním.
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53 Montážní dělníci
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 174 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 8 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných této
profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 0,5 %. Podíl této profesní skupiny
na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 3,4 % na 3,5 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 1,1 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 2,3 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 pokles o více
než 218 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, však způsobí snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno již jen 161 tisíc, tedy o 12 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let nebude potřeba nově obsadit žádná pracovní místa
osobami s touto profesní skupinou. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do
důchodu opustí své pracovní místo zhruba 21 tisíc osob s touto profesní skupinou.
Z nich bude mít asi 4,5 tisíce základní vzdělání, téměř 13 tisíc střední vzdělání bez
maturity, více než 3 tisíce střední vzdělání s maturitou a 0,5 tisíce terciární vzdělání.
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Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba těchto 21 tisíc pracovních míst
znovu obsadit53.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,58 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,24 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 88 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 88 % průměru všech zaměstnaných v EU.

53

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,03 bodu a v roce 2010 činila 2,76 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,48 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 2,82 bodu, což je o
1,39 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří více než 47 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 13 % zaměstnaných jsou osoby se základním
vzděláním. Téměř 11 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním vzděláním
s maturitou s technickými obory.
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54 Řidiči železničních kolejových vozidel a dělníci v
příbuzných oborech
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 25 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 9 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 3,1 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil z 0,7 % na 0,5 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 0,2 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 400 tisíc zaměstnaných
osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o více než 43 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí zastavení
poklesu a naopak i zvýšení počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou.
V roce 2020 jich bude v ČR zaměstnáno téměř 26 tisíc, tedy o 1 tisíc více než v roce
2010. Neznamená to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze tento
1 tisíc nových pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu
opustí své pracovní místo zhruba 12 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude
mít asi 1 tisíc základní vzdělání, téměř 6 tisíc střední vzdělání bez maturity, přibližně
5 tisíc střední vzdělání s maturitou a zhruba 0,2 tisíc terciární vzdělání. Do roku 2020
bude tedy v České republice potřeba mezi zaměstnanými nově zhruba 13 tisíc osob
s touto profesní skupinou54.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.
54

