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ABSTRAKT 

Tato bakalá�ská práce se zabývá charakterizováním nezam�stnanosti jako sociálního pro-

blému. Teoretická �ást práce popisuje r�zná hlediska nezam�stnanosti, ekonomické, psy-

chické a jiné dopady nezam�stnanosti na osobnost �lov�ka.  

Praktická �ást práce je zam��ena na zjišt�ní problém� nezam�stnanosti u vybraných respon-

dent�, klient� Ú�adu práce. 
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ABSTRACT 

The subject of this work: „Unemployment as social problem“. Theory part describes variety 

aspects of unemployed, economy, psychical and other impact on personality.  

Practise part is focus on location problems unemployment at some clients of employmentbu-

reau 

Keywords: 

Unemployment, economy aspekt, health and unemployment, psychical aspekt of unemploy-

ment
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ÚVOD 

Nezam�stnanost p�edstavuje historicky i v sou�asnosti jeden ze sledovaných a diskutova-

ných jev� tržních hospodá�ství, který má dopad na snížení p�íjm� jednotlivc� a rodin na 

minimum. Vysoká míra nezam�stnanosti nep�ízniv� ovliv	uje celkové spole�enské klima, 

zhoršuje hospodá�skou situaci státu, spokojenost a zdraví lidí. Ekonomové a ti, kte�í p�ijali 

ideu tržní ekonomiky, v�dí, že nezam�stnanost je spojena s existencí trhu, konkrétn� trhu 

práce, a p�edstavuje d�sledek nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce. 

Prožívání ztráty práce je pro v�tšinu lidí závažnou psychosociální zát�ží. Podle Buchtové 

(2002, s. 47) se d�sledkem dlouhodobé nezam�stnanosti vytrácí smysl života, dochází 

k omezení sociálních kontakt� s p�áteli a spolupracovníky a nastává postupný rozklad inte-

grity osobnosti.  Nezam�stnanost nem�že být pokládána pouze za starost �i stav jedné oso-

by, ale za závažný sociální problém, jehož �ešení by m�la �ešit celá spole�nost. Nezam�stna-

nost tedy dnes nechápeme jen jako ekonomický problém, ale nezam�stnanost vnímáme také 

jako problém sociální, psychologický a politický.  

Téma mé bakalá�ské práce jsem si vybral proto, že se m�že stát a mezi nezam�stnanými se 

mohu ocitnout i já. Proto jsem si toto téma vybral, abych zjistil, co mne m�že potkat, jak už 

z ekonomického hlediska tak i psychologického hlediska, když nebudu moci dlouho najít 

práci. V této práci vysv�tluji téma nezam�stnanosti jako sociálního problému. Uvádím zde 

r�zné p�ístupy k vymezení a zmapování d�sledk� nezam�stnanosti z hlediska klienta Ú�adu 

práce. 

Cílem této bakalá�ské práce je popsat nezam�stnanost jako závažný jev, který zasahuje do 

všech oblastí života nezam�stnaného jedince. V práci jsou za�azeny t�i kasuistiky, které po-

pisují p�íb�h t�í nezam�stnaných osob, jež jsou typickými p�edstaviteli vybraných rizikových 

skupin nezam�stnaných. Každá kasuistika je zpracována podle p�edem dané, jednotné struk-

tury. U každé kasuistiky jsou nazna�ena ur�itá doporu�ení pro jednotlivé p�ípady.  

Bakalá�ská práce je roz�len�na do �ty� kapitol. V první kapitole charakterizuji nezam�stna-

nost z ekonomického aspektu. Dále píši o trhu práce, který p�ímo souvisí s nezam�stnaností 

a také o typech nezam�stnanosti. 
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V druhé kapitole se zabývám významem práce pro �lov�ka a tím, zda má nezam�stnanost 

vliv psychiku �lov�ka. V této kapitole také stru�n� popisuji rizikové skupiny nezam�stna-

ných. 

Ve t�etí kapitole bakalá�ské práce se zam��uji na vlivy nezam�stnanosti na �lov�ka, na �leny 

rodiny a na rodinu jako celek. Nezam�stnanost totiž zasahuje daleko více osob, než jen je-

dince bez práce. V této kapitole se zabývám i d�sledky na nezam�stnaného, a
 už ekono-

mické d�sledky tak i d�sledky, které se odráží v psychice �lov�ka. 

Praktická �ást bakalá�ské práce obsahuje p�ípadové studie, které jsem vypracoval s n�kolika 

klienty Ú�adu práce. Snažil jsem, zjistit d�sledky nezam�stnanosti na klienta Ú�adu práce. 

Lidé, kte�í ztratili práci, tuto situaci nesou velmi bolestiv� a necht�jí o tomto tématu moc 

mluvit, nebo
 situaci bez zam�stnání vnímají jako osobní neúsp�ch. V této �ásti bakalá�ské 

práce jsou zpracovány výsledky mého šet�ení na Ú�ad� práce v Lipníku nad Be�vou. Z t�ch 

to výsledk� vycházím p�i sestavování p�ípadových studií.   
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
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1 NEZAM�STNANOST  

Nezam�stnanost má rozm�r spole�enský i individuální. Pro spole�nost znamená nevy-

užití ur�ité �ásti dostupné pracovní síly, tzn., že existují lidé, kte�í by pracovat mohli  

a cht�li, ale v daném spole�enském systému nejsou na trhu práce umístitelní. Jejich pracovní 

síla z�stává nevyužita a místo toho se stává závislou na státu, který na ni doplácí, zatímco 

by ji mohl využít k produkci (ovšem za jiných systémových podmínek).  

