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Úvod 

 
         V sou�asné dob� je zjevná tendence chápat sociáln� pedagogické d�ní 

jako výchovný nástroj �i prost�edek zvládání mnohdy protism�rných, 

nep�edpokládaných a �asto dokonce nep�edpokládatelných životních situací. Prakticky 

vzato jde o historicky a lidsky trvalé - a také �asto zt�ží zdolatelné - úsilí zvládnout 

život, ochránit �lov�ka p�ed negativními vlivy okolního sv�ta.  

 

         P�i studiu oboru sociální pedagogika považuji proto za d�ležité poznat a pochopit 

nežádoucí jevy dnešní doby p�sobící na jedince. Z  tohoto d�vodu jsem si jako téma 

bakalá�ské práce zvolil provedení rozboru jednoho z  t�chto jev� a tím 

je nezam�stnanost.   

     

         Nezastupitelnou roli cílev�domé lidské �innosti, sm��ující k vytvá�ení 

materiálních a duchovních hodnot, hraje v život� každého �lov�ka práce. Je výrazem 

sociálního postavení a osobní identity, pramenem sociálních kontakt�. Práce se stala 

místem, kde lze vést rozhovory, st�etávat se v obohacujícím procesu osobních kontakt� 

s jinými lidmi, uzavírat p�átelství. Práce tvo�í zpravidla základní jednotku �asové 

struktury dne a života v�bec, podílí se na biologicky p�irozeném i p�íjemném rytmu 

námahy a odpo�inku. Práce - a� už její povahu, nápl� �i smysluplnost chápeme jakkoli 

r�zn� �i dokonce rozporupln� - je nezastupitelnou sou�ástí plnohodnotného života 

jedince.             

 

         Již jen letmý vý�et významových podob práce pro �lov�ka ukazuje, co m�že 

znamenat nedobrovolná ztráta práce, tedy ztráta možnosti uplatnit se pracovn� 

v konkrétním zam�stnání. Význam práce pro �lov�ka tak nabývá rozm�r� tehdy, když 

jde práv� o absenci pracovního uplatn�ní.  

 

         Nezam�stnanost je obecn� považována za jeden z nevyhnutelných pr�vodních 

jev� fungování spole�enských systém�, založených na tržní ekonomice. A také jako jev 

problematický nejen z hlediska celospole�enského a makroekonomického, nýbrž 

i ze zorného úhlu individuálních osud� a osobnostního životního sm��ování.                    
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Nezam�stnanost, zejména dlouhodobá, odtrhává jedince od reality a bývá silným 

traumatizujícím zážitkem. Ztratit práci ve spole�nosti, která p�ikládá práci takový 

význam, je nep�ehlédnutelným výrazem životního selhání. Za�arovaný kruh p�í�in 

a d�sledk� nachází živnou p�du pro vznik sociáln� patologických jev�: po�ínaje 

zvýšenou závislostí na nikotinu, alkoholu nebo lécích, p�es vyšší nemocnost, toleranci 

v��i protispole�enským a kriminálním �in�m, až po posilování rodinných, rasových 

a meziskupinových konflikt�, ztráty úcty k autoritám, politické scén�, státním orgán�m.     

 

         Nezam�stnanost je tedy aktuáln� p�ítomný a pr�b�žné �ešení vyžadující fenomén 

zásadního spole�enského významu. Ovliv�uje ekonomickou situaci státu �i region�, 

celkové spole�enské klima, je jedním z nejvýznamn�jších stresor� populace. P�edevším  

ale podstatn� ovliv�uje a spoluvytvá�í individuální osudy lidí, kte�í cht�jí pracovat.    

 

         Cílem práce je popsat a obecn� charakterizovat problematiku nezam�stnanosti, 

provést klasifikaci nezam�stnanosti a poukázat na p�í�iny i d�sledky jejího výskytu. 

Dále bude p�edložen rozbor dopadu nedobrovolné ztráty zam�stnání na zdraví �lov�ka, 

spolu s teorií osobní strategie p�ekonávání d�sledk� ztráty práce. Dle mého názoru 

je k pochopení celé problematiky d�ležité znát také specifické problémy 

nezam�stnanosti ur�itých skupin a region�, jakož i úlohu a možnosti zásahu státu 

na trhu práce, což je sou�ástí a cílem záv�re�né �ásti bakalá�ské práce. 

 

         Dle popsaných témat jsem práci roz�lenil do jednotlivých kapitol a oddíl�. 

P�i zkoumání a vysv�tlování jev� souvisejících s problémem nezam�stnanosti bylo 

použito logických metod a to metody analýzy písemných materiál� a také metody 

srovnávací. Informace, použité p�i zpracování bakalá�ské práce jsem získal studiem 

informa�ních zdroj� a literatury, jejichž seznam je uveden.    
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1.  Nezam�stnanost jako nevyhnutelný, pr�vodní   

jev sou�asné spole�nosti 

 
         Úvodní kapitola si klade za cíl definovat a obecn� charakterizovat pojem 

nezam�stnanost, jakožto významný stresový faktor široké populace. V této souvislosti 

je d�ležité p�ipomenout, jaké podmínky a kritéria jsou na jednotlivce, který ztratil 

práci kladena ze strany spole�nosti, aby mu byl status nezam�stnaného p�iznán. 

Protože existuje n�kolik odlišných druh� nezam�stnanosti, následuje jejich vý�et a 

popis s d�razem na vzájemné rozdíly.  

 

 

 

1.1   Definice, charakteristika a význam fenoménu nezam�stnanosti 
 

„Každý �lov�k má právo na práci, svobodnou volbu povolání, p�im��ené 

a uspokojivé podmínky, jako i na ochranu proti zam�stnavateli“ (Všeobecná deklarace 

lidských práv Spojených národ� z 10.12. 1948, �lánek 23, odstavec 1).  

     

Pomineme-li obecn� politickou deklarativní povahu této b�žn� pošlapávané 

zásady, musíme jasn� konstatovat, že práce jakožto cílev�domá lidská �innost sm��ující 

k vytvá�ení materiálních a duchovních hodnot, hraje v život� každého �lov�ka d�ležitou 

pozici. Absurdn� mnohem významn�jší v p�ípadech, kdy jde práv� o absenci 

pracovního uplatn�ní. Jde totiž o situaci, za které si �inorodý jedinec nejnaléhav�ji 

uv�domuje hodnotu toho, co jako životn� nezastupitelné ztrácí: práci jako výraz 

uspokojení z tv�r�í �innosti a primární zdroj materiálního zabezpe�ení života.  

 

         Práce je navíc výrazem sociálního postavení a osobní identity, pramen sociálních 

kontakt�, tvo�í sociáln� orienta�ní rámec individuální sebereflexe a sebehodnocení. 

Práce je místem, kde m�žeme vést rozhovory, st�etávat se v obohacujícím procesu 

osobních kontakt� s jinými lidmi, uzavírat p�átelství. Je navíc základní jednotkou 

�asové struktury dne a života v�bec. Práce - a� už její povahu, nápl� �i smysluplnost 
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chápeme jakkoli r�zn� �i dokonce rozporupln� - je nezastupitelnou integrální sou�ástí 

plnohodnotného života jedince. 

  

Již jen letmý vý�et významových podob práce nám více než nazna�uje, 

co pro �lov�ka m�že znamenat nedobrovolná ztráta práce, tedy ztráta možnosti uplatnit 

se pracovn� v konkrétním zam�stnání. Hodnota práce svoji tak�ka existenciální funkcí 

pro identitu �lov�ka p�edznamenává za�azení ve spole�nosti a mnohé sociální kontakty. 

Práce v�azuje �lov�ka do �ádu sociálních vztah�, uspokojuje jeho pot�ebu ctižádosti, 

sebeuplatn�ní a sebeúcty. Jejich zp�etrhání v d�sledku ztráty zam�stnání m�že proto 

vést až k „vyvržení“ na okraj spole�nosti mezi ztroskotance, které nikdo nepot�ebuje. 

Tento osobnostn� jist� dezintegrující faktor je v mnoha p�ípadech násoben rostoucími 

finan�ními a existen�ními problémy. Rostoucí strach a obavy z budoucnosti m�že být 

provázen i zm�nami duševního zdraví a m�že vést k psychosomatickým potížím. Roste 

podrážd�nost, stavy deprese, nespavosti a postupné ztráty sebed�v�ry. A co je nesmírn� 

d�ležité: zejména dlouhodobá nezam�stnanost odtrhává lidi od reality a je – v naší 

kultu�e spojených nádob zam�stnání a identity jedince - silným traumatizujícím 

zážitkem.  

 

Ztratit práci ve spole�nosti, která p�ikládá práv� práci takový význam, 

je nep�ehlédnutelným faktorem životního selhání. Za�arovaný kruh p�í�in a d�sledk� 

zde nachází živnou p�du pro vznik sociáln� patologických jev�: po�ínaje zvýšenou 

závislostí na nikotinu, alkoholu �i lécích p�es vyšší nemocnost, toleranci v��i 

protispole�enským a kriminálním �in�m, až po posilování rodinných, rasových 

a meziskupinových konflikt�, ztrátu úcty k autoritám, politické scén�, státním orgán�m. 

 

Záv�ry výzkum� nezam�stnanosti ze zemí s rozvinutou ekonomikou opakovan� 

ukazují, že ztráta zam�stnání �i pouhý strach z této ztráty jsou možným zdrojem 

frustrací s vážným dopadem na duševní a t�lesné zdraví �lov�ka. Zejména dlouhodob� 

nezam�stnaný ztrácí nejsiln�jší objektivní pojítko s realitou, zmocní se ho pochybnosti 

o vlastních schopnostech, nejistota a strach z budoucnosti. Nedobrovolný odchod 

ze zam�stnání ve smyslu traumatizující události by m�l proto být podrobn� studován 

všude tam, kde se p�edpokládá vyšší míra nezam�stnanosti. Nedobrovolný odchod 

ze zam�stnání zaujímá totiž v barvité palet� životních událostí vysokou míru závažnosti, 
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která je v�tšinou takto postižených lidí prožívána jako extrémní emocionální zát�ž 

sociální izolace a uzavírání se do sebe (vyhýbání se spole�ensky úsp�šným známým).            

 

Záv�rem této obecné charakteristiky lze shrnout, že „nezam�stnanost je aktuáln� 

p�ítomný a pr�b�žné �ešení vyžadující fenomén zásadního spole�enského významu. 

Ovliv�uje ekonomickou situaci státu �i region�, celkové spole�enské klima, je jedním 

z nejvýznamn�jších stresor� populace. P�edevším  ale podstatn� ovliv�uje 

a spoluvytvá�í individuální osudy lidí,  kte�í cht�jí pracovat“ (Sekot A., 2002, s. 112).    

 

 

1.2  Klasifikace nezam�stnanosti 
 

Ne každý, kdo pracuje je zam�stnaný a na druhé stran� také ne každý, kdo 

nepracuje, je nezam�stnaný. Souvisí to s odlišením práce, p�edevším práce konané 

pro vlastní pot�šení �i v rámci domácnosti od zam�stnání poskytujícím výd�lek. 

Zam�stnání se vztahuje k práci na smluvním základ�, zahrnujícím i materiální odm�nu 

za její výkon. Toto zp�esn�ní dovoluje eliminovat z úvah o nezam�stnanosti domácí 

práce, sebezam�stnávání, vzájemnou pomoc, dobrovolnou práci pro dobro�inné ú�ely 

a další práce nevykonávané pro ekonomické cíle. Jejich ztráta nemá za d�sledek 

nezam�stnanost.   

 

Jaká kritéria tedy existují pro za�azení osob mezi nezam�stnané? I když n�kte�í 

auto�i poukazují na to, že nezam�stnanost je arbitrární a subjektivní pojem, lze najít 

obecnou shodu v t�chto základních požadavcích, kdy jde o  aktuální po�et osob: 

 

• schopných práce (v�kem, zdravotním stavem, ale i osobní situací), 

• cht�jících zam�stnání (�asto se ješt� specifikuje nyní, aktuáln�), 

• jsoucích p�es tuto snahu v daný okamžik bez zam�stnání.  

 

                 Tyto t�i požadavky jsou i obsahem definice podle Mezinárodního ú�adu práce 

v Ženev�. První podmínka eliminuje ty, kdo nemají zam�stnání, ale nejsou o n� 

ani schopni sout�žit (�asto jsou zabezpe�eni dávkami sociálního státu). Druhá eliminuje 

ty, kdo volí alternativní životní strategii (�asto jsou zabezpe�eni jinými p�íjmy - zisk, 
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renta, stipendia). Takové vymezení nezam�stnanosti se v hrubých rysech ustálilo 

již v prvních desetiletích minulého století. 

 

„Za nezam�stnané se v sou�asné dob�, podle mezinárodn� srovnatelné metodiky 

považují všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které 

v pr�b�hu referen�ního týdne soub�žn� spl�ovaly dv� podmínky: 

 

• nebyly zam�stnané, 

• byly p�ipraveny k nástupu do práce, to znamená, že b�hem referen�ního 

období byly k dispozici okamžit� nebo nejpozd�ji do 14 dn� pro výkon 

placeného zam�stnání nebo sebezam�stnání, v pr�b�hu posledních 4 týdn� 

hledaly aktivn� práci (prost�ednictvím ú�adu práce nebo soukromé 

zprost�edkovatelny práce, p�ímo v podnicích, využíváním inzerce, podnikáním 

krok� pro založení vlastní firmy, podáním žádosti o pracovní povolení a 

licence nebo jiným zp�sobem). Mezi nezam�stnané pat�í i osoby, které 

nehledají práci, protože ji již našly a jsou schopny nastoupit nejpozd�ji do 14 

dn�“ (Mareš P., 1998, s. 16). 

 

Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované na základ� 

doporu�ení Mezinárodní organizace práce. Za�azení do této kategorie nesouvisí 

s kategorií registrovaných uchaze�� o zam�stnání na ú�adech práce a ani s faktem, zda 

tyto osoby pobírají �i nepobírají p�ísp�vek v nezam�stnanosti �i jiné sociální dávky 

nebo p�ísp�vky. 

 

„Za zam�stnané se považují všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící 

na sledovaném území, které v pr�b�hu referen�ního týdne pracovaly alespo� 1 hodinu 

za mzdu, plat nebo jinou odm�nu, nebo sice nebyly v práci, ale m�ly formální vztah 

k zam�stnání; hlavním kriteriem pro za�azení mezi zam�stnané je tedy vyvíjení 

jakékoliv odm��ované pracovní aktivity. Není proto rozhodující, zda pracovní aktivita 

t�chto osob m�la trvalý, do�asný, sezónní �i p�íležitostný charakter a zda m�ly jen jedno 

nebo více soub�žných zam�stnání, nebo zda sou�asn� studovaly, pobíraly n�jaký 

d�chod a podobn�. Do kategorie zam�stnaných náležejí všichni placení zam�stnaní 

(zam�stnanci a �lenové produk�ních družstev) a všichni zam�stnaní ve vlastním 

podniku - podnikatelé a pomáhající rodinní p�íslušníci“ (Mareš P., 1998, s. 16). 
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Podle mezinárodní metodiky jsou mezi zam�stnané zahrnovány i skupiny osob: 

 

• profesionální i neprofesionální p�íslušníci armády, osoby ve výkonu civilní   

služby,  

•    osoby na mate�ské dovolené, které p�ed nástupem na ni pracovaly.  

 

Podle mezinárodní metodiky nejsou mezi zam�stnané zahrnovány: 

 

• osoby na mate�ské dovolené, které p�ed nástupem nepracovaly a osoby 

na další mate�ské (rodi�ovské) dovolené - jsou klasifikovány jako osoby 

ekonomicky neaktivní nebo nezam�stnané podle toho, zda spl�ují �i nespl�ují 

podmínky pro za�azení mezi nezam�stnané. 

 

Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované na základ� 

doporu�ení Mezinárodní organizace práce.  

 

Klasifikace nezam�stnanosti: 

 

�    frik�ní nezam�stnanost, 

�   strukturální nezam�stnanost, 

�   cyklická a sezónní nezam�stnanost, 

�   skrytá nezam�stnanost, 

�   neúplná a nepravá nezam�stnanost. 

        

         „Frik�ní nezam�stnanost - vzniká v okamžiku, kdy se p�vodn� zam�stnané osoby 

vzdaly dobrovoln� svého pracovního místa ve jménu hledání jiného pracovního místa. 

Jde o úsilí kompromisního nalézání pouze optimální podoby práce. Opatrnostní formou 

je vy�kávání lepších nabídek a spekula�ní podoba kalkuluje s možným zvýšením mzdy. 

