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ABSTRAKT 

Abstrakt česky 

Předložená bakalářská práce se zabývá dlouhodobou nezaměstnaností a jejím dopadem na 

chod rodiny. Byla provedena literární rešerše zaměřená na analýzu důležitých vztahů 

v oblastech a mezi oblastmi nezaměstnanosti, konkrétního správního úřadu, Úřadu práce 

České republiky, a rodiny. V rámci praktické části byl proveden vlastní kvantitativní vý-

zkum vybranou metodou sběru dat, dotazníkovým šetřením, s cílem ověřit pracovní hypo-

tézu u relativně velkého vzorku populace. Fyzicky vyplněné dotazníky byly nahrány do 

online platformy Survio. Otázky byly pokládány tak, aby sledovaly klíčové faktory ovliv-

ňující chod rodiny v případě nezaměstnanosti. V rámci bakalářské práce byla provedena 

jejich kompletní analýza a vyhodnocení.  

Klíčová slova: Nezaměstnanost, úřad práce, rodina 

 

ABSTRACT 

Abstrakt ve světovém jazyce  

The present bachelor thesis deals with long-term unemployment and its impact on the wor-

king of family. The literature review aimed to analysis of the important relationship in and 

the between areas of unemployment, particular administrative authority, namely the 

Employment Office of the Czech Republic, and family was performed. In the practical 

part, quantitative research aimed to verify the working hypothesis of a relatively large 

sample of the population was carried out using a selected method of data collection, a 

questionnaire survey. The physically completed questionnaires were uploaded to Survio´s 

online platform. The questions were asked to follow the key factors affecting the working 

of family in the event of unemployment. Under the bachelor thesis the complete analysis 

and evaluation of the questions was done.  

Keywords: Unemployment, Employment Office, Family 
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ÚVOD 

Téma své bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na skutečnost, že již čtvrtým rokem 

pracuji na Úřadu práce České republiky. Mám proto možnost danou problematiku vylíčit 

nejen pomocí odborníků, ale mohu k ní přispět i vlastními zkušenostmi a názory. Domní-

vám se, že nezaměstnanost, ať už krátkodobá či dlouhodobá, patří k nejdiskutovanějším 

problémům práceschopných občanů České republiky. 

Jako hlavní cíl bakalářské práce s názvem Dlouhodobá nezaměstnanost a její dopad na 

chod rodiny jsem si stanovila zjistit, jaký dopad má dlouhodobá nezaměstnanost na chod 

rodiny v oblasti ekonomické a jak z pohledu respondentů působí na vztahy v rodině. Ke 

zdárnému naplnění hlavního cíle bude zapotřebí dosažení cílů dílčích. Tyto jsem si vytyči-

la následovně, lze říci, že korespondují s níže uvedenými otázkami dotazníkového šetření 

 praktické části bakalářské práce. Je potřeba zjistit, zdali rodina musela během nezaměst-

nanosti jednoho či obou z rodičů omezit jakékoliv výdaje. Poté se zkoumalo, jestli s touto 

nezaměstnaností došlo ke změně postoje k dětem a naopak, a jestli tím tento vztah utrpěl. 

Posledním dílčím cílem bylo odhalit, či byla rodina nucena se z důvodu nezaměstnanosti 

zadlužit a jaký to mělo na rodinu dopad.   

Předkládaná bakalářská práce s názvem Dlouhodobá nezaměstnanost a její dopad na chod 

rodiny je členěna standardně na část teoretickou a část praktickou. V rámci teoretické části 

bakalářské práce se budu zabývat třemi hlavními tématy.  

První kapitola s názvem Nezaměstnanost obsahuje šest dílčích podkapitol. Zde se pokusím 

vysvětlit pojem nezaměstnanost v ekonomické teorii, uvést druhy a příčiny nezaměstna-

nosti, charakterizovat nezaměstnanou osobu, vyobrazit trh práce, definovat dlouhodobou 

nezaměstnanost a určit sociální důsledky nezaměstnanosti.  

V kapitole druhé, obsahující pět podkapitol, se budu věnovat konkrétnímu správnímu úřa-

du úzce souvisejícímu s mou bakalářskou prací a to Úřadu práce České republiky. Tento 

úřad budu charakterizovat prostřednictvím popisu účastníků zprostředkování zaměstnání, 

definice podpory v nezaměstnanosti, uvedení podmínek rekvalifikace, zavedení pojmu 

aktivní politika nezaměstnanosti a prostřednictvím vysvětlení dvanácti druhů nepojistných 

sociálních dávek. Závěrečná kapitola teoretické části bakalářské práce, Rodina, je věnová-

na hlavním funkcím rodiny a vyobrazení úskalí rodiny nezaměstnaného člověka.  

Praktická část bakalářské práce zahrnuje vlastní kvantitativní výzkum vybranou metodou 

sběru dat. Pro naše účely byla zvolena metoda dotazníkového šetření, kdy fyzicky vyplně-

né dotazníky byly nahrány do online platformy Survio. Po kompletní analýze odpovědí 
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z dotazníků, která je rovněž součástí praktické části bakalářské práce, byly ověřeny pra-

covní hypotézy na poměrně velkém vzorku populace, na 112 lidech. Otázky byly pokládá-

ny tak, aby sledovaly klíčové faktory ovlivňující chod rodiny v případě nezaměstnanosti 

jednoho či obou z rodičů. 

Závěrečná část bakalářské práce s názvem Nezaměstnanost a její dopad na chod rodiny 

obsahuje stručné shrnutí celé práce a především její stěžejní části, analýzy odpovědí dotaz-

níků, s cílem naplnit výše zmíněné stanovené dílčí cíle, sloužící k dosažení hlavního cíle 

bakalářské práce. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 NEZAMĚSTNANOST 

Nezaměstnanost jako taková je celosvětovým problémem. V současné době nezaměstna-

nost v ČR celkově klesá, není sice nejnižší, ale v průběhu posledních 5 let patří mezi jednu 

z nejnižších. 

Obecně se uvádí, že jde o stav na trhu práce, kdy si lidé nejsou schopni najít zaměstnání, 

nebo nejsou ochotni si práci najít. 

„Nezaměstnanost označuje stav, kdy na trhu práce existují nezaměstnané osoby v důsledku 

nerovnováhy mezi nabídkou pracovní síly a poptávkou po ní (v obou případech co do veli-

kosti i struktury). Podle obecně přijímané definice ILO (International Labour Organizati-

on) jsou to osoby bez placeného zaměstnání či osoby mající placené zaměstnání jen malý 

počet hodin, pod stanoveným limitem (podzaměstnanost), které jsou registrovány (protože 

uplatňují nárok na podporu v nezaměstnanosti), hledají nové zaměstnání a jsou schopny a 

ochotny ihned do něho nastoupit.“ (Matoušek a kol., 2013, s. 331) 

V následujících kapitolách se budu více do hloubky zabývat pojmem nezaměstnanost, dru-

hy nezaměstnanosti, nezaměstnanou osobou, trhem práce a sociálními důsledky nezaměst-

nanosti. 

1.1 Nezaměstnanost v ekonomické teorii 

Nejen z hlediska historického, ale i v současnosti, se řadí nezaměstnanost k nejdebatova-

nějším a nejmonitorovanějším úkazům tržního hospodářství. 

Na základní kontext ekonomický a společenský i jejich složitost poukázal K. Engliš: „Proti 

proměnlivé linii, v níž probíhá hospodářský život průběhem roku, je dělnictvo veličinou 

celkem pevnou, nepružnou, jež se nemění s proměnami linie hospodářského života, nýbrž 

na ně naráží, a z nesouladu toho vzniká nezaměstnanost, jako nezbytný sociální zjev. 

S neodvratnou nutností upadá v jistých dobách určitá část dělnictva do nezaměstnanosti 

naprosto beze své viny, důsledkem neúprosného hospodářsko-sociálního zřízení, v němž 

žijeme, neboť ve velkém národohospodářském organismu je dělník podřízeným článkem… 

V rámci platných hospodářsko-právních řádů není však nikomu zaručeno právo na existen-

ci a pro ty, kdož mají jedině v práci podklad existence, ztrácí se nezaměstnaností celý pod-

klad existence. Platný právní řád neposkytuje, a nemá-li se ve svých základech otřásti, ani 

nemůže poskytovati práva na práci, ač nebylo by důležitějšího práva, jež by se mělo usku-

tečniti než toto, kdybychom věděli jak, rozuměj arci v rámci platných právních řádů… Ale 
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pokud trvá platný právní řád, zůstane problém ten nerozřešen: bude nezaměstnanost a ne-

bude práva na práci.“  

„V ekonomii se za nezaměstnané považují osoby produktivního věku, které splňují dvě 

podmínky: 

 nemají placené zaměstnání ani příjem ze sebezaměstnání, jsou dočasně uvolněny 

z práce a očekávají, že budou znovu zaměstnány 

 aktivně hledají práci a jsou ochotny do práce nastoupit.“ (Buchtová a kolektiv, 

2002, s. 64) 

1.2 Druhy a příčiny nezaměstnanosti 

Abychom lépe pochopili, co pojem nezaměstnanost znamená, je třeba ji více specifikovat. 

Dle většiny publikací máme tři typy nezaměstnanosti, a to frikční, strukturální a cyklickou. 

Ovšem dle O. Němce (Kotýnková, Němec, 2003, s. 122) rozlišujeme celkem čtyři druhy 

nezaměstnanosti: 

 frikční, 

 sezónní, 

 strukturální, 

 cyklickou (konjunkturální). 

1.2.1 Frikční nezaměstnanost 

„Je někdy označována jako normální nezaměstnanost (1-2%). Vzniká tehdy, když zaměst-

naná osoba se vzdá svého pracovního místa, protože si hledá jiné pracovní místo nebo že 

změnou pracovního místa chce předejít očekávanému, ohlášenému propouštění v důsledku 

racionalizačních opatření na pracovišti, snížení produkce atd.“ (Kotýnková, Němec, 2003, 

s. 122) 

Podle Mareše (Mareš, 2002, s. 18) je to doba pouze krátká, říká, že „Doba nezaměstnanosti 

je ve většině těchto případů pro nezaměstnané osoby jen krátkou epizodou, během níž si 

hledají nové uplatnění.“ 

„Počet nezaměstnaných tohoto typu většinou nepřekračuje 1-2% zaměstnatelné populace.“ 

(Koláčková a Kodymová, 2005, s. 300) 
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1.2.2 Sezónní nezaměstnanost 

„Je to nezaměstnanost, která je krátkodobá a způsobuje diskontinuita produkce v odvět-

vích, kde je výroba závislá na počasí – stavebnictví, povrchová těžba nerostných surovin, 

zemědělství, lesnictví, rybolov – a její důsledky navazujících zpracovatelských odvětvích, 

jako cukrovarnický a konzervárenský průmysl.“ (Kotýnková, Němec, 2003, s. 123) 

Mareš uvádí (Mareš, 2002, s. 21), že zdali je cyklická nezaměstnanost pravidelná a souvisí 

pouze s přírodním cyklem, např. roční období a jeho střídání, tak mluvíme o typu neza-

městnanosti sezónní, což je nezaměstnanost, pro kterou je typická práce v zemědělství, 

stavebnictví či služby, které souvisí s turistickým ruchem. 