Pro jedince je situace, kdy je nezam�stnaný,  tzn. nemá placenou práci, situací, kdy 

žádnou aktivní �inností nezískává prost�edky na živobytí. Nemá tedy jiný p�íjem než sociální 

dávky a jeho �asový rozvrh není ur�ován b�žným zp�sobem. Chybí denní rutina, daná pra-

covní dobou, kdy �lov�k ví, že v ur�itou hodinu odejde do práce a v ur�itou se asi vrátí, 

vykoná p�ípadné další povinnosti a zbytek �asu stráví odpo�inkem, nebo ho v�nuje koní�-

k�m �i jiné duševn� uvol	ující �innosti. Volný �as je pro zam�stnaného �lov�ka vzácným 

statkem, kterým se neplýtvá. V�tšinou p�edem ví, kdy a kolik ho bude mít, což mu umož	u-

je p�edem si naplánovat, jak ho vyplní, a využít ho skute�n� tak, aby zp�sob jeho využití 

p�inesl kýžený ú�inek - duševní regeneraci, povznesení, dobrý pocit, únik z pracovního a 

�asového stresu zp�sobeného pocitem, že �lov�k " honem n�co musí." Volný �as je tedy 

doba, na kterou se t�ší, je pro n�j vzácná a zpravidla je její trávení spojené s pobýváním mi-

mo placené zam�stnání. Ztratí - li jedinec práci a tato situace trvá delší dobu, ztrácí jeho 

volný �as nádech cennosti, je jako voda z kohoutku, má ji, kdykoli jím oto�í, není ni�ím,  

s �ím by bylo t�eba nakládat jakkoli opatrn�. �innosti, jimiž ho napl	oval d�íve, ztrácejí cha-

rakter „uvol	ovala“ nap�tí a únavy, které si d�íve p�inášel z práce, v�domí, že se jim m�že 

v�novat vlastn� kdykoli, ho nutká neustále je odkládat a nakonec se jim nev�novat v�bec, 

ztrácejí pro n�j smysl. Sta�í si popovídat s n�kolika takovými lidmi, a zjistíte, jak spole�ná je 

jim v�ta " Už m� nebaví ani si �íst," " Dívám se na televizi a najednou zjistím, že v�bec ne-

vím, co se tam d�je, nebaví m� to." 

  

1.1 Definice nezam�stnanosti  

Jednou z ekonomických veli�in je i nezam�stnanost, protože vývoj tržního hospodá�-

ství zpravidla provází a je sou�asn� jevem, který s sebou p�ináší negativní ekonomické i 
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sociální d�sledky. Zdravý vývoj ekonomiky by m�l zp�sobovat nízkou nebo p�ijatelnou míru 

nezam�stnanosti. Nezam�stnanost na jedné stran� znamená ztrátu statk� a služeb, které by 

mohly být nezam�stnanými vyrobeny. Proto dochází ke ztrát�. Sou�ástí ztráty jsou dávky 

v nezam�stnanosti, které na jedné stran� vytvá�ejí podmínky pro to, aby nezam�stnanost 

byla lépe zvládána, ale na druhé stran� zat�žují státní rozpo�et. 

Vedle t�chto ztrát však nezam�stnanost p�ináší ješt� mnoho negativních sociálních d�-

sledk� v podob� poklesu životní úrovn� nezam�stnaného a jeho rodiny, stres�, zdravotních 

d�sledk�, alkoholismu a rostoucí kriminality apod. �ím je nezam�stnanost delší, tím jsou 

d�sledky závažn�jší. Zvlášt� nep�íjemnou stránkou dlouhodobé nezam�stnanosti je ztráta 

kvalifikace, a tím i možnost najít zam�stnání. 

Zvláštní význam má nezam�stnanost mladých lidí, kte�í vycházejí ze škol a u�iliš
. 

Pokud mladí lidé v�as nezískají pot�ebné pracovní návyky a pr�pravu, vede to k postupující 

degradaci kvality práce. �ím pozd�ji si mladí lidé zvyknou na ur�ité pracovní stereotypy, 

tím h��e se p�izp�sobují práci. 

Nezam�stnanost je psychologický, ekonomický, sociální a politický problém.  

Nezam�stnanost není jednoduše definovatelná, v každém stát� totiž vychází z tam�jší 

situace na trhu práce. Pro všechny státy se vychází z jednotné definice mezinárodního Ú�adu 

práce. 

Za nezam�stnaného se považuje �lov�k, který spl	uje �ty�i  základní podmínky (srov. 

Buchtová, 2002; Mareš, 2002):  

� nemá práci (pracovní místo), 

� je schopen pracovat, 

� chce vykonávat práci za odm�nu, 

�    aktivn� místo hledá.   

Dobrovolná nezam�stnanost je nezam�stnanost, p�i které nezam�stnaný dává p�ednost 

volnému �asu p�ed konáním práce. Lidé, které za�azujeme do této skupiny, o práci nestojí a 

necht�jí pracovat.  

D�vody mohou být r�zné, nap�.: 

� lidé jsou ekonomicky zajišt�ni a dávají p�ednost volnému �asu p�ed placenou 

prací, 
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� jde o lidi, kte�í ztratili nad�ji, že najdou n�jakou práci. 

 

V ekonomii není dobrovolná nezam�stnanost považována za závažný problém, kterým 

by se m�la zabývat hospodá�ská �i sociální politika. 

„Dobrovoln� nezam�stnaný �lov�k m�že mít dobré nabídky na místo, ale dál shání 

lepší nebo lépe placené místo. Existuje také mnoho d�vod�, pro� by si lidé mohli dobro-

voln� zvolit, že nebudou p�i stávající mzdové sazb� pracovat. Pouze velmi malá �ást z nich 

bývá po�ítána oficiáln� mezi nezam�stnané“ (Samuelson, Nordhaus,1995, 289).  

 

Skute�ným problémem je nedobrovolná nezam�stnanost. 

P�í�inou této nezam�stnanosti jsou velmi nepružné nominální mzdové sazby. Tato ne-

dobrovolná zam�stnanost je závislá p�edevším na úrovni poptávky v ekonomice (Buchtová, 

2002, s. 69).  

 

Nedobrovolná nezam�stnanost je typ nezam�stnanosti, kdy nezam�stnaný aktivn� hle-

dá práci nebo se p�ipravuje na návrat �i vstup do zam�stnání. 

Na tomto rozd�lení na dobrovolnou a nedobrovolnou nezam�stnanost je založeno  

i rozd�lení obyvatelstva na ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní (srov. Buchtová, 

2002). 

Za ekonomicky aktivní jsou považováni lidé od 15 do 65 let, kte�í bu� pracují nebo 

jsou nezam�stnaní, ale práci si hledají nebo �ekají, až se budou moci po do�asném vysazení 

z práce do zam�stnání vrátit. 

Ekonomicky neaktivní jsou všichni lidé, kte�í zam�stnání nemají, ale práci si 

z jakýchkoliv d�vod� aktivn� nehledají. 