Jedná se p�edevším o normální zm�ny zam�stnání a doba nezam�stnanosti je ve v�tšin� 

t�chto p�ípad� pro nezam�stnané osoby jen krátkou epizodou. V p�ípad� osob nov� 

vstupujících na trh práce jde o dobu, v níž nacházejí své první zam�stnání. V angli�tin� 

se tyto osoby ozna�ují jako „lidé mezi dv�ma zam�stnáními“ (people between two 

jobs), �ímž se akcentuje p�echodnost tohoto stavu, nazývaného jako „frik�ní 

nezam�stnanost“.    
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          Strukturální (a technologická) nezam�stnanost - vedle b�žné zm�ny zam�stnání, 

která je jádrem frik�ní nezam�stnanosti, ztrácí �ada pracovník� své zam�stnání i díky 

rozpadu neefektivních podnik� a institucí a díky eliminaci celých starých odv�tví 

(zárove� m�že náhle a definitivn� zmizet �ada povolání s nimi spojených) a díky 

likvidaci um�lé p�ezam�stnanosti. Lidé, kte�í se takto stávají nezam�stnanými, 

se vyzna�ují ur�itým v�kem, kvalifikací, dovednostmi, zkušenostmi, jsou r�zného 

pohlaví a mají svá bydlišt�. Jak se odv�tvov� a územn� m�ní struktura ekonomiky, 

nemusí osobní a zejména kvalifika�ní charakteristiky propoušt�ných osob odpovídat 

požadavk�m nových pracovních míst. Požadovány jsou nové profese, kvalifikace, 

dovednosti a jiná územní distribuce práce. Tak se m�ní struktura poptávky po práci, 

které se struktura její nabídky n�kdy jen obtížn� p�izp�sobuje.  

 

         Hovo�í se tedy o nezam�stnanosti strukturální jako o výsledku nerovnováhy mezi 

pracovní silou pohotovou pro práci a požadavku zam�stnavatel� po ur�itém typu práce. 

Projevuje se p�etrvávající disproporcí mezi kvalifika�ní strukturou nabídky práce 

a kvalifika�ní strukturou poptávky po ní na pracovním trhu. P�edevším pak vyšší 

nezam�stnaností osob s ur�itou kvalifikací, kterou trh v nabízeném rozsahu neabsorbuje 

a naopak vyšší poptávkou po kvalifikaci, která není na trhu práce v dostate�ném rozsahu 

nabízena.  

 

         Paradoxem strukturální nezam�stnanosti je, že do ní mohou (dlouhodob�) 

upadnout i vysoce kvalifikovaní pracovníci, jejichž kvalifikace v d�sledku zm�n výroby 

ztrácí na trhu práce smysl a není dále pot�ebná.  

 

         �ást strukturální nezam�stnanosti je dána pohybem pracovních míst mezi 

odv�tvími, kterým se musí struktura pracovní síly p�izp�sobovat (do jisté míry se kryje 

s frik�ní nezam�stnanost, zvláš� p�i malém rozsahu pohybu nebo p�i rychlém obratu 

pracovní síly mezi  odv�tvími).  Jsou-li rušena pracovní místa v n�kterém odv�tví, 

p�echází �ást pracovní síly do nových a dynami�t�ji se rozvíjejících odv�tví. Není 

to však jednoduché. Jednak mohou být tato odv�tví dislokována mimo oblast odv�tví 

útlumových, jednak mohou mít r�zné požadavky na kvalifikaci pracovník�.  

 

         Jinou �ást strukturální nezam�stnanosti tvo�í osoby ztrácející zam�stnání 

v d�sledku rušení pracovních míst a nahrazení živé práce technikou (n�kdy 
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se tato nezam�stnanost ozna�uje jako technologická). Jedná se o snížení poptávky 

po pracovní síle v  �ad� tradi�ních povolání, které ztrácejí v d�sledku automatizace 

a computerizace své p�vodní opodstatn�ní. Bývají to zejména o údržbá�ské 

a opravárenské profese.  

 

         Cyklická a sezónní nezam�stnanost - je-li nezam�stnanost d�sledkem nevyužití 

stávajících kapacit z d�vod� odbytových potíží, hovo�í se o nezam�stnanosti sezónní, 

neboli cyklické. Je to vlastn� klasický model nezam�stnanosti, charakteristický zejména 

pro devatenácté století a po�átek století dvacátého. N�kdy se také hovo�í 

o „nezam�stnanosti z nedostate�né poptávky“ (demand-deficient unemployment), což 

m�že být vykládáno prost� tak, že poptávka po práci je ve vztahu k její nabídce 

nedostate�ná, ale také obecn�ji v tom smyslu, že jde o nezam�stnanost zp�sobenou 

nedostate�nou poptávkou po zboží. Je-li cyklická nezam�stnanost pravidelná a spojená 

s p�írodním cyklem, hovo�í se o ní jako o sezónní nezam�stnanosti. Vyplývá 

z nevyváženosti pracovních p�íležitostí v d�sledku sezóny, ro�ních období �i vlivu 

po�así. V minulosti byla nap�íklad dosti rozší�ena zimní sezónní nezam�stnanost 

ve stavebnictví. Tímto druhem nezam�stnanosti mohou být ovšem postiženy i služby 

(zejména spojené s turistikou), charakteristická je i pro zem�d�lské oblasti.    

 

         Skrytá nezam�stnanost (hidden unemployment). V této souvislosti se n�kdy hovo�í 

i o takzvané „skryté pracovní síle“ (hidden labour force), �ili o fakticky 

nezam�stnaných, kte�í nejsou jako nezam�stnaní registrováni, i když zam�stnání nemají 

a p�i dostate�né nabídce by je p�ijali. Skrytá nezam�stnanost je formou nezam�stnanosti 

kdy si nezam�stnaná osoba nehledá práci a ani se jako nezam�stnaná neregistruje. 

Velkou �ást tohoto druhu nezam�stnanosti tvo�í obvykle vdané ženy a mladiství. Jde 

o osoby, které na hledání práce rezignovaly (eventuáln� proto, že unikly do jiného 

statusu - mate�ství, práce v domácnosti, studia a podobn�), nebo si práci vyhledávají 

pomocí neformálních sítí �i p�ímo u zam�stnavatel� bez registrace na pracovním ú�ad�.  

 

         Skrytá nezam�stnanost je dána i tím, že z údaj� o nezam�stnaných jsou �asto 

vy�azovány i osoby, které jsou sice neumíst�ny, ale za�azeny do r�zných program� pro 

nezam�stnané (rekvalifikace, ve�ejn� prosp�šné práce a podobn�). �asto jde svým 

rozsahem o významné po�ty osob. Podn�ty k tomu, aby se nezam�stnaní registrovali 

na pracovních ú�adech jsou totiž omezené (ani požadavek této registrace jako podmínka 
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vzniku oprávn�ní k pobírání podpory v nezam�stnanosti není ve všech zemích 

univerzální). 

  

         O skryté nezam�stnanosti se také hovo�í v p�ípad� osob s nízkou kvalifikací 

�i vysokým v�kem (nebo jiným handicapem), které z�stávají pro své charakteristiky 

neumíst�ny a jsou odsouvány mimo trh práce - pat�í sem nap�íklad p�ed�asné odchody 

do d�chodu.      

 

         Neúplná nezam�stnanost, nepravá nezam�stnanost a „job stagnation“ - vedle 

nezam�stnanosti existuje i to, co n�kte�í auto�i nazývají neúplná zam�stnanost (under 

employment). Totiž existenci pracovník�, kte�í musejí akceptovat práci na snížený 

úvazek �i práci nevyužívající pln� jejich schopnosti a kvalifikaci. Tento typ neúplné 

zam�stnanosti se paradoxn� rozši�uje jako jeden ze zp�sob�, kterými se spole�nost 

snaží �elit masové nezam�stnanosti. Nej�ast�ji jde o zkrácenou pracovní dobu �i sdílení 

pracovního místa, kdy se o jedno pracovní místo (a p�íjem z n�ho) d�lí dv� osoby. 

Specifickou formou jsou pokusy o zavedení �ty�denního pracovního týdne a snížení 

po�tu pracovních hodin - spolu s proporcionálním poklesem výd�lku. 

 

         V �ad� p�ípad� se pracovn� právní a sociáln� právní postavení osob se zkrácenou 

pracovní dobou neliší od t�ch, která jsou charakteristická pro tradi�ní formu 

zam�stnávání na plný úvazek. �ást takto zam�stnaných osob se ale ocitá bez pracovní 

ochrany a sociálního zabezpe�ení  a neúplná zam�stnanost je n�kdy chápána jako 

destrukce zam�stnaneckých práv a vnucení horších pracovních podmínek 

zam�stnanc�m ze strany zam�stnavatel�. 

 

         Práce na zkrácený pracovní úvazek a sdílení pracovního místa neznamená jen více 

umíst�ných osob, ale pro zam�stnavatele také snížení mzdových náklad� (vylou�ením 

ze sociálního pojišt�ní a eliminací zam�stnaneckých výhod). S tím souvisí i v�tší 

flexibilita (v�tší volnost propoušt�ní a najímání pracovník�) p�i organiza�ních 

a technických zm�nách“ (Mareš., 1998, s. 18-22). 

 

         Hovo�íme-li o druzích nezam�stnanosti, je nutné zmínit také i takzvanou 

„nepravou nezam�stnanost“. Jde o osoby, které jsou sice nezam�stnanými, ale ani tak 

nehledají práci, eventuáln� p�ijmout práci i odmítají. Snaží se vy�erpat v plném rozsahu 
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nárok na podporu v nezam�stnanosti. Pat�í sem i osoby, které se registrují 

jako nezam�stnaní, ale zárove� pracují nelegáln� v neformální a šedé ekonomice.  

 

         Jev, který s nezam�stnaností souvisí je takzvaný „job stagnation“. Vysoká míra 

nezam�stnanosti brzdí profesionální a prostorovou mobilitu. I lidé siln� nespokojení 

se svou prací necht�jí v dob� vysoké nezam�stnanosti riskovat problémy s hledáním 

jiného pracovního místa a setrvávají ve svém �asto frustrujícím zam�stnání.  

 

         P�i klasifikaci nezam�stnanosti bývají používány n�které z níže uvedených 

termín�, mezi n�ž pat�í: 

 

� obecná míra nezam�stnanosti, 

� registrovaná míra nezam�stnanosti, 

� specifická míra nezam�stnanosti, 

� neumíst�ní uchaze�i o zam�stnání, 

� ekonomicky neaktivní, 

� míra ekonomické aktivity, 

� míra nezam�stnanosti, 

� sebezam�stnaní. 

 

         Obecná míra nezam�stnanosti vyjad�uje podíl po�tu nezam�stnaných na celkové 

pracovní síle (v procentech), kde �itatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle 

mezinárodních definic a doporu�ení. Ukazatel je konstruován podle metodiky 

Eurostatu, vypracované na základ� doporu�ení Mezinárodní organizace práce.  

 

         Registrovaná míra nezam�stnanosti je podíl, kde v �itateli je po�et neumíst�ných 

uchaze�� o zam�stnání a ve jmenovateli pracovní síla (to je zam�stnaní + neumíst�ní 

uchaze�i). Používané údaje o zam�stnaných jsou po�ítány jako klouzavé pr�m�ry 

za posledních dvanáct m�síc�. 

 

         Specifická míra nezam�stnanosti vyjad�uje podíl po�tu ur�ité skupiny 

nezam�stnaných na shodn� vymezené pracovní síle v procentech (nap�íklad ur�itá 

v�ková skupina, stupe� vzd�lání a podobn�). 
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         Neumíst�ní uchaze�i o zam�stnání, registrovaní nezam�stnaní: podle platných 

zákon� mohou být vedeni v evidencích ú�ad� práce jako neumíst�ní uchaze�i o práci 

ob�ané trvale bydlící v p�íslušné oblasti, kte�í nejsou v pracovním nebo obdobném 

vztahu k zam�stnavateli ani nevykonávají samostatnou výd�le�nou �innost a kte�í 

požádali ú�ad práce o zprost�edkování vhodného zam�stnání. Data o neumíst�ných 

uchaze�ích se p�ebírají z databází Ministerstva práce a sociálních v�cí. 

 

         Ekonomicky neaktivní - ekonomicky neaktivní ukazatel je odhadem získaným 

z výb�rového šet�ení pracovních sil. Jsou to všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle 

bydlící na sledovaném území, které v referen�ním období nepat�ily do kategorie 

„pracovních sil“, tedy nemohou být klasifikovány jako osoby zam�stnané nebo 

nezam�stnané. Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované 

na základ� doporu�ení Mezinárodní organizace práce.  

 

         Míra ekonomické aktivity vyjad�uje podíl pracovní síly (zam�stnaných 

a nezam�stnaných) na po�tu všech osob starších patnácti let. 

 

         Míra zam�stnanosti vyjad�uje podíl po�tu zam�stnaných na po�tu všech osob 

patnáctiletých a starších. 

 

         Sebezam�stnaní, podnikatelská sféra jsou osoby klasifikované podle postavení 

v zam�stnání jako podnikatelé se zam�stnanci (zam�stnavatelé), podnikatelé 

bez zam�stnanc� a pomáhající rodinní p�íslušníci. Za osoby samostatn� výd�le�n� �inné 

lze považovat pouze ty osoby (podnikající), které nejsou registrovány v obchodním 

rejst�íku. 

 

 

1.3  P�í�iny, d�sledky a závažnost nezam�stnanosti pro spole�nost 
 

         Podoba nezam�stnanosti, stejn� jako obsah její reflexe spole�ností, se v pr�b�hu 

historie m�nily. Dle n�kterých autor� má význam hovo�it o nezam�stnanosti jen tam, 

kde jsou práce a pracovní vztahy široce založeny na konceptu zam�stnanosti a prací 

se rozumí placené zam�stnání jakožto produkt vývoje kapitalistických ekonomických 
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vztah�. Tam, kde takový koncept zam�stnanosti neexistuje, nejsou nepracující osoby 

chápány jako nezam�stnané. Tak tomu bylo po celý st�edov�k,  v jehož pr�b�hu 

se nehovo�ilo o nezam�stnaných, ale o chudých. Osoby, které by se daly z dnešního 

pohledu ozna�it jako nezam�stnané, byly chápány jako sou�ást masy chudiny. 

Pouze ti, kdo pracují za mzdu (mají sv�j p�íjem z práce), mohou svobodn� ukon�it své 

zam�stnání z vlastního rozhodnutí a mohou být také zárove� zam�stnání  zbaveni 

n�kým jiným, se mohou stát nezam�stnanými.  

 

         V tradi�ní spole�nosti produkující pro materiální spot�ebu, ani v otroká�ské 

spole�nosti, kde otroci nemohli ztratit svou práci (k níž byli naopak fyzicky nuceni), 

ani ve feudální spole�nosti, kde nevolníci byli p�ipoutáni ke svému feudálnímu pánovi 

�adou povinností, zakládajících na druhé stran� jejich nároky na ochrany z jeho strany, 

ani v centráln� plánované ekonomice není masová nezam�stnanost myslitelná. Pojem 

nezam�stnanost, jako masový fenomén je v myšlení západních spole�ností relativn� 

novým pojmem, spojeným s rozvojem tržního hospodá�ství.  

 

         Klí�ovým bodem byla v tomto ohledu pr�myslová revoluce, která: 

 

• zp�sobila, že prakticky celý p�íjem je získáván pouze na trhu práce a v�tšina 

služeb i zboží je distribuována prost�ednictvím trhu (existen�ní, fyziologická 

závislost), 

•    sou�asn� vedla k identifikaci významné a odm��ované práce s formálním   

zam�stnáním (psychologická a sociální závislost). 

 

         To m�lo za následek, že úsp�ch �i neúsp�ch na trhu práce se stal základním 

existenciálním problémem a ve vztahu k všudyp�ítomnosti trhu i problémem masovým. 

 

         K obecným rys�m dnešní nezam�stnanosti a k obecnému charakteru jejího vývoje 

pat�í zejména následující skute�nosti: 

 

- Nezam�stnanost (míra nezam�stnanosti) má  tendenci se v �ase m�nit, p�i�emž 

n�které zm�ny jsou krátkodobé (rychle se obnovuje p�vodní stav), jiné jsou 

dlouhodobého charakteru (nap�íklad velmi nízká úrove� nezam�stnanosti v 60. 

létech). 
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- Nezam�stnanost variuje zejména mezi jednotlivými fázemi ekonomického 

cyklu. Ovliv�ují ji siln� i šoky, kterým je ekonomický cyklus v dnešní dob� 

vystavován (nap�íklad ropné krize), ale i zm�ny sociálních institucí p�sobících 

na trhu práce (p�edevším systému podpor v nezam�stnanosti, kolektivního 

vyjednávání). 

- V  Evrop� se stala nezam�stnanost v  70. létech masovou s velkým podílem 

nezam�stnanosti dlouhodobé a tento stav p�etrvává. 

- V mnoha zemích vzrostla nezam�stnanost ve vztahu k nabídce a poptávce 

volných míst a je otázkou, zda se jedná o nepom�r mezi požadavky 

na strukturu a kvalitu pracovní síly (v�k, kvalifikace, speciální znalosti) 

�i pokles schopnosti efektivního vyhledávání a zprost�edkování práce. 