1.2.3 Strukturální nezaměstnanost 

„Strukturální nezaměstnanost vzniká, když nabídka práce, resp. pracovních sil (členěno 

podle věku, pohlaví, profesně-kvalifikační struktury, regionů) je vyšší, než je poptávka 

v uvedené struktuře, a když nejsou osoby (z hlediska celkové poptávky po práci), hledající 

práci, dostatečně mobilní na to, aby si na jiných trzích práce (v jiných odvětvích, v jiných 

profesích, na pracovních místech s jinou kvalifikací, v jiných regionech) našly práci.“ (Ko-

týnková, Němec, 2003, s. 123) 

Holman uvádí, že strukturální nezaměstnanost: „Je důsledkem strukturálních změn v eko-

nomice, kdy se některá odvětví zmenšují a jiná naopak expandují.“ (Holman, 2005, s. 281) 

Podle Buchtové (Buchtová a kol., 2002, s. 67) je ovšem nezaměstnanost, která vzniká v  

důsledku útlumu některých výrob charakteristická tím, že pracovní síla, která je propouště-

na, může najít možnost uplatnění na trhu práce, avšak na pracovních místech, které vyža-

dují jinou kvalifikaci. Přestože může být v ekonomice počet těch, kteří si hledají zaměst-

nání, stejný s počtem volných míst, znamená strukturální nezaměstnanost nerovnováhu 

regionálních trhů práce. Může to být způsobeno špatnou dopravní dostupností, bydlením 

atd. Celkově strukturální nezaměstnanost může být způsobena bariérami, které ovlivňují 

pohyb pracovní síly a z tohoto důsledku je hlavním faktorem, který ovlivňuje regionální 

rozdíly míry nezaměstnanosti na trhu práce. 

1.2.4 Cyklická (konjukturální) nezaměstnanost 

„Pod cyklickou nezaměstnaností se rozumí nezaměstnanost, která je vyvolána cyklickými 

změnami (efektivní poptávky, produkce) v makroekonomickém rozměru. Tento typ neza-

městnanosti vzniká tehdy, když makroekonomická poptávka po zboží a službách při da-
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ných mzdových sazbách a při dané produktivitě práce není postačující na zaměstnanost 

těch, kteří jsou schopni a ochotni pracovat.“ (Kotýnková, Němec, 2003, s. 125) 

„Nezaměstnanost tohoto druhu je závislá na výkonu ekonomiky, kdy s jejím vzrůstem ne-

zaměstnanost klesá a opačně.“ (Nosková, Dobešová, Záhurančí, Drahý et. Al., 2007, s. 17) 

„V období hospodářských poklesů tato složka narůstá, naopak při růstu výkonnosti eko-

nomiky je potlačována. Vznik cyklické nezaměstnanosti je spjat s poklesem agregátní (cel-

kové) poptávky v ekonomice.“ (Buchtová a kol., 2002, s. 67) 

1.3 Charakteristika nezaměstnané osoby 

„Nezaměstnanost se zjišťuje jednak podle metodiky ILO (International Labour Organizati-

on) takzvaným výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS). 

Zde se za nezaměstnané považují všechny osoby patnáctileté a starší, které v průběhu refe-

renčního týdne souběžně splňovaly dále uvedené tři podmínky: 

- nebyly zaměstnané 

- hledaly aktivně práci 

- byly připraveny k nástupu do práce a to nejpozději do 14- ti dnů. 

Dalším způsobem zjišťování nezaměstnanosti (který dříve používalo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí) získáme takzvanou míru registrované nezaměstnanosti. Registrovaní ne-

zaměstnaní představují tu část nezaměstnaných, která pro aktivní hledání zaměstnání vyu-

žívá služeb profesionálních organizací, ať již státních (úřady práce) nebo soukromých 

(zprostředkovatelny práce). Míra nezaměstnanosti procentuálním způsobem vyjadřuje po-

díl nezaměstnaných (čitatel) na celkové pracovní síle (jmenovatel). 

Od roku 2012 byl ukazatel Míra registrované nezaměstnanosti nahrazen ukazatelem Podíl 

nezaměstnaných osob, kde v čitateli jsou dosažitelní uchazeči o zaměstnání ve věku 15 – 

64 let registrovaní na úřadech práce a ve jmenovateli počet obyvatel stejného věku.“ 

(CZSO, 2019) 

1.4 Trh práce 

Trh práce je prostor, kde se prolínají nabídky pracovních sil, tj. lidí, jejich schopností, do-

vedností a kvalifikace, a nabídky pracovních míst zaměstnavatelů, kteří poptávají pracovní 

síly. Dle Kuchaře (2001, s. 11) je trh práce založen na tom, že se propojují dva subjekty, a 

to subjekt, který nabízí svoji práci a subjekt, který je ochoten nabízenou práci přijmout.  

http://www.mpsv.cz/
http://www.mpsv.cz/
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1.4.1 Rizikové skupiny 

Rizikových skupin, které se na trhu práce vyskytují, je nespočet. Není nikde určeno, že 

každý člověk spadá pouze do jedné kategorie. Některé kategorie se mohou totiž navzájem 

prolínat.  

1.4.1.1 Nekvalifikovaná pracovní síla 

„Skutečnost, že největší šanci obávat se ztráty zaměstnání mají lidé s nejnižší kvalifikací, 

není nijak překvapující. Všechny analýzy přesvědčivě dokazují, že nejvíce zasaženi neza-

městnaností jsou právě ti, jejichž kvalifikace je buď žádná, nebo jen velmi nízká. Jejich 

pozici přitom dále zhoršují zahraniční pracovníci, přicházející právě na nejméně kvalifiko-

vaná místa a ovšem pracující za velice nízkou mzdu (která by byla pro domácí pracovní 

sílu neakceptovatelná).“ (Kuchař, 2007, s. 139) 

1.4.1.2 Ženy 

Ženy jsou dle mého názoru nejširší rizikovou skupinou na trhu práce. Jedná se o celosvě-

tový problém z důvodu obtížnosti skloubení rodinného a pracovního života. Proto si ženy 

hůře shánějí zaměstnání. 

„Nepříznivé postavení žen na trhu práce je způsobené tím, že zaměstnavatelé upřednostňují 

mužskou pracovní sílu pro její větší územní mobilitu a nezatíženost starostmi o domácnost. 

Zaměstnavatelé většinou nevytvářejí pracovní místa se zkrácenou pracovní dobou, ale dá-

vají přednost vícesměnným provozům.“ (Buchtová a kol., 2002, s. 113) 

Dále Buchtová uvádí, že pokud žena pracuje celý den, souvisí s tím řada dalších problémů. 

Tvrdí, že matky s malými dětmi mají časté absence na pracovišti, které narušují plynulost a 

chod pracovního procesu, což je důsledkem jejich negativního hodnocení, tím pádem se 

snižuje ochota je zaměstnávat. 

1.4.1.3 Absolventi škol 

„Absolventi středních a vysokých škol, kteří se ucházejí o své první zaměstnání, jsou 

v konkurenci s ostatními uchazeči značně znevýhodněni. Nemají praktické zkušenosti a 

základní pracovní návyky, ale také postrádají určité kontakty usnadňující lepší orientaci na 

trhu práce.“ (Buchtová a kol., 2002, s. 110) 

Buchtová také uvádí, že mladým lidem, kteří vstupují na trh práce, by měla být umožněna 

rekvalifikace nebo nějaké jazykové kurzy.  
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1.4.1.4 Předdůchodový věk 

„Na opačném konci profesní dráhy stojí ti, jimž se blíží odchod do důchodu. I oni jsou ve 

zvýšené míře vystaveni problémům na trhu práce, jejich případné obavy jsou ovšem jiného 

druhu. Zatímco absolventi škol stojí před volbou, jak začít svoji profesní dráhu, ti, kteří 

jsou v předdůchodovém věku, řeší úkol, jak ji co nejdéle udržet, případně jak vytvořit co 

nejlepší podmínky pro její ukončení. Jejich strategie je proto přirozeně definitivní.“ (Ku-

chař, 2007, s. 153) 

Vyrovnat se se ztrátou zaměstnání je pro starší osoby často obtížné. Pro člověka jsou důle-

žité jeho stereotypy, pomaleji a neradi se přizpůsobují novým životním situacím. Aby člo-

věku neklesla jeho životní úroveň, je potřeba si udržovat stálé kontakty, zkusit si najít ně-

jaký koníček, nebo se snažit opět zařadit do pracovního procesu. Dle Buchtové (Buchtová 

a kol. 2002, s. 112) je pro nezaměstnaného, v pozdním stadiu kariery, jednou z možností 

zahájit samostatnou výdělečnou činnost. Tam si ale musí člověk uvědomit, že podnikání 

obnáší jak fyzickou, tak psychickou námahu. 

1.4.1.5 Osoby se zdravotním postižením 

Lidé se zdravotním postižení mají čím dále menší šanci uplatnit se na trhu práce. Proto i 

jejich doba v evidenci uchazečů o zaměstnání je několikanásobně delší než u zdravých 

jedinců. Systém sociálního zabezpečení se sice podílí na zajišťování jejich základních po-

třeb, zejména co se týče materiálních věcí. Integrace zdravotně postižených lidí ale zejmé-

na závisí na sociálních, ekonomických a legislativních podmínkách. (Buchtová a kol., 

2002, s. 113) 

1.4.1.6 Romové 

„Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům uplatnění pracovní síly na trhu práce, kde výraznou 

roli sehrává výše kvalifikace a rozsah a kvalita sociálních dovedností, bude romské etni-

kum stále obtížněji získávat zaměstnání. Většina Romů totiž absolvuje pouze základní 

vzdělání a nezískává další kvalifikaci; značná část žáků v této populaci dokonce neukončí 

ani základní vzdělání.“ (Buchtová a kol., 2002, s. 114) 

Velkým podílem na nezaměstnanosti Romů je diskriminace Romů. V mnoha případech 

zaměstnavatelé přijmou raději pracovníka z majoritní společnosti, aniž by se snažil pře-

svědčit o jeho kvalitě. Proto se často stává, že Romové volí jiný způsob obživy, většinou je 

to ale bohužel v rozporu se zákonem. (Říčan, 1998, s. 37) 
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1.5 Dlouhodobá nezaměstnanost 

Dlouhodobá nezaměstnanost je považována za nezaměstnanost, která trvá déle než 1 rok. 