Vývoj nezam�stnanosti se m��í pomocí míry nezam�stnanosti, což je podíl nezam�st-

naných, kte�í aktivn� o nalezení zam�stnání usilují a jsou schopni to skute�n� prokázat, na 

ekonomicky aktivním obyvatelstvu, vyjád�ený v procentech (srov. Buchtová, 2002). 
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Podle Samuelsona, Nordhause (1995, str. 302) : „P�irozená míra nezam�stnanosti je 

pravd�podobn� optimální mírou nezam�stnanosti, nad úrovní nezam�stnanosti, p�i níž se 

maximalizuje �istý ekonomický blahobyt.“  

Aktivní úsilí o hledání zam�stnání musí být nezam�stnaný schopen prokázat.  

Ve spole�nosti zaujímá práce vysoké postavení v žeb�í�ku hodnot. Definujeme se pro-

st�ednictvím svých rolí v zam�stnání a velmi �asto z nich odvozujeme sv�j vlastní obraz a 

spole�enský status. Ale i okolí nás definuje podle naší pracovní �innosti. 

Jestliže �lov�k ztratí svou práci nedobrovoln�, je to spojeno s dalšími d�sledky: posti-

žená osoba se cítí jako jednotlivec izolována od spole�nosti. Ztrácí pocit vlastní hodnoty, 

proto má nezam�stnanost kv�li této tendenci k vy�le	ování velký spole�enský a politický 

dopad. 

Problém nezam�stnanosti v �eské republice zapustil ko�eny a b�hem n�kolika let její 

existence se za�aly vytvá�et významné sociální skupiny, které jsou nezam�stnaností nejvíce 

ohroženy (nap�. nekvalifikovaní lidé, ženy, handicapovaní lidé a další)  

 

1.2 Druhy nezam�stnanosti 

          Nezam�stnanost m�žeme rozd�lit na frik�ní, strukturální, cyklickou, sezónní a skry-

tou. 

           ,,Frik�ní nezam�stnanost vzniká v d�sledku neustálého pohybu lidí mezi ob-

lastmi a pracovními místy nebo v pr�b�hu jednotlivých stádií životního cyklu. Dokonce  

i kdyby se ekonomika nacházela ve stavu plné zam�stnanosti, byla by zde ur�itá fluktua-

ce..." (Samuelson, Nordhaus, 1995, s.288). Tato frik�ní nezam�stnanost je obvykle krátká, 

v�tšinou se pohybuje v rozmezí n�kolika týdn�, proto lze do jisté míry ztotožnit frik�ní ne-

zam�stnanost s dobrovolnou nezam�stnaností. 

 

Strukturální nezam�stnanost p�edstavuje složit�jší poruchu. „Nesoulad mezi poptáv-

kou po pracovnících a jejich nabídkou m�že být d�sledkem toho, že n�která odv�tví se 

rozpínají, poptávka po ur�itém druhu práce se zvyšuje, a jiná odv�tví se zastavují, poptáv-

ka po jiném druhu práce se snižuje, a nabídka se dostate�n� rychle neumí adaptovat“  
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(Samuelson, Nordhaus, 1995,s. 288). Nerovnováhy na trhu práce jsou zp�sobovány p�e-

vážn� pomalu se p�izp�sobujícími mzdami. Podle Mareše (1994) je ur�itá �ást strukturální 

nezam�stnanosti tvo�ena tzv. nezam�stnaností technologickou, do níž se dostávají pracovní-

ci, jejichž pracovní místo bylo zrušeno a nahrazeno technikou. Tato nezam�stnanost ,,je 

tedy dána poklesem poptávky po pracovnících v d�sledku technologického a technického 

vývoje" (Mareš, 1994, s.20). Strukturální nezam�stnanost je v�tšinou déle trvající než frik�-

ní. 

Cyklická nezam�stnanost je spojena s cyklickým kolísáním ekonomiky. ,,Je d�sledkem 

nevyužití stávajících kapacit z d�vod� odbytových potíží " (Mareš, 1994, s. 21). Vzniká 

v d�sledku nízké a nedosta�ující úrovn� poptávky. Tato nezam�stnanost trvá zpravidla n�-

kolik m�síc�, ne-li let, z tohoto d�vodu ji lze považovat za vážný ekonomický a sociální 

problém. 

Sezónní nezam�stnanost vyplývá z povahy n�kterých �inností v národním hospodá�-

ství, obzvlášt� v odv�tví zem�d�lství, stavebnictví nebo cestovního ruchu. Mohla by být 

považována za obdobu cyklické nezam�stnanosti, protože je také spojena s ur�itým p�írod-

ním cyklem. 

Skrytá nezam�stnanost jsou fakticky nezam�stnaní, kte�í nejsou zaregistrování jako 

nezam�stnaní, když práci nemají a p�i dobré nabídce by práci p�ijali. Tato nezam�stnanost je 

formou, kdy nezam�stnaný nehledá práci ani se neregistruje na ú�ad� práce. Jelikož má práci 

tzv. „na �erno“, tzn., že výd�lek nedaní ani ho nikde nezve�ej	uje.  

      

1.3 P�irozená míra nezam�stnanosti  

Samuelson a Nordhaus (1995) popisují p�irozenou míru nezam�stnanosti jako míru, 

p�i níž je trh statk� a práce v rovnováze. ,,P�irozená je taková míra nezam�stnanosti, p�i 

níž jsou síly, které p�sobí sm�rem ke zvyšování a snižování cenové a mzdové inflace, vy-

rovnané. P�i p�irozené mí�e je inflace stálá  nevykazuje tendenci ke zvyšování ani ke snižo-

vání. V soudobé ekonomice, která se snaží zabránit vysokým mírám inflace, je p�irozená 

míra nezam�stnanosti nejnižší mírou nezam�stnanosti, která je udržitelná; vyjad�uje tedy 

nejvyšší udržitelnou úrove� zam�stnanosti a odpovídá potenciálnímu produktu zem�" (Sa-

muelson, Nordhaus, 1995, s.296).  
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Ekonomové se shodují na tom, že p�irozená míra vykazuje v �ase rostoucí trend. Za 

p�í�inu nelze ozna�it jeden faktor, vzestupný charakter je výsledkem p�sobení mnoha fakto-

r�, nap�. demografické zm�ny, strukturální zm�ny (rostoucí strukturální nezam�stnanost), 

