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Výzkumná otázka

Jsou programy rekvalifikací jako nástroje aktivní 
politiky zaměstnanosti implementovány tak, aby 
zohledňovaly rovné příležitosti mužů a žen na trhu 
práce (postupy gender mainstreamingu)?

Cíle APZ:
- odstranit bariéry omezující určité skupiny osob ve vstupu na volný 

trh práce
- přispět ke sladění mezi poptávkou a nabídkou po pracovní síle a její 

kvalifikaci
- aktivizovat skupiny většinově vyloučené z trhu práce
- podpořit harmonizaci rodinného a pracovního života



Počty osob vstupujících do 
rekvalifikace v JmK v roce 2016 a 2017 

2016 2017

forma 
rekvalifikace

dotazníkové 
šetření

údaje 
publikované ÚP 

ČR

dotazníkové 
šetření

údaje 
publikované ÚP 

ČR

zvolená 88 790 247 470

standardní 260 1455 773 1345

neuvedeno 2 0 1 0

celkem 350 2245 1021 1815

podíl 15,6% 56,2%



Cena RK

pohlaví
cena v Kč

průměr medián minimum maximum četnost

muž 10645.8 11046 529 48600 419

žena 7538.6 6978 321 47270 578

celkem 8844.4 7000 321 48600 997



Cena za 1 hodinu RK

pohlaví
průměrná cena za 1 hodinu RK

průměr medián minimum maximum četnost

muž 98.2 72.3 18.6 575 418

žena 56.4 45.9 15.1 381.2 578

celkem 73.9 56.3 15.1 575 996



Cena RK dle pohlaví a věku



Rozsah RK v hodinách

pohlaví
délka v hodinách

průměr medián minimum maximum četnost

muž 117.9 126 4 632 423

žena 141.2 154 6 840 594

celkem 131.5 150 4 840 1017



Rozsah RK dle pohlaví a věku



Korespondenční analýza



Autonomie liniových pracovníků ve 
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Výzkumná otázka

Jak charakteristiky uchazečů o zaměstnání a 
charakteristiky pracovnic a pracovníků oddělení 
zprostředkování kontaktních pracovišť ÚP 
ovlivňují šance uchazečů o zaměstnání být 
zařazeni do některého z programů APZ?

• rekvalifikace

• SÚPM

• VPP



Základní charakteristiky

• aplikace experimentálního výzkumného
designu => schopnost identifikovat kauzální
vztahy

• respondentům jsou předkládány viněty s 
charakteristikami fiktivních uchazečů o 
zaměstnání

• tyto charakteristiky jsou náhodné kombinace
variant proměnných (v našem projektu 15 
proměnných)






