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Bakalářská práce se zabývá problémem 

zaměstnanosti u specifické skupiny lidí 
v Ústeckém kraji. Vybranou skupinou lidí jsou 

absolventi vysokých škol. Práce je tematicky 

 rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou 

vymezeny základní pojmy z oblasti 
nezaměstnanosti. Následující část podrobně 

mapuje a analyzuje situaci na trhu práce 

v jednotlivých sledovaných letech. Třetí část je 

věnována komparaci sledovaných ukazatelů, 

vypočítání budoucího vývoje pomocí časových 

řad a následně jsou uvedeny návrhy a doporučení, 
které by mohly vést ke zlepšení situace v oblasti 
nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. 

Projekt Sociální retence 1R se zaměřuje na finanční podporu nezaměstnanosti absolventů vysoké 

školy v Ústeckém kraji. Cílem projektu je zlepšení lidského kapitálu, a tím zlepšit nezaměstnanost 
v budoucích letech tak, aby kraj byl konvergentní. Po ukončení vysokoškolského studia absolvent 
získá finanční měsíční podporu ve výši 3 000 Kč (nejdéle po dobu jednoho roku), dokud si nenajde 

vhodné pracovní místo dle jeho vystudovaného oboru. Finanční podpora slouží k nalezení vhodného 

pracovního místa, příspěvek na dopravu, na rekvalifikaci, absolvování jazykových kurzů a díky tomu 

získat uplatnění na trhu práce. V souladu OP Zaměstnanost (OPZ) a Nomenklatura územních 

statistických jednotek (NUTS II. Severozápad), jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR je tento projekt financován z Evropských sociálních fondů (ESF).

Výsledek práce: Projekt sociální retence 1R

This thesis deals with the problem of 
unemployment among specific groups of 
people in the Region Ústecký. University 

graduates is the specific group of people. 

The paper is divided into three parts. In the 

beginning part, I introduce the basic terms 

in unemployment field. The following part 
maps and analyses in details labour 
market in each year. The latter part 
compares the monitored indicators, 

calculation of the future development and 

actions recommended to improve the 

situation in the above mentioned area.   
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