vládní politiky (pojišt�ní v nezam�stnanosti), r�stu skute�né nezam�stnanosti, která p�iroze-

nou míru zvyšuje v d�sledku hystereze (Brožová, 2003). Efekt hystereze je �asto vysv�tlo-

ván jako proces opakované neúsp�šnosti dlouhodob� nezam�stnaných najít zam�stnání, 

protože u nich dochází ke ztrát� dovedností a sociálních kontakt�, motivace a pracovních 

návyk�. �asem si ale n�kte�í nezam�stnaní na zp�sob života ze sociálních dávek navyknou a 

ztratí úsilí hledat dál práci. Ukazuje se, že �ím delší je doba trvání nezam�stnanosti, tím t�žší 

je vrátit se zp�t na pracovní trhy. P�vodn� nedobrovolná nezam�stnanost se vlastn� postu-

pem �asu m�ní v dobrovolnou, a tak zvyšuje p�irozenou míru  nezam�stnanosti. 

 

1.4 Základní charakteristiky trhu práce 

Trh práce, tak jako každý jiný trh, je ovlivn�n stavem celého hospodá�ství v daném 

stát�. Když dojde ke zm�n� v ekonomice, v d�sledku toho se m�ní i trh práce. Rovnováha 

na pracovním trhu se utvá�í st�etáváním nabídky práce ur�ité profese a poptávky po ní, kdy 

jako vyrovnávací mechanismus zde funguje mzda. Mezi nabídkou práce a výší mezd existuje 

pozitivní vztah, mezi poptávkou po práci a výší mezd existuje vztah negativní. 

     „Trh práce je sou�ástí trhu obecn�, ale má svá specifika. Práce nemá stejnou povahu 

jako ostatní zboží, práce je výrobním faktorem svého druhu“  (N�mec, 2002 ). 

     „Trh práce je místem, na n�mž jsou utvá�eny podmínky zam�stnanosti v�etn� mezd a 

plat� prost�ednictvím nabídky a poptávky po práci“  (N�mec, 2002) 

Trh práce je trhem specifickým. Tento trh není homogenní, ale je ve zna�né mí�e seg-

mentován. Ve skute�nosti totiž existuje zna�né množství trh� práce. Segmentace spo�ívá 

jednak v rozdílech mezi lidmi, tj. v jejich v�ku, kvalifikaci a dispozicích, jednak také  

v geografickém rozd�lení trh� práce. 

Neopomenutelný je také vliv státu, protože zákonodárství ovliv	uje jak stranu nabíd-

ky práce, tak stranu poptávky po ní. Dá se proto �íci, že trh práce není ve své podstat� 

trhem konkuren�ním, ale administrativn� regulovaným. V této souvislosti je pot�eba také 

dodat, že trh práce není trhem dokonalým, zejména z d�vodu neúplnosti informací, protože 
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uchaze�i o zam�stnání nev�dí o všech dostupných volných pracovních místech, stejn� tak 

jako firmy nev�dí o všech nezam�stnaných hledajících práci, což dokládá fakt, že po ur�itou 

dobu z�stávají neobsazena n�která pracovní místa a zárove	 z�stávají n�kte�í lidé bez práce 

(srov. Holman, 2003). Nerovnováha na trhu práce se tak projevuje nezam�stnaností. 

 

1.5 Typy pracovních trh� 

Neexistuje pouze jeden trh, ale tolik trh�, kolik existuje zem�pisných oblastí, zam�st-

nání nebo obor� (Samuelson, Nordhaus, 1995). Lze rozlišit trhy podle v�hlasu a výhodných 

pracovních kontrakt� (primární a sekundární trh), podle možnosti p�ezkoumání fungování 

trhu kontrolními institucemi (formální a neformální trh) a také podle mobility pracovních sil 

(interní a externí trh).  

Na primárním trhu práce mají pracovníci lepší pracovní p�íležitosti, práce jsou hodno-

ceny jako více prestižní, pracovník�m jsou nabízeny výhodn�jší pracovní podmínky (srov. 

Winkler,1999). Nejenže je práce dob�e placená, ale pro pracovníky se nabízí i dobré vyhlíd-

ky profesionálního r�stu, proto se dá o�ekávat, že fluktuace (souhrn zm�n pracovního po-

m�ru v rámci podnik� /odv�tví, oblastí/, zp�sobených odchodem a p�íchodem pracovník�) 

na tomto trhu nebude p�íliš výrazná. Oproti tomu na sekundárním trhu jsou místa mén� 

prestižní, což následn� sm��uje k nižším mzdám a možnost kariérního r�stu není nijak velká. 

Formální trh je jinými slovy oficiální trh pracovních p�íležitostí, kontrolovaný institu-

cemi, které slouží k jeho regulaci (srov. Winkler,1999), kdežto neformální trh se vyskytuje v 

zón� tzv. šedé ekonomiky, to znamená mimo kontrolu ú�ad� finan�ních, ú�ad� práce a dal-

ších p�íslušných institucí. 

Na vnit�ním trhu lze najít jasnou posloupnou strukturu, je podporován kariérní postup 

odrážející rozvoj znalostí a dovedností a r�st kvalifikace pracovník� uvnit� firem. Proto 

dochází k rozmís
ování pracovník� v rámci firmy bez jejich propoušt�ní. Na vn�jším trhu 

dochází ke konkurenci mezi podniky, které najímají službu práce od jednotlivých pracovní-

k�. Dá se tudíž �íci, že je tento trh oproti trhu internímu trhem v pravém slova smyslu (srov. 

Mareš, 2002). 
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2 PSYCHOLOGICKÝ ASPEKT NEZAM�STNANOSTI 

 

Psychologický problém vnímáme nej�ast�ji jako zhoršení psychického zdraví. Zm�ny 

duševního zdraví p�i ztrát� práce jsou nezam�stnanými v�tšinou popisovány v termínech 

zvýšené úzkosti, strachu a nejistoty. Objevuje se u nich podrážd�nost, stavy deprese, nespa-

vosti a postupné ztráty sebed�v�ry. „P�i dlouhodobé nezam�stnanosti se k tomu p�idávají 

psychosomatické potíže – nej�ast�ji bolesti hlavy, zvýšená únava, kardiovaskulární pro-

blémy, žalude�ní v�edy, poruchy s dýcháním, r�zné dermatitidy a jiné“ (Buchtová, 2000, s. 

