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I.  Dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení 

 
Dotazník: Potřeby trhu práce, co potřebují zaměstnavatelé 

Při zpracování tohoto projektu jsme nejprve vytvořili dotazník (viz příloha č. 1), 
jehož cílem bylo zjistit požadované kompetence, jež by měl mít absolvent oboru 
obchodní akademie. 

Dotazníkové šetření bylo provedeno u zaměstnavatelů, kteří přijali žáky 3. ročníků 
oboru obchodní akademie na povinnou odbornou praxi.  

Odpovědi s největší četností jsme shrnuli v členění podle druhu hlavní činnosti. 
Číselná hodnota uvedená u jednotlivých bodů vyjadřuje počet zaměstnavatelů. 
Údaje jsou čerpány z přílohy č. 2. 
 
 

1. Hlavní činnost organizace – výrobní – 16 zaměstnavatelů 

Největší důležitost přikládají zaměstnavatelé těmto znalostem, dovednostem a 
schopnostem zaměstnanců: 

� komunikační schopnost    15 
� porozumění pracovním instrukcím  16 
� schopnost nést zodpovědnost   15 
� týmová práce     13 
� ochota učit se     15 
� používání VYT     15 
� zacházení s informacemi    15 
� chování, vystupování    15 

Při přípravě žáků by se měly školy více zaměřit na: 
� komunikační schopnost     8 
� zodpovědnost      8 
� ochotu učit se       8 

Při přijímání nových pracovníků kladou zaměstnavatelé stejný důraz na klíčové i 
profesní dovednosti. 

Zaměstnavatelé požadují široké profesní dovednosti, kterým dávají přednost před 
hlubokými a úzkými profesními dovednostmi. 

Zaměstnavatelé ve většině případů nezaměstnávají absolventy obchodních akademií 
bez praxe. 

Zaměstnavatelé nejčastěji vyhledávají nové zaměstnance pomocí: 
� inzerátů v tisku     7   
� úřadu práce      9 
� zaměstnanci se hlásí sami    9 
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Zaměstnavatelé se vyhýbají přijímání absolventů zejména z těchto důvodů: 
� nereálné představy o výši mzdy,    

pracovní době a pracovním zařazení            7 

Zaměstnavatelé uvádějí jako hlavní důvody přijímání absolventů: 
� dovednosti v práci s počítačem   10 
� jazyková vybavenost       9 
� nezatíženost předchozími pracovními návyky   8 
� ochota vzdělávat se      11  

Spolupráce zaměstnavatelů se školami probíhá zejména v těchto oblastech: 
� poskytování praxe žáků v rámci výuky   13 

 
 

2. Hlavní činnost organizace – služby – 34 zaměstnavatelů 

Největší důležitost přikládají zaměstnavatelé těmto znalostem, dovednostem a 
schopnostem zaměstnanců: 

� komunikační schopnost    29   
� porozumění pracovním instrukcím  26  
� schopnost řešit problém    31 
� schopnost nést zodpovědnost   30 
� ochota učit se     28 
� používání VYT     29 
� zacházení s informacemi    27 
� chování, vystupování    28 

Při přípravě žáků by se měly školy více zaměřit na: 
� komunikační schopnost    12 
� zodpovědnost     13 

Při přijímání nových pracovníků kladou zaměstnavatelé stejný důraz na klíčové i 
profesní dovednosti. 

Zaměstnavatelé požadují široké profesní dovednosti, kterým dávají přednost před 
hlubokými a úzkými profesními dovednostmi. 

Zaměstnavatelé ve většině případů nezaměstnávají absolventy obchodních akademií 
bez praxe. 

Zaměstnavatelé nejčastěji vyhledávají nové zaměstnance pomocí: 
� úřadu práce        7 
� zaměstnanci se hlásí sami      7 
� na doporučení zaměstnanců   18 

Zaměstnavatelé se vyhýbají přijímání absolventů zejména z těchto důvodů: 
� nedostatek praxe a pracovních zkušeností 14 
� nereálné představy o výši mzdy,  

pracovní době a pracovním zařazení  15 
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Zaměstnavatelé uvádějí jako hlavní důvody přijímání absolventů: 
� dovednosti v práci s počítačem   17 
� flexibilita      11 
� nezatíženost předchozími pracovními návyky 12 
� ochota vzdělávat se     14 

