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V ČR bylo v roce 2006 celkem 3900 absolventů IT oborů VOŠ a 
bakalářského a magisterského stupně studia na VŠ. Do praxe jich 
ale reálně přišlo pouze cca 2200

. 
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Typ studia Počet studentů 2005/6 Počet přijatých 2005/6 Počet absolventů 2005/6

Bc 17200 8000 2300

DiS 1400 700 400

Mgr 5 letý 3400 400 700

Mgr Navazující 2600 1200 600

Celkový součet 24500 10300 3900

Pozn: Počty studentů, absolventů a přijatých zaokrouhleny na stovky, DiS = obory VOŠ
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Rozsah vyučovaných znalostí a dovedností se 
mezi sledovanými obory významně liší 
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Segmenty Mgr Mgr5 I Mgr5 J Mgr5 K Mgr5 L Mgr5 Nezařazené

Počet studentů 2005/6 1600 1600 1000 700 1000

Počet přijatých 2005/6 400 200 300 200 400

Počet absolventů 2005/6 500 200 200 100 400

Pozn: Zaokrouhleno na stovky
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Porovnání požadavků firem a znalostí absolventa oboru –
příklad 
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Požadavkům firem v současnosti nevyhovují v podstatě 
žádní absolventi bakalářských IT oborů a jen cca polovina 
absolventů magisterských navazujících oborů

Vzdálenost mezi znalostmi absolventů bakalářského stupně VŠ a požadavky na roli Byznys analytik

Vzdálenost - Potřebný počet dní doškolení (intenzivního tréninku) ukazuje, kolik musí firma vynaložit školících dní na to, aby 

nově přijatý IT odborník (absolventa VŠ nebo VOŠ) dosáhl minimální požadované úrovně znalostí a dovedností, kterou firma 

pro danou profesní roli požaduje.

Přijatelná hranice doškolení, kdy ještě není absolvent pro firmu příliš drahý, byla po diskusích s představiteli zaměstnavatelů 

stanovena na 60 dní. 

5

Název segmentu Vzdálenost Studenti 2005/6 Přijatí 2005/6 Absolventi 2005/6

Bc A 146 5000 1900 700

Bc B 109 2300 1100 200

Bc C 114 2700 1200 300

Bc D 68 3100 1500 200

Bc Nezařazené 4100 2300 800

Celkem 17200 8000 2300

Pozn: Počty studentů, absolventů a přijatých zaokrouhleny na stovky
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Požadavkům firem v současnosti nevyhovují v podstatě 
žádní absolventi bakalářských IT oborů a jen cca polovina 
absolventů magisterských navazujících oborů

Vzdálenost mezi znalostmi absolventů magisterského stupně VŠ (u navazujících magistrů 

přičteny znalosti relevantních bakalářských oborů) a požadavky na roli Byznys analytik
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Název segmentu Vzdálenost Studenti 2005/6 Přijatí 2005/6 Absolventi 2005/6

Mgr5 I 155 1600 400 500

Mgr5 J 59 1600 200 200

Mgr5 K 40 1000 300 200

Mgr5 L 42 700 200 100

Mgr5 Nezařazené 1000 400 400

Celkem 6000 1600 1300

Vzdálenost - Potřebný počet dní doškolení (intenzivního tréninku) ukazuje, kolik musí firma vynaložit školících dní na to, aby 

nově přijatý IT odborník (absolventa VŠ nebo VOŠ) dosáhl minimální požadované úrovně znalostí a dovedností, kterou firma 

pro danou profesní roli požaduje.

