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Největší šance získat na 
Žďársku práci brzy po ukon-
čení školy mají absolventi VŠ, 
zejména lékařských fakult, 
absolventi technických oborů 
ve strojírenství a elektro. 

Velká poptávka je také po 
absolventech řemeslných
oborů.

 Lenka Kopčáková

Jaké jsou šance absolventů škol a 
uchazečů o práci, přibližuje Ing. Alena 
Zavadilová, ředitelka žďárského kon-
taktního pracoviště Úřadu práce ČR.

Můžete dle svých zkušeností říci, 
o jaké pracovní pozice mají zdejší 
zaměstnavatelé největší zájem a zda 
tomu odpovídá nabídka uchazečů o 
práci?

Nabídka volných pracovních míst 
(VPM) je v našem regionu poměrně 
pestrá, pohybuje se kolem 750 míst a 
zahrnuje škálu od pomocných profe-
sí, přes profese s požadavkem výuční-
ho listu nebo maturity, až po profese 
vyžadující vysokoškolské vzdělání.

Zaměstnavatelé poptávají ve větší míře 
např. pracovníky do oborů služeb, jako 
kuchaře (56), servírky a číšníky (34), 
pracovníky ostrahy a strážné (61), pro-
davače, pokladní, specialisty prodeje a 
obchodní zástupce (60) a další pracov-
níky pro výrobu potravin (26), nebo 
pracovníky sociálních služeb (11).

Velká poptávka je po pracovnících 
výroby, mechanicích a opravářích (36), 

pracovnících na montáže (140), seřizo-
vání a svařování (61), včetně stavebních 
oborů (29), elektrotechnických oborů 
(19), po profesionálních řidičích (49) 
či obsluze manipulačních vozíků (19), 
nebo pomocných a manipulačních děl-
nících (59) apod.

Zaměstnavatelé nabízejí rovněž volná 
místa vyžadující vysokoškolské vzdě-
lání, jako např. pozice pro řídící pra-
covníky, inženýry a specialisty různých 
technických oborů, ale i pro lékaře, 
pedagogy, psychology, fi nanční specia-
listy a další.

Jakou úroveň vzdělání mají nej-
častěji lidé, kteří se na ÚP obrátí o 
pomoc?

V okrese Žďár n. S., obdobně jako 

ING. ALENA ZAVADILOVÁ, ředi-
telka kontaktního pracoviště Úřadu 
práce ČR ve Žďáře n. S. Foto: archiv

Že řemeslo má zlaté dno, stále platí… 
v Kraji Vysočina, jsou podle stupně 
vzdělání dlouhodobě nejvíce zastou-
peni uchazeči středního odborného 
vzdělání s výučním listem (tvoří asi 
40% podíl uchazečů).

 Je i žďárským problémem fakt, že 
v minulých desetiletích byl trend 
dávat děti na střední školu za kaž-
dou cenu, a vyučenci jako by byli 
něco méně? 

Je pochopitelné, že do volby povolá-
ní vstupují kromě dětí a výchovných 
poradců na školách zejména rodiče, 
kteří většinou motivují děti k získání 
vyššího vzdělání, než se podařilo zís-
kat kdysi jim (rodičům). 

Je to trend, který bohužel nekopíruje 
situaci na trhu práce, ale který je svým 
způsobem logický. 

Nemůžeme tuto rodičovskou sna-
hu, tj. ovlivnit volbu střední školy 
ve prospěch maturitního vzdělání 
- a tím i volbu budoucího povolání 
svých dětí, odsuzovat. 

Skutečností je i to, že díky technic-
kému vývoji je na mnoho dříve děl-
nických profesí dnes požadováno 
vyšší vzdělání, než tomu bylo dří-
ve (např. obsluha CNC strojů, ale i 
mnoho dalších profesí nejen v tech-
nických oborech jsou toho příkla-
dem). (Pokračování na str. 18)


