
Volba povolání
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3. listopad, 11. listopad
(zdroj: kalendář Cesta za povoláním)

3. listopad

• Den bez pesticidů

11. listopad

• Mezinárodní den válečných veteránů

• Den proti drogám



Úřad práce ČR

• Správní úřad s celostátní působností, organizační složka státu.

• Nadřízený správní úřad: MPSV.

• Ministryně práce a sociálních věcí: 

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

• Úkol ÚP ČR ‒ zajištění státní politiky 

zaměstnanosti (APZ, PPZ):

o zabezpečování práva na zaměstnání,

o sledování a vyhodnocování situace na trhu práce,

o tvorba a realizace programů 

vedoucích k zaměstnanosti,

o poskytování informačních, 

poradenských a zprostředkovatelských 

služeb na trhu práce,

o poskytování PvN, PpR, 

dávek SSP a HN, …



Nezaměstnanost

• Stav na trhu práce, kdy část obyvatelstva není schopna 

nebo ochotna najít si placené zaměstnání. 

• Výhody a nevýhody (důsledky) z hlediska:

o nezaměstnaného

o zaměstnavatelů

o státu

• Příčiny (důvody) nezaměstnanosti

• Řešení nezaměstnanosti

• Nezaměstnanost v EU

• Nezaměstnanost ve světě



Nezaměstnanost v krajích ČR

k 31.10.2020

http://www.penize.cz/interaktivni-grafiky/59244-jak-se-vyvijeji-v-cesku-mzdy-a-nezamestnanost

http://www.penize.cz/interaktivni-grafiky/59244-jak-se-vyvijeji-v-cesku-mzdy-a-nezamestnanost


Nezaměstnanost v okresech ČR

k 31.10.2020



Mapa exekucí k 31.12.2019
(vliv nezaměstnanosti na zadlužení)



Vývoj nezaměstnanosti

(údaje vždy k 31.12.)
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Otázky k vývoji nezaměstnanosti

Prohlédni si následující graf, kde je zobrazen vývoj nezaměstnanosti 

v posledních 11 letech, a zkus zodpovědět tyto otázky:

• Jaká výrazná změna nastala v roce 2020?

• Proč k této změně došlo? Co je hlavní příčinou?

• Jaká odvětví se ocitla v útlumu?

• Jaká odvětví naopak posílila?

• Jaké osoby snáze naleznou nové pracovní uplatnění?

• Jaké problémy musejí řešit osoby, které přišly o práci?

Malá nápověda ☺:  



Vývoj nezaměstnanosti

okres Most 2010–2020  



Nezaměstnanost

• Z hlediska:

o pohlaví (příčiny, důsledky),

o vzdělání,

o věku,

o regionu.



Věková struktura UoZ

Zaměř se na 

červenou výseč.

Je lepší být 

v tomto věku 

v evidenci 

na ÚP ČR, 

nebo 

se vzdělávat 

na střední 

škole?



Mladiství v evidenci

uchazečů o zaměstnání

Jaká je 

šance, že po 

základní škole 

najdeš stálé 

zaměstnání?

Kdy budeš 

mít šanci 

mnohem 

větší?



Délka evidence uchazečů 

o zaměstnání na ÚP ČR

Zaměř se na 

červenou 

a modrou výseč.

Co může být 

příčinou toho, 

že jsou lidé tak 

dlouho bez 

stálého 

zaměstnání?



Nezaměstnanost v EU



Význam vzdělání při 

uplatnění se na trhu práce

Průmysl 4.0

„Nástup Průmyslu 4.0 se netýká jen dělníků, ale dolehne i na bílé límečky…“

Autor: ChristophRoser. Please credit "Christoph Roser at AllAboutLean.com", if possible with links. – Tento soubor byl odvozen 

z: Industry 4.0.png, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62184698



Povolání versus zaměstnání

• Povolání 

o Širší, obecnější rozměr.

o Spojeno spíše s určitým typem činností, realizací talentu 

a naplňováním nějaké osobní, společenské či kulturní 

potřeby než s konkrétní rolí.

o Svobodná povolání (např. sochař/ka). 

• Zaměstnání

o Určitá role ve světě práce, zaměstnanecký vztah.

o Určitá činnost, kterou se „zaměstnáváme“.



Profese

• Profese 

o Jasně vymezená pracovní role (překrývá se s pojmem 

„zaměstnání“).

o Důraz na zodpovědnost, výsledky, znalosti, dovednosti, 

schopnosti, předpoklady.

o Např. profese lékař/ka – zaměstnání jako primář/ka, 

chirurg/yně, vědec/vědkyně, revizní lékař/ka atd.