Spolupráce zaměstnavatelů se školami probíhá zejména v těchto oblastech: 
� poskytování praxe žáků a studentů v rámci výuky  13  

 
 

3. Hlavní činnost organizace – obchod – 6 zaměstnavatelů 

Největší důležitost přikládají zaměstnavatelé těmto znalostem, dovednostem a 
schopnostem zaměstnanců: 

� komunikační schopnost     6 
� práce s čísly při pracovním uplatnění   6 
� používání VYT      6 
� chování, vystupování     6 

Při přípravě žáků by se měly školy více zaměřit na: 
� nelze určit 

Při přijímání nových pracovníků kladou zaměstnavatelé stejný důraz na klíčové i 
profesní dovednosti. 

Zaměstnavatelé požadují hluboké a úzké profesní dovednosti, kterým dávají 
přednost před širokými profesními dovednostmi. 

Zaměstnavatelé ve většině případů nezaměstnávají absolventy obchodních akademií 
bez praxe. 

Zaměstnavatelé nejčastěji vyhledávají nové zaměstnance pomocí: 
� úřadu práce       5 

Zaměstnavatelé se vyhýbají přijímání absolventů zejména z těchto důvodů: 
� nelze určit 

Zaměstnavatelé uvádějí jako hlavní důvody přijímání absolventů: 
� nezatíženost předchozími pracovními návyky  4 
� ochota vzdělávat se      4 

Spolupráce zaměstnavatelů se školami probíhá zejména v těchto oblastech: 
� nelze určit 
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4. Hlavní činnost organizace – správa – 13 zaměstnavatelů 

Největší důležitost přikládají zaměstnavatelé těmto znalostem, dovednostem a 
schopnostem zaměstnanců: 

� komunikační schopnost    13  
� porozumění pracovním instrukcím  12 
� práce s čísly při pracovním uplatnění  10 
� schopnost řešit problém    12 
� schopnost nést zodpovědnost   12 
� adaptabilita a flexibilita    12 
� schopnost týmové práce    12  
� ochota učit se     12 
� používání VYT     12 
� zacházení s informacemi    12 
� chování, vystupování    13 

Při přípravě žáků by se měly školy více zaměřit na: 
� zodpovědnost       5 

Při přijímání nových pracovníků kladou zaměstnavatelé stejný důraz na klíčové 
i profesní dovednosti. 

Zaměstnavatelé požadují široké profesní dovednosti, kterým dávají přednost před 
hlubokými a úzkými profesními dovednostmi. 

Zaměstnavatelé ve většině případů nezaměstnávají absolventy obchodních akademií 
bez praxe. 

Zaměstnavatelé nejčastěji vyhledávají nové zaměstnance pomocí: 
� zaměstnanci se hlásí sami      9 

Zaměstnavatelé se vyhýbají přijímání absolventů zejména z těchto důvodů: 
� nedostatek praxe a pracovních zkušeností   5   

Zaměstnavatelé uvádějí jako hlavní důvody přijímání absolventů: 
� dovednosti v práci s počítačem   10 
� ochota vzdělávat se       8 

Spolupráce zaměstnavatelů se školami probíhá zejména v těchto oblastech: 
� poskytování praxe žáků v rámci výuky               7 
� exkurze a návštěvy žáků na pracovišti              6 

 

5. Hlavní činnost organizace – zemědělství 

Výsledky šetření nelze objektivně posoudit z důvodu malého počtu respondentů 
v této hlavní činnosti. 
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6. Vyhodnocení dotazníkového šetření – za všechny činnosti – 71 zaměstnavatelů 

Největší důležitost přikládají zaměstnavatelé těmto znalostem, dovednostem a 
schopnostem zaměstnanců: 

� komunikační schopnost    63  
� používání VYT     62 
� chování, vystupování    62 
� schopnost nést zodpovědnost   57 
� ochota učit se     55 
� porozumění pracovním instrukcím  54   
� zacházení s informacemi    54 

Při přípravě žáků by se měly školy více zaměřit na: 
� komunikační schopnost    20  
� zodpovědnost     26  
� ochotu učit se       8 

Při přijímání nových pracovníků kladou zaměstnavatelé stejný důraz na klíčové i 
profesní dovednosti. 

Zaměstnavatelé požadují široké profesní dovednosti, kterým dávají přednost před 
hlubokými a úzkými profesními dovednostmi. 

Zaměstnavatelé ve většině případů nezaměstnávají absolventy obchodních akademií 
bez praxe. 