- Existují zna�né rozdíly v mí�e nezam�stnanosti mezi jednotlivými zem�mi 

a uvnit� každé zem� pak mezi jejími regiony. Vyšší riziko ztráty práce 

se vyskytuje t�ch oblastech, kde není rozvinut pr�mysl, nebo kde dominuje 

„starý pr�mysl“ (textil, ocelá�ství, strojírenství, dolování). 

- Jen malou �ást nezam�stnanosti bychom mohli ozna�it jako skute�n� 

dobrovolnou. 

- R�zné sociální kategorie jsou nezam�stnaností ohroženy v r�zné mí�e. Platí 

to o rozlišení podle sociodemografických charakteristik, jako je v�k (vyšší 

riziko mladých a starších osob), pohlaví (vyšší riziko žen), ale i z hlediska 

míry vzd�lání a kvalifikace (vyšší riziko málo vzd�laných a kvalifikovaných), 

�i z hlediska profesních skupin (vyšší riziko d�lník� i n�kterých konkrétních 

profesí).  

 

         V posledních n�kolika letech ovliv�uje zam�stnanost v Evrop� i v ostatních 

pr�myslov� vysp�lých zemích zejména ší�ení nových technologií, expanze sv�tového 

trhu a s tím spojený r�st významu mezinárodní konkurence. Navzdory r�stu produkce 

i životního standardu v�tšiny populace p�ibylo nezam�stnaných.  

     

„Celkov� nezam�stnanost prohlubují takové trendy jako: 

 

- úpadek pr�myslové výroby, n�kdy nazývaný p�echod k postindustriální 

spole�nosti (nezam�stnanost postihuje zejména zem� a regiony orientované 

na tradi�ní pr�myslovou výrobu), 
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- zavád�ní nových technologií které d�lají �lov�ka p�ebyte�ným nejen v p�ímé 

výrob�, ale i v jejím �ízení, administrativ� a v �ásti služeb (computerizace, 

robotizace), 

- r�st nadnárodních spole�ností, rozd�lujících zdroje z  globálních, nikoli 

národních hledisek (umož�uje nap�íklad kombinovat nízké mzdy v n�kterých 

zemích s nejvyšší technologickou produktivitou), 

- r�st nových silných národních ekonomik a jejich vstup na sv�tový trh, 

- nasycení domácího trhu zbožím dlouhodobé spot�eby, jehož výroba je d�ležitá 

pro udržení ekonomické konjunktury (automobily, televizory a podobn�) 

do té míry, že jen povzbuzení nových pot�eb m�že dát ekonomice další 

impuls“    (Mareš., 1998, s. 41-42). 

 

 

1.4   Díl�í záv�r 
 

         Z výše uvedeného vyplývá, že nezam�stnanost se v sou�asnosti stala nepochybn� 

fenoménem zásadního spole�enského významu. Ovliv�uje jak ekonomickou situaci 

státu �i region� a celkové spole�enské klima, ale stala se i jedním z nejvýznamn�jších 

stresor� populace. I když je p�í�ina vzniku nezam�stnanosti r�znorodá a a� je ta �i ona 

skupina nezam�stnaných osob klasifikována jakkoli,  vždy se odráží ve spole�nosti, 

založené na tržním hospodá�ství a centráln� plánované ekonomice. I toto je jeden 

z d�vodu, pro� je nutné výskytu nezam�stnanosti  �elit.   
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2. Rozbor dopadu nedobrovolné ztráty    

zam�stnání  na jednotlivce 

 
         Tato �ást práce se zabývá nejzávažn�jším vlivem fenoménu ztráty zam�stnání, 

kterými jsou  nepochybn� rizika a d�sledky nezam�stnanosti ve vztahu k jednotlivci, 

postiženém nedobrovolnou ztrátou práce. Zejména dlouhodob� nezam�stnané osoby   

�asto prokazateln� vykazují zhoršování zdravotního stavu, zvýšení výskytu sociáln� 

patologických jev� a celkové snížení kvality života, vedoucím až k chudob� 

a nedostatku. Tyto nep�íznivé d�sledky nezam�stnanosti popisuje mimo jiné 

i tato kapitola. V návaznosti pak zmín�ná problematika otevírá prostor pro p�ístup 

jednotlivc� a �ešení jejich potíží z  mnoha r�zných úhl� a to podle toho, jak jsou 

vnímány jednotlivými nezam�stnanými.   

 

 
2.1   Psychologie nezam�stnanosti 

 
         Psychologie nezam�stnanosti zd�raz�uje, že práce je nezastupitelným faktorem 

objektivizace osobních schopností a získávání pocitu odborné kompetence a osobní 

identity. V kontextu životní dráhy �lov�ka ur�uje práce za�átek i konec ekonomické 

aktivity, socializa�ním snažením p�edznamenává plané hodnoty a podílí na vytvá�ení 

psychické pohody, životního sebeuspokojení, úzkosti, deprese, kvality života 

�i pracovních hodnot.  

 

         I dnes stále platí, že jsou to práv� finan�ní t�žkosti, které provázejí ztrátu práce. 

I dnes je vzdor obecn� relativn� lepší materiální situaci než v minulosti nezam�stnanost 

doprovázena vykolejením ze zažitého životního rytmu st�ídání práce a odpo�inku, 

vy�azením ze spole�enského pracovního procesu a hlubokým znejist�ním životní 

perspektivy ve smyslu zkušenosti se sociální izolací, individuální závislostí a bezmocí 

v jednání. Obecn� poci�ované obavy z nezam�stnanosti pak vedou k zesílení tlaku 

na výkon zam�stnaných. 
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         Empiricky podložená data dokládají, že reakce na ztrátu zam�stnání m�že být 

velmi silná: po�ínaje psychickým šokem, pasivní rezignací, p�es obranný postoj 

až po výzvu k hledání nové práce. Neúsp�šné pokusy sehnat práci pak zpravidla vedou 

k apatii a vyvolávají negativní pocity. St�ídání nad�je a zklamání na trhu práce p�ispívá 

k emocionální labilit� a zp�sobuje deprese zejména u lidí bez perspektivy. P�itom 

se znovu potvrzuje, že práv� nekvalifikovaní lidé o práci snadn�ji p�ijdou a obtížn�ji 

ji znovu nacházejí. Nezam�stnaní poci�ují vyšší hladinu obecné psychické nepohody, 

deprese a ztráty sebeúcty. P�itom schopnost nezam�stnaného vyrovnat se se ztrátou 

práce závisí na tom, jakou hodnotu p�ipisoval ztracenému zam�stnání a jak mu byl 

oddán.  

 

         Sociologie nezam�stnaného spole�enství 

         „Naše sociologie devadesátých let se soust�edila na sociální problémy nov� 

prožívané problematiky nezam�stnanosti, stranou pozornosti však z�stával komplexní 

obraz mnohdy atomizovaného života, hodnotového sv�ta a zp�sobu uvažování 

samotných nezam�stnaných. Snad práv� proto pat�í klasická sociologická práce 

„Marienthal. Sociologie nezam�stnaného spole�enství“, vypracovaná v roce 1972 

tehdejšími p�edními sociology  ke stále nejkomplexn�jší analýze fenoménu 

nezam�stnanosti. Vzhledem k významu této práce a její b�žné nedostupnosti je na míst� 

p�ipomenout si její obsah podrobn�ji.   

 

         Kniha vyšla v roce 1972 v anglickém p�ekladu a opírá se o studii uskute�n�nou 

v roce 1930 v období ekonomické krize v malém rakouském m�ste�ku Marienthal. 

V dob� výzkumu se jednalo se o malou pr�myslovou obec v okrese Steinfeld poblíž 

Vídn�. Obec m�la 1468 obyvatel (712 muž� a 774 žen), z toho 318 mladších �trnácti 

let. O práci zde p�išli v d�sledku zrušení místní textilní továrny a p�i absenci jiných 

pracovních možností tém�� všichni obyvatelé.  

 

         Cílem výzkumu bylo získání co nep�esn�jšího obrazu sociální a psychologické 

situace komunity nezam�stnaných. P�edm�tem šet�ení nebyl tedy v tomto p�ípad� 

nezam�stnaný jedinec, nýbrž nezam�stnané spole�enství. Co se stane, když všichni 

p�íslušníci daného spole�enství p�ijdou o práci? Dochází postupn� k následnému 

zvyšování kriminality a násilí? Má dlouhodobá nezam�stnanost dopad na fyzickou 
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kondici populace? Jak p�sobí na postoje k politice a náboženství? K jakým zm�nám 

dochází uvnit� života rodin a nejbližšího okolí nezam�stnaných? 

 

         Auto�i výzkumu b�hem t�í m�síc� osobním pozorováním studovali každodenní 

život 478 rodin. K hlavním výzkumným zdroj�m pat�ily záznamové archy o form� 

podpory v nezam�stnanosti, bytových podmínkách, rodinném život�, p�ehledy o strav� 

a skladb� jídelní�ku, �asové snímky dne, ú�etní údaje místních obchod� a ve�ejných 

za�ízení. 

 

         Marienthal p�sobil v dob� výzkumu dojmem skli�ující monotonie nekone�n� se 

opakujících stereotyp� a apatie. Nejobtížn�jší zde bylo �elit stavu, který nelze zm�nit. 

P�evládal obecn� rezignovaný poklid, tu a tam projas�ovaný drobnými radostmi 

a oživovaný sentimentem vzpomínek na št�stí, pohodu a materiální zabezpe�ení 

minulosti. Ale budoucnost, by� jen v podob� díl�ích plán�, ztratila jakékoli místo 

v uvažování postižených rodin. Veškerá energie místních lidí se vy�erpávala na udržení 

zužující se oblasti pouhého existen�ního p�ežití. 

 

         K nejd�ležit�jší hypotéze Marienthálské studie pat�ilo, že prodlužovaná 

dlouhodobá nezam�stnanost vede ke stavu apatie, b�hem které jsou její ob�ti stále mén� 

schopny vzep�ít se dané situaci. Vycházelo se z obecných zkušeností s nezam�stnaností 

v Evrop�: ztráta pocitu možnosti ovládat vlastní záležitosti snižuje zásadn� míru 

zodpov�dnosti za vlastní osud a tedy i za d�sledky svého jednání.  

 

         Potvrdila se základní teze, že nezam�stnanost snižuje míru životního o�ekávání 

a aktivity, narušuje pojem �asu a vede k celkovému úpadku a apatii. Psychologicky 

deprivovaní a finan�n� zruinovaní dlouhodob� nezam�stnaní jsou vystaveni sílícím 

vliv�m izolace a opušt�nosti, beznad�ji a pasivit�, snadno také propadají výbuch�m 

hn�vu a násilí. Zhoršování místních ekonomických podmínek p�ineslo jistou „úlevu“ 

pouze t�m, kte�í žili i d�íve v t�žké životní situaci a s povd�kem p�ijali fakt, že jejich 

osud sdílí celé spole�enství.   

              

         Lidé dobrého sociálního postavení postupn� ztrácejí adapta�ní schopnosti �elit 

nové situaci. Život se hroutí, obyvatelstvo není schopno p�ekonat nesmírnou propast 

mezi prosperující minulostí a sou�asným stavem všestranného úpadku. Prvotní šok 
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se rozplývá v sílící rezignaci. N�kte�í lidé p�sobili dojmem, že jejich osud je p�edur�en 

již v minulosti  a sm��ování ke zni�ující budoucnosti jen odráží zni�ující katastrofální 

reakce. 

 

         Výzkumníci vstoupili na p�du Marienthalu jako badatelé, místo opoušt�li 

s jediným p�áním: aby se tragická p�íležitost k opakování takového šet�ení již nikdy 

neopakovala“ (Sekot A., 2003, s. 7-8, 25-26).   

 

Nezam�stnaní v o�ích ve�ejnosti       

         Být nezam�stnaným ve spole�nosti, která p�ikládá práci takový význam, znamená 

mít stigma neboli viditelné znamení svého selhání. Z toho pohledu je p�ínosné objasnit 

vztah nezam�stnaného a ve�ejnosti. Jedinci, který p�išel o práci, je ve spole�nosti 

p�i�azen ur�itý status. Je sice pod�adný, ale je s ním svázána �ada povinností 

a o�ekávání jak ze strany státní moci (zejména orgánu sociálního státu), tak ze strany 

ve�ejnosti. Nezam�stnaný v n�m není osvobozen od sociálních závazk� a o�ekává se, že 

je bude plnit bez ohledu na své finan�ní a emocionální problémy. Zárove� se od n�j 

o�ekává, že je schopen zm�nit svou situaci, jakož i snaha o tuto zm�nu. Proto je �in�n 

za svou pozici (a za to, že nem�že najít práci) odpov�dným. P�edpokládá se, že svoji 

nezam�stnanost bude považovat za nežádoucí. Jestliže práci nenachází, je považován 

za líného nebo neschopného a není s ním n�co v po�ádku.  

 

         Ve�ejnost, stejn� jako státní administrativa, o�ekávají od nezam�stnaných 

p�edevším aktivní hledání nového zam�stnání. Je zde silný spole�enský tlak na to, aby 

nezam�stnaný v�noval co nejvíce energie a �asu vyhledávání práce. A� již osobními 

návšt�vami u firem, odpovídáním na inzeráty, docházením na pracovní ú�ad, nebo 

využíváním svých sociálních sítí. Jestliže je v tomto neúsp�šný, roste jeho osobní pocit 

viny a deprese stejn� jako pocit jeho okolí, že s ním není n�co  po�ádku. V ur�itých 

regionech je situace na pracovním trhu tak nep�íznivá, že šance získat zam�stnání je pro 

n�které skupiny pracovník� velmi nízká a z hlediska jejich situace by bylo výrazem 

realismu na hledání práce rezignovat. Ve�ejné mín�ní ovšem nep�ízniv� posuzuje 

„lenivost nezam�stnaných“ a p�edpokládá, že budou hledat práci bez ohledu na možnost 

úsp�chu. Sou�asn� je ve�ejnost obvykle toho názoru, že nezam�stnaní by m�li být 

„realisti�tí“ a p�ijmout práci i za horších platových podmínek. M�li by akceptovat 
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jakoukoliv práci za jakoukoliv mzdu a dát jí p�ednost p�ed dávkami sociálního státu, 

které jdou z kapes p�i�inlivých (a zam�stnaných) poplatník�. 

 

         Dominující obraz nezam�stnaných v o�ích ve�ejnosti, �asto ješt� podporovaný 

médii, je stále moralizující. Nezam�stnaní jsou si v tomto pohledu sami vinni svými 

problémy. Je to dáno neochotou k mobilit�, neochotou p�ijmout i h��e placenou práci, 

nebo práci na zkrácený úvazek. Jsou tedy nezam�stnaní pro své nedostatky nebo málo 

prozíravosti. Nemají pot�ebnou kvalifikaci, která by jim dala na trhu práce vyšší šance 

a nejsou do jejího rozší�ení ochotni investovat peníze a �as. O práci p�išli možná i tím, 

že m�li p�ehnané mzdové požadavky a tak se jejich výrobky staly mén� schopnými 

konkurence, nebo byli mén� produktivní než jejich konkurenti. Obraz nezam�stnaných 

jako osob žijících na úkor tvrd� pracujících da�ových poplatník� a dopl�ujících 

si nelegáln� sv�j p�íjem (sociální podporu �i sociální pomoc) prací v neformální 

ekonomice je pro ve�ejnost tak stále sv�dný a rozší�ený.  

 

          Jelikož dnešní doba p�ináší oproti minulosti (t�eba od dob Marienthálské studie) 

podstatné zm�ny, je na tuto v�c užite�né pohlédnout o�ima sou�asného 

nezam�stnaného.  Léta se �íkalo, že práce je smyslem života. To jist� není pravda. Práce 

je ale k fyziologii zdravého jedince stejn� nutná jako dýchání a jiné životní funkce. 

Nemá-li n�kdo práci, zni�í mu to d�íve nebo pozd�ji duši, a protože „t�lo a duše jedno 

jest“, onemocní i somaticky.  

 

         Práci ale nelze brát jenom ze sociálního aspektu. Dnes se nechodí „do práce“, jako 

v dobách socialismu, ale chodí se „pracovat“. To je podstatný rozdíl. V prvém p�ípad�  

chodil �lov�k do práce v�tšinou proto, aby dostával plat a sociální vymoženosti. 

Na vlastní produktivit� práce a její kvalit� mnoho nezáleželo. Ve druhém p�ípad� je 

vykonaná práce prvotní, zatím co sociální aspekty jsou jejím d�sledkem - nutností 

se stalo vyd�lat nejen na sebe, ale navíc získat i ur�itou nadhodnotu, vytvá�et 

i prost�edky pro r�zná pojišt�ní, sociální dávky a jiné vymoženosti. Je ale nutné mít 

na z�eteli, že již sama absence práce zdravého a �inorodého �lov�ka ni�í. 
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Stadia nezam�stnanosti          

         V problematice psychologie nezam�stnanosti je d�ležité, kdy �lov�ka tato sociální 

„choroba“ postihne. Podle toho je schopen jí �elit. V principu je d�ležité nepodlehnout 

depresi a ne�innosti. V podstat� existují t�i rozhodující stadia nezam�stnanosti: 

 

� nezam�stnanost juvenilního v�ku, 

� nezam�stnanost v dosp�losti, 

� nezam�stnanost  pokro�ilejšího v�ku. 

