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Abstrakt 
Článek se zabývá otázkami zaměstnatelnosti absolventů sociální práce z hlediska 
možností, předpokladů a požadavků trhu práce, tak využitelnosti informací o přechodu do 
praxe pro spektrum inovací studijní nabídky. Zájem zaměstnavatelů o mladé lidi závisí na 
řadě ekonomických podmínek, ale současně i na lidském činiteli a na konkrétní 
absolventské připravenosti na vstup do pracovní komunity. 
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Abstract 
The article is occupy by questions of  umployability graduates of social work in light of 
possibilities, predispositions and demand of labour market,also information efficiency 
about cross-over in to the experience for spectra of inovation studium offers. Interest of 
employers about young people depend on the range of economic conditions, but actually 
also on the human factor and also on the concrete graduate preparedness on the entrance 
in to the working community. 
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Úvod 
 

 posledním dvacetiletí jsme svědky zásadních změn ve společnosti, 
které se do běžného života promítají v řadě souvisejících vazeb 

a spojitostí. Rozšíření evropského prostoru společenství průmyslově vy-
V
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spělých zemí a globalizační trendy inspirovaly adaptační mechanismy ve 
strukturách zaměstnanosti, v požadavcích na pracovní sílu a lidské zdroje. 
Důležitý indikátor konkurenceschopnosti zemí je spojen s kvalitou vzdě-
lávacího systému zejména v podobě efektů dosahované zaměstnanosti 
i obecné zaměstnatelnosti absolventů při jejich přechodu do praxe a jejich 
uplatnění na trhu práce v národním i evropském prostoru. Podmínkou 
celoživotní zaměstnatelnosti je široce pojatá příprava, která nahrazuje 
dříve dominantně koncipované konkrétní kvalifikační požadavky na po-
volání, jejichž osvojení doplněné získáním certifikátu bylo klíčovým 
předpokladem získání zaměstnání.  
 
 
Cíl a metodika 

 
Cílem příspěvku je zdůraznit potřebu poznání přechodu absolventů 

sociální práce do praxe jako klíčového zdroje informací pro inovace stu-
dijní nabídky. Metodou získávání informací byla analýza a komparace 
několika informačních zdrojů zejména v textech www. stránek vzdělava-
telů sociální práce v charakteristikách vytvářených profilů absolventů 
oboru, analýza textů inzertních nabídek, individuální rozhovory s absol-
venty.  

 
 

Rozvoj lidských zdrojů a Informační systém o uplatnění absol-
ventů škol na trhu práce 

 
Společnost se pod tlakem politickoorganizačních změn v požadav-

cích na kvalitu lidských zdrojů snažila pochopit dynamiku edukačních 
změn kurikula. V posledním desetiletí byly vytvářeny a shromaždovány 
informace z výsledků analýz trhu práce, z vývoje vzdělávací a profesní 
struktury pracovních sil, byla sledována data o problematice přechodu 
absolventů ze škol do zaměstnání a uplatnitelnost absolventů škol. Získa-
né audity inspirovaly kariérová poradenství ve školách, v informačních 
a poradenských střediscích úřadů práce i další poradenské subjekty. 
Vzniklá databáze informací tvoří základnu pro rozhodování MŠMT 
a MPSV, pro krajské úřady, úřady práce, zástupce zaměstnavatelů a další 
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sociální partnery jako výchozí informace o problematice. Např. MŠMT 
v projektech financovaných Evropským sociálním fondem a rozpočtem 
ČR (VIP Kariéra) realizoval vytvoření školních poradenských pracovišť 
na stovce škol, zasadil se o vytvoření Informačního systému o uplatnění 
absolventů škol na trhu práce. Výchozí produkt je umístěn na stránkách 
www.infoabsolvent.cz. Je určen pro cílovou skupinu učitelů a praxi vý-
chovného a kariérového poradenství, pro orientaci v základních otázkách 
o systému nabídky škol a oborů vzdělávání zainteresovaným aktérům 
a zejména potenciálním studentům, kterým nabízí pomoc při hledání 
subjektivní vzdělávací a kariérové cesty. V řadě odkazů na portálu lze 
vybrat zájmový obor, v části představení oboru je uvedena řada klíčových 
informací jako jsou charakteristika, činnosti, možná zdravotní omezení 
pro výkon povolání, je zde obsažena také dynamika platového ocenění 
v posledních letech. Portál je bezesporu důležitým informační zdrojem. 
Pokud jej budeme posuzovat z hlediska využitelnosti pro zájemce o vy-
sokoškolské studium v oboru sociální práce, pohybuje se jeho efektivnost 
pro potenciální studenty z hlediska způsobu získání informací však spíše 
v obecné až informačně průměrné rovině. Důvodů je několik. Jednak je 
odlišné použité pojmosloví (v obecných vyhledávačích se pracuje s po-
jmem sociální péče, nikoli sociální práce) a také rozčlenění jednotlivých 
profesí je diferencované. Nabídka má tuto podobu: 