V některých případech se uvádí, že za delší nezaměstnanost je již nezaměstnanost, která je 

delší než 6 měsíců. Zejména pokud se jedná o dlouhodobou nezaměstnanost, je nezaměst-

nanost považována za vážný sociální a ekonomický problém. Dlouhodobá nezaměstnanost 

je jak pro jedince, tak pro jeho rodinu a okolí, značnou přítěží. Vytváří však i problémy pro 

vládu a zemi jako takovou. Problémy se poté týkají finančního charakteru, jelikož náklady 

na podporu osob bez zaměstnání jsou velké. 

Myslím si, že dlouhodobou nezaměstnanost způsobuje také nízké povědomí o informaci na 

trhu práce. I když jsme v 21. století, tzv. internetovém světě, mnoho lidí si neumí například 

na internetu hledat práci. V mnoha případech se pak stane, že člověk si na nezaměstnanost 

zvykne, zvykne pobírat dávky, které mu stát nabízí, a tím jeho nezaměstnanost stoupá a 

hodnota jeho osoby na trhu práce klesá. 

Dlouhodobá nezaměstnanost může způsobovat jak člověku samému, tak jeho rodině zdra-

votní, psychické, hmotné a sociální problémy a strádání. Jakmile se člověk stane neza-

městnaným, automaticky rodina utrpí finanční ztrátu, i když v rámci evidence na úřadu 

práce může mít člověk nárok na podporu v nezaměstnanosti, je taková finanční „pomoc“ 

pouze krátkodobé a omezená. Z toho vyplývá, že člověk najednou řeší jak hledání nového 

zaměstnání, tak i hospodaření v domácnosti. Pro celou rodinu to najednou znamená ome-

zení svých koníčků, ale třeba i nakupování levnějších potravin apod. 

Jakmile uchazeč (pokud mu vzniknul nárok) vyčerpá podporu v nezaměstnanosti, může si 

zažádat na úřadu práce o další dávky, např. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení 

apod. Více se různým příspěvkům budu věnovat níže. 

1.6 Sociální důsledky nezaměstnanosti 

Sociální důsledky nezaměstnanosti jsou spojeny se sociální situací člověka, s jeho chová-

ním, s tím, jak nezaměstnanost ovlivní jeho rodinu, popř. chod domácnosti, dopadem na 

jeho společenský život a s tím, jak se vypořádá se skutečností být nezaměstnaný. Neza-

městnanost je každým jedincem brána a prožívána jinak. Důvodů nezaměstnanosti je ne-

spočet. Můžou k ní vést jak osobní problémy, tak změna ve společenském životě, lidská 

tragédie. Většinou se nakupí více faktorů, které se propojují a jsou si mezi sebou úzce 

podmíněny. Níže si zmíníme nejvýznamnější sociální důsledky dle Krebse. 
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1.6.1 Vliv na životní úroveň 

„Nezaměstnanost znamená ztrátu pracovního příjmu a žít jen z podpory či sociálních dávek 

znamená vždy pokles životní úrovně a značné finanční potíže pro nezaměstnaného a jeho 

rodinu. Průzkumy naznačují, že příjmy z podpor nedosahují ani poloviny předchozích vý-

dělků. Trvá-li nezaměstnanost dlouho, vede často k chudobě, k redukci sociálních kontaktů 

a k sociálnímu vyloučení.“ (Krebs a kolektiv, 2005, s. 291) 

1.6.2 Vliv na rodinu 

„Rodinu jako sociální instituci ovlivňuje nezaměstnanost nejen poklesem příjmů, ale i 

v mnoha dalších ohledech. Vede např. k narušení denních rodinných zvyklostí, mění pozici 

a autoritu nezaměstnaného v rodině, může rozbít partnerské vztahy, ovlivnit sňatečnost i 

plodnost (odkládání sňatků i porodů), omezuje sociální kontakty rodiny, často i její vý-

chovnou funkci atd.“ (Krebs a kolektiv, 2005, s. 291) 

1.6.3 Vliv na strukturaci a vnímání času 

„Nezaměstnanost narušuje obvyklý denní režim, časovou strukturaci dne a mění vnímání 

času. Čas pro nezaměstnané přestává být důležitý, ztrácí svůj obsah a často je naplňován 

nudou a pasivními nebo i společensky nežádoucími aktivitami (zabíjení času spánkem, 

neúčelné sledování televize, kriminalita, alkoholismus apod.) Narušení struktury dne je 

nebezpečné zvláště pro mladistvé, kteří časový režim s pracovními návyky nemají ještě 

zažitý.“ (Krebs a kolektiv, 2005, s. 291) 

1.6.4 Vliv na fyzické a psychické zdraví 

„Nezaměstnanost je pro mnoho lidí vysoce traumatizující. Znamená i ztrátu sociálního 

statusu, prestiže, která je spojována s určitými osobními charakteristikami a dispozicemi. 

Vyvolává v člověku pocity nepotřebnosti, neužitečnosti, i neschopnosti, vede ke ztrátě se-

bedůvěry. Stres, který z nezaměstnanosti plyne, není často bez následků na zdraví jedinců. 

Výsledky některých průzkumů naznačují, že se změnou míry nezaměstnanosti se často 

mění i míra onemocnění imunitního, cévního a mozkového i kardiovaskulárního systému a 

rovněž míra psychických onemocnění a potíží.“ (Krebs a kolektiv, 2005, s. 291) 

Celkově nezaměstnanost je pro většinu lidí událost, která není nikterak příjemná. Znamená 

totiž nejistotu do budoucnosti. 
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2 ÚŘAD PRÁCE 

Úřad práce je státní orgán, který patří v České republice do služeb zaměstnanosti. Jako 

takový vznikl již v devadesátých letech dvacátého století. Jeho nadřízeným správním úřa-

dem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož ministryní je aktuálně od července 

2018Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. 

Úřad práce České republiky je organizačně členěn na generální ředitelství se sídlem v Pra-

ze, krajské pobočky se sídlem v krajských městech, jejichž součástí jsou kontaktní praco-

viště krajské pobočky umístěných dle potřeb v městech ČR. Generální ředitelkou Úřadu 

práce je od 2. 11. 2015 PhDr. Kateřina Sadílková, MBA. Úkolem generálního ředitelství je 

řízení a kontrola činností krajských poboček Úřadu práce České republiky. 

Úřad práce České republiky plní dva hlavní cíle, a to v oblasti zaměstnanosti a v oblasti 

nepojistných sociálních dávek. Z jeho cílů vyplývají činnosti v oblastech zaměstnanosti, 

ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory, 

dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, pomoci v hmotné nouzi, 

inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, dávek pěstounské péče. 

2.1 Zprostředkování zaměstnání 

Hlavní činností Úřadu práce je uchazeči o zaměstnání zprostředkovat vhodné zaměstnání, 

tím se rozumí zaměstnání, které zakládá povinnost odvádět pojistné na zdravotní a důcho-

dové pojištění, je sjednáno na dobu neurčitou, nebo alespoň na dobu určitou, ale delší než 

tři měsíce, dále musí délka pracovní doby činit nejméně 80% stanovené týdenní doby a 

v neposlední řadě vhodné zaměstnání musí odpovídat zdravotní způsobilosti fyzické oso-

by, její kvalifikaci a schopnostem. Na úřadu práce máme dva typy žadatelů, a to zájemce o 

zaměstnání a uchazeč o zaměstnání. 

2.1.1 Zájemce o zaměstnání 

Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti uvádí, že „Zájemcem o zaměstnání je fyzická 

osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do 

evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území Čes-

ké republiky. Zájemci o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce ČR zprostředkovává 

vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci.“ 
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Zájemce o zaměstnání musí podat písemnou žádost o zařazení do evidence zájemců o za-

městnání. Zájemcem o zaměstnání se může stát jen osoba, která je ohrožena 

výpovědí ze zaměstnání. 

2.1.2 Uchazeč o zaměstnání 

Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, která osobně požádá krajskou po-

bočku nebo kontaktní pracoviště úřadu práce, v jejímž územním obvodu má trvalé bydliště, 

o zprostředkování vhodného zaměstnání a pokud splní zákonem stanovené podmínky, je 

zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. 

Dále §25 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti uvádí, že: 

Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon nestanoví jinak, pouze fyzická 

osoba, která má na území České republiky bydliště a která není: 

a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru,  

b) osobou samostatně výdělečně činnou,  

c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komandi-

tistou komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti 

anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím 

mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je 

touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna 

spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu 

minimální mzdy,  

d) členem představenstva akciové společnosti vykonávajícím mimo pracovně-

právní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společ-

ností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s pří-

padným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální 

mzdy, 

e) členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro stu-

dium totalitních režimů, předsedou Energetického regulačního úřadu, členem 

Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančním arbitrem nebo zástupcem 

finančního arbitra, 
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f) nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního předpisu, proku-

ristou nebo likvidátorem podle zvláštního právního předpisu, a to v době, kdy 

tuto činnost vykonává, 

g) osobou pečující o dítě nebo osobou, která je vedena v evidenci osob, které mo-

hou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vy-

plácena odměna pěstouna,  

h) výdělečně činná v cizině,  

i) fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání,  

j) členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněpráv-

ní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností 

odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným 

výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 

k) členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro 

družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměr-

ná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 

přesáhne polovinu minimální mzdy, 

l) soudcem, 

m) poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského parlamen-

tu, 

n) členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliže jsou mu vyplá-

ceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří 

tyto funkce vykonávají jako uvolnění členové, 

o) prezidentem republiky, 

p) členem vlády, 

q) prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, 

r) Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochrance práv. 

Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou: 

a) je uznána dočasně neschopnou práce, 

b) vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací de-

tenci,  

c) nebo je ve vazbě, 

d) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, 

nebo 
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e) je invalidní ve třetím stupni, s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve tře-

tím stupni, 

f) a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. 

2.2 Podpora v nezaměstnanosti 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má ten uchazeč o zaměstnání, který požádal krajskou 

pobočku Úřadu práce ČR o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti. Dále má nárok na pod-

poru uchazeč, který získal v rozhodném období (posuzují se dva roky zpětně) dvanácti 

měsíců důchodového pojištění, ať už zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností a který 

nepobírá starobní důchod. 

Podpora v nezaměstnanosti, pokud byla uchazeči přiznána, náleží uchazeči o zaměstnání 

po podpůrčí dobu. Podpůrčí doba se liší podle věku, a to: má-li uchazeč o zaměstnání do 

50 let, může pobírat podporu v nezaměstnanosti až po dobu 5 měsíců, dále pak je podpůrčí 

doba od 50 do 55 let věku 8 měsíců a nad55 let mají uchazeči o zaměstnání podpůrčí dobu 

11 měsíců. 