Zaměstnavatelům se nejčastěji hlásí noví zaměstnanci sami.  
Méně často se zaměstnavatelé obrací na úřad práce nebo dostávají doporučení od 
stávajících zaměstnanců.   

Zaměstnavatelé se vyhýbají přijímání absolventů zejména z těchto důvodů: 
� nedostatek praxe a pracovních zkušeností 19 
� nepřiměřené nároky    22 

Zaměstnavatelé uvádějí jako hlavní důvody přijímání absolventů: 
� dovednosti v práci s počítačem   37 
� ochota vzdělávat se     37 
� nezatíženost předchozími pracovními návyky 24  

Spolupráce zaměstnavatelů se školami probíhá zejména v těchto oblastech: 
� poskytování praxe žáků v rámci výuky              45 
� exkurze a návštěvy žáků na pracovišti             12 
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II. Získané informace z dotazníkového šetření 
 
V rámci projektu „Zohlednění požadavků praxe ve školním vzdělávacím programu 
oboru obchodní akademie„ jsme provedli dotazníkové šetření u 71 zaměstnavatelů 
z Českých Budějovic a okolí. Informace poskytlo 16 výrobních firem, 34 firem 
zabývajících se poskytováním služeb, 6 obchodních firem, 13 orgánů státní správy 
a 2 zemědělské podniky. 

Dotazníkové šetření potvrdilo opodstatněnost kompetencí uvedených v rámcovém 
vzdělávacím programu  a zároveň hypotézu projektového týmu ohledně požadavků 
zaměstnavatelů kladených na absolventy oboru obchodní akademie. Za důležitou 
informaci z dotazníkového šetření považujeme zjištění znalostí, dovedností a 
schopností, na které se má škola více zaměřit při přípravě žáků: 

� komunikační schopnost,    
� schopnost nést zodpovědnost, 
� ochota učit se. 

V následujícím textu jsou uvedeny nejdůležitější znalosti, dovednosti a schopnosti 
podle námi oslovených zaměstnavatelů a s nimi související klíčové kompetence. Při 
získávání odborných kompetencí předpokládáme využití postupně dosahovaných 
klíčových kompetencí. 

Dosažení komunikační schopnosti se promítá v těchto klíčových kompetencích  

� jasně a srozumitelně formulovat myšlenky, 
� používat odbornou terminologii a porozumět běžné odborné terminologii 

v cizím jazyce, 
� obhajovat své názory, 
� hodnotit kriticky názory, postoje a jednání jiných lidí, 
� vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat své 

odborné i klíčové kompetence a profesní cíle. 

Používání výpočetní techniky vyžaduje tyto klíčové kompetence 

� práci s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 
komunikačních technologií, 

� práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, 
� komunikaci elektronickou poštou a využívání dalších prostředků on-line a 

off-line komunikace. 

Vhodné chování a vystupování požadované zaměstnavateli je obsaženo v dosažení 
těchto klíčových kompetencí 

� dodržovat zákony, respektovat práva ostatních lidí, vystupovat proti 
nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, 

� jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, 
� podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů, předcházet osobním 

konfliktům, nevytvářet si předsudky vůči druhým, 
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� diskutovat, vhodně se prezentovat, dodržovat zásady kultury projevu 
a chování, 

� provádět sebehodnocení a přijímat vhodně kritiku svého vystupování a 
jednání. 

Schopnost nést zodpovědnost vyžaduje tyto klíčové kompetence 

� uznávat hodnoty a postoje demokratické společnosti, 
� jednat odpovědně, samostatně a iniciativně ve svém i veřejném zájmu, 
� být odpovědní k vlastní profesní budoucnosti, být připraven se celoživotně 

vzdělávat, 
� vyhodnocovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky 

svého jednání a chování, 
� pracovat v týmu, přijímat a plnit odpovědně zadané úkoly, 
� obohacovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce, nezaujatě 

posuzovat návrhy druhých. 

Ochota k učení se projevuje v následujících klíčových kompetencích 

� vzdělávat se a využívat různé techniky učení, 
� přizpůsobovat se měnícím se životním a pracovním podmínkám a pozitivně je 

ovlivňovat, 
� porozumět nutnosti prohlubování jazykových znalostí v rámci celoživotního 

vzdělávání. 