Přijatelná hranice doškolení, kdy ještě není absolvent pro firmu příliš drahý, byla po diskusích s představiteli zaměstnavatelů 

stanovena na 60 dní. 
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V roce 2006 bylo pro obnovu stávajícího stavu 
233 000 IT odborníků v ČR potřeba 1900 
absolventů VŠ a VOŠ. Rozšiřování IT firem a 
příchod nových ale tuto potřebu více než 
zdvojnásobil (4000). Museli být přijímání i 
absolventi jiných než IT oborů 
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Pro zachování současného stavu (nebudeme li uvažovat 
nové investice a rozvojové projekty nadnárodních firem) 
bude v roce 2010 třeba 4400 nových IT odborníků - z toho 
57% s VŠ vzděláním

Předpokládaný úbytek IT odborníků v letech 2007-2010, který bude třeba nahradit 
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Pro zachování současného stavu (nebudeme li uvažovat 
nové investice a rozvojové projekty nadnárodních firem) 
bude v roce 2010 třeba přijímat kolem 4000 nových 
studentů IT oborů ročně
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Faktory ovlivňující budoucí stav na trhu práce v 
IT v České republice

 investice (zejména) zahraničních IT firem 
pokud nebudou nadále pravidelně vznikat nové rozvojové 
projekty na poskytování IT služeb pro zákazníky mimo ČR, 
počet IT odborníků v ČR bude stagnovat nebo vzhledem k vyšší 
produktivitě práce a outsourcingu mírně klesat.  Poptávka po IT 
odbornících by tak poklesla. I tak ale budou potřeba stále skoro 
všichni absolventi IT oborů VŠ. 

 pokles počtu mladých lidí v ČR
a následné významné snížení  počtu absolventů od cca roku 2015 
(pokles přijatých od roku 2010)

 způsob jakým stát bude řešit nedostatek IT odborníků 
(bude-li ho vůbec řešit) 

např. podpora migrace, zjednodušení podmínek pro zaměstnání 
cizinců apod.
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Závěry a doporučení

 Na IT pracovním trhu v ČR existují výrazné 
disproporce mezi poptávkou a nabídkou. Tyto 
disproporce se týkají jak počtu nových IT 
odborníků, tak struktury jejich znalostí

 Disproporce mezi poptávkou a nabídkou jsou 
posilovány zahraničními investicemi do IT služeb 
v ČR a odchodem IT odborníků z ČR do zahraničí

 V případě, že vláda ČR snížením daní a odvodů do 
sociálního a zdravotního pojištění zvýší atraktivitu 
ČR pro zahraniční investory, můžeme očekávat 
další posílení poptávky po IT odbornících

11



© KIT VŠE Praha, 2007

Závěry a doporučení

 Mezi hlavní důvody, proč české VŠ a VOŠ 
neprodukují dostatečný počet dobře znalostně 
vybavených odborníků patří:
 nízká motivace škol k tomu, aby produkovaly 

absolventy, kteří optimálně odpovídají požadavkům 
pracovního trhu,

 nízké platové ohodnocení učitelů. IT odborník může 
v praxi dosáhnout dvoj až trojnásobného platu oproti 
učiteli stejného oboru. Tento fakt se promítá do 
kvality výuky a do kvality přípravy učebních plánů,

 nízká kvalita spolupráce VŠ – praxe,
 nízká informovanost středoškoláků o možnostech 

uplatnění po absolvování různých studijních oborů na 
VŠ. Propagace je paradoxně zcela opačná – viz 
přehledy škol, na které je snadné přijetí ke studiu.
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Závěry a doporučení

 Opatření pro zlepšení současného stavu:

 do hodnocení škol a jejich pedagogického sboru 
promítnout s jakou úspěšností škola reaguje na změny 
požadavků pracovního trhu,

 praxe musí více spolupracovat s VŠ (oponentura 
učebních plánů, vystoupení expertů z praxe ve výuce, 
zadávání výzkumných projektů),

 v pravidelných cca dvouletých intervalech opakovat 
tento průzkum a zvýšit tak informovanost studentů, 
VŠ i zaměstnavatelů o trendech na trhu práce v IT. 
Ideální by byl stav, kdy by adept o studium viděl, 
jakou strukturu znalostí daný studijní obor na dané 
škole nabízí a jak je tato struktura daleko/blízko od 
požadavků praxe.
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