2.3 Rekvalifikace 

Rekvalifikací si může uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání zvýšit svou dosa-

vadní kvalifikaci, prohloubit, rozšířit si ji nebo si ji obnovit. Každá rekvalifikace, která je 

zajišťována nebo zprostředkována přes ÚP má určité podmínky, které je důležité dodržet 

při podání žádosti o rekvalifikaci (ať už se jedná o zdravotní stav nebo dosažené minimální 

vzdělání). 

2.3.1 Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu 

 „být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání 

 mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a 

pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, ně-

které znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace) 

 být zdravotně způsobilý/á pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové 

profese 

 rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o 

zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa 
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 rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat 

zaměstnání“ (MPSV,2018) 

2.4 Aktivní politika zaměstnanosti 

„Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření a nástrojů, jejichž cílem je zabezpečit 

maximální možnou zaměstnanost souběžně se snahou zajistit individuální přístup k ucha-

zečům o zaměstnání. Aktivní politika zaměstnanosti, kterou provádí ministerstvo práce a 

sociálních věcí spolu s úřady práce, je souhrnem následujících nástrojů:“ (Durdisová a kol., 

2005, s. 69) 

Konkrétními nástroji aktivní politiky zaměstnanosti podle § 104 zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou zejména: 

 rekvalifikace – získání nové kvalifikace nebo zvýšení, obnovení, rozšíření či pro-

hloubení dosavadní kvalifikace, 

 investiční pobídky – hmotná podpora pro zaměstnavatele, kteří vytváří nové pra-

covní místo nebo pokud si chce zaměstnavatel zaměstnance proškolit, 

 veřejně prospěšné práce – možnost práce ve státních nebo obecně prospěšných čin-

nostech při úklidu komunikací, budov, apod., 

 společensky účelná pracovní místa – pracovní místo zřízené pro uchazeče o za-

městnání, 

 překlenovací příspěvek – zažádat si o něj mohou osoby samostatně výdělečně čin-

né, které ukončí evidenci na úřadu práce, 

 příspěvek na zapracování – pro uchazeče o zaměstnání, kterým se věnovala na úřa-

du práce zvýšena péče, 

 příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program – program, který pomáhá 

zaměstnavateli přejít na nový podnikatelský záměr. 

2.5 Nepojistné sociální dávky 

V rámci nepojistných sociálních dávek jsou vypláceny dávky státní sociální podpory (pří-

davek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek, pohřebné), dávky 

v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) 

a dále příspěvek na péči a dávky osobám se zdravotním postižením (příspěvek na péči, 
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příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osob se ZP). Nyní si upřes-

níme význam dávek. 

2.5.1 Přídavek na dítě 

U této dávky je příjemce dítě, u nezletilých dětí zákonní zástupci. V rodině, u které je mě-

síční příjem nižší než 2,7 násobek životního minima, má nezaopatřené dítě na dávku nárok. 

Výše dávky se odvíjí od věku dítěte. U dětí do 6 let věku, je základní výměra 500 Kč (zvý-

šená výměra 800 Kč), děti od 6 do 15 let mají základní výměru 610 Kč (zvýšená potom 

910 Kč) a u dětí od 15 do 26 let činí základní výměra 700 Kč a zvýšená 1000 Kč. 

Na zvýšenou výměru dosáhne ta rodina, u které alespoň jeden z rodičů pracuje. 

2.5.2 Příspěvek na bydlení 

Nárok na příspěvek na bydlení je schválen u vlastníka nebo nájemce bytu, s trvalým poby-

tem, pokud 30% z měsíčního příjmu nevystačí na pokrytí nákladů na bydlení, ale zároveň 

musí být těchto 30% nižších než normativní náklady stanovené zákonem. U Prahy jsou 

procenta vyšší, jedná se o 35% z příjmu. 

2.5.3 Porodné 

Jestli se rodině narodilo první nebo druhé živé dítě a jejich příjem byl nižší než 2,7 náso-

bek životního minima rodiny (v předcházejícím kalendářních čtvrtletí) má rodina na po-

rodné nárok. Výše činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě a při narození druhého živé-

ho dítěte je částka 10 000 Kč. 

2.5.4 Rodičovský příspěvek 

Zdali rodič řádně, celodenně a osobně pečuje o dítě (zahrnujeme sem nejmladší dítě v ro-

dině), má nárok na rodičovský příspěvek. Nejdéle lze příspěvek čerpat do 4 let dítěte, a to 

do maximální výše 220 000 Kč. Aktuálně se jedná o zvýšení rodičovského příspěvku, a to 

o 80 000 Kč, tzn., maximální výše by se vyšplhala na částku 300 000 Kč. 

2.5.5 Pohřebné 

Nárok na tuto dávku má osoba, která vypravila pohřeb osobě, která byla rodičem nezaopat-

řeného dítěte s trvalým pobytem na území ČR, nebo osobě, která vypravila pohřeb nezao-

patřenému dítěti. Částka je vždy jednorázová a činí 5 000 Kč.  
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Celkově dávky státní sociální podpory jsou jakousi formou pomoci rodinám s dětmi, 

zejména sociálně slabším rodinám od státu. Vždy se dávky uplatňují u odboru státní soci-

ální pomoci úřadu práce, a to dle bydliště žadatele. 

2.5.6 Příspěvek na živobytí 

Tato dávka spadá do systému hmotné nouze. Je to základní dávka v této oblasti a částka je 

stanovena vždy individuálně. Vždy se ale odvíjí od částek životního (3 410 Kč) a existenč-

ního (2 200 Kč) minima. 

2.5.7 Doplatek na bydlení 

Pokud má jedinec nebo rodina nedostatek příjmů k uhrazení nákladů na bydlení a nastane 

taková situace, že nestačí jak vlastní příjmy, tak ani dávka státní sociální podpory, může si 

požádat o doplatek na bydlení. Je to ale naopak možné pouze v případě, že máme zažádáno 

i o příspěvek na živobytí. 

2.5.8 Mimořádná okamžitá pomoc 

Vyplácí se osobám, které se ocitnou v situacích, které jsou tíživé a musí se neprodleně ře-

šit. 

2.5.9 Příspěvek na péči 

O tuto dávku si může požádat osoba, která je nesoběstačná, tzn. je závislá na pomoci dru-

hých. 

„Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné 

fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných 

forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady 

na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu“ (§7 zákona 108/2006 Sb.). 

(1)Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 

a) 3300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 6600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 9900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 
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1. 13200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb 

podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zaří-

zení hospicového typu,  

2. 19200 Kč v ostatních případech. 

(2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 4400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 8800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 

1. 13200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb 

podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zaří-

zení hospicového typu, 

2. 19200 Kč v ostatních případech. 

(3) Částky příspěvku uvedené v odstavcích 1 a 2 se podle § 12 zvyšují o 2000 Kč za kalen-

dářní měsíc.“ 

2.5.10 Příspěvek na mobilitu 

„Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby 

se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, který byl přiznán 

podle předpisů účinných od 1. ledna 2014, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu 

dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle 

zákona o sociálních službách
7)

 v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově 

pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní pé-

če.“ (Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách) 

Příspěvek činí 550 Kč měsíčně. 

2.5.11 Příspěvek na zvláštní pomůcku 

„Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo 

pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakte-

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329?text=o+poskytov%C3%A1n%C3%AD+d%C3%A1vek#f4396237
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ru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání 

tohoto příspěvku.“ (Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách) 

2.5.12 Průkaz osob se ZP 

„Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, 

smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s 

poruchou autistického spektra. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se posuzuje podle § 

9 odst. 3.“ (Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách) 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 30 

 

3 RODINA 

Rodina je nepostradatelnou a těžko nahraditelnou institucí jak pro dospělého člověka, tak 

pro dítě. V rodině se z generace na generaci předávají různé hodnoty, které si během celé-

ho našeho života osvojujeme. Rodina nás během našeho života mnoho ovlivňuje a je důle-

žité si vztahy v rodině stále upevňovat. 

Dle Roĺkové (Roĺková, 2017, s. 16) rodina, jako přirození malá sociální skupina na sebe 

v současné době soustřeďuje stále větší pozornost prostřednictvím velkého množství disci-

plín a dokonce celých oblastí společenské teorie a praxe. Právě rodina je tou nejvýznam-

nější součástí společenské mikrostruktury, kde se procesy začleňování jednotlivce realizují. 

Právem proto bývá rodina označována jako průsečík života jednotlivce a společnosti. To 

platí hlavně ve vztahu k dítěti, jeho rozvoji a socializaci, kde zaujímá rodina úlohu rozho-

dující, nezastupitelnou. 

Matoušek (Matoušek, 2003, s. 187) uvádí, že od šedesátých let 20. století se v rodinném 

chování projevují jakési trendy: například klesá počet dětí v rodině, roste věk pro uzavření 

sňatku, s tím souvisí i velký počet nesezdaných párů, roste počet rozvodů, dále se zvyšuje 

počet matek, které vychovávají děti bez manžela, anebo i naopak je více bezdětných part-

nerů a dále je mnoho dalších netradičních forem rodin. 

3.1 Funkce rodiny 

Dle Krause (Kraus, 2008, s. 81) v dnešní době nároky a požadavky na rodinu stále vzrůsta-

jí, a to v důsledku toho, že rodina neplní své funkce dostatečně. Samozřejmě je ale rodina 

stále jakýmsi útočištěm před světem. Rodinné prostředí je stále důležité pro každého z nás. 

Rodina jako bio-sociální skupina plní víc funkcí vůči svým členům i společnosti. Tyto 

funkce se navzájem úzce prolínají a ovlivňují, takže je těžké striktně oddělit vnitřní rodinné 

funkce od společenských.(Tamášová, 2007, s. 46) 

Jde o tyto funkce: 

 Biologicko-reprodukční funkce – je jedna z nejdůležitějších funkcí, jelikož zabez-

pečuje pokračování rodu. 

 Ekonomická funkce – je pro ni podstatné zabezpečení každodenního chodu do-

mácnosti a snaží se uspokojit základní biologické potřeby, ať už se jedná o stravo-

vání, spánek, hygienu apod. 
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 Výchovná funkce – tato funkce je velmi důležitá a nenahraditelná, rodiče by měli 

být vzorem pro své děti, a proto by i jejich chování mělo odpovídat určitému mo-

delu chování, uplatňuje se zde role matky i otce. 

 Psychohygienická a emocionální funkce – velmi důležité jsou zde citové vazby, 

vztahy v rodině, jak mezi rodiči a dětmi, tak i sourozenci. Tato funkce dává čle-

nům rodiny pocit stability, citové rovnováhy a bezpečnosti. 