24).  

 Zejména dlouhodobá nezam�stnanost pat�í k faktor�m, které výrazn� p�ispívají ke 

vzniku a ší�ení �ady sociáln� patologických jev� jako alkoholismu, narkomanie, kriminality, 

vandalismu, sebevražd, ale t�eba i rasismu a r�zných forem militantního politického radika-

lismu. Souvislost mezi nezam�stnaností, zdravotním stavem a užíváním drog v �eské repub-

lice je zatím problematika relativn� nová a mén� sledovaná. Zasluhovala by si více pozor-

nosti nejen p�i výzkumu, ale rovn�ž p�i jednání s nezam�stnanými na ú�adech práce a jejich 

návšt�vách u praktických léka��. V �eské republice také stoupá po�et p�ípad� sebevražd 

v souvislosti se ztrátou práce. 

   

2.1 Význam práce pro �lov�ka 

Práce zaujímá v život� �lov�ka nezastupitelné postavení je d�ležitou podmínkou jeho 

d�stojné existence, p�ináší mu nejen materiální prosp�ch, ale sou�astn� mu dává pocit sebe-

realizace a spole�enské užite�nosti. Vy�azuje �lov�ka do �ádu sociálních vztah�, uspokojuje 

jeho pot�eby ctižádosti, sebeuplatn�ní a sebeúcty. 

Práce tedy neslouží pouze k výrob� statk� nebo vykonávání služeb, ale vytvá�í sociál-

ní pole strukturovaných kontakt� s možností vést rozhovory, potkávat jiné lidi a uzavírat 

p�átelství. Skupinová práce nabízí sociální prost�edí, ve kterém hodnotí, schopnosti a srov-

nává s ostatními lidmi.  
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V �eské kultu�e je téma práce zastoupeno i v �ad� lidových p�ísloví, která prozrazují 

hlubokou moudrost našich p�edk�, nap�. „S prací nejdál dojdeš“, „Komu se nelení, tomu 

se zelení“ (Buchtová, 2002, s.75). 

Náhlá neo�ekávaná ztráta práce je v naší kultu�e velkým zásahem do života lidí, je 

dokonce traumatizujícím zážitkem. Je tomu tak i p�esto, že dnes žijeme v demokratickém 

sociálním stát�, který umož	uje i relativn� slušný život bez do�asné odm�ny za práci. Ne-

zam�stnanému odpadají „zat�žující“ faktory práce. Zdá se, že mu p�ibývá množství volného 

�asu, že vzniká nová šance pro soužití s partnerem, se �leny rodiny a s p�áteli a že se obje-

vuje i nad�je na nový za�átek pracovní kariéry. Skute�nou hodnotu práce �lov�k obvykle 

poznává, až když ji ztratí. Nedobrovolné vy�azení práce z osobního života �lov�ka má totiž 

pr�kazné negativní sociální, psychologické, ale i zdravotní d�sledky. 

Ocitne-li se �lov�k dlouhodob� bez práce, ztratí nejsiln�jší pojítko s realitou, zmocní 

se ho nejistota a strach z budoucnosti, pozd�ji i pochybnosti o vlastních schopnostech.  

A tak ztratit práci ve spole�nosti, kde je placená práce stále ješt� spojována s vysokou 

spole�enskou i osobní hodnotou a kde je zam�stnání klí�em k životním aspiracím i zdrojem 

identity a sebeúcty �lov�ka, p�ináší stresující životní událost. Tento subjektivn� stresující 

zážitek je navíc okolím stále ješt� vnímán jako znamení životního selhání jedince (srov. 

Buchtová, 2002). 

 

2.2 P�íprava na možnost ztráty práce 

Podle Buchtové a podle výsledk� výzkumu, který provedla, vyplývá,  že je nezbytné 

profesionáln� se zabývat preventivní p�ípravou lidí na možnost ztráty práce. je nutné vycho-

vávat ob�any k potencionální nezam�stnanosti. Zdálo se, že je pot�ebné lidem p�ipomínat a 

vysv�tlovat, že nezam�stnanost je sou�ástí strukturních p�em�n ekonomiky postmoderní 

spole�nosti. Buchtová zjistila, že školní výuka a výchova mladých lidí nezahrnuje p�ípravu 

na možnost ztráty práce, že je nevede k pr�b�žnému získávání nových poznatk� a k rozvoji 

tvo�ivého myšlení tak, aby mohli pozd�ji p�ijímat spole�enské systémové zm�ny  (srov. 

Buchtová, 2002). 

Na rozdíl od psychologických výzkum� nezam�stnanosti v zemích s rozvinutou eko-

nomikou se v našich podmínkách setkali s rysy nezam�stnanosti, které byly ovlivn�ny fakto-
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ry z minulého vývoje naší spole�nosti. Ukázalo se, že tyto faktory se dosud výrazn� podílejí 

na chování lidí a omezují jejich schopnost racionáln� reagovat na nové podmínky. Vzhledem 

k odlišné sociální zkušenosti chybí v�tšin� našich starších lidí osobní odvaha a ochota inves-

tovat do vlastní kvalifikace, schopnost s nadhledem zvládat nep�ízn�. Aby p�ekonali pro-

blémy spojené se ztrátou práce, budou lidé nuceni zm�nit p�ístup k pracovnímu i životnímu 

uplatn�ní. Bude to patrn� vyžadovat pr�b�žné odborné studium, neustálé úsilí o rozvoj 

vlastních schopností. Z výsledk� výzkumu Buchtové vyplývá, že vysoce aktuálním úkolem 

nezam�stnaných je nau�it se odpov�dn� jednat sám za sebe. „Americký odborník v oblasti 

obchodu Phil Laut p�ízna�n� uvádí, že pro n�které lidi znamená zam�stnání po citové 

stránce pokra�ování d�tství. Tehdy jsme se nau�ili, že dobré v�ci pocházejí od jediného 

�lov�ka-od maminky“(Buchtová, 2002, s.92-93).  

 

2.3 Rizikové skupiny nezam�stnaných 

 

Uplatn�ní �lov�ka na trhu práce je podmín�no �adou charakteristik, které vy�le	ují 

skupiny lidí s v�tším rizikem ztráty práce a p�edur�ují je pro dlouhodobou nezam�stnanost. 