          

         Nezam�stnanost juvenilního v�ku - kdy práci v�bec nedostaneme. P�esto, že máme 

plnou kvalifikaci, t�eba i vysokou školu, nemáme pot�ebnou praxi a trh práce je v našem 

oboru nasycen. V tom p�ípad� máme velkou psychickou podporu v nad�ji 

na budoucnost, kterou máme ješt� p�ed sebou. „Volný“ �as pln� využíváme. U�íme 

se další p�edm�ty a i zdarma vykonáváme n�jakou �innost, u�íme se cizím jazyk�m, 

zú�ast�ujeme se zahrani�ních, sezónních brigád jakéhokoliv druhu, jsme aktivní 

v sociálních za�ízeních a tak dále. V mládí je nep�eberná �ada takových možností, 

kterými zdravý �lov�k, pakliže prací nepohrdá, obecn� m�že jenom získávat. Navíc 

obvykle ješt� nemá rodinu, tedy nemá ani p�íliš velkou sociální odpov�dnost. 

Zahrani�ní internetové stránky z oblasti pracovní psychologie nás názorn� informují 

a sou�asn� inspirují, co m�že mladý �lov�k i v sociáln� nezávid�níhodné pozici 

pro další život získat. 

 

         Nezam�stnanost v dosp�losti - psychický dopad je zde již podstatn� nep�ízniv�jší. 

Úsp�šn� pracujeme v perspektivním zam�stnání a najednou, den ze dne, p�ijdeme 

o práci. Zde jsou hlavn� sociální d�sledky podstatn� závažn�jší. Obvykle již máme 

rodinu, d�ti, a tím i v�tší zodpov�dnost. Dopadá na nás spousta depresivních faktor�, 

jako fronty na pracovním ú�ad�, prosby o sociální dávky, skute�nost, že si nem�žeme 

tém�� nic dovolit, �asto ani �ádn� uživit rodinu. Mnoho lidí kon�í svoji faktickou 

existenci tím, že tuto situaci nezvládne. Za�nou se litovat, situaci �eší alkoholem 

a psychicky se rozpadají, což navíc rozbíjí rodinu - jejich nejd�ležit�jší zázemí.  

 

         I  zde je hlavním lé�ebným faktorem aktivita. U�ení cizích jazyk�, další 

vzd�lávání, rekvalifika�ní kurzy, nebo� žádné znalosti ješt� nikoho nepoškodily. I když 

se nakonec neuplatní, nevadí - v každém p�ípad� je tato �innost nezam�stnanému 
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ku prosp�chu. Je dobré sociáln� zapojit rodinu. Vyloženým p�ežitkem a naprostou 

ignorací zdravé emancipace se stalo tvrzení, že „zatím co muži bojují, domácí práce 

ženám se sv��ují“. Pakliže má žena lepší šance k uplatn�ní, muž se m�že klidn�  starat 

o domácnost a vychovávat d�ti, zatím co žena „loví“. V západních zemích to je 

pom�rn� �astá praxe, která vyžaduje pouze zbavit se u nás ješt� hluboce zako�en�ných 

spole�enských p�edsudk�. Muž v domácnosti je tam b�žn� vnímán. Samoz�ejm�, 

že jenom neva�í a nevysává koberce, ale dále se vzd�lává a p�ipravuje na to, aby 

p�ípadn� op�t p�evzal funkci „lovce“.   

 

         Nezam�stnanost pokro�ilejšího v�ku - je nejmén� p�íznivým stavem. Lze �íci, 

že v mnohých �innostech je v�k nad 45 let již kritický. Zhoršují se objektivní šance 

na získání ekvivalentního zam�stnání. Zam�stnavatel dává p�ednost mladším, protože 

jsou pro n�ho obvykle lacin�jší a p�izp�sobiv�jší. Psychické dopady jsou tak mnohem 

v�tší. Na druhé stran� je duševní rezistence i celková adaptabilita staršího �lov�ka již 

mnohem menší, navíc se p�idružují pro v�k b�žné choroby a jiné obtíže. Sociální 

odpov�dnost je veliká, zejména jsou-li d�ti na studiích a  životní družka t�eba nemocná, 

nebo neschopná zú�astnit se �ešení nastalé situace.  

 

         �ešením je p�edevším reálný odhad situace. Nemá cenu vy�kávat, až nás potká 

nepravd�podobná náhoda a dostaneme odpovídající práci. Op�t je nutná co nejv�tší 

pracovní aktivita, i když finan�n� t�eba neohodnocená. Je nezbytná pro naše fyzické 

i duševní zdraví. Musíme hledat své skryté vlohy a talenty, nelp�t na tom, �ím jsme byli 

a co za práci jsme vykonávali. Je lépe pozitivn� hled�t do budoucna a uvažovat, �eho 

jsme ješt� psychicky i fyzicky schopni. Z tohoto hlediska mají nap�íklad university 

t�etího v�ku neoby�ejný význam, i když nám neposkytují nezbytný krajíc. Je paradoxní, 

že práv� toto stadium, kdy již nemáme tolik obranných sil, je práv� na nich nejvíce 

závislé. Princip je nepromarnit ani jediný den, kdy m�žeme ješt� n�co pozitivního 

vykonat. Nejlépe je nepohlížet na v�ci z ryze pragmatického hlediska. Uv�domit si, 

kolikrát musel pra�lov�k vyrazit na lov, než ulovil mamuta. Radovat se z každého 

i malého úsp�chu, z každé dob�e vykonané práce, z každého dobrého skutku. Nezávid�t 

jiným jejich p�epych, vždy� i na n� m�že dojít.  

 

         Práce je jist� k životu nezbytná, ale není sama o sob� podstatou života. Ztráta 

práce v pokro�ilejším v�ku je snad osobní i sociální tragedií, ale není katastrofou. 
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Mnohem d�ležit�jší životní hodnotou je zdraví a o to je nutné v každém p�ípad� 

pe�ovat, nebo� ztratíme-li zdraví, padnou veškeré šance na další d�stojnou existenci. 

A to je pak opravdovou „katastrofou“ pro postiženého i jeho rodinu. 

 

 

2.2   Psychické a zdravotní dopady na osobnost nezam�stnaného 

 
         Pro� je vlastn� nezam�stnanost v naší kultu�e tak tíživým existenciálním zážitkem, 

to i p�i rozvinutém sociálním státu, umož�ujícím p�ežití i bez p�íjm� ze zam�stnání? 

Souvisí to s centrální rolí práce a zam�stnání v naší kultu�e. Vylou�ení ze zam�stnání 

znamená deprivaci v základních pot�ebách, které zam�stnání a práce p�ímo uspokojují, 

�i jejichž uspokojování je s nimi p�ímo spojeno. 

 

         Práce má v naší kultu�e hlubinné zakotvení a to jak v uspo�ádání spole�nosti, 

tak v psychice �lov�ka, i když není shody v tom, pro� je pro �lov�ka tak d�ležitá. 

Existuje nap�íklad názor, že práce je pouto, které nás váže k realit�. Jestliže nemáme 

povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpe�í, že nás ovládnou fantazie 

a emoce. Je však t�eba ihned poznamenat, že v naší kultu�e není d�ležitá pouhá práce, 

ale placená  práce - neboli práce v zam�stnání.  

 

Nezam�stnanost a psychické zdraví  

         „Vztahem mezi nezam�stnaností a psychickým zdravím se již v minulosti 

zabývalo n�kolik výzkum�. Bylo pozorováno, že se simultánn� se zm�nou míry 

nezam�stnanosti m�ní i míra psychických potíží (m��ených po�tem p�ijetí 

do psychiatrických lé�eben a mírou sebevražednosti). D�vodem je vyšší pr�m�rná 

úrove� nap�tí a negativních pocit� spolu s nižší úrovní osobního št�stí a životního 

uspokojení u nezam�stnaných osob. Tato psychická deprivace je obvykle vysv�tlována 

náhlým poklesem životní úrovn� a chudobou po vy�erpání nárok� na podporu z titulu 

pojišt�ní pro p�ípad nezam�stnanosti. I když všichni po ztrát� zam�stnání neupadnou 

zákonit� do chudoby (rozhodn� na manaže�i, lidé s úsporami, mladí závisející na rodin� 

a podobn�), je pro všechny nezam�stnanost d�vodem k obavám a starostem“ (Mareš., 

1998, s. 85).  
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         Finan�ní obavy nejsou ovšem jediným impulsem narušujícím psychickou 

rovnováhu nezam�stnaných. Nastupuje totiž také vliv vylou�ení �lov�ka z institucí, 

které p�es ztrátu zam�stnání v jeho život� dominovaly a s tím související rozbití navyklé 

životní rutiny. Od�íznutí od d�ív�jší organizace života a jejích pravidel, restrukturace 

�asu, ztráta �asového a sociálního horizontu, ztráta spoluú�asti na život� sousedství 

a širší obce, to vše p�sobí na psychickou rovnováhu a zdraví nezam�stnaného �lov�ka.  

 

         Mezi zp�soby, kterými m�že nezam�stnanost ovliv�ovat psychické zdraví pat�í: 

 

- finan�ní obtíže, pokles p�íjmu a finan�ní obavy, 

- zm�na spole�enského chování, omezení spole�enských kontakt� a zúžení 

sociálního prost�edí nezam�stnaných (�áste�n� proto, že nechodí 

do zam�stnání, �áste�n� také proto, že z  finan�ních d�vod� nechodí 

do spole�nosti, 

- malý prostor pro rozhodování (i když mají spoustu �asu, nemohou na svém 

život� pro nedostatek finan�ních zdroj� �asto mnoho zm�nit, 

- nedostatek p�íležitostí pro rozvíjení nových dovedností, získávání nových 

zkušeností a  využívání t�ch starých,  

- nár�st ponižující zkušeností (žádat o práci a být odmítán, být považován 

za n�koho kdo selhal, svád�t boje s nesympatickými a neosobními byrokraty), 

- pocit úzkosti z budoucnosti, 

- redukce kvality interpersonálních kontakt�. 

 

         „Stav nezam�stnanosti je také spojen s vyšší emocionální labilitou. Jsou ohroženy 

hodnoty jedince a tento ztrácí svou cenu ve vlastních o�ích, ale vnímá i ztrátu své ceny 

v o�ích ostatních. Rozvíjejí se v n�m pocity pod�adnosti, ztrácí sebed�v�ru a obecn� je 

ohrožena jeho morálka. Nezam�stnaní mají ve srovnání ze zam�stnanou populací 

tendenci být úzkostn�jší, je mezi nimi vyšší výskyt depresí, jsou nespokojen�jší, 

neuroti�t�jší a více sužováni obavami. Mívají rovn�ž snížené sebev�domí, sebeúctu 

a trpí i poruchami spánku.  

 

         Je však t�eba poznamenat, že ne vždy ústí psychické potíže, jež jsou d�sledkem 

nezam�stnanosti v psychickou poruchu. Tak se stává nejspíše tam, kde jsou pro takovou 
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poruchu osobní p�edpoklady (d�di�nost, organická vada). �asto je psychická porucha 

spíše p�í�inou než d�sledkem nezam�stnanosti“ (Mareš., 1998, s. 85-86). 

 

Nezam�stnanost a fyzické zdraví          

         „Pokud se tý�e vztahu nezam�stnanosti a fyzického zdraví �lov�ka, již výzkumy 

provád�né ve t�icátých letech minulého století nazna�ily souvislost mezi 

nezam�stnaností a zhoršujícím se zdravotním stavem populace. Tehdy se pozornost 

soust�e	ovala zejména na takové fenomény, jako byla nevyvážená strava, podvýživa 

a nemoci s nimi spojené. Nezam�stnanost p�ivád�la ve t�icátých letech minulého století 

rodiny do stavu absolutní chudoby a byla spojena se strádáním, p�i které nedostatek 

nejen ošacení, ale i jídla byl spíše pravidlem než výjimkou. Dnešní sociální stát kryje 

životní minimum p�eci jen lépe, proto i d�sledky nezam�stnanosti jsou nyní na zdraví 

nezam�stnaných osob mén� nep�íznivé než v minulosti. Navíc došlo k p�esunu 

od výskytu nemocí spojených s nedostate�nou výživou �i s její nevhodnou strukturou 

k výskytu nemocí spojených se stresem“ (Mareš., 1998, s. 86).  

 

         N�které studie se zabývaly i analýzou dlouhodobých trend� v úmrtnosti 

a nemocnosti v souvislosti s trendy nezam�stnanosti, což nebývá metodologicky p�íliš 

p�esv�d�ivé - nelze totiž prokázat,  že jde skute�n� o kauzální stav a nikoliv o �asovou 

koexistenci jev�. Existují však ale i studie, provedené p�ímo v nezam�stnané populaci. 

T�mito studiemi byl mezi nezam�stnanými doložen nap�íklad vyšší výskyt nemocí 

dýchacích ústrojí, plicních a ischemických srde�ních potíží. 

 

         Problém vztahu mezi nezam�stnaností a fyzickým zdravím má, podle 

nejrozší�en�jších dnešních názor�, spole�ného jmenovatele ve stresu. Tento atakuje 

jak kardiovaskulární, tak i imunitní systém �lov�ka. Ke stresu, kterým je ztráta 

zam�stnání provázena, se �asto p�idávají další zesilující faktory, jako je kou�ení, 

požívání alkoholu, lék� a drog.  

 

         Ze studií rovn�ž vyplynulo, že vrchol výskytu kardiovaskulárních onemocn�ní 

se za vrcholem nezam�stnanosti pravideln� opož	oval, což m�že mít dvojí interpretaci: 

bu	 je výskyt t�chto potíží v�tší v dob� ekonomické konjunktury, nebo jde o opožd�ný 

dozvuk ekonomických problém�, kdy zmín�ná onemocn�ní pot�ebují ur�itý �as k tomu, 

aby se rozvinula. Z tohoto hlediska by nezam�stnanost m�la nejen p�ímý vliv na stav 
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zdraví populace (jako v p�ípad� psychického zdraví), ale jevila by se i jako impuls 

vzniku dlouhotrvajících proces� vedoucí k chronickým zdravotním potížím. 

 

 

2.3   Vliv nezam�stnanosti na vznik sociáln� patologických jev� 

 
         Existuje �ada studií na téma nezam�stnanost a sebevražda. Nezam�stnanost 

se prokazateln� pojí s  vyšším výskytem sebevražednosti i nedokonaných 

demonstrativních sebevražd. Zejména nedokonané sebevraždy jsou výrazem 

psychických potíží. Jde o pokus použít extrémního zp�sobu komunikace v situaci, v níž 

podle názoru jedince jiné zp�soby jak sd�lit své potíže ostatním selhaly. Nedokonaná 

sebevražda je komentována také jako „k�ik o pomoc“. Bylo také vysloveno podez�ení, 

že u dokonaných sebevražd jde na rozdíl od sebevražd nedokonaných o opa�ný kauzální 

�et�zec: že totiž nikoliv nezam�stnanost vede k vyšší frekvenci sebevražd, ale že naopak 

predispozice osob náchylných k sebevražd� vedou k tomu, že jsou mezi 

nezam�stnanými více zastoupeny. 

 

         Masová nezam�stnanost dopadá negativn� nejen na jedince, ale má nežádoucí 

d�sledky i pro spole�nost. Strach z nezam�stnanosti je z�ejmý v pozadí �ady rasových 

a meziskupinových konflikt�. Souvislost mezi periodickými výtržnostmi a drancováním 

na jedné stran� a nezam�stnaností na stran� druhé konstatuje �ada autor�. Výzkumy 

provád�né ve Velké Británii ukázaly, že d�lníci z odv�tví a z území, kde dochází 

k velkému pohybu na trhu pracovních sil, jsou náchyln�jší k sociáln� infantilnímu 

jednání. Mají sklon nakupovat zbyte�né v�ci, pat�í k militantním fotbalovým 

fanoušk�m. Zabývají se „nepodstatnými v�cmi“ práv� proto, že se jim vymkly z rukou 

„v�ci podstatné“ - zejména zam�stnání a že nemohou v tomto bod� sv�j osud ovlivnit.  

 

         Existuje i souvislost mezi zvýšenou mírou nezam�stnanosti a mírou kriminality, 

stejn� jako vyšší výskyt delikventního chování mezi nezam�stnanými. Platí to p�evážn� 

pro mladé nezam�stnané a v souvislosti s dlouhodobou nezam�stnaností. Konstatuje se 

však, že toto zvýšené násilí se �asto nezam��uje proti hlavnímu proudu spole�nosti, ale 

vybíjí se uvnit� komunity nezam�stnaných a chudých. Je ovšem eruptivní, je latentn� 

p�ítomno a schopno ohrozit i „spo�ádanou spole�nost“, jak to nazna�ují nap�íklad 
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periodické výtržnosti deprivovaných etnických skupin ve velkých m�stech Velké 

Británie a USA.  