Směry činnosti, povolání1 
Vyšší odborné nebo bakalářský studijní program 

Odborný sociální pracovník v sociálních službách  
Koordinátor pečovatelské služby  
Odborný asistent v sociálních službách  
Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách  
Odborný resocializační pracovník  
Odborný sociální pracovník  
Poradce v sociálních službách  
Samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách  
Samostatný resocializační pracovník  
Samostatný sociální pracovník  

                                                 
1 http://www.infoabsolvent.cz/ Pro účely srovnání tohoto článku je přehled zkrácen, nejsou uvedeny 
kvalifikace se středním vzděláním s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. 
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Magisterský studijní program 
Sociální pracovník v sociálních službách specialista  
Kontaktní pracovník v sociálních službách specialista  
Poradce v sociálních službách specialista  
Resocializační pracovník specialista  
Sociální pracovník specialista  

Poskytnuté informace pro potenciální zájemce o vysokoškolské stu-
dium oboru sociální práce a především data k zachycení aktualizace 
vzdělávací nabídky mají spíše dílčí orientační výpověď, protože vytyčují 
až příliš široké alternativy k osobním volbám výběru povolání a k strate-
gickým kariérovým rozhodováním týkajícím se posouzení osobních 
schopností a předpokladů pro výkon sociální práce s obecnými i specific-
kými nároky profese. Zdá se, že uvedený přehled postrádá dostatečně 
mediálně nosné argumenty. 

 
 

Vzdělávání sociální práce 
 
Kurikulum poznatkového fondu profese sociálního pracovníka je 

tvořeno na základě řady zdrojů. Jde o zobecněné zkušenosti dobrých dlo-
uholetých praktik sociální práce, inspirující jsou i analogie odvozené ze 
světové sociální práce. Kurikulum zpracovává i vstupy teoretických ana-
lýz a v poměrně malé míře včleňuje poznatky z empirických výzkumných 
šetření. Pro potřeby článku nelze rozebírat prostor, jež je dán legislativ-
ními a procedurálními konstantami, které vyjasňují vlastní profesi sociál-
ního pracovníka. Situaci se zdá být poměrně jasná, protože vzdělávací 
programy škol, které se soustředí ve své nabídce na edukaci sociální prá-
ce, prodělaly v uplynulých dvou desetiletích významné změny. Klíčovou 
základnou obsahu kurikula je akceptace minimálního standardu ASVSP, 
protože Asociace vzdělavatelů v sociální práci jako dobrovolné sdružení 
právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, 
které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, případně poskytova-
telů dalšího vzdělávání v sociální práci, považuje za základní cíl zvyšo-
vání odborné kvality vzdělávání v sociální práci. Možné polemiky 
o skladbě vzdělávací nabídky jsou diskutovány, neboť asociace přispívá 
ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České repub-
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lice. Přesto je nabízená škála jednotlivých vzdělavatelů sociální práce 
diferencovaná. Studovat bakalářská či navazující magisterská studia obo-
rů sociální politika, sociální práce lze v různých kombinacích na veřej-
ných i soukromých vysokých školách. Všechny vzdělávací instituce ve 
svých akreditovaných programech2 deklarují svou snahu a připravenost 
připravit graduované odborníky v oblasti sociální politiky a sociální sprá-
vy tak, jak vzdělavatelé vnímají a interpretují společenskou objednávku. 
A proto je poskytování vstupních kvalifikací se širokým profilem podmi-
ňováno propojením všeobecně použitelných tzv. klíčových kompetencí3 
s obecným vzdělanostním základem.  