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 11,2 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,5 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 94 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 94 % průměru všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,03 bodu a v roce 2010 činila 3,17 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,07 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 3,21 bodu, což je o
1,01 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří téměř 29 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 24 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory. Téměř 20 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se středním vzděláním s maturitou s dopravními a telekomunikačními obory.
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55 Řidiči motorových vozidel
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 210 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je ale pouze o necelý 1 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR jen 0,04 %.
Protože v celé ekonomice ČR byl růst pracovních míst rychlejší, došlo v uvedeném
období i přes absolutní nárůst počtu zaměstnaných k poklesu podílu této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR ze 4,3 % na 4,1 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou jen 3,1 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 téměř 6,9 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 386 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další zvýšení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno téměř 211 tisíc, tedy o 1 tisíc více než v roce 2010. Neznamená to však,
že během příštích let bude potřeba obsadit pouze těchto 1 tisíc nových pracovních
míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo
zhruba 55 tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 4 tisíce základní
vzdělání, téměř 42 tisíc střední vzdělání bez maturity, téměř 9 tisíc střední vzdělání
s maturitou a zhruba 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České
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republice potřeba nově obsadit zhruba 56 tisíc pracovních míst osobami s touto
profesní skupinou55.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,75 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,19 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 90 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 87 % průměru všech zaměstnaných v EU.
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Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 2,79 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,46 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 2,79 bodu, což je o
1,42 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří téměř 66 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 12 % zaměstnaných jsou osoby se středním
vzděláním s maturitou s technickými obory. Více než 5 % profesní skupiny tvoří v ČR
osoby se základním vzděláním.
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56 Obsluha zemědělských, lesních, zemních,
zdvihacích a podobných pojízdných zařízení
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno více než 79 tisíc osob s touto profesní skupinou.
To je o 23 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 3,5 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 1,1 % na 1,5 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou pouze 0,9 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 byly v roce 2010 téměř 2 miliony
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 pokles o více
než 67 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, však způsobí snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno již jen 71 tisíc, tedy téměř o 8 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let nebude potřeba nově obsadit žádná pracovní místa
osobami s touto profesní skupinou. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do
důchodu opustí své pracovní místo zhruba 15 tisíc osob s touto profesní skupinou.
Z nich bude mít asi 2 tisíce základní vzdělání, více než 12 tisíc střední vzdělání bez
maturity a 0,5 tisíce střední vzdělání s maturitou. Do roku 2020 bude tedy v České
republice potřeba tato uvolněná místa nahradit56.
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Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,54 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,31 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 88 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 85 % průměru všech zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,03 bodu a v roce 2010 činila 2,65 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 1,6 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 2,66 bodu, což je o
1,55 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří téměř 62 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 9 % zaměstnaných jsou osoby se středním vzděláním
bez maturity se zemědělskými obory. Více než 8 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby
se základním vzděláním.
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57 Pouliční prodavači a domovníci a školníci
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 40 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 11 tisíc více, než v roce 2000. Průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 3,3 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období zvýšil z 0,6 % na 0,8 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 0,9 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 byly v roce 2010 více než 2 miliony
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 pokles o více
než 47 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, však způsobí snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno již jen necelých 39 tisíc, tedy téměř o 1 tisíc méně než v roce 2010.
Neznamená to však, že během příštích let nebude potřeba nově obsadit žádná
pracovní místa osobami s touto profesní skupinou. Do roku 2020 totiž v důsledku
odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 9 tisíc osob s touto profesní
skupinou. Z nich bude mít asi 1,5 tisíce základní vzdělání, více než 5 tisíc střední
vzdělání bez maturity a necelé 2 tisíce střední vzdělání s maturitou. Do roku 2020
bude tedy v České republice potřeba tato pracovní místa znovu obsadit57.
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Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,49 roku,
což je oproti roku 2000 pokles o 0,04 roku. I kvůli tomuto poklesu je průměrná délka
vzdělávání této profesní skupiny v ČR jen na úrovni 88 % celkové průměrné délky
vzdělávání všech zaměstnaných. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této
profesní skupině také podprůměrná a je na hodnotě 84 % průměru všech
zaměstnaných v EU.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,02 bodu a v roce 2010 činila 1,96 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 2,28 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 1,93 bodu, což je o
2,29 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří téměř 43 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 14 % zaměstnaných jsou osoby se základním
vzděláním. Více než 12 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním vzděláním
s maturitou s technickými obory.
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58 Pomocníci, uklízeči, vrátní a poslíčci
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 158 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 12 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 0,8 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil z 3,5 % na 3,1 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 5,8 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 12,7 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o více
než 2 miliony.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen necelých 154 tisíc, tedy téměř o 4 tisíc méně než v roce 2010.
Neznamená to však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní
místa. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo
zhruba 51tisíc osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 17,5 tisíc základní
vzdělání, téměř 26,5 tisíc střední vzdělání bez maturity, zhruba 7 tisíc střední vzdělání
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s maturitou a 0,5 tisíce terciární vzdělání. Do roku 2020 bude tedy v České republice
potřeba tato uvolněná pracovní místa nově obsadit58.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,05 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,18 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 84 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 83 % průměru všech zaměstnaných v EU.

58

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,01 bodu a v roce 2010 činila 1,85 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 2,4 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 1,84 bodu, což je o
2,37 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří více než 34 % celé
profesní skupiny. Dalších více než 28 % zaměstnaných jsou osoby se základním
vzděláním. Více než 10 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním vzděláním
bez maturity s ekonomickými obory.
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59 Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v zemědělství,
lesnictví a rybářství
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 16 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o necelé 2 tisíce méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu
zaměstnaných této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 1,0 %. Podíl
této profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil
z 0,4 % na 0,3 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 0,8 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 více než 1,8 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je však oproti roku 2000 pokles o
více než 193 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí zastavení
poklesu a naopak i zvýšení počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou.
V roce 2020 jich bude v ČR zaměstnáno téměř 17 tisíc, tedy o 1 tisíc více než v roce
2010. Neznamená to však, že během příštích let bude potřeba obsadit pouze tento
1 tisíc nových pracovních míst. Do roku 2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu
opustí své pracovní místo více než 4 tisíce osob s touto profesní skupinou. Z nich
bude mít asi 1,5 tisíce základní vzdělání, více než 2 tisíce střední vzdělání bez maturity
a necelých 0,5 tisíce střední vzdělání s maturitou. Do roku 2020 bude tedy v České
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republice potřeba mezi zaměstnanými nově zhruba 6 tisíc osob s touto profesní
skupinou59.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 9,89 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,24 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 83 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 78 % průměru všech zaměstnaných v EU.