Porozumění pracovním instrukcím předpokládá používání těchto klíčových 
kompetencí    

� vybrat prostředky a způsoby pro splnění úkolu, 
� odhadovat reálný výsledek řešení dané úlohy, 
� správně převádět a používat běžné jednotky a používat pojmy 

kvantifikujícího charakteru, 
� nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je 

vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení. 

Správné zacházení s informacemi umožňují následující klíčové kompetence 

� získávat potřebné informace včetně využití informací z Internetu, efektivně 
vyhledávat a analyzovat informace, 

� posuzovat rozdílné věrohodnosti různých informačních zdrojů a kriticky 
přistupovat k získaným informacím, 

� porozumět problému, zjišťovat informace k řešení problému, navrhnout 
a vyhodnotit způsoby řešení,  kontrolovat dosažené výsledky, 

� zaznamenávat stručně a srozumitelně přednášky, diskuse, porady atd., 
� číst a vytvářet tabulky, diagramy, grafy, schémata apod., 
� pracovat s informacemi z různých zdrojů na různých médiích, 
� ověřovat si získané poznatky, 
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� znát možnosti získávání informací o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa 
práce, tak vzdělávání. 

Ze šetření u zaměstnavatelů vyplynulo, že je potřeba klást stejný důraz na 
dosahování klíčových i profesních dovedností. Zaměstnavatelé dávají přednost 
širokým profesním dovednostem před hlubokými a úzkými profesními 
dovednostmi. 

Zaměstnavatelé ve většině případů nezaměstnávají absolventy obchodních akademií 
bez praxe z důvodu nedostatku pracovních zkušeností, ale zároveň uvádí jako hlavní 
důvody přijímání absolventů jejich nezatíženost předchozími pracovními návyky, 
čímž si protiřečí. 

Dalším důvodem pro nepřijímání absolventů obchodních akademií jsou jejich 
nepřiměřené nároky.  Tuto situaci lze vyřešit dosažením následujících kompetencí: 

� mít reálnou představu o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky, 
o pracovních, platových a dalších podmínkách v oboru, umět jim 
přizpůsobovat své představy (klíčová kompetence), 

� znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. 
společenské ohodnocení (odborná kompetence). 

Za přednost absolventů oboru obchodní akademie považují zaměstnavatelé jejich 
dovednosti v práci s počítačem a ochotu vzdělávat se. 

Získané a vyhodnocené  informace jsou zapracovány do klíčových a odborných 
kompetencí, jež uvádíme v záměru školního vzdělávacího programu oboru obchodní 
akademie. 

Navrhujeme zapracování výše uvedených informací do obsahu vzdělávání 
v jednotlivých předmětech s využitím různých aktivizujících metod a forem práce ve 
výuce, jako je problémové a projektové učení, kooperativní učení, různé diskusní a 
simulační metody, metody směřující k rozvoji prosociálního chování, k rozvoji 
funkční gramotnosti žáků atp. V souvislosti s tímto bude nutno klást důraz na další 
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních metod vyučování.  

V rámci ŠVP doporučujeme povinný předmět komunikace s celkovou dotací 
2 hodiny. K posílení zodpovědnosti žáků doporučujeme časté zadávání domácích 
úkolů a jejich důslednou kontrolu s promítnutím do hodnocení žáka v daném 
předmětu. 

Dalším návrhem je posílení odborných besed, exkurzí v zaměstnavatelských 
organizacích a získávání sociálních partnerů k dlouhodobé spolupráci při zajišťování 
odborné praxe žáků.  
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V rámci projektu proběhlo jednání s Jihočeskou hospodářskou komorou a Úřadem 
práce v Českých Budějovicích, které bylo prvotním impulsem k navázání kontaktů se 
zaměstnavateli. Při jednání s ředitelem Jihočeské hospodářské komory bylo 
dohodnuto: 

� kontaktování zaměstnavatelů Jihočeskou hospodářskou komorou s cílem 
zjištění zájmu zaměstnavatelů o spolupráci s naší školou, 

� získání databáze potenciálních sociálních partnerů z Jihočeské hospodářské 
komory. 