• Profesní vzdělávání

• Profesní kvalifikace

• Profesní komora (lékařská, advokátní, …)



Volba povolání

Kdo a co mě ovlivňuje?

Povolání a přání rodičů, sourozenci

Spolužáci/spolužačky

Reklama, stereotypy (gender)

Zájmy, koníčky

Média (televize, rozhlas, tisk, …)



Volba povolání

Co musím zvážit?

Uplatnění na trhu práce

Finanční situaci rodiny

Zázemí (domov, internát)

Výsledky studia na ZŠ

Zdravotní stav



Volba povolání

Kdo mi pomůže?

Rodina

Třídní učitel/ka

Výchovný poradce / výchovná poradkyně

Úřad práce ČR - IPS

Profesionál/ka v daném oboru



Volba povolání
(seřaď podle významu, přidej další příklady)

• Co je nutné ještě zvážit? 

o Kde budu pracovat? Pracovní prostředí – venku, v hale, 

na zemi, ve vzduchu, v podzemí, na vodě, …

o Kdy budu pracovat? Ve dne, v noci, o víkendu, …

o S kým budu pracovat? Sám/sama? V kolektivu?

o S čím budu pracovat? Pracovní nástroje, prostředky.

o Co budu mít při práci na sobě? Uniforma? 

o Co vlastně budu dělat? Pracovní činnosti…

o Co všechno mi práce přinese? Doplň …..

o Kolik si vydělám?

o Jak sladím práci a rodinný život?

o Atd.



Popiš a porovnej povolání

ze všech hledisek, která se ti vybaví



Uhodneš jejich povolání?

• duchovní

• prodej květin

• hlídání dětí

• řízení sanitky

• pilotování dopravního letadla

• učení v mateřské škole

• rozhodčí v ledním hokeji

• zdravotní sestra/bratr



Uhodneš jejich povolání?

• duchovní

• prodej květin

• hlídání dětí

• řízení sanitky

• pilotování dopravního letadla

• učení v mateřské škole

• rozhodčí v ledním hokeji

• zdravotní sestra/bratr



Uhodneš jejich povolání?

• duchovní

• prodej květin

• hlídání dětí

• řízení sanitky

• pilotování dopravního letadla

• učení v mateřské škole

• rozhodčí v ledním hokeji

• zdravotní sestra/bratr



Uhodneš jejich povolání?

• duchovní

• prodej květin

• hlídání dětí

• řízení sanitky

• pilotování dopravního letadla

• učení v mateřské škole

• rozhodčí v ledním hokeji

• zdravotní sestra/bratr



Byly tvoje tipy správné?

Co tě napadlo při rozluštění?

Lucie Francová

pilotování

dopravního 

letadla

Tereza Sobolová

rozhodčí

v ledním 

hokeji

Lukáš Strnad

zdravotní

bratr

☺ Diplom:

„všeobecná 

zdravotní sestra“

Petr Toman

majitel agentury

na hlídání

dětí



“Mužská“/„ženská“ povolání

▪ Existují tzv. „mužská“ a „ženská“ povolání nebo je to předsudek?

▪ Jsou povolání, která nesmějí vykonávat ženy?

▪ Jsou povolání, která nesmějí vykonávat muži?

por. Kateřina Hlavsová

pilotka stíhaček



Reklama na zboží (letáky)

Gender v profesích

Zvládly by 

práci 

s vrtačkou 

i holky?

☺



Reklama na zboží (letáky)

Gender v profesích

Co kluci?

Zvládli by 

úklidové 

práce?

☺



Učitelské noviny…

Gender v profesích

Holky, máte rády výuku v dílnách?

Proč je na obrázku muž?

Jaké je zastoupení žen a mužů 

ve školství?

Jak to bylo v MŠ?

Jak je to u vás na ZŠ?

Jak to asi bude na SŠ, VOŠ, VŠ?



Jdi svou cestou

Buď v pohodě!

Proč se

na levé 

části letáku 

tvoji

vrstevníci

mračí?



Jdi svou cestou

Buď v pohodě!



Jaká znáš povolání 

z těchto oblastí?



Trh práce



Prestiž povolání

• Co znamená, že je povolání prestižní?

• Která povolání byste z hlediska prestiže zařadili nejvýše?

• Vybíráte si povolání i podle prestiže?

• Co myslíte, jak si stojí z hlediska prestiže povolání 

vyučující na ZŠ? ☺ Kam byste je zařadili?