Tyto skupiny jsou také vystaveny riziku opakované nezam�stnanosti. Jejich p�íslušníci na-

cházejí uplatn�ní spíše na sekundárním trhu práce a na mén� placených pozicích s nejistou 

budoucností. „Nezam�stnanost tak více ohrožuje ur�ité skupiny populace, což potvrzuje 

zkušenost tém�� ze všech pr�myslov� vysp�lých zemí. Je z�ejmé, že práv� na tyto skupiny 

musí být zam��ena politika zam�stnanosti. U nás k nim pat�í mladí lidé, ženy s malými 

d�tmi, zdravotn� postižení ob�ané, starší lidé, lidé s nízkým vzd�láním, romské etnikum a 

p�icházející imigranti“ (Buchtová, 2002, s.109).  

 

2.3.1 Mladí lidé do t�iceti let  

Absolventi st�edních a vysokých škol, kte�í se ucházejí o své první zam�stnání, jsou 

v konkurenci s ostatními uchaze�i zna�n� znevýhodn�ni. Nemají praktické zkušenosti  

a základní pracovní návyky, ale také postrádají pracovní kontakty usnad	ující lepší orientaci 

na trhu práce. V sou�astné dob� míra nezam�stnanosti absolvent� škol zna�n� p�evyšuje 
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nyn�jší úrove	 nezam�stnanosti. U nezam�stnaných absolvent� vysokých škol vystupuje do 

pop�edí zejména ekonomické hledisko, protože mnozí z nich zakládají nebo už založili rodi-

nu. Nedostate�ný p�íjem jednoho �lena rodiny tak postihuje více osob. 

Vliv nezam�stnanosti na mladé lidi se m�že projevit až v neosvojení si pot�ebných 

pracovních návyk�, tito lidé pak nebudou schopni pracovat ani pozd�ji a pracovní ne�innost 

je m�že p�ivést k sociáln� patologickému chování. 

 

2.3.2 Starší lidé nad padesát let  

Jestliže se jedinci ve st�edním období pracovní kariéry neda�í získat zam�stnání, 

v pozd�jším v�ku bude jeho šance ješt� menší. „Proces stárnutí bývá obecn� spojován 

s úbytkem produktivity a flexibility“ (Muffels, 1998, s. 283). �ím je �lov�k starší, tím pev-

n�ji má zakódovány ur�ité stereotypy a obtížn�ji a pomaleji se p�izp�sobuje novým životním 

situacím. 

 

2.3.3 Ženy 

Nep�íznivé postavení na trhu práce mají také ženy. Je to zp�sobené up�ednost	ováním 

mužské pracovní síly, kdy muž je více mobilní a není tolik zatížen starostmi o d�ti a domác-

nost. S tím dále souvisí neochota zam�stnávat matky s malými d�tmi z d�vodu v�tší absence 

a tím narušení plynulosti pracovního provozu. „Zam�stnanost žen je závažným celosv�to-

vým problémem. Je totiž obtížné skloubit pracovní a mate�ské povinnosti, dosáhnout p�i-

m��ené spole�enské angažovanosti žen. V �ad� vysp�lých zemí se hledá �ešení v rozsáhlé 

nabídce zkrácených pracovních úvazk�, v zavád�ní pružné pracovní doby, v dostupné pé�i 

o d�ti. Cesta k �ešení v naší spole�nosti patrn� povede p�es nutné legislativní úpravy až 

k politické a finan�ní podpo�e žen“ (Buchtová, 2002b, s. 113).  

 

2.3.4 Zdravotn� postižení lidé 

Mezi ob�any se zdravotním postižením p�evládají osoby starší, mén� kvalifikované  



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií 22 
 

a s nižším vzd�láním, jejichž uplatn�ní na trhu práce je vždy obtížné. Po rozpadu výrobních 

družstev invalid� se zajišt�ným odb�rem výrobk� a služeb, a také po rozpadu velkých pod-

nik� s tradi�ní pé�i o tyto ob�any a v d�sledku zániku tradi�ních profesí obsazovaných t�mi-

to ob�any (hlída�i, manipulanti v telefonních úst�ednách apod.) se snížily vyhlídky osob se 

zdravotním postižením na získání a udržení vhodného zam�stnání (Krebs, 2002, s. 101).  

 

2.4 Nezam�stnanost a sociáln� patologické jevy  

Dlouhodobá nezam�stnanost má negativní vliv nejen na nezam�stnaného jedince, ale i 

na celou spole�nost. Ve spole�nosti v které se dlouhodob� nezam�stnaní vyskytují, se pro-

jevuje „zvýšený výskyt sociáln� patologických jev�, což zjiš�ujeme spíše nep�ímo: zvýšenou 

konzumací alkoholu, nikotinu a drog (zejména u mladých lidí), vyšší nemocností  

a rostoucí spot�ebou lék�, vyšším výskytem sebevražedných pokus�. také v �eské republice 

stoupá po�et p�ípad� sebevražd v souvislosti se ztrátou práce“ (Buchtová, 2002, s.115). 

“Zejména nedokonané sebevraždy jsou signifikantním 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“ (Mareš, 2002, s.91). 

„Záke�nost nezam�stnanosti spo�ívá v tom, že zpo�átku m�že být nezam�stnanost 

prožívaná jako ur�itá forma “dovolené“, jako období, v n�mž �lov�k má p�íležitost zamys-

let se nad svým dosavadním životem“ (Buchtová, 2002, s.115). 

 

2.4.1 Psychologický interven�ní program pro nezam�stnané 

Lidé bez práce mohou mít pocit, že nikam nepat�í. Jsou vy�azeni ze spole�nosti a po-

važováni za osoby, které nikdo nepot�ebuje. P�ipadají si zbyte�ní, nic je nebaví a nemají 

snahu si hledat nové zam�stnání a tím pádem se dostávají do za�arovaného kruhu. Neza-

m�stnanost se m�že projevovat i zhoršením zdravotního stavu.  

Cílem psychologického interven�ního programu pro nezam�stnané je redukce stresu 

nezam�stnaného, získání sebejistoty, osvojení si pot�ebných sociálních dovedností, nap�íklad 

dovednost hledat si novou práci, jelikož tito lidé ztratili snahu hledat si práci, nebo nabíd-
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nout se trhu práce. �eší také situace, kdy nezam�stnaný neusp�je na trhu práce a jeho žá-

dost je odmítnuta, aby doty�ný nezam�stnaný op�t neztratil zájem a dále se aktivn� podílel 

na hledání nového zam�stnání.  