Z uvedených jednání vzešla doporučení: 

� vytvořit databázi zaměstnavatelů rodičů žáků školy; tyto údaje považujeme 
za anonymní, tzn. jejich získání není v rozporu se zákonem o ochraně 
osobních údajů, 

� průběžně sestavovat databázi zaměstnavatelů, kteří jsou ochotni opakovaně 
přijímat žáky na praxi, 

� vést žáky k celoživotnímu vzdělávání, 
� spolupodílet se na celoživotním vzdělávání zajišťováním rekvalifikačních 

kurzů a dalších kurzů pro dospělé. 
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III.  Návrh úvodní části školního vzdělávacího programu 

 
 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název školy    Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 
Adresa školy    Husova 1, 370 21 České Budějovice 
Zřizovatel    Krajský úřad – Jihočeský kraj 
 
Název ŠVP    Obchodní akademie 
Kód a název oboru vzdělávání 63-41-M/002 Obchodní akademie 
Stupeň vzdělání    střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělání   čtyřleté denní studium 
Platnost     od 1. 9. 2008 počínaje prvním ročníkem 
 
 
 
 
 
 
razítko školy    podpis ředitele 
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2 PROFIL ABSOLVENTA 
 
Název školy    Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 
Adresa školy    Husova 1, 370 21 České Budějovice 
Zřizovatel    Krajský úřad – Jihočeský kraj 
 
Název ŠVP    Obchodní akademie 
Kód a název oboru vzdělávání 63-41-M/002 Obchodní akademie 
 

2.1 Uplatnění absolventa v praxi 
 
Absolvent oboru obchodní akademie se uplatní především při výkonu 
ekonomických a administrativních činností v organizacích všech právních forem. 
Absolventi mohou vykonávat například tato povolání: ekonom, personalista, 
marketingový pracovník, všeobecný a mzdový účetní, obchodní referent, bankovní 
a pojišťovací pracovník, referent ve státní správě, administrativní pracovník, 
obchodní zástupce a další ekonomicko-administrativní funkce v pozici zaměstnance 
nebo zaměstnavatele v živnostech nebo v obchodních společnostech. 
 
Po složení maturitní zkoušky má absolvent možnost si vybrat některou z forem 
terciálního vzdělávání, zejména studium na ekonomických, příp. na právnických 
nebo pedagogických fakultách vysokých škol a na vyšších odborných školách 
s ekonomickým a sociálním zaměřením. 
 

2.2 Kompetence absolventa 
 
Ve školním vzdělávacím programu (dále ŠVP) se kompetence dělí na klíčové a 
odborné, ve skutečnosti však neexistují odděleně, ale prolínají se. Cílem kompetencí 
je vytváření způsobilostí potřebných pro život nebo výkon povolání, neboť cílem 
vzdělání není pouze osvojení poznatků a dovedností. 
 
2.2.1 Klíčové kompetence 
 
Kompetence k učení  
Absolventi jsou připraveni: 

• vzdělávat se a využívat různé techniky učení 
• zaznamenávat potřebné informace, efektivně vyhledávat a analyzovat 

informace 
• provádět sebehodnocení a přijímat hodnocení ostatních 
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Kompetence k řešení problémů  
Absolventi jsou připraveni: 

• porozumět problému, zjišťovat informace k řešení problému, navrhnout 
a vyhodnotit způsoby řešení,  kontrolovat dosažené výsledky 

• uplatňovat logické, matematické a empirické metody myšlení 
• spolupracovat při týmovém řešení problému  

 
Komunikativní kompetence 
Absolventi jsou připraveni: 

• diskutovat, vhodně se prezentovat, dodržovat zásady kultury projevu 
a chování 

• jasně a srozumitelně formulovat myšlenky 
• obhajovat své názory 
• zpracovávat myšlenky písemně, jazykově správně 
• vytvářet dokumenty, texty a administrativní písemnosti na různá témata 
• používat odbornou terminologii 
• zaznamenávat stručně a srozumitelně přednášky, diskuse, porady atd. 
• aktivně ovládat alespoň jeden cizí jazyk slovem i písmem 
• porozumět běžné odborné terminologii v cizím jazyce 
• porozumět nutnosti prohlubování jazykových znalostí v rámci celoživotního 

vzdělávání 
 

Personální a sociální kompetence 
Absolventi jsou připraveni: 

• starat se o své zdraví, fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků 
nezdravého způsobu života a závislostí 

• vyhodnocovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky 
svého jednání a chování 

• podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů, předcházet osobním 
konfliktům, nevytvářet si předsudky vůči druhým 

• vytvářet si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmů, pracovního 
zařazení a životních podmínek 