 
Analýza studia profilů absolventů bakalářských či magisterských 

oborů ukazuje, že: 
 pracoviště jsou schopna připravit profesně zdatné a eticky odpověd-

né sociální pracovníky, ne sociální pracovníky specialisty podle por-
tálu www.infoabsolvent.cz, 

 převážná většina vzdělávacích programů je orientována na přípravu 
pro více než jedno povolání, což lze ocenit jako obecně prospěšné 
zaměření z hlediska další zaměstnatelnosti absolventů, v tomto prv-
ku převažuje obecně prospěšný zájem společnosti nad úzce koncipo-
vanými nároky zaměstnavatelů, 

 v oborech sociální práce, respektujících minimální standard ASVAP, 
je klíčový prostor ve studiu věnován i praktické výuce a vazbám na 
praxi, což se může pozitivně promítnout zejména na získání reálných 
představ o profilu budoucí profese u studentů, protože získaná praxe 
může současně usnadnit také hledání prvního zaměstnání či formo-
vat adaptibilitu nastupujícího pracovníka pro konkrétní podmínky 
nového pracovního místa.  
 

                                                 
2Zejména členové ASVSP. 
3Klíčové kompetence zahrnují schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty, názory a další charakter-
istiky osobnosti, které umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně v různých životních situacích. 
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Potřebnost inovace kurikula 
 
Vzdělavatelé v sociální práci každoročně vypouštějí do praxe nově 

připravené sociální pracovníky. Nové společenské výzvy inspirují inova-
ce koncepcí obsahu vzdělávání, které však nemohou plně definovat po-
třeby vyjmenování norem nebo témat. Proto se v současnosti kurikulární 
politika4 spíše blíží programu činností a otevřených příležitostí. Všudyp-
řítomná potřeba aktualizace a inovace kurikula je pro plynulý přechod 
absolventů pro praxe nezbytná. Zájem zaměstnavatelů o mladé lidi závisí 
na řadě ekonomických podmínek, ale současně i na lidském činiteli, i na 
konkrétní absolventské připravenosti. Proto se vzdělávací instituce v době 
globalizace i informatizace společnosti nemohou při vytváření svých 
kurikul a jejich inovací obejít bez trvalého sledování praxe.  

Jejich zpětná vazba je tak tvořena na základě poznání a informací ze 
čtyř klíčových zdrojů:  

Ze statistik úřadů práce a ministerstva práce a sociálních věcí, 
které na základě zvolené metody získávání informací, zachycují oboro-
vou strukturu (nikoli strukturu podle studijních programů vysokých škol) 
nezaměstnaných absolventů a strukturu územních celků. Ty se nekryjí se 
spádovým územím uchazečů a absolventů vysoké školy, a proto nemohou 
být dostatečným analytickým materiálem pro pokrytí míry potřeby in-
formací instituce o uplatnění absolventů. 

Z potřeby praxe, nároků a požadavků zaměstnavatelské sféry, 
protože interakce pracovní komunity a teoretických pracovišť je důležitá 
nejen pro rozvoj vlastních oborů, ale i pro přípravu graduovaných odbor-
níků. Zde jde o kontakty zejména na základě participace osobností z pra-
xe v orgánech školy, vedení odborné praxe, vstupy odborníků z terénu do 
výuky, osobních známostí, kontaktů a společných výzkumů. Nevýhodou 
povýšení nároků praxe na výlučný způsob sběru informací je přílišný 
prakticismus zaměstnavatelů a jejich nedostatek vzdělávacích vizí, přeh-
ledu o vývoji teorie oboru apod. Základními limitujícími faktory pro 
uplatnitelnost absolventů škol je propojení trhu práce a vzdělávací insti-

                                                 
4 Kurikulární politika zahrnuje předpisy procedur, které se realizují při tvorbě, zavádění a hodnocení 
kurikula, autority, s popisem kompetencí, které zavádění a hodnocení kurikula garantují a prvků 
závaznosti, forem a charakteristiky způsobů a požadavků, které jsou na kurikula kladeny. 
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tuce, zvyšování toku informací mezi nimi. Vzdělání plní kvalifikační 
funkce, které se realizují až prostřednictvím trhu práce. Trh v rámci zpět-
né vazby formuluje kvalifikační nároky a tak ovlivňuje orientaci školství. 