• Žebříček nejprestižnějších povolání sestavil v roce 2016 

Sociologický ústav Akademie věd ČR – oslovil 1 080 respondentů 

starších 15 let a dotázal se na jejich názor.

Výsledky si můžeš prohlédnout na následujícím snímku.



Prestiž povolání

Pořa-

dí
Profese Průměr

Pořa-

dí
Profese Průměr

1. Lékař/ka 90,2 14. Účetní 50,4

2. Vědec/vědkyně 77,2 15. Majitel/ka malého obchodu 50,1

3. Zdravotní sestra/bratr 72,9 16. Profes. sportovec/sportovkyně 49,3

4. Vyučující na VŠ 72,9 17. Manažer/ka 48,8

5. Vyučující na ZŠ 70,8 18. Ministr/yně 46,5

6. Soudce/soudkyně 64,0 19. Stavební dělník/dělnice 44,0

7. Projektant/ka 61,2 20. Bankovní úředník/úřednice 42,4

8. Progamátor/ka 59,7 21. Novinář/ka 41,2

9. Soukr. zemědělec/zemědělkyně 58,2 22. Kněz/Kněz-žena 41,2

10. Policista/policistka 56,3 23. Prodavač/ka 40,3

11. Starosta/starostka 54,1 24. Sekretář/ka 37,3

12. Voják/yně z povolání 53,6 25. Poslanec/poslankyně 31,2

13. Truhlář/ka 52,0 26. Uklízeč/ka 28,9



Stupně středního vzdělávání

• Střední vzdělání s maturitní zkouškou

• Střední vzdělání s výučním listem

• Střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)

ROZDÍLY – VÝHODY/NEVÝHODY – UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

o Délka studia

o Náročnost studia

o Teorie / teorie + praxe

o Nutnost dalšího vzdělávání

o Uplatnění na TP – finanční ohodnocení

o Zastoupení mužů a žen v oboru



Zdroje informací o nabídce 

škol a oborů

• Rodina, přátelé, starší spolužáci/spolužačky.

• Osobní kontakt – dny otevřených dveří

(prostředí, vybavení, velikost školy, atmosféra, …).

• Prezentační výstavy škol.

• Tištěné materiály (Atlas školství, Základkou to nekončí…, 

Vzkazník, letáčky a další publikace).

• Internet (www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz,

www.csicr.cz, webové stránky jednotlivých škol, …).

• Úřad práce ČR – pracoviště IPS.

http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.csicr.cz/


VZKAZNÍK
Tištěný mají k dispozici výchovní poradci 

a výchovné poradkyně u vás ve škole ☺

… aneb „Loňští deváťáci letošním deváťákům“



Atlas školství

Tištěný obdržíš ve škole ☺



Brožurka Základkou to nekončí…

Tištěnou obdržíš ve škole ☺



Kalendář Cesta za povoláním

https://www.atlasskolstvi.cz/Data/files/Kalendar.pdf

https://www.atlasskolstvi.cz/Data/files/Kalendar.pdf


Kalendář Cesta za povoláním

Prolistuj kalendář Cesta za povoláním!

Je dnešní den něčím zajímavý?

Kdy je SVĚTOVÝ DEN UČITELŮ? ☺

Kdy je MEZINÁRODNÍ DEN GRAMOTNOSTI? ☺

Kdy je EVROPSKÝ DEN MOZKU? ☺

Kdy je DEN LEVÁKŮ? ☺

Víš, že máme i MEZINÁRODNÍ DEN 

ČOKOLÁDOVÉ ZMRZLINY? ☺ ☺ ☺

Jaké další, pro tebe důležitější, informace v kalendáři najdeš?



Nejžádanější profese na trhu 

práce

• Technické profese napříč všemi obory a stupni vzdělání.

• Lékaři/lékařky.

• Pedagogové/pedagožky.

• Dělnické profese v oblasti výstavby budov.

• Montážní dělníci/dělnice.

• Řidiči/řidičky nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel.

• Skladníci/skladnice (obsluha VZV).

• Obsluhující pojízdná zařízení a výrobní stroje.

• Svářeči/svářečky, řezači/řezačky plamenem, páječi/páječky.

• Nástrojaři/nástrojařky.

• Kuchaři/kuchařky.

• Odborníci/odbornice v IT.



Vývoj mezd v ČR

http://www.penize.cz/interaktivni-grafiky/59244-jak-se-vyvijeji-v-cesku-mzdy-a-nezamestnanost

http://www.penize.cz/interaktivni-grafiky/59244-jak-se-vyvijeji-v-cesku-mzdy-a-nezamestnanost


Nejnižší úrovně zaručené mzdy



Skupiny prací

Skupiny prací ve vazbě na zaručenou mzdu
• 1. skupina

14 600 Kč / měsíc, resp. 87,30 Kč / hod.