 Ochranná funkce – její úlohou je primární prevence patologických závislostí, de-

likvence, kriminality a jiných sociálních deviací. Spočívá v ochraně dětského 

zdraví. 

 Socializační funkce – aby se dítě mohlo začlenit do společnosti jako právoplatný 

člen, je potřeba se na to připravit, a to díky socializační funkci rodiny. 

 Odpočinkově-regenerační (rekreační) funkce – rodina by měla organizovat a efek-

tivně využít volný čas dětí. Od rodiny je ze strany společnosti očekáváno, že vy-

tvoří takové prostředí, ve kterém si dítě uplatní své zájmy. 

3.2 Rodina nezaměstnaného 

Jak jsem se již zmínila výše, dle Krebse „Rodinu jako sociální instituci ovlivňuje neza-

městnanost nejen poklesem příjmů, ale i v mnoha dalších ohledech. Vede např. k narušení 

denních rodinných zvyklostí, mění pozici a autoritu nezaměstnaného v rodině, může rozbít 

partnerské vztahy, ovlivnit sňatečnost i plodnost (odkládání sňatků i porodů), omezuje so-

ciální kontakty rodiny, často i její výchovnou funkci atd.“(Krebs a kolektiv, 2005, s. 291) 

Ztráta práce je mnohdy pro klasicky fungující rodinu velká rána jak do nitra rodiny, tak na 

její povrch. Nezaměstnanost jednoho z členů rodiny může způsobit narušení jakýchsi ste-

reotypů, zvyklostí rodiny. Ve většině případů se změní sociální vztahy v rodině, změní se 

postavení jedince v rodině, může se vytratit i autorita dané osoby. Je prokázáno, že ztrátu 

statusu hůře vnímají muži, již jsou spjati s tradiční rolí otce živitele. (Mareš, 2002, s. 172) 

Jakmile v rodině nastane jakýkoliv problém, může to vést k tomu, že rodina přestane být 

ve funkčním pásmu a spadne do pásma problémové rodiny, dysfunkční rodiny nebo rodiny 

afunkční. To znamená, že v rodině není zajištěn dobrý vývoj dítěte, rodina není schopna 

řešit jakékoliv problémy, apod.   



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 32 

 

II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 VÝZKUMNÝ PROBLÉM 

Pro praktickou část své bakalářské práce s názvem „Dlouhodobá nezaměstnanost a její 

dopad na chod rodiny,“ jsem realizovala deskriptivní kvantitativní výzkum formou dotaz-

níků. Zjišťovala jsem, jaký dopad má na rodinu dlouhodobá nezaměstnanost jednoho či 

obou rodičů. Zdali se rodina musela omezit, co se týče výdajů, na nezbytné věci. 

4.1 Výzkumné cíle a otázky 

Hlavní výzkumný cíl: 

 Hlavním cílem bylo zjistit, jaký dopad má dlouhodobá nezaměstnanost na chod ro-

diny v oblasti ekonomické a jak z pohledu respondentů působí na vztahy v rodině. 

Dílčí výzkumné cíle: 

1. Zjistit, zda a jak se změnila ekonomická situace rodin. 

2. Zjistit, zda utrpěl vztah mezi dětmi a nezaměstnaným. 

3. Zjistit, zda utrpěl vztah mezi nezaměstnaným a jeho partnerem/partnerkou. 

4. Zjistit, zda vedla nezaměstnanost k zadlužení rodiny. 

5. Zjistit, kdo je nezaměstnanému největší oporou v době nezaměstnanosti. 

6. Zjistit priority v životě nezaměstnaného. 

7. Zjistit, zda měli nárok na pomoc od státu ve formě podpory v nezaměstnanosti. 

8. Zjistit, zda nezaměstnaní pociťují nepřátelství vůči zaměstnaným a zda se pokusili 

svou nezaměstnanost zatajit. 

9. Zjistit, jak v nezaměstnanosti tráví svůj volný čas. 

Hlavní výzkumná otázka: 

 Jaký má dlouhodobá nezaměstnanost dopad na chod rodiny v ekonomické oblasti a 

jak působí z pohledu respondentů na vztahy v rodině? 

Dílčí výzkumné otázky: 

1. Je rodina nucena omezit své výdaje? 

2. Utrpěl jakkoliv vztah mezi dětmi a nezaměstnaným? 

3. Utrpěl jakkoliv vztah mezi nezaměstnaným a jeho partnerem/partnerkou? 

4. Byla rodina nucena se z důvodu nezaměstnanosti člena rodiny zadlužit? 

5. Kdo byl v době nezaměstnanosti nezaměstnanému největší oporou? 

6. Jaké jsou priority v životě nezaměstnaného? 
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7. Měli nárok na podporu v nezaměstnanosti? 

8. Pociťují nepřátelství vůči zaměstnaným lidem? 

9. Jak tráví svůj volný čas? 

4.2 Výzkumný soubor 

Pro svou bakalářskou práci jsem si za výzkumný soubor zvolila uchazeče o zaměstnání, 

kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky s délkou evi-

dence 6 a více měsíců, aby byla splněna podmínka dlouhodobé nezaměstnanosti. 

Požádala jsem celkem 162 uchazečů o zaměstnání o vyplnění dotazníku, z toho 83 žen a 79 

mužů. Dotazník mi celkem odevzdalo 131 uchazečů o zaměstnání, 81 žen a 50 mužů. 

Z celkových 131 dotazníků jsem 19 dotazníků vyloučila pro jejich neúplnost. V konečné 

fázi jsem pracovala se 112 dotazníky.  

4.2.1 Popis výzkumného souboru 

Položka č. 1 – Vaše pohlaví 

 

Graf 1 – Pohlaví 

V grafu č. 3 si znázorňujeme pohlaví uchazečů o zaměstnání, kteří vyplnili dotazník. 

Z celkového počtu 112 správně vyplněných dotazníků, odpovědělo 69 (62%) žen a 43 

(38%) mužů. 
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Položka č. 2 – Váš věk 

 

Graf 2 – Věk 

V položce číslo 2 se zjišťoval věk uchazečů o zaměstnání. Ukázalo se, že nejvíce 

z tázaných uchazečů o zaměstnání, je mezi 26 – 39 (31%) lety, celkem 35 uchazečů o za-

městnání, a mezi 40 – 54 (31%) lety, celkem 35 uchazečů. Dále odpovědělo 25 % uchaze-

čů, kterým je nad 55 let, celkem 28, a 13% uchazečů o zaměstnání je 25 let a méně, celkem 

14. 

 

Položka č. 3 – Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Graf 3 – Nejvyšší dosažené vzdělání 
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Ve třetí položce v dotazníku se zjišťovalo nejvyšší dosažené vzdělání. Dle dat v grafu mů-

žeme zpozorovat, že největší procento mezi dlouhodobě nezaměstnanými tvoří lidí, jejichž 

nejvyšší dosažené vzdělání je středoškolské, 41 (37%) uchazečů, případně zdárně dokonči-

li střední odbornou školu, 31 (28%) uchazečů. Na stejnou úroveň lze v rámci tohoto grafu 

položit ty, jež dosáhli pouze základního vzdělání, a to 16 (14%) a na druhé straně ty, kteří 

získali nejvyšší možné vzdělání v české republice, tedy vzdělání vysokoškolské 15 (13%) 

uchazečů. Absolventi vyšších odborných škol z řad dotázaných nezaměstnaných tvoří 8%, 

tedy celkem 9 uchazečů o zaměstnání. 

 

Položka č. 4 – Rodinný stav 

 

Graf 4 – Rodinný stav 

Ve čtvrté položce v dotazníku bylo zjištěno, že 44 % uchazečů o zaměstnání má manže-

la/manželku, celkem 49 uchazečů. Dále 29 % uchazečů žije v partnerském vztahu se spo-

lečnou domácností, tedy celkem 33. Svobodných uchazečů o zaměstnání je celkem 20%, to 

je z celkového počtu uchazečů 22 lidí. A v neposlední řadě 7% uchazečů žije 

v partnerském vztahu, ale bez společné domácnosti, a to celkem 8. 

4.3 Metoda sběru dat 

Byl realizován kvantitativní výzkum formou tištěného dotazníku. Pro jeho účel byl vytvo-

řen dotazník, který obsahoval celkem 24 položek. Bylo vytvořeno celkem 18 uzavřených 

(strukturovaných) otázek, 5 polouzavřenýchotázek a 1 otázka škálová Likertova typu.  
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4.4 Průběh výzkumu 

Otázky byly sestaveny tak, aby byly co nejsrozumitelnější pro zkoumanou skupinu lidí. 

V lednu byl proveden předvýzkum s šesti uchazeči o zaměstnání, kde se zjistilo, že čas  

pro vyplnění dotazníku je něco okolo čtyř minut. Proto byly do dotazníku přidány další 

položky, ale zároveň, aby nemuseli uchazeči listovat v mnoha otázkách, byla vytvořena 

jedna otázka formou škály, tudíž se zahrnulo více otázek do jedné.  

Na konci února 2019 byly dotazníky rozdány uchazečům o zaměstnání při individuálních 

schůzkách nebo na poradenských dnech pro dlouhodobě evidované. Uchazeči měli mož-

nost požádat o pomoc při vyplňování, tu ovšem většina nevyužila. Dotazníky se odevzdá-

valy do předem připraveného boxu, který jim zajistil naprostou anonymitu při jeho ode-

vzdání. 

K vypracování výzkumu bylo použito celkem 112 dotazníků z celkového počtu 162 rozda-

ných. Některé dotazníky byly z výzkumu vyloučeny z důvodu jejich neúplnosti – celkem 

19 dotazníků. 

4.5 Statistické zpracování dat 

Fyzicky vyplněné dotazníky byly nahrány do online platformy Survio, z důvodu zjednodu-

šení vyhodnocování. Poté byly díky aplikaci Microsoft Excel znázorněny graficky. 
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMU A INTERPRETACE DAT 

V poslední kapitole bakalářské práce budou rozebrány jednotlivé položky vytvořeného 

dotazníku. Prvních pět položek v dotazníku bylo zaměřeno demograficky. Další položky 

v dotazníku směřovaly konkrétněji k uchazečům o zaměstnání a jejich nezaměstnanosti. 

5.1 Analýza dat 

Položka č. 5 – Současná nezaměstnanost 

 

Graf 5 – Současná nezaměstnanost 

Nejvíce z dotazovaných uchazečů o zaměstnání je v evidenci uchazečů o zaměstnání na 

ÚP ČR déle než 2 roky, z celkového počtu dotazovaných je to 48%, tedy 54 uchazečů. 