Na straně vzdělávacího systému vstupuje do interakce : 
 individuální rovina (je tvořena studenty, jejich rodiči, učiteli, škol-

skými pracovníky), 
 mezosféra (je reprezentována nejrůznějšími vzdělávacími instituce-

mi, poradenskými a zprostředkovatelskými službami), 
 decizní sféra (je tvořena ministerstvem školství a jinými vyššími 

státními orgány).  
Kontakty školy s praxí slouží k přizpůsobování obsahu učiva poža-

davkům praxe, při zachování teoretických znalostí a schopností abstrak-
ce, k optimalizaci uplatnění absolventů a současně ke zvyšování prestiže 
vysoké školy, ale i zvolené organizace. 

Školství by mělo produkovat lidi s klíčovými kompetencemi podle 
požadovaných a očekávaných kvalifikací trhu práce, které jsou uplatni-
telné na trhu práce. Situaci by jistě napomohl aktuální monitoring5 stavu 
a vývoje volných pracovních míst, na jehož základě by školský systém 
mohl lépe zajišťovat možnost doškolování, přeškolování a celoživotního 
vzdělávání pro poskytnutí „další šance“ v rámci vzdělávání dospělých. 
Tato praxe by tak mohla vyhovět nabídkou celoživotního vzdělávání, 
neboť regiony vykazují značný stupeň motivace u významné části pra-
covníků ohrožených ztrátou zaměstnání a jejich ochotu podstoupit rekva-
lifikaci s úmyslem zvýšit svůj potenciál zaměstnatelnosti. 

Od samotných absolventů, kteří se na trhu práce uplatnili a mohou 
adekvátně hodnotit absolvované teoretické zázemí studijního programu 
a výchovně vzdělávací postupy vysoké školy. Tato metoda v sobě skrývá 
rizika, vyplývající ze zúženého absolventského vnímání širokého spektra 
problematiky, ale i výhody, vyplývající ze skutečnosti, že absolventi sa-
mi, budou-li pociťovat spokojenost, v programu jak vlastního tak i firem-
ního celoživotního vzdělávání opět zvolí svou „alma mater“ k dalšímu 
vzdělávání či rekvalifikaci. 

                                                 
5 V Česku se aktuálně poptávkovou stránkou trhu práce nikdo nezabývá. Donedávna tyto otázky řešil 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v Praze v rámci šetření „Riziko možného odlivu kvalifik-
ovaných pracovníků z ČR do zahraničí“. Pracovníci čerpali ze zpráv v mediích, webových portálech 
a prováděli terénní šetření. 
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Ze srovnání s jinými programy obdobně zaměřených vysokých 
škol u nás i v zahraničí (formou přípravy studentů a učitelů v dílčích úse-
cích realizace studijních programů), ze zkušeností a přenosu informací 
z podobných regionů, z doporučení odborných asociací vzdělavatelů. 

 
 