59

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně snížila. Jejich
celková úroveň poklesla oproti roku 2000 o 0,03 bodu a v roce 2010 činila 1,74 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 2,5 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 1,76 bodu, což je o
2,46 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
základním vzděláním. Ty tvoří více než 34 % celé profesní skupiny. Dalších téměř 30 %
zaměstnaných jsou osoby se středním vzděláním bez maturity s technickými obory.
Téměř 14 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním vzděláním bez maturity se
zemědělskými obory.
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60 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v průmyslu,
stavebnictví a dopravě a v dolech a lomech
Vymezení profesní skupiny

Počet zaměstnaných
V roce 2010 bylo v ČR zaměstnáno téměř 64 tisíc osob s touto profesní skupinou. To
je o 76 tisíc méně, než v roce 2000. Průměrný meziroční pokles počtu zaměstnaných
této profesní skupiny tedy v letech 2000-2010 činil v ČR 7,6 %. Podíl této profesní
skupiny na celkové zaměstnanosti v ČR se za uvedené období snížil z 2,9 % na 1,2 %.
V EU27 tvořily v roce 2010 osoby s touto profesní skupinou 2,9 % ze všech
zaměstnaných. Znamená to, že v celé EU27 bylo v roce 2010 téměř 6,3 milionu
zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. To je oproti roku 2000 nárůst o téměř
400 tisíc.
Vývoj do roku 2020
Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 společně
s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí další snížení
počtu zaměstnaných osob s touto profesní skupinou. V roce 2020 jich bude v ČR
zaměstnáno jen 44 tisíc, tedy téměř o 20 tisíc méně než v roce 2010. Neznamená to
však, že během příštích let nebude potřeba obsadit žádná pracovní místa. Do roku
2020 totiž v důsledku odchodu do důchodu opustí své pracovní místo zhruba 41 tisíc
osob s touto profesní skupinou. Z nich bude mít asi 12 tisíc základní vzdělání,
přibližně 24 tisíc střední vzdělání bez maturity a více než 4 tisíce střední vzdělání
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s maturitou. Do roku 2020 bude tedy v České republice potřeba tato uvolněná
pracovní místa nově obsadit60.

Rozmístění profesní skupiny v odvětvích
Následující tabulka ukazuje, ve kterých odvětvích je tato profesní skupina nejvíce
zastoupena.

Další tabulka představuje ta odvětví, ve kterých má tato profesní skupina největší
podíl na celkové zaměstnanosti.

Stupně vzdělání
Průměrná délka vzdělávání v této profesní skupině v ČR v roce 2010 činila 10,09 roku,
což je oproti roku 2000 nárůst o 0,27 roku. I přes tento nárůst je hodnota průměrné
délky vzdělávání v této profesní skupině jen na 84 % průměrné délky vzdělávání v celé
české ekonomice. V EU je průměrná délka vzdělávání osob v této profesní skupině
také podprůměrná a je na hodnotě 84 % průměru všech zaměstnaných v EU.

60

Skutečný počet uvolněných míst však bude v reálu nižší. Některá místa zaniknou díky technologickému pokroku a tudíž i
zvyšující se produktivitě práce, další zůstanou obsazena vlivem zvýšení věku odchodu do důchodu zvyšujícím se podílem
zaměstnaných osob v důchodovém věku.
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Kvalifikační náročnost pracovních míst
Kvalifikační požadavky pracovních míst jsou ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání
potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší
stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány.
Celková úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s
touto skupinou profesí se v České republice za posledních 10 let mírně zvýšila. Jejich
celková úroveň vzrostla oproti roku 2000 o 0,03 bodu a v roce 2010 činila 1,89 bodu
(na osmistupňové škále). To je o 2,35 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech
pracovních míst v celé ČR. V EU27 činila v roce 2010 úroveň kvalifikačních požadavků
pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou profesí 1,87 bodu, což je o
2,35 bodu méně než jsou kvalifikační požadavky všech pracovních míst v EU27.

Obory vzdělání
Nejvýznamnější vzdělanostní skupinou jsou v ČR v této profesní skupině osoby se
středním vzděláním bez maturity s technickými obory. Ty tvoří více než 39 % celé
profesní skupiny. Dalších téměř 27 % zaměstnaných jsou osoby se základním
vzděláním. Více než 8 % profesní skupiny tvoří v ČR osoby se středním vzděláním bez
maturity s ekonomickými obory.
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