Další dotazovaní odpověděli, že v evidenci ÚP ČR jsou 6 – 12 měsíců, celkem 31 (28%) 

lidí, nebo 1 – 2 roky, celkem 27 (24%). 
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Položka č. 6 – Před zaevidováním 

 

Graf 6 – Před zaevidováním 

V položce číslo 6 byla zjišťována poslední ukončená činnost před zaevidováním na ÚP 

ČR. Celkem 61 (55%) uchazečů o zaměstnání bylo v pracovním poměru, 17 (15%) ucha-

zečů ukončilo péči o dítě nebo péči o osobu blízkou, 16 (14%) z nich bylo v pracovní ne-

schopnosti, 15 (13%) ukončilo školní docházku a 3 (3%) uchazeči uvedli jinou činnost. 

5.1.1 Pomoc od státu 

Položka č. 7 – Nárok na podporu v nezaměstnanosti 

 

Graf 7 – Nárok na podporu v nezaměstnanosti 
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V této položce se zjišťovalo, zdali měli uchazeči, v době jejich nezaměstnanosti a evidenci 

na ÚP ČR, nárok na podporu. Bylo zjištěno, že velká většina, 78 (70%) z nich nárok na 

podporu v nezaměstnanosti uplatnila. Zbylých 34 (30%) uchazečů nárok na podporu nezís-

kalo. 

5.1.2 Ekonomická situace rodiny 

Položka č. 8 – Omezení výdajů 

 

Graf 8 – omezení výdajů 

V této položce mne zajímalo, zda byli uchazeči nuceni omezit své výdaje na pouze nezbyt-

né věci (jídlo, nájem). Ukázalo se, že 44 (39%) uchazečů odpovědělo ano, 37 (33%) spíše 

ano, 19 (17%) spíše ne a 12 (11%) odpovědělo ne. 
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Položka č. 19 – Změny v nakupování 

 

Graf 9 – Změny v nakupování 

Dále bylo také zjištěno, že více než polovina respondentů, 59 (53%), musela v souvislosti 

s jejich nezaměstnaností mírně omezit nakupování (potraviny, oblečení, apod.), 40 (36%) 

uchazečů muselo výrazně omezit nakupování a u 13 (11%) uchazečů nedošlo k žádné 

změně, co se týče nakupování. 

 

Položka č. 9 – Pokles životní úrovně 

 

Graf 10 – Pokles životní úrovně 
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V položce číslo 9 bylo zjištěno, že celkem 39 (35%) dotazovaných zpozorovalo pokles 

životní úrovně. 30 (27%) tázaných odpovědělo spíše ano, 32 (28%) spíše ne a 11 (10%) ne. 

 

Položka č. 10 – Půjčka 

 

 

Graf 11 – Půjčka 

U většiny dotazovaných bylo zjištěno, že si během evidence na ÚP ČR nebyli nuceni vy-

pomoci žádnou půjčkou, celkem 72 (64%) z nich. Celkem 23 (21 %) dotazovaných si pe-

níze půjčilo, aniž by jim vznikl dluh, a 17 (15%) uchazečů si půjčilo a následně jim vznikla 

exekuce, či jiný dluh. 
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5.1.3 Vztahy s ostatními 

Položka č. 11 – Omezení společenských kontaktů 

 

Graf 12 – Omezení společenských kontaktů 

Graf k položce číslo 11 ukazuje, že 24 (28%) uchazečů o zaměstnání omezilo své spole-

čenské kontakty v době jejich evidence na ÚP ČR. Dále 23 (27%) respondentů odpovědělo 

ne, 21 (25%) spíše ano a 17 (20%) spíše ne. 

 

Položka č. 12 – Nepřátelství vůči zaměstnaným lidem 

 

Graf 13 – Nepřátelství vůči zaměstnaným lidem 
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Dále byla uchazečům o zaměstnání položena otázka, zdali cítí nepřátelství vůči zaměstna-

ným lidem. Z celkového počtu zpracovaných dotazníků, 61 (54%) uchazečů odpovědělo 

ne, 30 (27%) spíše ne, 11 (10%) ano a 10 (9%) odpovědělo spíše ano. 

 

Položka č. 13 – Zatajili jste nezaměstnanost? 

 

Graf 14 – Zatajili jste nezaměstnanost? 

Graf č. 15 znázorňuje, že 79 (70%) uchazečů o zaměstnání se nepokoušelo před nikým 

svou nezaměstnanost zatajit. 16 (14%) uchazečů se snažilo zatajit svoji nezaměstnanost 

pouze před přáteli, 13 (12%) uchazečů před všemi v okolí, 3 (3%) pouze před příbuznými 

a 1 (1%) uchazeč před někým dalším.  
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5.1.4 Opora v době nezaměstnanosti 

Položka č. 14 – Pomoc od přátel? 

 

Graf 15 – Pomoc od přátel? 

Z grafu výše můžeme vyčíst, že 43 (38%) uchazečů o zaměstnání na danou otázku, zdali se 

v případě potřeby (hmotné či psychické), mohou obrátit na přátele, odpovědělo spíše ano, 

32 (29%) ano, 21 (19%) ne a 16 (14%) spíše ne. 

 

Položka č. 15 – Opora v nezaměstnanosti 

 

Graf 16 – Opora v nezaměstnanosti 
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U této otázky se uchazeči o zaměstnání zamýšleli nad tím, kdo jim je největší oporou 

v době jejich nezaměstnanosti. Zjistilo se, že u 43 (38%) uchazečů je to rodina, u 39 (35%) 

partner/ka, 16 (14%) uchazečů odpovědělo, že jim není v době jejich nezaměstnanosti opo-

rou nikdo, u 9 (8%) uchazečů o zaměstnání jsou to přátelé, kteří jim poskytují největší opo-

ru v době jejich nezaměstnanosti, u 4 (4%) uchazečů jsou to děti a u 1 (1%) uchazeče je to 

někdo jiný. 

5.1.5 Volný čas nezaměstnaného 

Položka č. 16 – Změna volného času 

 

Graf 17 – Změna volného času 

U této otázky bylo zjištěno, že 42 (37%) uchazečů nepozoruje žádnou změnu, co se týče 

volného času v době jejich nezaměstnanosti, 41 (37%) omezilo své volnočasové aktivity a 

29 (26%)je zvýšilo. 
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Položka č. 17 – Trávení volného času 

 

Graf 18 – Trávení volného času 

Co se grafu číslo 19 týče, můžeme z něj vypozorovat, že 31 (28%) uchazečů se v době 

jejich nezaměstnanosti více věnuje rodině a domácnosti, 29 (26%) uchazečů si hledá za-

městnání, 19 (17%) tráví svůj čas pasivně (TV, PC), 18 (16%) uchazečů si zvyšuje kvalifi-

kaci, 13 (11%) se věnuje svým koníčkům a 2 (2%) uchazeči vybrali jinou možnost. 

5.1.6 Vztahy nezaměstnaného s okolím 

Položka č. 18 – Konflikty v rodině 

 

Graf 19 – Konflikty v rodině 
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U většiny uchazečů bylo zjištěno, že hádky v rodině v době jejich nezaměstnanosti se týka-

jí převážně hospodaření s financemi, z celkového počtu respondentů tak odpovědělo 50 

(45%) z nich. Dále 38 (34%) uchazečů uvedlo, že v jejich rodině konflikty z důvodu ne-

zaměstnanosti nejsou. 15 (13%) uchazečů uvedlo, že konflikty se týkají chodu domácnosti 

(nákup, úklid), u 5 (4%) uchazečů se hádky týkají výchovy dětí a 4 (4%) uchazeči uvedli 

jiné důvody konfliktů v rodině. 

 

Položka č. 20 – Vztah s dětmi 

 

Graf 20 – Vztah s dětmi 

U 53 (47%) respondentů bylo zjištěno, že jejich vztah s dětmi se nijak v době jejich neza-

městnanosti nezměnil, u 26 (23%) uchazečů došlo ke zhoršení vztahu s dětmi, 21 (19%) 

uchazečů uvedlo, že děti nemají a celkově u 12 (11%) uchazečů je vztah s dětmi lepší. 
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Položka č. 21 – Vztah rodiny k nezaměstnanému 

 

Graf 21 – Vztah rodiny k nezaměstnanému 

Celkem 57 (51%) uchazečů o zaměstnání nepozoruje žádnou změnu v chování k jejich 

osobě od členů rodiny, 29 (26%) uchazečů pozoruje, že vztah členů k jejich osobě se zhor-

šil, 20 (18%) uchazečů situaci nemůže posoudit a u 6 (5%) uchazečů se vztah změnil 

k lepšímu. 

 

Položka č. 22 – Vztah s partnerem/partnerkou 

 

Graf 22 – Vztah s partnerem/partnerkou 

26% 

5% 51% 

18% 

Vztah v rodině k mé osobě 

Změnil se k horšímu 

Změnil se k lepšímu 

Žádnou změnu nepozoruji 

Nemohu posoudit 

58% 20% 

20% 

2% 

Vztah s partnerem/partnerkou 

Bezproblémový a stabilní 

Vyznačuje se četnými konflikty 

Nemám partnera/partnerku 

Jiný 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 50 

 

U otázky číslo 22 se zjistilo, že vztah mezi dotazovanými a jejich partnerem/partnerkou je 

bezproblémový a stabilní, celkem tak odpovědělo 65 (58%) uchazečů. 23 (20%) uchazečů 

uvedlo, že jejich vztah s partnerem/partnerkou se vyznačuje četnými konflikty, 22 (20%) 

uchazečů uvedlo, že partnera/partnerku nemá a 2 (2%) uchazeči uvedli, že jejich vztah 

s partnerem/partnerkou je jiný. 