• přijímat vhodně kritiku svého vystupování a jednání 
• ověřovat si získané poznatky 
• hodnotit kriticky názory, postoje a jednání jiných lidí 
• přizpůsobovat se měnícím se životním a pracovním podmínkám a pozitivně je 

ovlivňovat 
• řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní 
• pracovat v týmu, přijímat a plnit odpovědně zadané úkoly 
• obohacovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce, nezaujatě 

posuzovat návrhy druhých 
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Občanské kompetence a kulturní povědomí 
Absolventi jsou připraveni: 

• jednat odpovědně, samostatně a iniciativně ve svém i veřejném zájmu 
• dodržovat zákony, respektovat práva ostatních lidí, vystupovat proti 

nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
• jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování 
• uznávat hodnoty a postoje demokratické společnosti 
• uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při 

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
• podílet se aktivně na ochraně životního prostředí a jednat v duchu 

udržitelného rozvoje 
• uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu a aktivně tolerovat 

identitu druhých 
• sledovat politické a společenské dění u nás a ve světě 
• porozumět minulosti i současnosti svého národa v evropském a světovém 

kontextu 
• poznávat místní, národní, evropské i světové kultury 

 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
Absolventi jsou připraveni: 

• být odpovědní k vlastní profesní budoucnosti, být připraven se celoživotně 
vzdělávat 

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru 
• mít reálnou představu o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky, 

o pracovních, platových a dalších podmínkách v oboru, umět jim 
přizpůsobovat své představy 

• znát možnosti získávání informací o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa 
práce, tak vzdělávání 

• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat své 
odborné i klíčové kompetence a profesní cíle 

• znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců 
• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, 

ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech 
soukromého podnikání 

• dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v tržním prostředí 
 
Matematické kompetence 
Absolventi jsou připraveni: 

• správně převádět a používat běžné jednotky 
• používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
• odhadovat reálný výsledek řešení dané úlohy 
• nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je 

vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení 
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• číst a vytvářet tabulky, diagramy, grafy, schémata apod. 
• používat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze 

v rovině i prostoru 
• efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických 

úkolů v běžných situacích 
 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi 
Absolventi ovládají: 

• práci s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 
komunikačních technologií 

• práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
• komunikaci elektronickou poštou a využívají další prostředky on-line a 

off-line komunikace 
• získávání informací z Internetu 
• práci s informacemi z různých zdrojů na různých médiích 
• posuzování rozdílné věrohodnosti různých informačních zdrojů a kritické 

přistupování k získaným informacím 
 
2.2.2 Odborné kompetence 
 
Využívat poznatky z oblasti práva, tzn. že absolventi jsou schopni 

• orientovat se a vyhledávat v právních předpisech 
• rozumět formulacím v příslušných právních předpisech 

 
Provádět typické podnikové činnosti, tzn. že absolventi jsou schopni 

• provádět průzkum trhu 
• využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů 
• dokázat uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a 

obchodními partnery 
• porozumět kvalitě jako významnému nástroji konkurenceschopnosti a 

dobrého jména podniku 
• zabezpečit pořízení majetku 
• provádět výpočty spojené se zásobami a dlouhodobým majetkem 
• provádět základní mzdové výpočty  
• vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě 
• zpracovávat podklady a písemnosti související s pracovním poměrem 
• zpracovávat účetní doklady související s majetkem a zaměstnanci 
• vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na 

veřejnosti 
• komunikovat se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom 

cizím jazyce 
• znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. 

společenské ohodnocení 
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• zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i 
v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, 
sociální dopady 

• nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky 
a s ohledem na životní prostředí 

 
Provádět typické finanční operace, tzn. že absolventi jsou schopni 

• orientovat se v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních 
fondů 

• provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a 
bezhotovostním platebním stykem 

• dokázat efektivně hospodařit s finančními prostředky 
• vypočítávat odvod sociálního a zdravotního pojištění 
• stanovovat daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů 
• sestavovat kalkulace 
• zpracovávat účetní doklady související s pohledávkami, závazky, náklady, 

výnosy 
• provádět účetní závěrku a uzávěrku 
• provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku 

 
Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. že absolventi jsou 
schopni 

• rozumět bezpečnosti práce jako nedílné součásti péče o zdraví 
• rozumět bezpečnosti práce jako součásti řízení jakosti a jedné z podmínek 

získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem 
• znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární prevence 
• osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti 

včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami 
(monitory, displeje apod.) 

• rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajistit odstranění 
závad a možných rizik 

• dokázat poskytnout první pomoc 
• orientovat se v systému péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní 

péče, umět uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky 
vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) 
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IV.  Závěr 

Cílem projektu bylo zapracovat požadavky zaměstnavatelů na absolventy obchodní 
akademie do klíčových a odborných kompetencí ve ŠVP.   

Zpracování projektu umožnilo získat informace o znalostech, dovednostech a 
schopnostech, které  námi oslovení zaměstnavatelé považují za nejdůležitější. 

Údaje z dotazníkového šetření byly použity v návrhu úvodní části ŠVP, která 
obsahuje výčet klíčových a odborných kompetencí. 

V projektu uvedené návrhy dalšího využití poznatků mohou vyučující dle svého 
uvážení zakomponovat do jednotlivých předmětů. 

Projektový tým byl zároveň pověřen vytvářením návrhu konečné podoby předmětu 
Praxe. Při své činnosti bude nadále pracovat s databází zaměstnavatelů. 
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Seznam příloh 
 
Příloha č. 1 Dotazník 
Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 
Příloha č. 3 Databáze zaměstnavatelů 
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Příloha č. 1 
Potřeby trhu práce, co potřebují zaměstnavatelé 

 
Tento dotazník zjišťuje názory zaměstnavatelů na to, jaké znalosti, schopnosti a dovednosti 
by měli mít jejich zaměstnanci, zejména pokud jde o absolventy škol. 
Výsledky šetření budou zapracovány do ŠVP a přispějí ke zkvalitnění odborné přípravy 
budoucích absolventů a tím i ke zlepšování jejich uplatnění na trhu práce. 
Pokud Vaše organizace nepřijímá absolventy škol ani nové pracovníky, prosíme Vás, abyste i 
v tomto případě v příslušných otázkách vyjádřili svůj názor na to, jaké kompetence by 
absolvent potřeboval a co považujete za důležité pro jeho uplatnění. 
Za vyplnění dotazníku Vám předem velice děkujeme. 
 

1. Název organizace, adresa 

 

 
2. Dotazník vyplnil/a (jméno, postavení v organizaci) 

 

 
3. Hlavní činnost organizace 

 

 
4. Velikost organizace (zakroužkujte) 

a) 
do 5 

b)  
6 - 24 

c) 
 25 - 99 

d)  
100 - 299 

e) 
250 - 499 

f) 
500 – 4999 

g) 
nad 5000 

 
5. Jakou důležitost přikládáte dále uvedeným znalostem, dovednostem a 

schopnostem (klíčovým dovednostem) zaměstnanců? 
Důležitost vlastností se hodnotí stupnicí 1 = zcela nezbytné, 2 = velmi důležité, 3 = důležité, 

4 = méně důležité, 5 = vůbec nepotřebují, zapište v tabulce 

     Na co by se měly školy v přípravě žáků více zaměřit, tj. tam, kde se těchto znalostí,       
dovedností a schopností zaměstnancům většinou nedostává, uveďte v pravé části tabulky 
pouze v příslušném řádku a sloupci znaménko „+“ 

Znalosti, dovednosti, schopnosti zaměstnanců 

Obchodní akademie 

Důležitost 

vlastností  

Větší 

zaměření škol 

Komunikační schopnosti (ústní a písemný projev)   
Čtení a porozumění pracovním instrukcím   
Zběhlost v cizích jazycích   
Práce s čísly při pracovním uplatnění   
Schopnost rozhodovat se   
Schopnost řešit problém   
Nést zodpovědnost   
Adaptabilita a flexibilita   
Schopnost týmové práce   
Schopnost vést   
Ochota učit se   
Zběhlost v používání výpočetní techniky   
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Zběhlost v zacházení s informacemi   
Kultivované chování a vystupování   
 

6. Pokud se domníváte, že v předchozí otázce č. 5 nějaké znalosti, dovednosti a 

schopnosti chyběly, uveďte které: 

 

 
 

7. Při přijímání nových pracovníků kladete (budete klást) důraz spíše na (vyjádřete 

v % tak, aby součet dával 100 %) 