 

Podle Buchtové (2002) se pro p�ekonání krizového období ztráty práce doporu�uje:  

� neztrácet nad�ji a nepodléhat tlaku nep�íznivé situace, 

� naplánovat si pravidelné denní aktivity, 

� využít �as k možnosti zhodnocení dosavadních životních a pracovních zkušeností, 

� rozší�it si právní v�domí a dob�e znát práva a povinnosti nezam�stnaného, 

� neuzavírat se do sebe, ale sledovat d�ní kolem sebe, udržovat neustálý kontakt 

s trhem práce a s širším sociálním okolím, 

� na p�echodnou dobu si najít práci i mén� placenou, 

� promyslet si úspornou životní strategii, 

� d�sledn� pe�ovat o své zdraví. 

 

Tyto zásady by m�li nejvíce dodržovat mladí lidé, tedy vyu�ení, absolventi st�edních a 

vysokých škol, kte�í nemohou najít uplatn�ní na pracovním trhu bezprost�edn� po skon�ení 

studia a zatím ješt� si nesta�ili osvojit ur�ité pracovní návyky. 

 

2.5 Nezam�stnanost a zdraví 

Propušt�ní jedince z práce p�ináší krom� sociálních, ekonomických problém� také 

problémy zdravotní. V dnešní dob� už známe biologické, psychologické a sociální faktory, 

které �iní práci pro �lov�ka nezbytnou. Po propušt�ní zam�stnance z práce se z n�ho stává 

nezam�stnaný. V té dob� na �lov�ka za�ne p�sobit stres, který je nejv�tší zát�ží pro lidský 

organismus. �ím je �lov�k déle nezam�stnaný, tím je stres z toho, že nenajde práci, v�tší. 
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2.5.1 Stres 

Stres m�žeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nep�ijatelný po-

m�r mezi skute�nými nebo p�edstavovanými osobními zkušenostmi a o�ekáváními (srov. 

K�ivohlavý, 1994). Podle této definice je stres odpov��, která v sob� zahrnuje jak fyzické, 

tak i psychické složky. Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na 

jakoukoliv výrazn� p�sobící zát�ž – fyzickou nebo psychickou. P�i stresu se uplat	ují 

obranné mechanismy, které umož	ují p�ežití organismu vystaveného nebezpe�í. 

 

2.5.2 Psychické reakce na stres 

Psychické reakce zahrnují p�izp�sobení, úzkost a depresi. Pokud stres vede k vyšším 

psychickým nebo fyzickým výkon�m, jedná se o eustres. Tento druh stresu pat�í k hlavním 

motiva�ním prvk�m lidského konání. Pokud ovšem p�sobení stresu trvá p�íliš dlouho nebo 

p�esáhne ur�itou mez (distres), m�že vézt k rozhodnutím, jejichž d�sledkem je úzkostné 

(únik) nebo depresivní (ústup) chování. 

 

2.5.3 Fyzické reakce na stres 

Mozek, který vyhodnocuje zát�ž, �ídí nejen chování, které má za cíl tuto zát�ž p�eko-

nat, ale zárove	 vyvolává v t�le fyziologické reakce umož	ující krátkodob� aktivovat rezer-

vy pro út�k nebo boj. 

P�i vzniku stresu se zvýší �innost sympatiku a stresové hormony ovlivní �innost v�tši-

ny orgán� v t�le. V p�ípad� reakce typu „út�k nebo boj“ je tedy pot�eba dodat živiny  

a energii do sval� a dalších orgán�, které mají podat zvýšený výkon. Proto se zvyšuje jejich 

prokrvení, a naopak se odvádí krev nap�. z trávicího ústrojí a omezuje se jeho �innost. Stres 

stimuluje i srde�ní �innost a zvyšuje krevní tlak, a to práv� kv�li zabezpe�ení dostate�né 

distribuce živin krevním ob�hem. Dochází k uvoln�ní energetických zásob organismu,  

v prvé �ad� odbouráváním zásobního polysacharidu glykogenu („rychlý zdroj“ energie), z 

n�hož se do krve uvol	uje glukóza – hlavní zdroj energie. Pozd�ji se pak využívají tukové 

zásoby „na horší �asy“ (srov. K�ivohlavý, 1994).  
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Popsaná obranná reakce je náro�ná na energii a vy�erpává rezervy organismu. M�že 

tedy být pro organismus užite�ná, je-li krátkodobá. Vyžaduje následný odpo�inek pro rege-

neraci a pro dopln�ní energetických zásob. 

 

2.5.4 Zvládání stresu   

Stres jako takový se dá �ešit jedin� snahou o odstran�ní jeho p�í�in. Léky nebo po-

travní dopl	ky mohou pomoci zvládnout n�které pr�vodní obtíže (depresivní nebo úzkostné 

stavy apod.). Za ur�itých okolností mohou být užite�nými pomocníky p�i p�ekonávání t�žké 

životní situace. 

Každodenní stres se lidé snaží zvládat r�znými zp�soby, které mj. zahrnují fyzické 

cvi�ení, r�zné relaxa�ní techniky, meditace atd.(srov. K�ivohlavý, 1994).  

Vliv stresu ze ztráty práce se m�že projevit až neurózami.  

Posttraumatická stresová porucha (dále jen PTSP), jinak také ozna�ovaná jako reakce 

na závažný stres, vzniká jako reakce na traumatickou událost. Postižený opakovan� prožívá 

událost v myšlenkách, snech a fantaziích a vyhýbá se míst�m a situacím, ve kterých k udá-

losti došlo. 

Porucha se �asto projevuje poruchami spánku, soust�ed�ní nebo úlekovými reakcemi. 

Sou�asn� s PTSP se m�že vyskytovat i deprese, generalizovaná úzkostná porucha, agora-

fobie, depersonalizace nebo r�zné závislosti. Rozlišuje se akutní reakce na stres (p�íznaky 

trvají mén� než 3 m�síce) a chronická PTSP (p�íznaky trvají déle než 3 m�síce). 