 

Položka č. 23 – Životní priorita 

 

Graf 23 – Životní priorita 

U předposlední položky v dotazníku se zjišťovalo, jaká je momentálně hlavní životní prio-

rita pro uchazeče o zaměstnání. 47 (42%) uchazečů uvedlo, že si chtějí najít zaměstnání, 

pro 44 (39%) je důležité zdraví, 13(12%) uchazečů odpovědělo, že mají jinou životní prio-

ritu a pro 8 (7%) uchazečů je hlavní životní prioritou péče o domácnost. 
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Položka č. 24 – Vyjádření souhlasu/nesouhlasu 

 

Graf 24 – Míra souhlasu/nesouhlasu 
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neví, 15 (18) spíše finance na kroužky mělo a 26 (36) z nich jich mělo dostatek.  21 ucha-

zečů o zaměstnání pociťuje velký tlak z okolí, aby si našlo práci, 29 tlak mírný, 25 neví, 18 

jej spíše nepociťuje a 19 tlak nepociťuje vůbec. Odpovědi na následující otázku poukazují, 

že se uchazeči o zaměstnání s rolí nezaměstnaného odmítají v drtivé většině smířit, 36 

z nich, 30 se nechce spíše smířit, 18 neví, 19 je částečně smířeno a 9 je smířeno s rolí ne-

zaměstnaného naprosto. Podobné hodnoty odpovídají i otázce, zdali chtějí uchazeči o za-

městnání setrvat v pozici nezaměstnaného co nejdéle, 54 z nich nechce, 24 spíše nechce, 

14 neví, 13 spíše chce a 7 chce v pozici nezaměstnaného setrvat co nejdéle bezesporu. Pro 

pouhých 10 uchazečů se situace spojená s nezaměstnaností vyhrotila natolik, že byli nuceni 

si najít nové bydlení, pro 7 z nich to tuto situaci ovlivnilo, 19 neví, pro 15 z nich to nemělo 

až tak fatální důsledky a 61 respondentů bydlení z důvodu ztráty zaměstnání měnit nemu-

selo. 15 dotazovaných se však vzdalo v souvislosti s nezaměstnaností svých koníčků, 21 se 

vzdalo mírně, 32 neví, 23 se spíše nevzdalo a 21 se nevzdalo vůbec. Nezaměstnanost jed-

nice ovlivňovala psychiku dalších členů rodiny u 16 lidí, u 18 mírně, 30 z nich nevědělo, 

29 tento stav spíše nezpozorovalo a 19 z nich jej nezpozorovalo vůbec. 25 (15) dotazova-

ných je z důvodu ztráty zaměstnání podrážděných a osamělých, 28 (22) lidí tento stav po-

cítilo občas, 18 (22) neví, 29 (23) si takto spíše nepřipadají a ostatní 12 (30) si tak nepřipa-

dají vůbec. 

5.2 Shrnutí výsledků výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaký dopad má dlouhodobá nezaměstnanost na chod 

rodiny v oblasti ekonomické a jak z pohledu respondentů působí na vztah v rodině. Dále se 

také zjišťovalo, zdali byla rodina nezaměstnaného nucena omezit jakékoliv výdaje nebo 

jestli se změnily vztahy v rodině nezaměstnaného. Od konce února 2019 bylo provedeno 

dotazníkové šetření. Celkově se rozdalo 162 dotazníků, 131 dotazníků bylo odevzdáno, ale 

pro neúplnost některých z nich se muselo 19 dotazníků z výzkumu vyloučit. K výzkumu 

bylo tedy použito celkem 112 dotazníků. 

Výzkum byl rozdělen dle dílčích cílů, na které jsme díky zjištěným výsledkům mohli od-

povědět. Co se týče výzkumného souboru, abychom se dozvěděli pohlaví, věk, nejvyšší 

dosažené vzdělání, rodinný stav a délku evidence uchazečů o zaměstnání, bylo vytvořeno 

prvních pět položek v dotazníku informačního charakteru. Většinu dotazovaných tvořily 

ženy, celkem odpovědělo 69 (62%) žen a 43 (38%) mužů. Nejvíce dotazovaných uchazečů 

bylo ve věku mezi 26 – 54 lety, celkem 62 %. Z odpovědí na nejvyšší dosažené vzdělání 
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bylo zjištěno, že nejvíce uchazečů o zaměstnání má ukončené středoškolské vzdělání a 

nejvíce uchazečů o zaměstnání žije v manželském svazku, celkem 49 uchazečů, tj. 44%. 54 

uchazečů o zaměstnání, tedy 48% dotazovaných, bylo v evidenci úřadu práce déle než 2 

roky. 

V další otázce bylo zjišťováno, jakou činnost uchazeči o zaměstnání ukončili před jejich 

zařazením do evidence na ÚP ČR, celkem 61 (55%) uchazečů bylo v pracovním poměru. 

 V položce číslo 7 jsme odpověděli na dílčí cíl, zda uchazeči měli nárok na pomoc od státu 

ve formě podpory v nezaměstnanosti, 78 (70%) ano.  

S tím souvisely další dílčí otázky, co se týče ekonomické situace rodiny. V položce č. 8, 

uchazeči odpovídali, zda byli nuceni omezit své výdaje, 44 (39%) uchazečů odpovědělo 

ano. U otázek číslo 9 a 10 se zjistilo, zdali u uchazečů nastal celkový pokles životní úrov-

ně, u 39 (35%) ano, a zdali si byli uchazeči nuceni v době jejich nezaměstnanosti pomoci 

půjčkou, 72 (64%) uvedlo, že ne. 

Dále jsme odpověděli na další dílčí otázku, zda nezaměstnaní pociťují nepřátelství vůči 

zaměstnaným lidem a zda se svoji nezaměstnanost pokusili zatajit. Zjistili jsme, že 24 

(28%) uchazečů své kontakty omezilo. U položek číslo 12 a 13, se zjišťovalo, jestli ucha-

zeči cítí nepřátelství vůči zaměstnaným lidem, 61 (54%) ne, nebo zda se snažili skutečnost 

o své nezaměstnanosti před někým zatajit, 79 (70%) uchazečů ne. 

Zjistit, kdo je nezaměstnanému největší oporou v době nezaměstnanosti se nám podařilo u 

otázek 14 a 15, uchazeči uvedli, že v případě pomoci se spíše můžou obrátit i na přátele, 

takto odpovědělo celkem 43 (38%). U položky číslo 15 bylo zjištěno, že největší oporou 

nezaměstnaným je stále rodina, celkem 43 (38%) uchazečů se vždy může obrátit na rodinu. 

Zároveň jsme zjistili u položky číslo 18, že u 50 (45%) uchazečů se konflikty v rodině tý-

kají především hospodaření s financemi.  

Jak v nezaměstnanosti tráví svůj volný čas? 42 (37 %) uchazečů v položce číslo 16 odpo-

vědělo, že nepozoruje žádnou změnu v jeho trávení a převážná většina 31 (28%) se v době 

jejich nezaměstnanosti více věnuje rodině a domácnosti.  

Co se týče ekonomické situace rodiny, pomohla nám pro zodpovězení dílčí otázky i polož-

ka č. 19. Zjistili jsme, že více než polovina, 59 (53%) uchazečů, musela mírně omezit na-

kupování potravin, oblečením apod. 
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Další dílčí otázky, zda utrpěl vztah mezi dětmi a partnery byly zodpovídány 

v následujících položkách. V položce číslo 20 se zjistilo, že u 53 (47%) se vztah mezi 

uchazeči a jejich dětmi v době nezaměstnanosti nijak nezměnil. Dále v položce číslo 21 a 

22 uvedlo 57 (51%) uchazečů, že nepozorují žádnou změnu v chování k jejich osobě od 

členů rodiny a celých 58 %, tj. 65 uchazečů, označilo jejich vztah s partnerem/partnerkou 

za bezproblémový a stabilní. 

K identifikaci priorit nezaměstnaných nám posloužila otázka číslo 23, uchazeči odpovídali, 

co je jejich hlavní životní prioritou. V době nezaměstnanosti je pro 47 (42%) uchazečů 

hlavní prioritou najít si zaměstnání. V poslední položce uchazeči odpovídali mírou souhla-

su nebo nesouhlasu s danými výroky. Zde se uchazeči zamýšleli nad tím, jaký dopad má 

nezaměstnanost na ně nebo jejich rodinu. 

Výsledky říkají následující. 31 (37%) respondentů bylo někdy nuceno nakupovat výrazně 

levnější potraviny. 34 (41%) z nich výrazně omezilo nákup oblečení. 33 (40%) méně na-

vštěvovalo kulturní akce. 36 (44%) uchazečům o zaměstnání občas chyběly peníze na vol-

nočasové aktivity. 44 (54%) respondentů si není vědomo, že by v důsledku ztráty zaměst-

nání nemělo dostatek financí na kroužky pro děti, stejně tak na obědy pro ně. 29 (35%) 

dotazovaných pociťuje mírný tlak okolí za účelem nalezení nové práce. 36 (44%) z nich se 

však s rolí nezaměstnaného odmítá smířit a 54 (66%) z nich by chtělo v této pozici setrvat 

co nejkratší dobu. 61 (74%) uchazečů o zaměstnání nebylo nuceno si z důvodu ztráty za-

městnání hledat jiné bydlení. 32 (39%) respondentů si není vědomo, že by nezaměstnanost 

přispěla k omezení jejich koníčků a 30 (36%) respondentů neuvádí, že by jejich nezaměst-

nanost ovlivňovala psychiku dětí či partnera/partnerky. 29 (35%)dotazovaných většinou 

nebývá z důvodu nezaměstnanosti podrážděných a 30 (36%) dotazovaných se v důsledku 

vzniklé situace necítí nikdy osamělých. 

5.3 Doporučení pro praxi 

S přihlédnutím ke zodpovězeným otázkám předkládaných dotazníků lze tvrdit, že lidé re-

gistrovaní na Úřadu práce České republiky po dobu delší než dva roky, mají stále zájem se 

do zaměstnání vrátit a odmítají se s rolí nezaměstnaného smířit. Hlavní životní prioritou 

nezaměstnaných zůstává snaha najít si novou práci a vrátit se do pracovního procesu. Na to 

poukazuje i činnost, která přecházela zařazením těchto lidí do evidence úřadu práce, 

v drtivé většině byli současní uchazeči o zaměstnání v pracovním poměru. Stále ještě tedy 

společnost zřejmě přihlíží k faktu, že jim pracovní poměr přináší více prospěchu nežli 
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úskalí. Zejména se dá hovořit o stránce finanční, stěžejně pak v situacích, kdy je třeba za-

bezpečit potřeby dětí, jejich vzdělání, koníčky a bezstarostný život. Přesto však pokud 

v rodině dochází k větším či menším konfliktům, týkají se stěžejně hospodaření 

s financemi. Překvapivými odpověďmi se pro mě staly ty, v nichž jsem se dozvěděla, že 

respondenti neměli potřebu pravdu o své nezaměstnanosti před nikým tajit, dokonce necíti-

li závist a zášť vůči „šťastnějším“ z nich. Rovněž z dotazníkového šetření vyplynulo, že 

v České republice se příliš velké oblibě netěší bankovní či jiné půjčky. Zřejmě i v době 

největší krize jsou lidé schopni svou situaci zvládnout použitím železných rezerv, či se 

v případě nouze nehaní obrátit na příbuzné či přátele.  