Práce s absolventy  
 
Práce s absolventy, sledování jejich uplatnění ze strany vzdělavatelů 

je velmi rozmanité. Nejčastěji se odehrává v režii poradenského centra 
univerzity, méně už fakulty, katedry či ústavu. Některé instituce přizná-
vají, že v rámci jejich působnosti fungují Kluby absolventů. Je přirozené, 
že se alma mater chlubí úspěšnými absolventy, kteří se prosadili na trhu 
práce, buď přímo v oboru, ale i mimo něj.6 Mezi klíčové poradenské in-
formace patří také zjištění důvodů a příčin odchodů absolventů mimo 
profesi. Podle analýz NÚOV a poradenských center jednotlivých vzděla-
vatelů mění mladí lidé profesi nejčastěji proto, že ve svém oboru nenašli 
práci, požadovali vyšší plat nebo neměli o vystudovaný obor zájem, či 
proto, že zjistili, že práce v pomáhajících profesích je velmi vyčerpává. 
Ochod od studované profese, je samozřejmě ztrátou potenciálu a vynalo-
žených nákladů vzdělavatelů, je však poměrně snadný, protože absolventi 
na základě portfolia klíčových kompetencí nacházejí uplatnění ve služ-
bách souvisejících s péčí o zákazníky, v obchodě, v reklamě, jako refe-
renti klientských center v pojišťovnách, v bankách, jako operátoři tele-
fonních služeb. Někteří absolventi odchod ze studovaného oboru, spojují 
s odchodem z oblasti, kde vyrůstali, protože podmínky a kvalita života 
v regionu neodpovídají jejich představám o seberealizaci. Opatření proti 
odchodu mozků má řadu vazeb a souvislostí, které spočívají v pozitivní 
propagaci lokality a kvality lidských zdrojů, v eliminaci vytváření faleš-
ných obrazů zastaralých stereotypů včetně inzerovaného skepticismu 
(například, jak si mozky balí kufry a z regionu odcházejí), v podpoře 
vědomí sounáležitosti jedinců s regionální komunitou jako celkem, zve-
řejňování dobrých příkladů, oceňování regionálních osobností a příklad-
ných činů lokálního významu a samozřejmě v ideovém i hmotném oce-

                                                 
6 Někteří vzdělavatelé se chlubí i absolventy, kteří se uplatnili mimo obor studia. 
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ňování profesí sociální práce. Abychom eliminovali odchody mozků 
z oboru a aktualizovali přípravu studentů, je třeba vnímat názory, postoje 
a zkušenosti našich absolventů. Je nutné i přes finanční o organizační 
náročnost získávat jejich názory na rozhodování při volbě vzdělávací 
dráhy, uplatňované strategie získávání zaměstnání a přechod absolventů 
do praxe, úspěšnost vstupu na trh práce a jeho limity, a tak získávat další 
náměty pro inspirace kurikula. 

 
 

Požadavky vyplývající z inzerátů o přijímacím konkurzu 
 
Internet je bezesporu důležitým komunikačním kanálem, kterým lze 

realizovat nabídku i poptávku po zaměstnání. V prázdninových měsících 
r. 2009 byly analyzovány pracovní nabídky hledající sociální pracovníky. 
Jejich četnost byla vzhledem k právě ukončenému akademickému roku 
bohužel nízká, což vyplývá ze souvislostí ekonomické krize. V analýzách 
byly zastoupeny různé instituce v celostátním měřítku jako např. krajský 
úřad, neziskové organizace apod. Z rozboru inzertních nabídek na 
www.job.cz (srpen 2009) se projevila řada postojů, zejména však psaná 
i nepsaná skutečnost, že nároky zaměstnavatelů se na jednotlivé kompe-
tence často odvíjejí od popisu náplně práce konkrétní pracovní pozice.7  

                                                 
7 Inzerát 1 Domov pro seniory XY přijme ihned: Pečovatelky do třísměnného provozu. Podmínka: 
Pečovatelský nebo sanitářský kurs, požadujeme: spolehlivost, samostatnost. 

Inzerát 2. NNO v XY přijme vedoucí/ho služeb sociální prevence pro pracoviště krizové intervence, 
azylový dům pro matky s dětmi, služby následné péče. Požadujeme: VŠ vzdělání v oboru sociální 
práce, psychologie, praxe v sociální sféře minimálně 10 let, motivace pro práci v NNO, práce na 
projektech,  organizační schopnosti, schopnost vést pracovní týmy.  

Inzerát 3 Sdružení XX hledá nového kolegu na místo. Požadujeme: Ukončené VŠ/VOŠ vzdělání 
v oboru sociální práce.  Výcvik v telefonické krizové intervenci, praxi v oblasti telefonické krizové 
intervence, praxe na pozici sociálního pracovníka výhodou. Znalost legislativy, zejména zákonů 
č 359/1999 Sb. a 108/2006 Sb.  

