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(denní i kombinované studium)

Přestože si fi rmy v současnosti čas-
to stěžují na nedostatek řemeslníků 
a absolventů učebních oborů, mezi 
nezaměstnanými jsou i v době eko-
nomického růstu nejčastěji právě 
vyučení. 

V loňském třetím čtvrtletí jich 
bylo víc než rok bez práce 15 300, 
zatímco počet dlouhodobě neza-
městnaných s maturitou byl zhruba 
poloviční. Vyplývá to z aktuálních 
údajů Českého statistického úřadu 
(ČSÚ).

Podle analytika Daniela Münicha 
z Institutu pro demokracii a eko-
nomickou analýzu (IDEA) má na 
počet nezaměstnaných vyučených 
vliv mimo jiné nízká úroveň vzdělání 
lidí s výučním listem, která omezuje 
jejich možnosti výběru povolání.

Zatímco u lidí se středoškolským 
vzděláním bez maturity činila pod-
le ČSÚ ve třetím čtvrtletí 2018 míra 
nezaměstnanosti 2,4 procenta, mezi 
lidmi s maturitou byla 1,9 procen-
ta a u vysokoškoláků 1,5 procenta. 
Více než rok bez práce zůstávalo ve 
stejném období 15.300 vyučených, 
9.500 lidí se základním vzděláním, 
7.600 absolventů středních škol s 
maturitou a 3.800 vysokoškoláků. 

Podle údajů Národního ústavu pro 
vzdělávání nenašlo práci 4,4 procen-
ta čerstvě vyučených a 3,7 procenta 
maturantů, kteří nenastoupili k dal-
šímu studiu.

Vyšší nezaměstnanost mezi vyuče-
nými souvisí podle Münicha s jejich 
nízkým vzděláním. „Když ten člověk 
má vyšší školu, maturitu nebo vyso-
kou školu, tak klidně může dělat coko-
li, může dělat mnoho profesí i na nižší 
úrovni…, zatímco vyučení těch pří-
ležitostí mají míň,“ vysvětlil.

Absolventi navíc podle něj v sou-
časnosti často vychází ze školy bez 
dovedností potřebných pro praxi. 
A kvůli špatné pověsti učilišť na ně 
jdou především žáci s nejhoršími 
výsledky. Aby se to změnilo, je podle 
analytika třeba zlepšit obsah i kvali-
tu výuky.

„Třeba ve Švýcarsku není velký roz-
díl mezi intelektuálními dovednostmi 
dětí, které jdou na učiliště a na ostatní 
školy. Je to o tom, že někoho třeba baví 
víc manuální práce a jiného spíš virtu-
ální. Není to o tom, že je někdo hlou-
pý a někdo chytrý, což u nás bohužel 
takto společnost vnímá,“ řekl.Celkem 
začalo loni v září na střední školy v 
Česku chodit 100.223 nových žáků, 
na učiliště jich nastoupilo 35.344, 
z toho 5.916 do učebních oborů s 
maturitou. 

Ve školním roce 2007/2008 bylo 
na učilištích v ČR 42.619 prváků. 
Navzdory výraznému poklesu počtu 
středoškoláků se podíl učňů v prv-
ních ročnících oproti roku 2008 
příliš nezměnil. Je menší o 0,9 pro-
centního bodu. -ctk-

Mýtus: mezi vyučenými 
je nejvíc nezaměstnaných