Samozřejmě se tato skutečnost nedá aplikovat na každého občana České republiky, vede-

ného na úřadu práce. Jistě ještě stále existuje řada takových, jejichž velikost mzdy jen mír-

ně převyšuje státní podporu v nezaměstnanosti. V tomto ohledu se nedá příliš pozastavovat  

nad faktem, že lidem chybí motivace zaměstnání navštěvovat. Zde totiž spíše převažují 

jeho nevýhody nad klady. Ranní vstávání, méně volného času, sebemenší odpovědnost na 

dané pracovní pozici. A tuto situaci je třeba řešit. Dle mého názoru je třeba v prvním kroku 

provést nárůst minimální mzdy na takovou částku, která by byla v porovnání se státní pod-

porou v nezaměstnanosti rapidně vyšší a nezaměstnané občany tak motivovala pobývat 

v evidenci úřadu práce pouze po dobu nezbytně nutnou k nalezení si práce jiné, odpovída-

jící jejich vzdělání, schopnostem a možnostem. Od tohoto se mohou poté odvíjet kroky 

další, které však již nejsou v mojí kompetenci a nejsou ani předmětem řešení předkládané 

bakalářské práce.  
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ZÁVĚR 

V rámci své bakalářské práce s názvem Dlouhodobá nezaměstnanost a její dopad  

na chod rodiny jsem se zabývala několika otázkami: Zda a jaký dopad má dlouhodobá ne-

zaměstnanost na chod rodiny? Musela rodina v době nezaměstnanosti jednoho či obou 

z rodičů omezit jakékoliv výdaje? Souvisela nezaměstnanost se změnou postoje k dětem či 

partnerce/partnerovi? Byla nucena se rodina zadlužit? 

Ke správnému pochopení dané problematiky slouží teoretická část předkládané práce.  

Ve třech hlavních kapitolách popisuje nezaměstnanost jako takovou. Poté se věnuje kon-

krétnímu správnímu úřadu, souvisejícímu s daným tématem, a to Úřadu práce České re-

publiky. V poslední kapitole se zabývá skupinou, které se předkládaná situace týká přede-

vším, rodinou.  

Praktická část bakalářské práce představuje výzkumný problém a vytyčuje výzkumné cíle 

a otázky. Dále popisuje výzkumný soubor, seznamuje čtenáře s metodou sběru dat a 

s průběhem výzkumu. Poté se zde nacházejí odpovědi dotazovaných respondentů 

z dotazníkového šetření a jejich přehledné grafické vyhodnocení z oblasti popisu výzkum-

ného souboru. Vlastní analýza dat je dále zpracovávána v kapitole výsledky výzkumu a 

interpretace dat. Všechny odpovědi jsou zde důkladně rozpracovány a vyzdvihují odpovědi 

s nejvyšší a nejnižší četností. Pomocí nich pak lze jednoznačně zodpovědět stěžejní otázky 

a naplnit tak dílčí cíle dané práce, jejichž prostřednictvím došlo k uskutečnění cíle hlavní-

ho.   

Dlouhodobá nezaměstnanost se dle odpovědí tázaných respondentů týkala především žen 

ve věku mezi 40 a 54 lety, nezaměstnaných více než dva roky, které těsně před evidencí na 

úřadu práce byly v pracovním poměru, žijících v manželském svazku a jež dosáhly nejvýše 

středoškolského vzdělání. 

Dlouhodobá nezaměstnanost tedy chod rodiny ovlivňuje, v drtivé většině případů negativ-

ně. Zejména docházelo k omezení výdajů pro vlastní potřeby, potřeb dětí se situace příliš 

nedotýkala. V tíživém období se postoj nezaměstnaného k dětem či partnerce/partnerovi 

nijak zvlášť nezměnil, tyto vztahy danou situací nebyly narušeny. Rodina v době finanční 

tísně nebyla nucena se zadlužit, dokázala problém vyřešit s pomocí nejbližších příbuzných 

či přátel.  
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PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK 

Vážení respondenti,  

tento dotazník doplňuje mou bakalářskou práci na téma Dlouhodobá nezaměstnanost a její 

dopad na chod rodiny. Analýzou výsledků tohoto dotazníku bych ráda zjistila, jaký má 

v dnešní době dopad dlouhodobá nezaměstnanost na vztahy v rodině. Ráda bych Vás proto 

poprosila o vyplnění mého dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a poslouží pouze pro 

účely bakalářské práce. 

Děkuji za spolupráci a za čas věnovaný tomuto dotazníku. 

Markéta Kazimírová, studentka 3. ročníku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta hu-

manitních studií, obor Sociální pedagogika 

 

Vyberte vždy jednu odpověď. 

1. Vaše pohlaví 

a) Žena 

b) Muž 

2. Váš věk 

a) 25 let a méně 

b) 26 – 39 let 

c) 40 – 54 let 

d) Nad 55 let 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:  

a) ZŠ 

b) SOŠ 

c) SŠ 

d) VOŠ 

e) VŠ 

4. Rodinný stav: 

a) Ženatý/vdaná 

b) V partnerském vztahu (bez společné domácnosti) 

c) V partnerském vztahu (se společnou domácností) 

d) Svobodná/ý 

5. V současné době jste nezaměstnán/a: 

a) 6 – 12 měsíců 



 

 

b) 1 – 2 roky 

c) Déle než 2 roky 

6. Před zaevidováním do evidence uchazečů o zaměstnání jste: 

a) Ukončil/a školní docházku 

b) Ukončil/a péči o dítě do 4 let nebo péči o osobu blízkou 

c) Byl/a v pracovním poměru 

d) Byl/a v pracovní neschopnosti 

e) Jiné (prosím uveďte) ………………………… 

7. Měli jste (popř. máte) v době evidence na ÚP nárok na podporu 

v nezaměstnanosti? 

a) Ano 

b) Ne 

8. Museli jste v souvislosti s Vaší nezaměstnaností omezit výdaje pouze na ne-

zbytné věci (jídlo, nájem)? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 

9. Můžete říci, že u Vás nastal celkový pokles životní úrovně? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 

10. Byli jste nuceni si vypůjčit peníze, a pokud ano, vznikla Vám z tohoto důvodu 

exekuce či jiný dluh? 

a) Ano, půjčil/a – bez exekuce (bez dluhů) 

b) Ano, půjčil/a – s exekucí (s dluhy) 

c) Ne 

11. Máte pocit, že u Vás došlo k omezení společenských kontaktů? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 



 

 

e) Nevím, nedovedu posoudit 

12. Pociťujete nepřátelství vůči lidem, kteří jsou zaměstnáni? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 

13. Snažili jste se před někým skutečnost o své nezaměstnanosti utajit? 

a) Pouze před přáteli 

b) Pouze před příbuznými 

c) Před všemi 

d) Ne, před nikým 

e) Před někým jiným (prosím uveďte) …………………….. 

14. Myslíte si, že se v případě potřeby (psychická, hmotná pomoc) můžete obrátit 

na přátele? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 

15. Kdo Vám je největší oporou v době Vaší nezaměstnanosti? 

a) Partner/ka 

b) Rodina 

c) Děti 

d) Přátelé 

e) Nikdo 

f) Někdo jiný 

16. Jak se v době Vaší nezaměstnanosti změnilo trávení Vašeho volného času? 

a) Omezil/a jsem volnočasové aktivity 

b) Zvýšil/a jsem volnočasové aktivity 

c) Nepozoruji žádnou změnu 

17. Jak teď převážně trávíte volný čas? 

a) Zvyšuji si kvalifikaci 

b) Více se věnuji rodině a domácnosti 

c) Věnuji se svým koníčkům 



 

 

d) Pasivně (TV, PC) 

e) Hledám si zaměstnání 

f) Jiné (prosím, uveďte)…………. 

18. Konflikty ve Vaší domácnosti se týkají nejčastěji: 

a) Hospodaření s financemi 

b) Výchovy dětí 

c) Chodu domácnosti (nákup, úklid) 

d) V naší rodině nejsou konflikty 

e) Jiné (prosím, uveďte)………………. 

19. Došlo k nějakým změnám v nakupování (potraviny, oblečení, vybavení do do-

mácnosti, dárky, cokoliv jiného, co Vás napadne) v souvislosti s Vaší neza-

městnaností? 

a) Ano, museli jsme výrazně omezit výdaje 

b) Ano, došlo k mírnému omezení výdajů 

c) Ne, nedošlo ke změně 

20. Můj vztah k dětem hodnotím: 

a) Stále stejný jako v sobě stálého zaměstnání 

b) Náš vztah se zhoršil 

c) Náš vztah je nyní lepší 

d) Nemám děti 

21. Pociťujete, že se vztah členů Vaší rodiny k Vám v důsledku ztráty zaměstnání 

změnil? 

a) Změnil se k horšímu 

b) Změnil se k lepšímu 

c) Žádnou změnu nepozoruji 

d) Nemohu posoudit 

22. Můj současný vztah s partnerem/partnerkou je: 

a) Bezproblémový a stabilní 

b) Vyznačuje se četnými konflikty 

c) Nemám partnera/partnerku 

d) Jiný (prosím, uveďte)……………….. 

 

 



 

 

23. Co je pro Vás v současné době hlavní životní prioritou? 

a) Najít si zaměstnání 

b) Péče o domácnost 

c) Zdraví 

d) Jiné (prosím, uveďte) ……………………….. 

24. Vyjádřete míru souhlasu/nesouhlasu s následujícími výroky: 

1 – naprosto souhlasím 

2 – spíše souhlasím 

3 – nevím 

4 – spíše nesouhlasím 

5 – naprosto nesouhlasím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Naprosto 

souhlasím 

Spíše souhla-

sím 

Nevím Spíše nesouhla-

sím 

Naprosto ne-

souhlasím 

Nakupuji výrazně levnější potra-

viny, než když jsem byl/a zaměst-

nán/a. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Omezil/a jsem výrazně nákup 

oblečení. 

1 2 3 4 5 

Omezil/a jsem výrazně kulturní 

akce. 

1 2 3 4 5 

Chybí mi peníze na mé volnoča-

sové aktivity. 

1 2 3 4 5 

V rodině nemáme dostatek financí 

na kroužky pro děti. 

1 2 3 4 5 

V rodině nemáme dostatek financí 

na obědy pro děti. 

1 2 3 4 5 

Pociťuji tlak rodiny, abych si na-

šel/našla práci. 

1 2 3 4 5 

S rolí nezaměstnaného jsem smí-

řen/a. 

1 2 3 4 5 

V pozici nezaměstnaného chci 

zůstat co nejdéle. 

1 2 3 4 5 

Nezaměstnanost mne donutila 

najít si levnější bydlení. 

1 2 3 4 5 

Byl/a jsem nucen/a vzdát se svých 

koníčků z důsledku ztráty zaměst-

nání. 

1 2 3 4 5 

Moje nezaměstnanost negativně 

ovlivňuje psychiku partnera/dětí. 

1 2 3 4 5 

V důsledku nezaměstnanosti jsem 

více podrážděn/a. 

1 2 3 4 5 

Připadám si opuštěný/á a osamě-

lý/á. 

1 2 3 4 5 



 

 

PŘÍLOHA P II: ZÁKLADNÍ POUČENÍ UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P III: ŽÁDOST O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P IV: ŽÁDOST O PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P V: AKTUÁLNÍ NEZAMĚSTNANOST 

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interní zdroj) 
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PŘÍLOHA P VI: TISKOVÁ ZPRÁVA

 