 

 

2.4   Osobní strategie p�ekonávání d�sledk� ztráty práce          
 

         Ovliv�uje-li nezam�stnanost zásadním zp�sobem spole�enské instituce, 

spole�enské procesy a postavení jedinc�, ovliv�uje nepochybn� také jejich sociální 

jednání. M�ní-li ztráta zam�stnání status �lov�ka a jeho role, vytvá�í pro n�j anomickou 

situaci a jeho reakce na ni. V tomto ohledu je nezam�stnanost též p�edm�tem 

promyšlených i intuitivních životních strategií jak nezam�stnaných osob, tak i osob 

nezam�stnaností ohrožených. Obsah t�chto strategií je u nezam�stnaných ovlivn�n 

jednak kulturn�, jednak dobou trvání jejich nezam�stnanosti. Délka nezam�stnanosti 

hraje významnou roli již z toho d�vodu, že prodlužováním její délky dochází u v�tšiny 

nezam�stnaných k prohlubování potíží a jejich situace nabývá povahy „normálního 

stavu“. To m�ní povahu reakce na situaci, v níž se ocitli a tato zm�na nachází výraz 

i ve zm�nách životních strategií nezam�stnaných. 

 

T�i základní typy strategií nezam�stnaných:  

 

• strategie spojené s hledáním zam�stnání, 

• strategie související s  p�ežitím v nových podmínkách (alternativní prost�edky 

živobytí), 

• strategie zam��ené na p�ekonávání stigmatu nezam�stnanosti. 

 

          Nezam�stnanost není rozhodn� vítaným stavem a proto se z ní lidé snaží rychle 

vyprostit. Jestliže se jim to neda�í, snaží se v nové situaci nejen p�ežít, ale i žít. Musí 

p�edevším najít alternativní prost�edky ke mzd� ze zam�stnání. R�znou m�rou se 

p�itom spoléhají bu	 na systém sociálního státu a na aktivitu jiných subjekt�, nebo 

na aktivitu svou vlastní. Navíc se v této situaci musí vyrovnat i s inferioritou svého 

sociálního statusu a se vztahem, který k nezam�stnaným zaujímá zna�ná �ást majoritní 

populace. 
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          Možné strategie v dlouhodobé nezam�stnanosti mohou spo�ívat ve: 

 

� zdržování se spot�eby, 

� postupné adaptaci na tuto situaci,  

� hledáním aktivního východiska z této situace, 

� setrvání na pokusech za�adit se do hlavního proudu spole�nosti, 

� rezignaci, upadaní do sociální izolace a apatie. 

  

         Zdržování se spot�eby. Toto �ešení ovšem p�i nezm�n�ných pot�ebách vede 

frustraci z neuspokojení pot�eb, v�etn� p�ínosu této frustrace do rodiny, do blízkého 

sociálního okolí �i v��i spole�nosti jako celku. Nezam�stnaní mohou organizovan� 

revoltovat proti svému osudu, mohou ventilovat svoji frustraci a akumulované 

nep�átelství k majoritní populaci v periodických násilnostech, výtržnostech 

a drancování, nebo ji transformovat do r�zných forem sociáln� patologického �i 

sociáln� infantilního jednání.  

 

         Postupná adaptace na tuto situaci z�eknutím se p�vodního rozsahu pot�eb - je 

obranou p�ed frustrací z marných pokus� vymanit se z této fatální situace a vrátit se 

do hlavního proudu spole�nosti. 

 

         Hledání aktivního východiska z této situace konformními a nekonformními 

zp�soby. Nalezení alternativního zp�sobu uspokojování (stejného rozsahu) pot�eb 

legálními �i nelegálními prost�edky p�edstavuje adaptaci bez z�eknutí se p�vodního 

rozsahu pot�eb a redukce spot�eby. 

 

         Setrvání na pokusech za�adit se do hlavního proudu spole�nosti m�že vést až 

k op�tovnému nalezení nového zam�stnání na formálním (oficiálním) trhu práce. 

P�i nezdaru m�že mít toto úsilí podobu zachování rituál� potvrzujících status 

nezam�stnaného (nap�íklad docházení na ú�ad práce), jejichž smysl se již vytratil (ani 

nezam�stnaný, ani ú�ad již v návrat do zam�stnání již p�íliš nev��í). 

 

         Rezignace, upadání do sociální izolace a apatie vede k rozkladu tradi�ních 

institucí jako jsou manželství a rodina. 
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         Tyto strategie se mohou prolínat a zastupovat. Existují t�i základní platformy, 

na kterých se zmín�né strategie p�edevším odvíjejí. Jsou to: 

 

• Sociální stát. 

• Sociální sít�  (zejména rodinné, ale i sousedské a charitativní). 

• Neformální ekonomika. 

 

         �ada studií poukazuje na to, že obecn� rozší�ená p�edstava o d�sledcích 

nezam�stnanosti na jedince je jen rámcových schématem a že konkrétní p�ípad 

nezam�stnanosti je individuáln� modifikován životními strategiemi �lov�ka p�ed 

i v pr�b�hu nezam�stnanosti. Nezam�stnaní totiž nep�edstavují nediferencovanou masu. 

I p�es n�které obecn� sdílené postoje, reakce, aktivity a spole�né rysy zp�sobu života se 

odlišují zejména r�znými životními strategiemi, které volí ve své nezávid�níhodné 

situaci a které tak spoluvytvá�ejí specifické kultury nezam�stnaných.  

 

         Na jedné stran� je zde skupina osob, pro které je ztráta zam�stnání analogická 

ke zhroucení sv�tového �ádu a zcela ochromuje jejich osobnost a aktivitu. Tyto osoby 

nemyslí na nic jiného, než na op�tovné získání zam�stnání a tomuto cíli v�nují veškerý 

sv�j �as. Život bez zam�stnání prožívají jako život jenž ztratil smysl. Cítí pln� své 

stigma a ponížení, aktivity volného �asu jsou pro n� nesmyslné. Pokud nehledají práci, 

zabíjejí �as. Permanentn� unaveni a stresování se cítí jak svou situací obecn�, tak 

i nutností styku se svým okolím, zejména s institucemi sociálního státu, na nichž také 

závisí vyplácení podpor v nezam�stnanosti. Pohybují se v sociální izolaci v rodin� 

i mimo ni. Celá jejich situace pak vede k ur�itému fatalismu vyplývajícímu z pocitu 

bezmocnosti tvá�í v tvá� neosobním silám, ovládajícím jejich osud a vymykajícím se 

jejich kontrole. Takový stav zp�tn� snižuje jejich šance na trhu práce a vede 

i k obecn�jší životní pasivit�. 

 

         Jiná skupina osob nepoci�uje nezam�stnanost jako nep�íjemnou v�c. Sv�t pro n� 

z�stává normální a �asto se vyjad�ují v tom smyslu, že mají více aktivit, než když byli 

zam�stnáni. Reakce t�chto osob na nezam�stnanost je mén� emocionální. Velkou �ást 

svého �asu tráví svými zálibami a oce�ují pozitivn� �as, který mohou v�novat své 

rodin� a d�tem. Žít z podpory je pro n� sice komplikací, ne však tak stigmatizující jako 

v p�edchozím p�ípad�. Tento postoj m�že mít i charakter pozitivní akceptace 
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nezam�stnanosti jako možnosti p�ehodnotit a p�eorganizovat v klidu sv�j život a dát mu 

jiný sm�r.  

 

„Typologie reakcí na stav dlouhodobé nezam�stnanosti:   

 

� konformisté, 

� ritualisté, 

� osoby snažící se o únik z reality, 

� podnikaví, 

� kalkulující, 

� autonomní. 

          

         Konformisté,  kte�í pokra�ují v hledání placeného zam�stnání ve snaze o zajišt�ní 

odpovídající životní úrovn� obecn� akceptovatelnými zp�soby. Jsou to klienti 

pracovních ú�ad�, návšt�vníci rekvalifika�ních kurs�, jen výjime�n� pracující v šedé 

ekonomice. Jde o osoby nezneužívající systém sociálních podpor.  

 

         Ritualisté, kte�í se již vzdali nad�je na získání práce a na vyšší úrove� spot�eby, 

ale ze setrva�nosti se ješt� drží (jako konformisté) zvyklostí a respektují roli 

nezam�stnaného i s tím, že nadále dodržují rituály spojené s hledáním práce (zejména 

ty formální, jako je docházení na ú�ad práce). V šedé ekonomice pracují rovn�ž z�ídka 

a ani oni nezneužívají systém sociálních podpor. 

 

         Snažící se o únik z reality, kte�í již rezignovali na práci i vyšší úrove� spot�eby 

a nejen p�estali práci reáln� hledat, ale p�estali i s rituály spojené s tímto hledáním. Ani 

tyto osoby nepracují v šedé ekonomice a nesnaží se zneužívat systém sociálních podpor. 

Žijí v uzav�eném sv�t�, �asto s alkoholem nebo drogou. 

 

         Podnikaví, jejichž cílem z�stává nadále práce a vyšší úrove� spot�eby, ale kte�í se 

pokoušejí, na rozdíl od p�edchozích typ�, dosáhnout svých cíl� v neformální 

ekonomice. �asto zde dosahují vyšších p�íjm� než v regulérním zam�stnání. 

 

         Kalkulující, kte�í se jen z�ídka snaží získat zam�stnání oficiálními zp�soby, nebo� 

jejich cílem není zam�stnání v daném okamžiku získat. Svoji životní úrove� se nesnaží 
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udržet prací v neformální ekonomice (jako podnikaví), ale kalkulací se systémem 

r�zných sociálních podpor a jiných alternativních p�íjm�, jejichž pramenem je obvykle 

sociální stát. Nemusí jít vždy o zneužívání, ale spíše o dovedné využívání všech 

možností, jejich optimální kombinací a na�asováním. 

 

         Autonomní, jejichž cílem není ani zam�stnání (alespo� v�tšinou), ani vyšší úrove� 

spot�eby. Na rozdíl od všech p�edchozích typ� nejsou již upsáni hodnotám majoritní 

populace (st�ední t�ídy) a �asto ani etice práce. Zam�stnání nehledají, nebo� cht�jí 

prostor pro vlastní �innosti. Nejde jen o bohémy, bezdomovce, ale i o r�zné 

nekonformní osoby v�nující se dobrovolné práci, studiu, �i žijící v r�zných komunitách. 

Obecn� vzato p�izp�sobují tito lidé své pot�eby omezeným finan�ním možnostem 

a proto jim posta�ují i nízké �ástky získávané systémem sociálních podpor. Pokud 

pot�ebují další finance, p�ijímají spíše jednorázové práce než zam�stnání“ (Mareš., 

1998, s. 107-108).  

 

         Toto schéma by se dalo aplikovat již na výsledky studie v Marienthalu. Ta se totiž 

také pokusila vymezit typy adaptace osob, které ztratily práci. Ti, kdo jsou ve studii 

v Marienthalu ozna�ováni jako nesklí�ení a nezlomení by mohli být klasifikováni jako 

konformisté �i podnikaví. Ti, kdo jsou ozna�ováni jako rezignovaní, bez nad�je 

a apati�tí, mohou být ozna�eni jako hledající únik z reality a ritualisté. Jak autonomní, 

tak kalkulující nemohli být v Marienthalu objeveni. Tyto typy jsou totiž produkty 

silného povále�ného sociálního státu. Jedná se o nové typy kultur nezam�stnaných, 

v nichž je podpora v nezam�stnanosti chápána jako dostate�ný p�íjem nebo v nichž je 

adaptace založena na kalkulaci s využíváním systému sociálních podpor.   

 

         Zvláštní místo v životních strategiích mají ty, které jsou zam��eny na hledání 

nového zam�stnání. Toto je hledáno obvykle p�ímými osobnímu i písemnými kontakty 

u zam�stnavatel�, registrací na pracovních ú�adech a ve zprost�edkovatelnách práce. 

�asto je však hledáno i prost�ednictvím neformálních sociálních sítí. P�ímé kontakty 

osob hledajících práci s potencionálními zam�stnavateli mají dlouhou tradici. 

P�edstavovaly vlastn� první masový zp�sob najímání pracovní síly. 
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Zp�soby možného �ešení nezam�stnanosti 

         Expanze státních služeb pro nezam�stnané vede mnoho osob k registraci 

na pracovních ú�adech a zprost�edkovatelnách práce, což je dáno i vázaností výplaty 

dávek v nezam�stnanosti na tuto registraci. N�které osoby ovšem odmítají myšlenku 

registrace, nebo� cht�jí být svobodné a nezávislé na oficiálních organizacích. 

Na pracovních ú�adech se cítí stísn�n� a nervózn�, nebo� pro n� p�edstavují nejen 

nep�íjemnou byrokracii, ale i zdroj stigmatizace a sílu, snažící se omezit jejich 

autonomii. Ve skute�nosti se p�íliš nemýlí, nebo� tyto organizace p�edstavují skute�n� 

�ást mašinérie, jejíž prost�ednictvím stát realizuje nejen svou politiku zam�stnanosti, ale 

i sociální kontrolu nezam�stnaných. 

 

         Pom�r mezi nezam�stnanými a pracovními ú�ady �i zprost�edkovatelnami práce je 

dán i zp�sobem, jakým jejich pracovníci chápu svoji práci. Stává se totiž, že n�kte�í 

pracovníci t�chto ú�ad� jsou až p�íliš ovlivn�ni negativními názory na nezam�stnané, 

p�evládajícími v zam�stnané ve�ejnosti. �ada osob se proto kontaktu s t�mito 

odcizenými prost�edníky autority státu co nejvíce vyhýbá. Na druhé stran� �ada osob 

(�asto jde spíše o ženy než o muže) považuje svou registraci na pracovním ú�ad� 

za jediný adekvátní zp�sob hledání zam�stnání. Cesta na pracovní ú�ad jako 

manifestace snahy najít práci je pro n� i pro jejich sociální okolí také legitimizací 

statusu nezam�stnaného.  

 

          Pro toho nezam�stnaného, který se v dnešní dob� rozhodne pro strategii aktivního 

hledání nové práce jsou odborníky vypracovány a doporu�ovány n�které možnosti. 

Tyto zájemc�m popisují, kam se obracet a jakým zp�sobem, v�etn� výhod a nevýhod 

uvedených postup�. Možností jak se nabídnout existuje mnoho. Ne všechny jsou však 

využívány ve stejné mí�e a ne všem je d�v��ováno stejn�. Pro ilustraci jsou níže 

uvedeny n�které z nich:  

 

� personální agentura, 

� inzerát v tisku, 

� internet, 

� možnost „nabídnout se p�ímo“, 

� inzerát v tisku. 
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         Personální agentury - p�estože �ada lidí má k personálním agenturám ned�v�ru, 

není dobré je opomíjet. �ada firem totiž využívá jen jejich služeb a o nabídce n�kterých 

spole�ností se tedy nem�žete dozv�d�t jinak než prost�ednictvím agentury. Služby 

personálních agentur jsou bezplatné, je zapot�ebí vyplnit dotazník s požadavky a dodat 

životopis. Pokud se n�kdo u agentury zaregistruje a poskytne jí své osobní údaje, m�l 

by písemn� souhlasit s jejich uchováním. Zaregistrovat se je možné osobn� nebo 

prost�ednictvím internetu (na p�íslušných webových stránkách lze vyplnit dotazník 

a p�ipojit životopis). Po registraci si agentura uchaze�e o zam�stnání zapíše do své 

databáze a objeví-li se místo odpovídající požadavk�m a schopnostem uchaze�e, 

kterého také kontaktuje.  

 

         Personální agentury jsou jen prost�edníkem mezi potenciálním zam�stnavatelem 

a uchaze�i o zam�stnání, kone�ný výb�r v�tšinou provádí zam�stnavatel sám. Uchaze� 

o zam�stnání tedy m�že po�ítat s více koly p�ijímacích pohovor�, konzultant personální 

agentury provádí jen p�edvýb�r. Na žádost zam�stnavatele m�že agentura uchaze�e 

podrobit jazykovým, psychologickým �i jiným test�m ov��ujícím jeho schopnosti 

a dovednosti. 

 

         Výhody: n�které spole�nosti vybírají zam�stnance jen prost�ednictvím 

personálních agentur, jestliže tedy n�kdo opomene p�i hledání práce agenturu, m�že 

opomenout i volná místa n�kterých zajímavých spole�ností. Navíc, na n�které pozice 

nemusí agentura vypisovat inzeráty a oslovuje jen uchaze�e z vlastní databáze. 

Nevýhody: jednání s agenturou se m�že zdát zdlouhav�jší, nebo� sama plní jen funkci 

prost�edníka. Lidé se mnohdy cítí podvedeni, pokud jim po registraci není žádné místo 

nabídnuto a po odpov�di na inzerát se nedo�kají žádné reakce. Mnohdy to ale bývá 

zp�sobeno p�ílišným množstvím došlých životopis�. Proto je dobré neváhat a svého 

konzultanta telefonicky �i osobn� kontaktovat. 