Inzerát 4 NNO přijme pracovníka s kvalifikaci dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., 
§ 116 tzn.: – ukončené středoškolské vzdělání Požadujeme: Zkušenosti s prací s lidmi s mentálním 
a kombinovaným postižením, s pomocí lidem na vozíku. Pozitivní vztah k práci s lidmi s mentálním 
a kombinovaným postižením. Empatii, komunikační dovednosti a schopnost týmové práce, flexibilitu 
a loajalit. Ochotu dále se vzdělávat, vlastní iniciativu v této oblasti. Dobrý zdravotní stav – součástí 
práce je manipulace s lidmi na vozíku, provádění hygieny, polohování uživatelů, pomoc při se-
beobsluze. Trestní bezúhonnost.  

Inzerát 5 NNO vypisuje výběrové řízení na funkci Sociální pracovník pro poradnu pro oběti 
domácího násilí. Požadavky: VOŠ nebo VŠ sociálního směru, čistý trestní rejstřík, samostatnost, 
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V poptávkách po pracovnících se projevil tlak i uznání garance, jež 
zaměstnavatel vzdělavatelům poskytuje, protože absolutorium renomo-
vaného oboru je pro něj základní limitní podmínkou prokázané kvalifika-
ce pracovníka. Požadavky mírně preferují nabyté profesní dovednosti 
oproti klíčovým dovednostem, popřípadě je jejich důležitost u některých 
zaměstnavatelů považována za srovnatelnou s profesními dovednostmi. 
Některé inzeráty jsou směsicí požadavků profesních a specifických kom-
petencí a současně obsahují výňatky popisu pracovní pozice. Uvedené 
inzertní nabídky kladou větší důraz zaměstnavatelů na široké profesní 
dovednosti uchazeče a současně požadují hluboké a úzké profesní zamě-
ření. Formulované nabídky ne vždy dokládají rozdílnost koncepcí a po-
žadavků praxe, konkrétních organizací veřejné správy, organizací NNO 
apod. vůči popisu informačního portálu www.infoabsolvent.cz. 

 
 

Závěr 
 
Pod tlakem demografických změn populace a s rostoucím rozsahem 

sociálních programů a služeb poskytovanými veřejnými i soukromými 
neziskovými organizacemi v příštích letech poroste poptávka po kvalifi-
kovaných odbornících, kteří se orientují na koncipování a poskytování 
sociálních a podpůrných sociálních služeb, jejich koordinaci a kontrolu, 
pro specializaci na péči o starší osoby v podobě zdravotní a rekreační 
péče seniorů apod. Trh sleduje nejen okolnost, jak vzdělávání respektuje 
kvalifikační požadavky profesí, ale především skutečnost, zda absolventi 
získali vstupní kvalifikaci se širokým profilem uplatnění, zda-li nabyli 
klíčové kompetence, které jsou nezbytné pro začlenění v jakémkoli za-
městnání a které jim umožní snadnější rekvalifikaci. Vzdělavatelé ve své 
představě a zejména obsahu kurikula zohledňují způsob pojetí vzdělávání 
jako specificky lidské aktivity, která odráží hodnotový žebříček společ-
nosti a konkrétního oboru, jež je determinována participujícími aktéry 
tj.objekty praxe, účastníky vzdělávacího procesu a reálného prostředí, kde 
se uplatňuje. Tradiční model kurikula škol v současnosti přechází 

                                                                                                              
komunikativnost, flexibilita, Spolehlivost, ochota učit se novým věcem, odolnost vůči stresu a psy-
chické zátěži, vysoké pracovní nasazení, vztah k práci v křesťanské organizaci, praxe v oboru vítána. 
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od předávání klíčových zkušeností a informací na model, který nejen 
odpovídá společenské zakázce, ale který aktivizuje absolventa, aby byl 
schopen adekvátní adaptace na změnu situace a prostředí či kreativního 
jednání. V tomto pojetí jsou absolventi sociální práce důležitým zdrojem 
inovační procesů a jsou inspirací pro evaluaci studia. 
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