
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA

STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY

Středisko vzdělávací politiky
Malátova 17, 150 00 Praha 5
www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Středisko vzdělávací politiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008

ISBN 978-80-7290-372-6

Přechod absolventů 
škol ze vzdělávání 
na pracovní trh

Martin Zelenka

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze řešilo v letech 2007–2008 projekt Kvalita II 
v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který 
byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR. Výstupy projektu mají různou formu 
a podobu. Jednou z nich je řada pěti publikací vydávaných 
Pedagogickou fakultou UK v Praze v druhé polovině roku 
2008. Jedná se o tituly, které v širokém autorském týmu 
vznikaly především v posledním roce řešení projektu, tedy 
od podzimu roku 2007 do podzimu roku 2008.

    ·  Kvalita škol a hodnocení výsledků vzdělávání
    ·  Účast na vzdělávání, financování škol a uplatnění
       absolventů
    ·  Evaluace, učitelé a vývoj středního školství 
    ·  Kvalifikační požadavky na vzdělání v krajích ČR
    ·  Přechod absolventů škol ze vzdělávání na pracovní trh

Pátá publikace v této řadě se zabývá přechodem absolventů 
ze vzdělávání do zaměstnání a změnami v jejich uplatnění na 
pracovním trhu během posledních deseti let. První část se 
zabývá různorodostí vzdělávacích kariér. Druhá část se týká 
hodnocení získaného vzdělání a ukončené školy absolventy 
a jejich proměnami v letech 1997–2007. Třetí část se zamě- 
řuje na sociální nerovnosti a jejich vliv na získání vzdělání 
v české společnosti. Jde zejména o vztah mezi vzděláním 
rodičů a jejich potomků, mezigenerační vzdělaností mobilitu 
a celkový vliv rodinného zázemí na dosaženou úroveň vzdě- 
lání. Čtvrtá část publikace se týká samotného přechodu 
mladých lidí ze vzdělávání na trh práce, zvláště pak hledání 
prvního zaměstnání a jeho kvalitu, mobilitu na začátku pra- 
covní kariéry a kvalitu současného zaměstnání. Pátá část se 
zaměřuje na objektivní i subjektivní ukazatele jistoty práce. 
Konečně poslední část publikace analyzuje vztah mezi úrovní 
a oborem vzdělání a kvalifikačními požadavky pracovních 
míst, která absolventi zastávají.