 

         Inzerát v tisku - je dalším ze zp�sob�, jak hledat práci. Podle pr�zkum� nemá 

p�evažující �ást obyvatelstva tém�� žádné zkušenosti s inzertním hledáním práce. T�ch, 

kte�í n�kdy podali inzerát je �tvrtina. Na podání inzerátu nelze rozhodn� spoléhat jako 

na jedinou možnost. Šance, že si zam�stnavatel najde doty�ného p�es inzerát je malá.  
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         Internet - zviditelnit se lze i prost�ednictvím internetu. Na v�tšin� server� existuje 

možnost vytvo�it si sv�j profesní profil, kde se dá p�edstavit prost�ednictvím 

dosaženého vzd�lání, svých pracovních zkušeností, jazykových znalostí. Šance, že se 

potenciální zam�stnavatel ozve je mnohem v�tší, nebo� vyhledávání životopis� není 

zdaleka tak pracné jako je tomu v p�ípad� prohledávání inzerát�. Velmi úsp�šní budou 

ti, po jejichž profesi je poptávka. 

 

         Nabídnout se p�ímo - firm� �i instituci, ve které touží nezam�stnaný jedinec 

pracovat je další možností. A to i p�esto, že v ní nehledají nové zam�stnance. Jsou dv� 

možnosti, bu	 sv�j profesní profil doru�it osobn�, nebo je poslat poštou �i emailem. 

V obou p�ípadech je však dobré p�edem zatelefonovat a zjistit, komu je nejlepší svou 

nabídku zaslat �i koho navštívit a o svých šancích na p�ijetí pohovo�it. Tak se dá 

zabránit situaci, že životopis skon�í na stole �i v emailové schránce n�koho 

nepovolaného. Nepoda�í-li se místo získat hned, není t�eba se vzdávat, nebo� p�íležitost 

m�že p�ijít i pozd�ji. Zajímavé jsou výsledky pr�zkumu, podle nich zkoušelo oslovit 

vytipovanou spole�nost prost�ednictvím korespondence tém�� 30% dotazovaných, jako 

dobrou metodu tento zp�sob ohodnotilo jen 9%. Povzbudiv�ji dopadly osobní návšt�vy 

firem. Tímto zp�sobem hledalo práci 56% dotazovaných a 34% bylo s výsledky 

spokojeno.   

         Výhody: podává-li se inzerát v novinách nebo zanechává-li se  profesní profil 

na internetu, není t�eba vyvíjet mnoho aktivity, sta�í jen inzerát �i životopis vytvo�it tak, 

aby se uchaze� o práci prodal tím nejlepším zp�sobem.  Navštíví-li firmu osobn�, ví 

tém�� okamžit�, na �em je. Nevýhody: Pokud není doty�ný p�íliš úzkostlivý a neodradí 

ho možné neúsp�chy, nejsou žádné. 

 

         Ú�ad práce - ú�ad práce nemá jako zprost�edkovatel zam�stnání p�íliš dobrou 

pov�st. I když by m�l fungovat jako instituce nabízející volná místa, realita je pon�kud 

jiná. Ú�ad práce pomáhá najít práci jak registrovaným uchaze��m o práci, 

nezam�stnaným, tak lidem, kte�í pracují a zajímá je nabídka práce v daném regionu. 

Lidem zastupujícím první �i druhou skupinu se však m�že se stát, že za n�kolik m�síc� 

nedostanou ani jednu odpovídající nabídku práce. Po�et volných míst je totiž mnohem 

v�tší než nabídka ú�ad� práce. N�které profese se nemusí v nabídce ú�adu práce objevit 

po n�kolik m�síc� a není tedy dobré spokojovat se jen s tímto informa�ním zdrojem.  
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         Prost�ednictvím ú�adu práce hledají zam�stnavatelé p�edevším uchaze�e 

o d�lnické profese a st�ední administrativní pozice. Vyšší pozice v nabídce ú�adu práce 

v�tšinou nelze nalézt. Problémem bývá i skute�nost, že ne vždy je nabídka práce 

aktuální, nebo� zam�stnavatelé n�kdy opomíjejí ú�adu nahlásit, že volné místo je již 

obsazeno. P�i ú�adech práce fungují Informa�ní a poradenská st�ediska, která pomáhají 

s volbou zam�stnání, informují o možnostech rekvalifikace �i organizují Jobkluby 

pomáhající nezam�stnaným zvolit správnou taktiku p�i hledání zam�stnání. 

 

         Výhody: pokud je jako uchaze� o zam�stnání evidován, získává podporu 

v nezam�stnanosti a je za n�j hrazeno zdravotní pojišt�ní. Nevýhody: Nabídka ú�ad� 

práce nebývá vždy nejaktuáln�jší, p�evažují v ní p�edevším d�lnické, �emeslnické 

a administrativní pozice. 

 

 

2.5  Díl�í záv�r 
 

         Jestliže nezam�stnanost ovliv�uje ekonomickou situaci stát� a region�, jde 

p�irozen� o vážné d�sledky. Nejvyšší negativní dopad je ale bezesporu její vliv 

na jednotlivce. Krom� zmín�ných jev�, jako je zvýšený výskyt sociáln� patologických 

jev�, po�ínaje závislostí na nikotinu, alkoholu nebo lécích, u dlouhodob� 

nezam�stnaných osob zhoršení zdravotního stavu, toleranci v��i protispole�enským 

a kriminálním �in�m, ve zvýšené mí�e vyskytující se  rodinné a meziskupinových 

konflikty, nebo t�eba i ztráta úcty ke státním orgán�m, které nezam�stnaná osoba 

�asto viní ze své situace.     

 

         �ešení d�sledk� nezam�stnanosti pro �lov�ka jako jednotlivce je tedy  jeden 

z hlavních d�vod�,  pro� musí spole�nost problému nezam�stnanosti vzdorovat. Ve své 

podstat� se totiž jedná o moráln� motivovaný princip solidarity s t�mi, kte�í jsou v tísni 

a sami si ze své situace nedovedou pomoci. 
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3.    Specifika nezam�stnanosti v �eské republice 
 
         Záv�re�ná kapitola je zam��ena na �eskou republiku. Charakterizuje vývoj 

nezam�stnanosti, její srovnání v rámci další stát� Evropy, jakož i specifické problémy 

našeho státu v této oblasti za posledních n�kolik let s d�razem na jednotlivé regiony. 

Dále jsou nastín�ny možnosti a zp�soby boje s nezam�stnaností ze strany státu.  

 

 

 

3.1   Charakteristika a specifické problémy nezam�stnanosti v  

        �eské republice 
 

         Nezam�stnanost obecn� pat�í bezesporu k nejvýznamn�jším jev�m a zárove� 

problém�m moderního sv�ta, což se týká bezprost�edn� i �eské republiky. Pokud jde o 

samotnou nezam�stnanost, �eská republika p�edstavuje v mnoha ohledech velmi 

specifický p�ípad. Nejen mezi evropskými postkomunistickými státy, ale i v rámci 

celého evropského kontinentu a také v porovnání s mimoevropskými státy pat�ila �eská 

republika po v�tší �ást 90. let 20. století k zemím s výjime�n� nízkou mírou 

nezam�stnanosti. 

 

         P�ed rokem 1990 nedobrovolná nezam�stnanost jako sociáln�ekonomický 

fenomén v�bec neexistovala, protože stát v tehdy ješt� �eskoslovenské centráln� �ízené 

ekonomice bez ohledu na neefektivitu tohoto p�ístupu zajiš�oval plnou zam�stnanost 

celé populace v ekonomicky aktivním v�ku, což m�lo p�edstavovat napl�ování 

zákonem deklarovaného „práva na práci“, které bylo nejen politickou proklamací, ale 

zárove� tvo�ilo jeden ze základních prvk� sociální politiky státu s tím, že dobrovolnou 

nezam�stnanost státní moc netrp�la a postihovala ji jako trestný �in p�íživnictví. �eská 

spole�nost tak s výjimkou nejstarší generace, která p�ímo zažila ješt� éru p�edvále�ného 

�eskoslovenska a zejména období velké hospodá�ské krize 30. let, nem�la na po�átku 

transformace žádnou vlastní zkušenost s nezam�stnaností a nezam�stnanými.  

 

 



 38 

Vývoj nezam�stnanosti �eské republiky         

         Na po�átku transformace byla tedy nezam�stnanost v  �eské republice prakticky 

neznámým jevem. V prosinci 1990 �inila míra nezam�stnanosti 0,73%, o rok pozd�ji 

však již dosáhla 4,1%. V letech 1992 - 1996 se pak míra registrované nezam�stnanosti 

ustálila v intervalu 3 - 4% a byla tedy stále velmi nízká. V tomto období faktické 

absence restrukturalizace ekonomiky, dosahovala míra nezam�stnanosti velmi nízké 

úrovn� �áste�n� um�le, �áste�n� i díky absorp�ní schopnosti rostoucího terciárního 

sektoru.  

 

         Zlom nastal v období recese v roce 1997, kdy za�ala míra nezam�stnanosti r�st, 

a to až na hodnotu 9,8% v lednu 2000 (508,5 tis. registrovaných nezam�stnaných). Poté 

došlo v souvislosti s hospodá�ským oživením k mírnému poklesu nezam�stnanosti 

na 8,8% v prosinci 2000. Míra nezam�stnanosti se tak v pr�b�hu let 1995 - 2000 zhruba 

ztrojnásobila. Na p�elomu let 2001 a 2002 míra nezam�stnanosti op�t vzrostla 

až na úrove� 9,4%, avšak poté se za�ala mírn� snižovat zp�t k úrovni 9,0%. Zvrácení 

nep�íznivého trendu ve vývoji nezam�stnanosti souvisí s oživením ekonomiky, realizací 

aktivní politiky zam�stnanosti i odchod� do p�ed�asného d�chodu.  

 

         V pr�b�hu roku 2002 se míra nezam�stnanosti pohybovala od 9,4% - na po�átku 

roku, do kone�ných 9,8% na jeho konci, p�i�emž nejnižší byla v m�síci kv�tnu a to 

8,6%. Následující rok 2003 a 2004 znamenal postupné navýšení po�tu osob bez práce 

v �eské republice, kdy se jejich výše vyšplhala a držela p�evážn� nad 10% (krom 

p�íznivého období sezónních prací).  Na konci roku 2003 �inila 10,3%. Ješt� 

nep�ízniv�jší vývoj nastal ale v roce 2004, s rekordními 10,9% v m�síci únoru a 

nejnižšími 9,9%, dosaženými v m�sících kv�tnu, �ervnu, �íjnu a listopadu.  

 

         Za poslední období došlo ale k p�íznivému vývoji, kdy míra nezam�stnanosti 

v pr�b�hu roku 2005 postupn� klesala. Z výchozích 9,8% v lednu až k 31.12. 2005, kdy 

byla v �esku dle oficiálních statistik Ministerstva práce a sociálních v�cí 8,3%. 

Nastín�ný vývoj nezam�stnanosti graficky znázor�uje obrázek �. 1 a obrázek �. 2.  

      

 

 

 



 39 

Obrázek �. 1    Oscilace míry nezam�stnanosti v �eská republice dle statistiky Eurostatu (v tisících osob) 
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Obrázek �.2  Oscilace míry nezam�stnanosti v �eská republice dle statistiky Eurostatu (v procentech, 

s výhledem do roku 2006 ) 
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         Existuje n�kolik hlavních d�vod� a trend�, které se podílely na r�stu 

nezam�stnanosti v  �eské republice b�hem minulých let. 

 

         V 90. letech došlo v n�kolika regionech k razantnímu útlumu t�žby hn�dého 

(severní �echy) a �erného uhlí (Ostravsko). Nejv�tší železárny v �R se musely 

vyrovnat s novými tržními hospodá�skými podmínkami v �R a se ztrátou sov�tského 

trhu. Mnoho z nich razantn� omezilo výrobu a n�které se dostaly až na pokraj 

existen�ních problém�. To vše se logicky promítlo na odb�ru uhlí z již zmín�ných 

region�. Mnoho horník� a dalších zam�stnanc� dol� se tak ocitlo bez práce a díky své 

jednostranné kvalifikaci i bez možnosti další práci si op�t najít. Díky tomu vznikla 

v �esku takzvaná strukturovaná nezam�stnanost, se kterou se bude �eské hospodá�ství 

vypo�ádávat ješt� n�kolik desítek let. Mezi takto nejvíce postižené okresy pat�í Most, 

Karviná, Teplice, Chomutov a Ostrava. Nezam�stnanost se v t�chto okresech pohybuje 

mezi 18 až 23 procenty a stále nepatrn� roste. O jedno volné pracovní místo se zde 

uchází 40 - 60 lidí.  

 

         Druhým d�vodem rostoucí nezam�stnanosti v druhé polovin� 90. let byla 

restrukturalizace p�edimenzovaných, neefektivních a zastaralých pr�myslových závod�, 

které se nenacházely již jen v uhelných regionech. Jednalo se nap�íklad o plze�skou 

Škodovku, dále Zetor, Teslu a Tatru. K nim se p�idaly železárny Vítkovice, T�inec 

i Nová hu�. Takto postižených podnik� v �R by se dalo vyjmenovat nejmén� n�kolik 

desítek. 

 

         N�které spole�nosti byly „vytunelované“ a mnoho dalších postihla hospodá�ská 

recese v roce 1997 a krachy n�kterých bank, na kterých byly finan�n� závislé. 

Nezam�stnanost se tak mezi léty 1997 - 1999 zvýšila razantním tempem prakticky 

v celém �esku.  

 

         Vysoká nezam�stnanost se v �R drží a stále nepatrn� roste v oblasti Jeseník� a 

to hlavn� v okrese Bruntál (17%) a Jeseník (16%). V t�chto okresech je velice nízká 

kupní síla obyvatel, složité je to s infrastrukturou (horská oblast), mnoho lidí se z této 

oblasti st�huje do bohatších �ásti �R a naopak málo investor� se do Jeseník� vydává 

podnikat. Výsledkem toho je postupné vylid�ování celé oblastí a neustálý nár�st 

nezam�stnanosti. Oba tyto trendy budou pokra�ovat i v následujících n�kolika letech.  
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         Další zajímavostí na �eském pracovním trhu jsou prohlubující se rozdíly mezi 

nezam�stnaností v �eských regionech a regionech moravských. Na Morav� se totiž 

situace na trhu práce zhoršuje mnohem rychleji než v �echách. V sou�asné dob� se 

nacházejí mezi p�ti nejhoršími kraji hned �ty�i z Moravy: Moravskoslezský (17%), 

Olomoucký (13%), Jihomoravský (12%) a kraj Zlínský (11%). Spolu s Karlovarským 

a Ústeckým krajem se za posledních n�kolik let situace zhoršila práv� v již zmín�ných 

moravských krajích.  

 

Problém tvorby nových pracovních míst          

         Nezam�stnanost se v posledních t�ech letech zvyšuje také díky absenci tvorby 

nových pracovních míst. Zatímco v roce 1996 bylo na trhu k dispozici 100 000 

„oficiáln�“ volných pracovních míst, v roce 2001 (leden) to bylo pouhých 54 tisíc míst, 

o rok pozd�ji 52 tisíc, v lednu 2003 jen 40 tisíc míst a v lednu 2004 velice nízkých 39 

tisíc míst. Nezam�stnaní si tak nemají z �eho vybírat a z t�ch málo kvalifikovaných se 

stávají dlouhodob� nezam�stnaní.  

 

         Podnikatelé p�estávají vytvá�et nová pracovní místa díky tomu, že je pro n� �ím 

dál náro�n�jší tyto místa ufinancovat. Z velké �ásti se na tom podílí vysoké procento 

odvod� ze mzdy, které putuje do „státní pokladny“. Z následujícího výpo�tu je patrné, 

že z finan�ních prost�edk� ur�ených na výplatu pr�m�rného zam�stnance (bez d�tí) 

putuje státu vysokých 44% této �ástky.  

 

Nezam�stnanost a produktivita práce           

         Specifikem �eské republiky se v  poslední dob� stalo, že r�st produktivity práce 

brzdí zam�stnanost. �eská ekonomika dosahovala v  roce 2005 nejlepších 

makroekonomických výsledk� za posledních deset let. R�st reálného hrubého domácího 

produktu �inil podle odhad� kolem 5%. �eské ekonomice se poda�ilo výrazn� zvýšit 

export, který tak poprvé p�evážil import. Také zájem zahrani�ních investor� o �eskou 

republiku nepolevoval, spíše naopak. 

 

         P�es všechny tyto bezpochyby pozitivní údaje však míra nezam�stnanosti klesla 

pouze nepatrn�. �asto je jako hlavní d�vod uvád�na skute�nost, že je zde strnulý trh 

práce, který nemotivuje lidi k práci a firmy k najímání pracovník�. Proti této p�í�in� lze 

však postavit jiný d�vod - že v �eské ekonomice roste prudce produktivita práce, i když 
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stále ješt� výrazn� zaostáváme za n�kterými státy Evropské unie. �eská republika, co se 

tý�e produktivity práce, se podle posledních dostupných dat nacházela v roce 2004 

na 64,8% pr�m�ru zemí Evropské unie.  