Nekvalifikované práce:

o běžný úklid,

o doručování zásilek, 

o kontrola příchodů a odchodů, 

o jednoduché strojní šití,

o sběr a mytí nádobí, …



Skupiny prací

Skupiny prací ve vazbě na zaručenou mzdu
• 2. skupina

16 100 Kč / měsíc, resp. 96,30 Kč / hod.

o sanitář/ka,

o nenáročné stavební práce,  

o prodej tisku, cenin, tabákových výrobků,

o domovník/domovnice, školník/školnice, …



Skupiny prací

Skupiny prací ve vazbě na zaručenou mzdu
• 3. skupina

17 800 Kč / měsíc, resp. 106,40 Kč / hod.

o výroba a výdej běžných teplých jídel

o strojvedoucí metra,

o ošetřovatel/ka, 

o pokladní/k,  

o klempíř/ka, 

o holič/ka, kadeřník/kadeřnice, …



Skupiny prací

Skupiny prací ve vazbě na zaručenou mzdu
• 4. skupina

19 600 Kč / měsíc, resp. 117,40 / hod.

o strojvedoucí na vedlejších železničních tratích,

o krejčí modelové a zakázkové výroby, 

o diagnostika vozidel,  

o mzdová/mzdový účetní, 

o ošetřovatel/ka exotických zvířat,

o asistent/ka zubního technika / zubní techničky, …



Skupiny prací

Skupiny prací ve vazbě na zaručenou mzdu
• 5. skupina

21 700 Kč / měsíc, resp. 129,70 / hod.

o řidič/ka linkového autobusu,

o zdravotní sestra/bratr, záchranář/ka, 

porodní asistent/ka,

o správce/správkyně IT,  

o učitel/ka v mateřské škole, 

o personalista/personalistka…



Skupiny prací

Skupiny prací ve vazbě na zaručenou mzdu
• 6. skupina

24 000 Kč / měsíc, resp. 143,20 / hod.

o tvorba přípravné dokumentace a projektů technicky 

náročných staveb,  

o správa systému výpočetní techniky,

o zajišťování obchodní činnosti,

o učitel/ka na základní a střední škole, …



Skupiny prací

Skupiny prací ve vazbě na zaručenou mzdu
• 7. skupina

26 500 Kč / měsíc, resp. 158,10 / hod.

o lékař/ka, 

o zubař/ka, 

o farmaceut/ka,

o tvůrce/tvůrkyně marketingových strategií a prognóz,

o vyučující studentů/studentek

či absolventů/absolventek VŠ, …



Skupiny prací

Skupiny prací ve vazbě na zaručenou mzdu
• 8. skupina

29 200 Kč / měsíc, resp. 174,60 / hod.

o plánování podnikatelské obchodní a finanční strategie,

o operace na finančním a kapitálovém trhu, 

o výzkumný pracovník / výzkumná pracovnice, …



Informační a poradenské středisko 

pro volbu a změnu povolání

Prošli jste všechny dostupné informace, 

a přesto si nevíte rady? 

Můžete využít individuální poradenství 

poskytované Úřadem práce ČR 

a dostavit se nejlépe s rodiči na 

pracoviště IPS v Mostě.

Můžeme vám poradit, 

ale rozhodnout se musíte sami!

Tel.: 950 137 451, 453

E-mail: ips.mo@uradprace.cz

mailto:ips.mo@uradprace.cz


☺

Pamatuj, 

že základkou 

to nekončí… ☺



Vaše dotazy?

Zapomněli jsme na něco?



Použité zkratky

APZ Aktivní politika zaměstnanosti

HN Hmotná nouze

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠ Mateřská škola

PNO Podíl nezaměstnaných osob

PpR Podpora při rekvalifikaci

PPZ Pasivní politika zaměstnanosti

PvN Podpora v nezaměstnanosti

SSP Státní sociální podpora

SŠ Střední škola

TP Trh práce

ÚP ČR Úřad práce České republiky

VOŠ Vyšší odborná škola

VŠ Vysoká škola

ZŠ Základní škola



Kontakty:

Ing. Jana Riegerová

specialista pro volbu povolání

T: +420 950 137 451

E: jana.riegerova@uradprace.cz

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Most

tř. Budovatelů 1989

434 01 Most

Datová schránka: 8i9zpsy

www.uradprace.cz

mailto:jana.riegerova@uradprace.cz
http://www.uradprace.cz/