Klíčové dovednosti (znalosti, schopnosti, dovednosti uvedené v otázce č. 5) % 

Profesní dovednosti % 

 
8. Myslíte si, že pro vaši organizaci je důležité, aby měl zaměstnanec spíše: 

(zakroužkujte číslo z uvedené škály 1 až 6) 

hluboké a úzké profesní dovednosti –  1  2  3  4  5  6  – široké profesní dovednosti 

 

 

9. Kolik nových pracovníků jste přibližně přijali v posledních 3 letech?           

 

 

10. Kolik z toho bylo absolventů obchodní akademie, kteří ještě nepracovali? 

 

 

11. Jakým způsobem vyhledáváte nové pracovníky? 
1 = často, 2 = občas, 3 = výjimečně, 4 = vůbec ne (do pravé části tabulky uveďte číslici 

hodnocení) 

Pomocí inzerátů v tisku  

Prostřednictvím internetu  

Prostřednictvím úřadů práce  

Prostřednictvím personálních agentur  

Hlásí se sami  

Na doporučení zaměstnanců  

Přímo na školách  

Jiným způsobem  

vypište jakým  
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12. Jaká kritéria považujete za rozhodující pro přijetí zaměstnance s praxí a jaká 
pro absolventa? (prosím vypište): 

Kritéria pro přijetí zaměstnance s praxí:  Kriteria pro přijetí absolventa: 
  

 
 
 

13. Pokud se většinou vyhýbáte přijímání absolventů, jaké důvody (předpoklady) 
Vás k tomu vedou? (v příslušných rámečcích uveďte „x“) 

Nedostatek praxe a pracovních zkušeností u absolventů  
Delší doba, kterou absolventi potřebují na zapracování  
Neschopnost přizpůsobit se firemní filozofii, proniknout do způsobu práce  
Nízká úroveň pracovní morálky  
Nereálné představy absolventů o výši mzdy, pracovní době, pracovním zařazení  

případně jiné, uveďte jaké  
 
 
 
 
 
 

14. Pokud absolventy přijímáte, jaké důvody (předpoklady Vás k tomu vedou? 
 (v příslušných rámečcích uveďte „x“) 

Dovednosti v práci s počítačem  

Flexibilita  

Jazyková vybavenost  
Otevřenost vůči firemní filozofii  
Nezatíženost předchozími pracovními návyky  
Novější teoretické znalosti, znalost nových technologií, postupů  
Originalita nápadů  
Ochota vzdělávat se  
Finanční stimuly (dotace na mzdové náklady poskytované úřadem práce)  

Jiné, uveďte jaké  
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15. Pokud vaše organizace spolupracuje se školami, uveďte, které z následujících 
forem spolupráce se školami realizujete? (v příslušných rámečcích uveďte „x“) 

Praxe žáků a studentů v rámci výuky – kterou nijak nehodnotíte  
Praxe žáků a studentů v rámci výuky – kterou na závěr každému vyhodnocujete  
Exkurze a návštěvy žáků a studentů na pracovišti  
Vyhlašování soutěží pro žáky a studenty  
Sponzorování škol  
Sponzorování žáků a studentů  
Participace vašich pracovníků na výuce, přednášky ve školách  
Poskytování materiálů pro výuku  
Poskytování technického vybavení pro školy  
Nabídka pracovních míst pro absolventy konkrétních škol (inzerovaná ve 
školách) 

 

Účast na závěrečných zkouškách žáků či studentů  
Vzdělávání vyučujících, výměna znalostí a zkušeností mezi školou a 
zaměstnavatelem 

 

Participace na výzkumných či jiných projektech určité školy   
Jiné, uveďte jaké  

 
 
 
 

16. Pociťujete v důsledku vstupu do EU problémy s přijímáním nových pracovníků 

nebo s odchody vašich pracovníků do zahraničí?                  

ANO – NE 

 

17. Očekáváte do budoucna v důsledku vstupu do EU nějaké problémy s přijímáním 

nových pracovníků nebo s odchody vašich pracovníků do zahraničí?         

ANO – NE 

 

 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku, kterým se snažíme zjistit názory a potřeby 

zaměstnavatelů související s připraveností pracovníků, zejména absolventů. Vaše 

odpovědi budou zahrnuty do analýz, které mají vést ke zlepšení této přípravy. 

Dále pro nás bude přínosem, pokud nám sdělíte své další názory či připomínky jak 

přímo ke školní přípravě, tak k absolventům středních odborných škol, které nebyly 

přímo nebo dostatečně zachyceny v otázkách dotazníku. 
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