 

         R�st produktivity práce souvisí se stále probíhající restrukturalizací �eského 

hospodá�ství. Firmy zvýšenou produkci kryjí stávajícími pracovníky a to je další d�vod, 

pro� najímají pouze málo nových. R�st produktivity práce je proto jednou z hlavních 

p�í�in, pro� je i p�es rychlý r�st hrubého domácího produktu pokles míry 

nezam�stnanosti pouze mírný. Trend r�stu produktivity práce se o�ekává a dalším 

období, proto se dle n�kterých odborník� výrazný pokles nezam�stnanosti nedá 

o�ekávat ani v následujících nejbližších letech.    

     

Nezam�stnanost stát� Evropské unie 

         Za zmínku stojí také porovnání míry nezam�stnanosti �eské republiky s výší 

nezam�stnanosti ostatních zemí Evropské unie. �eská republika se drží v mezinárodním 

srovnání již dlouhodob� pod pr�m�rem Evropské unie. A�koliv po�et nezam�stnaných 

se v �eské republice ke konci roku 2005 blížil k po�tu p�l miliónu osob, má �esko 

dle m��ení Evropské unie v porovnání s ostatními státy stále nezam�stnanost 

pod pr�m�rem, i když jen t�sn�. 

 

          V pr�m�ru dosahovala míra nezam�stnanosti ke konci roku 2005 v evropské 

p�tadvacítce 8,5%, oproti stejnému období v roce 2004 došlo ke snížení o p�l 

procentního bodu. V �eské republice �inila míra nezam�stnanosti na konci roku 2005 

7,9%.  Celkem šest státu m�lo míru nezam�stnanosti vyšší, než je pr�m�r Evropské 

unie. Nejvyšší mezinárodn� srovnatelnou míru nezam�stnanosti m�ly Polsko (17,4%) 

a Slovensko (15,8%). Na druhém konci žeb�í�ku byly Irsko, Dánsko, Nizozemsko 

a Velké Británie, tedy zem�, u kterých �inila míra nezam�stnanosti mén� než 5%. 

O vysoké diferenciaci míry nezam�stnanosti mezi jednotlivými �lenskými státy 

Evropské unie sv�d�í skute�nost, že rozdíl mezi Irskem - zemí s nejnižší hodnotou 

a Polskem je rozdíl 13 procentních bod�. Porovnání míry nezam�stnanosti vybraných 

stát� Evropy ukazuje názorn� tabulka �. 1.    
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Tabulka 1   Srovnání míry nezam�stnanosti dle Eurostatu v n�kterých evropských zemích (konec roku 

2005) 

 

Belgie 8,7  

Dánsko 4,4  

N�mecko 8,6  

Estonsko 6,5  

�ecko 9,6  

Špan�lsko 8,3  

Francie 9,5  

Ma	arsko 7,0 

Slovinsko 5,8  

Slovensko 15,8  

Polsko 17,1  

�eská republika 7,9  

Rakousko 5,0 

Velká Británie 4,9  

Norsko 4,6  

  

                                                                                             

     

          Je d�ležité p�ipomenout rozdíly v �íslech, závisejících na rozdílných metodikách 

m��ení jednotlivých subjekt�. Míra nezam�stnanosti k 31.12. 2005 byla v �esku dle 

oficiálních statistik Ministerstva práce a sociálních v�cí 8,3%. Podle metod m��ení 

evropského statistického ú�adu Eurostat je ale �íslo 7,9%. Nezam�stnanost v �R se 

v pr�b�hu roku 2005  snížila z 9,8% v lednu na 8,3% v prosinci. Eurostat ale ve svých 

�íslech zaznamenal pokles o 0,4 desetiny procentního bodu. 

 

         Plyne to z jiné metodiky, kdo vlastn� se po�ítá jako �lov�k bez práce. Ú�ad jinak 

zpracovává �ísla o sezónních zam�stnancích. Metodiky m��ení jsou v každé zemi jiné 

a rozdíl v po�tech m�že být u n�kterých zemí velmi markantní. Nap�íklad Eurostat 

udává u N�mecka nezam�stnanost 8,6%, zem� ale po�ítá s �íslem kolem 11%. Podobn� 
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je na tom Slovenská republika. Eurostat jí p�i�kl nezam�stnanost na konci listopadu 

2005 15,8%, zem� ale udává 10,8%.    

 

 

3.2   Skupiny a regiony s vyšším rizikem ztráty práce 
 

         Rizikové skupiny na trhu práce v �eské republice zahrnují podobn� jako v zemích 

Evropské unie p�edevším ženy s malými d�tmi, ob�any s nízkou kvalifikací, ob�any se 

zdravotním postižením, ob�any nad 50 let v�ku, absolventy škol a mladé lidi bez praxe.  

 

         Nejvíce jsou ohroženy skupiny osob, u nichž dochází ke kumulaci r�zných handicap� 

(nap�. mladiství s nízkou úrovní kvalifikace). Hlavním znevýhod�ujícím prvkem na trhu 

práce je nízká úrove� dosaženého vzd�lání, jak ukazuje obrázek �. 3.     

 

 

 

  Obrázek �. 3:   Vztah míry nezam�stnanosti a úrovn� dosaženého vzd�lání (duben 1998 – 2005)  
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Nezam�stnanost žen 

         Podíl neumíst�ných uchaze�� o zam�stnání z �ad žen byl vždy vyšší než 50%. 

Nejvyšších hodnot dosáhl tento ukazatel v roce 1994, kdy z celkového po�tu 
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nezam�stnaných bylo 58% žen.  K poklesu došlo až v roce 1999, kdy byl podíl  

neumíst�ných žen  již  jen 50,9%.    

 

    Zajímavý je nap�íklad rozbor struktury zam�stnanosti žen podle odv�tví. Ukazuje 

se, že ženy obecn� p�evažují v odv�tvích: zdravotnictví ve�ejná správa, pen�žnictví 

a pojiš�ovnictví, pohostinství a ubytování, školství a také v obchod�. Dále dominují 

v textilním a od�vním pr�myslu.  

 

    Struktura pracovních míst  žen je odlišná od muž� a jejich zam�stnanost 

a následn� i pr�m�rný p�íjem ovliv�uje �ada faktor�. Daleko více než muži pracují ženy 

na zkrácený pracovní úvazek. Podobn� jako kratší pracovní úvazek snižuje jejich 

možnosti také �astá nep�ítomnost v zam�stnání z d�vodu pé�e o d�ti.  

 

    �ešení problému vyšší nezam�stnanosti žen bývá komplikováno i konzervativními 

názory n�kterých muž� i politik�, kte�í ženu staví pouze do její role v domácnosti 

a p�i výchov� a d�tí. Tento postoj p�edpokládá, že nezam�stnanost má destruktivní 

dopad p�edevším na muže, nebo� jsou to oni, kdo živí rodinu. Vyd�lávat má tedy muž, 

kterému by m�l být zvýšen plat natolik, aby bez potíží hmotn� zabezpe�il sebe i své 

blízké. Z takového názoru také vyplývá, že pokud by ženy z�staly doma (tedy i ty, které 

pracují a které tvo�í p�es 40% práceschopného obyvatelstva), byl by vy�ešen problém 

nezam�stnanosti.  

 

    Naopak, podle soud� v�tšiny psycholog� a sociolog� by žena z�stávat 

v domácnosti a být ekonomicky závislá na muži nem�la.  Podle jejich výzkum� pracují 

ženy proto, že je t�eba jejich p�íjmem doplnit rozpo�et rodiny. Dále mají pot�ebu 

seberealizace, uplatn�ní nabytého vzd�lání, zajišt�ní svého stá�í a navazování sociálních 

kontakt�.    

 

Nezam�stnanost absolvent� škol      

         Další významnou skupinou ohroženou zvýšenou nezam�stnaností jsou také �erství 

absolventi škol. Podíl nezam�stnaných absolvent� škol �inil nap�íklad v roce 2001 

12,4% z celkového po�tu nezam�stnaných.  P�es 70% nezam�stnaných v roce 1999 

(i v dalších letech) bylo ze skupin se základním vzd�láním nebo vyu�ením. Mezi 

nezam�stnanými muži p�evládá skupina se základním vzd�láním a vyu�ení v�etn� 
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absolvent� st�edních škol bez maturity, zatímco u žen krom� t�chto dvou skupin 

vykazují vysokou nezam�stnanost i ženy s úplným st�edním vzd�láním s maturitou.  

 

Po�et nezam�stnaných absolvent� škol v �eské republice v posledních letech 

poklesl. Snížil se i podíl nezam�stnaných absolvent� na celkové nezam�stnanosti. 

Vyplývá to z analýzy „Nezam�stnanost absolvent� škol se st�edním a vyšším odborným 

vzd�láním“, kterou každoro�n� p�ipravuje Národní ústav odborného vzd�lávání. 

Analýza sleduje vývoj nezam�stnanosti absolvent� v �len�ní podle jednotlivých 

kategorií vzd�lání, obor� i skupin obor�.  

 

         Celkový po�et evidovaných nezam�stnaných absolvent� �inil v dubnu 2005 

37,4 tisíce a podíl nezam�stnaných absolvent� na celkové nezam�stnanosti dosahoval 

7,3%. Nap�íklad v meziro�ním srovnání - po�átku let 2004 až 2005 - se celkový po�et 

nezam�stnaných absolvent� snížil o 11,3 tisíce, podíl nezam�stnaných absolvent� 

na celkové nezam�stnanosti klesl o 25%. Vývoj po�tu nezam�stnaných absolvent� 

za posledních n�kolik let znázor�uje obrázek �. 4. 

 

 

Obrázek �.4:   Vývoj po�tu nezam�stnaných absolvent� (�íjen 2000 – zá�í 2005) 
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         P�i �ešení problému se zam�stnáváním absolvent� platí pravidlo: �ím vyšší 

vzd�lání, tím lepší možnosti uplatn�ní. V roce 2005 �inila míra nezam�stnanosti 
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„�erstvých“ absolvent� u vyu�ených 17,9%, u vyu�ených s maturitou 16,1%, 

u absolvent� SOŠ s maturitou 12,2%, u absolvent� gymnázií 4,8%, u absolvent� VOŠ 

(v�etn� konzervato�í) 10,9% a u vysokoškolák� 5,5%.  

 

         Je tedy z�ejmé, že existuje p�ímá závislost mezi úrovní vzd�lání a uplatnitelností 

na trhu práce. Na úrovni dosaženého vzd�lání závisí i podíl dlouhodob� 

nezam�stnaných absolvent�:  �ím nižší úrove� vzd�lání, tím vyšší podíl dlouhodob� 

nezam�stnaných. 
          
Další rizikové skupiny na trhu práce 

         Obecn� lidé mladší 25 let p�edstavují zhruba �tvrtinu celkového po�tu 

nezam�stnaných. Míra nezam�stnanosti mladých lidí od 25 do 29 let dosahuje 

obdobných hodnot jako celková míra nezam�stnanosti a u ostatních v�kových skupin 

nezam�stnanost s rostoucím v�kem klesá. 

 

         Velice po�etnou a bohužel dlouhodob� tak�ka neumístitelnou skupinou uchaze�� 

o zam�stnání jsou ob�ané se zdravotním postižením, tj. ob�ané se zm�n�nou pracovní 

schopností a ob�ané se zm�n�nou pracovní schopností s t�žším zdravotním postižením. 

I p�es r�zné legislativní snahy podpo�it vznik nových pracovních míst pro tyto ob�any 

�i zajistit odpovídající výrobu a odbyt výrobk� pro zam�stnavatele zajiš�ující 

zam�stnávání osob zdravotn� postižených je situace soustavn� velice neut�šená. 

V t�chto p�ípadech mohou Ú�ady práce v finan�n� pomoci zam�stnavatel�m zejména 

p�i vytvá�ení nových pracovních p�íležitostí v rámci tzv. chrán�ných dílen a chrán�ných 

pracoviš�. Ke konci roku 2005 evidovaly ú�ady práce 1802 volných pracovních míst 

pro osoby se zdravotním postižením. Na jedno volné pracovní místo p�ipadalo dle 

oficiálních statistik Ministerstva práce a sociálních v�cí k 31.12. 2005 celkem 41,8 osob 

se zdravotním handicapem. 

 

Specifika region� 

         Ve druhé polovin� 90. let došlo v celkovém trendu zvyšování míry 

nezam�stnanosti k jeho výrazné regionální diferenciaci. Nep�íznivý vývoj charakteristik 

strukturální nezam�stnanosti zcela dominuje v regionech Severozápad 

a Moravskoslezsko (jde o regiony poznamenané útlumem t�žby uhlí, hutnictví, t�žkého 

strojírenství a chemie), kde se podíl dlouhodob� nezam�stnaných blíží hodnotám 50% 
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celkového po�tu nezam�stnaných. Nadpr�m�rné hodnoty míry nezam�stnanosti 

vykazuje rovn�ž region St�ední Morava.  

 

         Zde je p�ehled o po�tech nezam�stnaných osob jednotlivých kraj� �eské 

republiky, s procentuálním vyjád�ením po�tu nezam�stnaných ke dni 31.12. 2005:   

         Karlovarský kraj - 17 235 osob (10,2%), Ústecký kraj - 66 343 osob (15,3%), 

Liberecký kraj - 17 475 osob (7,7%), Praha - 22 183 osob (3,2%), St�edo�eský kraj - 38 

034 osob (6,2%), Plze�ský kraj - 19 076 osob (6,4%), Jiho�eský kraj - 21 628 osob 

(6,6%),   kraj Vyso�ina - 21 456 osob (8,2%), Pardubický kraj - 21 510 osob (8,3%), 

Královehradecký kraj - 20 621 osob (7,3%), Jihomoravský kraj - 59 837 osob (10,2%), 

Zlínský kraj - 27 219 osob (9,2%), Olomoucký kraj -  34 051  osob  (10,6%), 

Moravskoslezský kraj - 90 951  osob (14,2%). 

 

         Z uvedených �ísel je patrné, že nezam�stnanost se v �eské republice vyzna�uje 

velkými regionálními rozdíly. Tato nevyváženost vyplývá p�evážn� z negativních 

dopad� útlumu tradi�ního t�žebního a zpracovatelského pr�myslu  na stran� jedné 

a z dynamiky r�stu sektoru služeb, finan�nictví, komunika�ních technologií, 

pohostinství a cestovního ruchu na stran� druhé. 

 

         Nejnižší míru nezam�stnanosti má tradi�n� Praha. Pod p�t procent 

nezam�stnaných osob se dostaly ješt� regiony Mladá Boleslav, �eské Bud�jovice, 

Benešov, Plze� - jih, Pelh�imov a Beroun. Nejvyšší míru nezam�stnanosti dosahuje 

dlouhodob� Most, Karviná, Jeseník, Teplice a Bruntál.      

 

 

3.3   Role státu na trhu práce   

 
         Správa státu na úseku zam�stnanosti je odv�tvím ve�ejné správy, jež je typickým 

projevem takzvané pe�ovatelské funkce moderního (sociálního) státu. �eská republika 

se k aktivit� v oblasti zam�stnanosti zavázala v �lánku 26 odst. 3 Listiny základních 

práv a svobod, jenž �íká: „Každý má právo získávat prost�edky pro své životní pot�eby 

prací. Ob�any, které toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v p�im��eném 

rozsahu hmotn� zajiš�uje, podmínky stanoví zákon“.  Tímto zákonem je v sou�asnosti 
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zákon �. 435/2004 Sb. o zam�stnanosti, který s ú�inností od 1.10. 2004 nahradil 

p�edchozí právní úpravu. 

 

         Tato základní právní norma stanovuje postup k dosažení cíl� politiky státu 

v oblasti zam�stnanosti. Státní politika zam�stnanosti usiluje o dosažení rovnováhy 

mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, o produktivní využití zdroj� 

pracovních sil, o zabezpe�ení práva ob�an� na zam�stnání. Garantuje jedno 

ze základních práv ob�ana, kterým je právo na zam�stnání bez ohledu na rasu, barvu 

pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, �lenství v politických 

stranách nebo p�íslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický nebo sociální p�vod, 

majetek, zdravotní stav nebo v�k. 

 

Obsahem takto definované státní politiky zam�stnanosti je zejména: 

 

- zabezpe�ování práva na zam�stnání, 

- sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz, 

koncepcí zam�stnanosti a rozvoje lidských zdroj� na úseku trhu práce, 

program� a projekt� pro pracovní uplatn�ní fyzických osob, 

- koordinace opat�ení v oblasti zam�stnanosti a rozvoje lidských zdroj� 

na úseku  trhu práce v souladu s evropskou strategií zam�stnanosti 

a podmínkami pro   �erpání pomoci z Evropského sociálního fondu,  

-    uplat�ování aktivní politiky zam�stnanosti, 

-    tvorbu  a  zapojení  do  mezinárodních   program�  na úseku trhu práce, 

-    hospoda�ení s prost�edky na politiku zam�stnanosti, 

-    poskytování informa�ních, poradenských a zprost�edkovatelských služeb,  

-    poskytování podpory v nezam�stnanosti a podpory p�i rekvalifikaci, 

-   opat�ení na podporu a dosažení rovného zacházení s  muži a ženami, ženami,               

osobami bez ohledu na  jejich  rasový  a etnický p�vod, s osobami 

se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob,  které  mají   ztížené    

postavení   na trhu  práce,  pokud   jde  o  p�ístup   k  zam�stnání, rekvalifikaci,   

p�ípravu  k  práci a  ke specializovaným rekvalifika�ním kurz�m  a opat�ení 

pro  zam�stnávání t�chto osob, 

- opat�ení  pro zam�stnávání   fyzických  osob  se  zdravotním   postižením  

a dalších  skupin  fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, 
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- usm�r�ování zam�stnávání  pracovních sil ze zahrani�í na území �eské       

republiky a z území �eské republiky do zahrani�í. 

 

Evropské služby zam�stnanosti 

         Správa na úseku zam�stnanosti  �eské republiky se po jejím p�ipojení k Evropské 

unii stala sou�ástí sít� EURES (European Employment Services – Evropské služby 

zam�stnanosti). Byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise �. 93/569, 

vycházejícím ze Sm�rnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument 

(p�edevším ve �lánku 40, respektiv� 49) umož�uje bližší spolupráci národních služeb 

zam�stnanosti a popisuje mechanismy spojování nabídek práce a poptávky po ní. 

 

  Základním posláním služby je usnad�ovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. 

EURES nabízí ve�ejné služby zam�stnanosti všech 25 �lenských stát� Evropské unie, 

dále Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou sou�ástí Evropského hospodá�ského 

prostoru. Dohodu o ú�asti v síti EURES má i Švýcarsko. 

 

         Základním úkolem sít� EURES je poskytovat služby užite�né pracovník�m, 

uchaze��m a zájemc�m o práci i zam�stnavatel�m, respektive všem ob�an�m, kte�í 

mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. Poskytování všech služeb 

EURES ob�an�m a zam�stnavatel�m je umožn�no dv�ma základními cestami: na jedné 

stran� to jsou databáze zve�ejn�né na EURES - evropském portálu pracovní mobility, 

na stran� druhé to jsou informa�ní a poradenské služby nabízené EURES poradci 

a kontaktními  pracovníky EURES, p�sobícími na ú�adech práce v �eské republice. 

 

         Státní správu v oblasti státní politiky zam�stnanosti v �eské republice vykonávají 

Ministerstvo práce a sociálních v�cí a ú�ady práce. Na realizaci opat�ení státní politiky 

zam�stnanosti jsou každoro�n� vy�len�ny finan�ní prost�edky státního rozpo�tu �eské 

republiky. 

 

Programy na podporu zam�stnanosti 

         Problémy obecního, okresního, krajského a celostátního charakteru v oblasti 

zam�stnanosti mohou být �ešeny prost�ednictvím cílených program�, v�etn� 

mezinárodních program� s mezinárodní ú�astí a program� financovaných v rámci 
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Strukturálních fond� Evropského spole�enství a dalších program� Evropského 

spole�enství. 

 

         Cíleným programem se rozumí soubor opat�ení zam��ených ke zvýšení možnosti 

fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce; sou�ástí programu je 

stanovení podmínek pro jeho provád�ní a harmonogram �erpání. Cílené programy 

celostátního charakteru schvaluje vláda �eské republiky a programy obecního, 

okresního a krajského charakteru ministerstvo. 

 

         P�i pln�ní cílených program� mohou ú�ady práce spolupracovat i s jinými 

subjekty nebo je mohou na základ� smluvního vztahu zajiš�ovat prost�ednictvím jiných 

právnických nebo fyzických osob. Sou�ástí dohody o zajiš�ování cíleného programu je 

i ujednání o p�ísp�vku právnické nebo fyzické osob� za zajišt�ní cíleného programu.  

  

Ministerstvo práce a sociálních v�cí  

         Ministerstvo práce a sociálních v�cí �ídí a kontroluje výkon státní správy 

a dodržování zákonnosti p�i zabezpe�ování státní politiky zam�stnanosti. Mimo rámec 

aktivní politiky zam�stnanosti zabezpe�ované ú�ady práce, realizuje t�i druhy podpor 

zam�stnanosti ve spolupráci s Ministerstvem pr�myslu a obchodu a CzechInvestem 

(agenturou pro podporu podnikání a investic).  

 

Ú�ady práce 

         Ú�ady práce jsou územním orgánem státní správy s právní subjektivitou, jejíž 

nad�ízeným orgánem je Ministerstvo práce a sociálních v�cí - Správa služeb 

zam�stnanosti.  

 

         Ú�ady práce mají tyto funkce: 

- sledují a hodnotí stav na trhu práce, zpracovávají koncepci vývoje  

zam�stnanosti ve svém územním obvodu, p�ijímají opat�ení k ovlivn�ní 

nabídky a poptávky,  

- informují ob�any o možnostech získání zam�stnání, odborné p�ípravy 

a rekvalifikace, informují zam�stnavatele o volných zdrojích pracovních sil,  

- zprost�edkovávají vhodné zam�stnání uchaze��m a zájemc�m o zam�stnání,  
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- poskytují ob�an�m poradenské služby spojené s hledáním zam�stnání, volbou 

povolání, odbornou výchovou a rekvalifikací,  

- vedou evidenci uchaze��, p�ípadn� zájemc� o zam�stnání, evidenci volných 

pracovních míst, evidenci pracovních povolení vydaných cizinc�m nebo 

osobám bez státní p�íslušnosti,  

- rozhodují o vy�azení z evidence uchaze�� o zam�stnání, o p�iznání, odejmutí, 

zastavení nebo vrácení hmotného zabezpe�ení,  

- organizují, zabezpe�ují a usm�r�ují rekvalifikaci uchaze�� o zam�stnání 

a zájemc� o zam�stnání,  

- hmotn� podporují vytvá�ení nových pracovních míst,; podporují vytvá�ení 

a provoz chrán�ných pracovních míst a chrán�ných pracovních dílen pro 

ob�any se zdravotním postižením,  

- vydávají a odnímají povolení k zam�stnávání osobám, které nejsou státními 

ob�any �eské republiky a ob�any Evropské unie ani jeho rodinnými 

p�íslušníky,  

- spolupracují  s institucemi ovliv�ujícími trh práce se zam�stnavateli p�i p�ijetí 

uchaze�� do zam�stnání, p�i umís�ování uvoln�ných zam�stnanc� v d�sledku 

strukturálních zm�n, organiza�ních a racionaliza�ních opat�eních, s orgány 

sociálního zabezpe�ení, státní zdravotní správy a ostatními orgány státní 

správy,  

- kontrolují dodržování závazných právních p�edpis� v�etn� mzdových 

p�edpis�, ukládají pokuty p�i zjišt�ní jejich porušení,  

- vy�izují stížnosti ob�an�,  

- hospoda�í s finan�ními prost�edky ur�enými na zabezpe�ení státní politiky 

zam�stnanosti a provoz ú�ad� práce.  

 

         Správní obvody ú�ad� práce jsou shodné s územními obvody okres�; správním 

obvodem Ú�adu práce hlavního m�sta Prahy je území obvod� hlavního m�sta Prahy. 

 

Legislativa: 

         V rámci aktivní politiky zam�stnanosti dochází k p�ijímání nových zákon� 

a závazných p�edpis� v této oblasti, jakož i k postupným úpravám a novelizacím 

legislativy stávající. Zavedení nových nástroj� aktivní politiky zam�stnanosti p�ispívá 
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k zajišt�ní maximáln� možné úrovn� zam�stnanosti a k prohloubení individuálního 

p�ístupu k uchaze�i o zam�stnání.  

 

         St�žejním zákonem se stal zákon �. 435/2004 zam�stnanosti. Ten obsahuje celou 

�adu zm�n, které mají za úkol podstatn� snižovat míru nezam�stnanosti v �eské 

republice. Tyto zm�ny se týkají p�edevším podmínek, subjekt� a jednotlivých 

specifických skupin nezam�stnaných osob. Pat�í se mimo jiné up�esn�ní postup� 

a zp�ísn�ní podmínek p�i zprost�edkování zam�stnání ú�ady práce, zejména podmínek 

pro za�azení a vedení v evidenci uchaze�� o zam�stnání a to za ú�elem zvýšení 

motivace uchaze�e o zam�stnání ke spolupráci s ú�adem práce v procesu zajiš�ování 

zam�stnání.  

 

P�ehled základních právních p�edpis� o zam�stnanosti: 

• Zákon �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti, provád�cí vyhlášky �. 518/2004 Sb.,    

519/2004 Sb. a 524/2004 Sb. 

• Na�ízení vlády �. 515/2004 Sb., o hmotné podpo�e na zam�stnanc� vytvá�ení 

nových   pracovních míst a hmotné podpo�e rekvalifikace nebo školení 

v rámci investi�ních  pobídek. 

• Zákon �. 118/2000 Sb., o ochran� zam�stnanc� p�i platební neschopnosti            

zam�stnavatele a o zm�n� n�kterých zákon�. 

• Zákon �. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném zn�ní. 

• Na�ízení vlády �R �. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce. 

• Zákon �. 500/2004 Sb., správní �ád. 

• Zákon �. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném zn�ní. 

• Zákon �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím, v platném zn�ní. 

 

 

4.3  Díl�í záv�r 

 
         Nezam�stnanost jako sociální jev a její také následný vývoj v �eské republice lze 

sledovat od doby transformace spole�nosti.  �eská populace tak - s výjimkou nejstarší 

generace, která zažila hospodá�skou krizi t�icátých let - nem�la s nezam�stnaností 

a nezam�stnanými žádné vlastní zkušenosti. 
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           Nezam�stnanost je pr�vodním jevem tržní ekonomiky. To je z�etelné i na jejím 

vzniku v �eské republice, následném vývoji a také p�i srovnání její míry s dalšími 

rozvinutými zem�mi. Z d�vodu potla�ování nep�íznivých dopad� tohoto fenoménu 

existuje správa státu na úseku zam�stnanosti, jako odv�tví ve�ejné správy, jež se stala 

typickým projevem takzvané pe�ovatelské funkce moderního (sociálního) státu.  

Do jaké míry je stát ve své snaze o zmír�ování d�sledk� nezam�stnanosti úsp�šný,  

dokládají pravideln� zpracovávané statistiky o její mí�e a jejím vývoji.  Je také 

na posouzení obyvatel státu �i politické reprezentace, zda je politika státu na úseku 

zam�stnanosti dostate�n� efektivní.                       
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Záv�r 

 
         V dnešní dob� se stala nezam�stnanost b�žnou sou�ástí života všech vysp�lých 

pr�myslových zemí. Na jak dlouhou dobu tomu tak nadále bude, to je otázka, kterou 

si kladou stále �ast�ji jejich obyvatelé i politické reprezentace. Závažnost problém�, 

které jsou s nezam�stnaností spojeny, nespo�ívá jen ve snížené efektivit� ekonomického 

systému a v mrhání s lidskými zdroji, v rostoucích deficitech státních rozpo�t� 

a v m�nové nestabilit�. Jde p�edevším o rostoucí sociální nap�tí a sociální krize, které se 

projevují jako zhoršení ve�ejného zdraví, nár�st chudoby, krize komunitního 

i rodinného života, r�st kriminality a dalších sociáln� patologických jev�. Projevuje se 

tak odcizení �ásti populace platným hodnotám a normám.  

  

         Tento vý�et nežádoucích d�sledk� nezam�stnanosti považuji osobn� za alarmující 

a vyžadující neustálé hledání nových zp�sob� jeho �ešení, jak z hlediska dopadu 

na spole�nost, ale p�edevším na jednotlivce. To jsou d�vody, pro� považuji téma 

nezam�stnanosti za významné. Z tohoto pohledu byl také vytý�en cíl bakalá�ské práce, 

tedy popsání jevu, jeho rozbor a pochopení, vývoj a rizika spolu s možnosti �ešení 

ze strany státu ve vztahu k jednotlivci postiženého nedobrovolnou ztrátou práce.     

      

         �ešení d�sledk� nezam�stnanosti pro �lov�ka, to je podle mého názoru 

(samoz�ejm� vedle dalších) jeden z hlavních d�vod�,  pro� musí spole�nost problému 

nezam�stnanosti �elit. Vedle zcela pragmatické otázky ekonomické efektivity, náklad� 

s nezam�stnaností spojenými a �ešení sociálního smíru, je to p�edevším  nežádoucí vliv 

nezam�stnanosti na sociální strukturu spole�nosti a moráln� motivovaný princip 

solidarity s t�mi, kdo ve spole�nosti nesta�í držet krok. 

 

          Hlavním spojovacím �lánkem nezam�stnaných osob totiž vždy byla a stále je 

skute�nost, že jsou zpravidla nedobrovoln� zbavování ur�ité kvality života. I dnes 

nezam�stnaný „p�e�adí“ - alespo� po ur�ité dob� - na rychlostní stupe� úsporného 

životního stylu a rezignuje na ty požitky a radosti života, které si mohl dovolit v lepších 

�asech. Lidské d�sledky dlouhodobé nezam�stnanosti pak tém�� vždy p�inášejí pocity 

deprivace, ztráty životní motivace a jsou cestou k chudob� a nedostatku.   
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         Vyty�ený cíl bakalá�ské práce se za pomocí použitých metod dle mého mín�ní 

poda�ilo splnit v oblasti popisu, rozboru a vývoje jevu nezam�stnanosti s jeho dopadem 

na spole�nost i jednotlivce. Za pouze �áste�n� spln�ný považuji cíl práce v oblasti 

nástinu teoretických i praktických možností p�ístup� jak státu, tak i jednotlivce 

k fenoménu nezam�stnanosti. Tato problematika totiž otevírá prostor pro p�ístup 

a �ešení z mnoha r�zných úhl�, vnímaných jak jednotlivými nezam�stnanými, tak t�eba 

i politickou reprezentací zna�n� individuáln�. Proto existují odlišné názory 

a v souvislosti s nimi i p�edkládané p�ístupy. Z hlediska jejich r�znosti a vývoje je lze 

pouze obtížn� popsat a �asto i pochopit. S pohledu jednotlivce je jist� - jako i v jiných 

oblastech života - rozhodují osobní zkušenost.        
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Resumé 

 
         Smyslem této práce byla snaha p�iblížit  pojem nezam�stnanost, pochopit význam 

tohoto problému a zmapovat nezam�stnanost jako složitý sociální jev. V návaznosti na 

tato fakta je žádoucí p�edstavit jednotlivé druhy nezam�stnanosti, jakož i p�í�iny a 

d�sledky jejího výskytu pro sou�asnou spole�nost. 

  

Nezam�stnanost není jen ekonomickým, ale i sociálním a kulturním problémem. 

Nejde totiž pouze o „nerovnováhu na trhu práce“, ale i o její d�sledky pro život jedince, 

který se stal nezam�stnaným. Tato situace se pak stává podn�tem ke zhoršování kvality 

života v mnoha sm�rech. Zárove� vzniká prostor pro p�ekonání této situace ze strany 

jednotlivých nezam�stnaných a to mnoha r�znými zp�soby.  

 

Snaha o co nejefektivn�jší snižování nezam�stnanosti se týká p�irozen� i naší 

spole�nosti. Tato je nucena vyrovnávat se s  faktem, že nezam�stnanými se stává p�íliš 

mnoho osob na to, aby tento jev mohl být chápán jako jejich osobní v�c. Prost�edky 

vložené do boje s nezam�stnaností i s jejími d�sledky nejsou jen ekonomickou, ale 

i sociální a kulturní investicí. Objem prost�edk� a zp�sob jejich využití se liší 

v závislosti na aktuálním vývoji nezam�stnanosti, i dle jednotlivých region� nebo 

specifických skupin obyvatelstva, postižených ztrátou práce. Efektivita jejich 

vynaložení je pak pom��ována ekonomickými a také sociálními kritérii.     
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Anotace  
 

Práce popisuje nezam�stnanost jako složitý sociální jev. Prezentuje obecn� 

problematiku nezam�stnanosti, její klasifikaci, p�í�iny a d�sledky výskytu. Dále 

obsahuje rozbor dopadu nedobrovolné ztráty zam�stnání na jednotlivce spolu s osobní 

strategií p�ekonávání d�sledk� ztráty práce. Následuje charakteristika, vývoj, specifické 

problémy nezam�stnanosti v �eské republice a úloha státu na trhu práce.    

 

Klí�ová slova 
Práce, nezam�stnanost, nezam�stnaná osoba, stát, nezam�stnanost �eské 

republiky. 

 

 

 

 

Annotation  
 

The thesis describes unemployment as a complex social phenomenon. It generally 

presents the problems of unemployment, its classification, reasons and consequences of 

its occurrence. Furthermore, it comprises both the analysis of the impact on individuals 

in case of  becoming unemployed involuntarily and the personal strategy of overcoming 

the consequences of becoming unemployed. Moreover, it deals with the description, 

development, specific problems of the unemployment in the Czech Republic and the 

role of the state in the employment market. 
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