Ke vzniku posttraumatické stresové poruchy m�že dojít následkem situací ohrožují-

cích postiženého nebo jeho blízké (nap�. válka, povodn�, požár, t�žký úraz, autonehoda, 

znásiln�ní, únos, život ohrožující choroba) nebo v d�sledku zm�n v mezilidských vztazích a 

sociálních rolích (ztráta zam�stnání, nev�ra partnera, rozvod).(on-

line:www.encyklopedie.seznam.cz, 6.5.2007). Toto onemocn�ní se lé�í pomocí antidepre-

siv, která po delším podávání �asto zabra	ují nebo pozitivn� ovliv	ují znovuprožívání trau-

matického zážitku. Antidepresiva ale neovlivní negativní p�íznaky jako je vyhýbavé chování. 

Tady je nutné použit psychoterapii. Jako ú�inná se v p�ípad� posttraumatické stresové po-

ruchy ukázala kognitivn� behaviorální terapie zahrnující p�ehodnocení traumatické události, 

zm�nu pohledu pacienta na sebe sama a na okolní sv�t a plánování budoucnosti. 
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3 D�SLEDKY NEZAM�STNANOSTI  

Nezam�stnanost má nep�íznivé d�sledky nejen na samotného nezam�stnaného jedince, 

ale rovn�ž na osoby v jeho nejbližším okolí.  

 

3.1 D�sledky nezam�stnanosti pro nezam�stnaného jedince 

Vysoké postavení práce na žeb�í�ku hodnot v naší spole�nosti má vliv na to, že ztráta 

práce sebou nese následky v r�zných oblastech spole�enského života. Pro každého �lov�ka, 

který ztratí zam�stnání, je t�žké smí�it se ztrátou práce a sv��it se svým blízkým, že p�išel  

o práci. Zklamání a následná rezignace je velká a p�sobí nejr�zn�jšími formami na nejbližší 

okolí. Nezam�stnanost je vnímána jako odchylka od normy a je spojena s nízkou spole�en-

skou prestiží.  

V souvislosti s nezam�stnaností je d�ležité i zkoumání prom�ny �asové perspektivy 

jedince. P�i každodenní práci má jedinec jednozna�ný obraz �asové struktury svých �inností 

v pr�b�hu dne, týdne �i let. P�i náhlé ztrát� práce se projevuje dezorientace, nebo
 �lov�k 

neví, co d�lat s volným �asem, protože doposud byl zvyklý pracovat a m�l osvojené ur�ité 

návyky a �asový harmonogram jednotlivých dn�. Te� najednou nastává prázdno, nejistota, 

co bude a úzkost. �lov�k neví, jak novou situaci zvládnout. Hroutí se mu celý sv�t a obje-

vuje se celá �ada negativních d�sledk� spojených se ztrátou zam�stnání. S rostoucí délkou 

nezam�stnanosti se u jedince projevuje pasivní chování ve volném �ase. Také lidé p�edd�-

chodového v�ku jsou zoufalí ze ztráty zam�stnání, nebo
 se stále �ast�ji objevuje trend za-

hrani�ních firem, které p�ijímají pouze mladé zam�stnance. Dalším negativním d�sledkem je 

také zhoršení zdravotního, ale i psychického stavu ve všech v�kových skupinách nezam�st-

naných.  

 

Zvládání situace ztráty práce je velmi individuální a je podmín�no �adou faktor� :  

 

� odolnost konkrétního �lov�ka v��i psychické zát�ži. Lépe zvládají nezam�stnanost 

lidé, kte�í vidí ve ztrát� práce novou osobní šanci; 
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� rozhodující je v�k jedince. Nejh��e snáší dlouhodobou ztrátu zam�stnání lidé ve v�-

ku 41-50 let a ztrácejí nad�ji, že najdou novou práci; 

� pohlaví, které má psychologický a sociální význam. Ztratí-li žena práci, nenese to 

tak t�žce jako muž, který je živitelem rodiny. Žena se v�nuje domácím pracím a ne-

uv�domuje si tolik ztrátu povolání; 

� rozhodující roli má dosažená kvalifikace, protože nekvalifikovaní lidé p�ijdou  

            o práci a obtížn� ji znovu nacházejí;  

� p�i ztrát� zam�stnání nabývá na významu smysluplná osobní aktivita ve volném �ase. 

 

3.2 Vliv nezam�stnanosti na jedince a jeho rodinné p�íslušníky  

Dlouhodobá nezam�stnanost se projevuje a má negativní vliv nejen na nezam�stnané-

ho jedince, ale i na jeho rodinu. Nezam�stnaný �len rodiny tém�� vždy ovlivní rodinné souži-

tí. Dochází ke zm�nám personálních vztah�, zm�nám v distribuci domácích prací, zm�nám 

v postavení a statusu nezam�stnaného �lena rodiny.  

„D�sledky nezam�stnanosti nepoci�ují jen ti, kdo ztratili svá zam�stnání. Ve skute�-

nosti zasahuje nezam�stnanost daleko v�tší po�et osob než na kolik lze usuzovat z po�tu 

nezam�stnaných  v ekonomicky aktivní populaci“ (Mareš, 1998, s. 79).  Mareš (1998) se ve 

své knize zmi	uje o britských výzkumech ze 40. let, které si kladly za cíl zmapovat pozitivní 

i negativní vliv nezam�stnanosti na rodinu. Výsledky ukázaly, že jednozna�n� pozitivn� na 

nezam�stnaného p�sobí vliv rodinné solidarity a podpory. Prost�edí rodiny m�že být pova-

žováno za úto�išt� p�ed nep�átelským okolím. Silná opora bývá poskytována zejména ze 

strany p�íbuzenstva ženy, a to jak psychická, tak i materiální.  

Nejv�tší konflikty v rodin� jsou hned na za�átku nezam�stnanosti, tedy p�i ztrát� prá-

ce. Negativní p�sobení se projevuje nejen ve snížení finan�ních zdroj� rodiny (každodenní 

diskuse nad sebemenšími nákupy), ale také v rodinných aktivitách, prioritách, normách  

a v požadavcích na jednotlivé rodinné �leny. Jsou zasaženy osobní ambice �len� rodiny  

i spole�né plány. �asto dochází ke zm�n� v žeb�í�ku hodnot. Situace se vážn� ztíží, pokud  

o zam�stnání p�ijdou oba rodi�e.  
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Mareš (1998) pokládá za závažnou zm�nu v postavení nezam�stnaného jedince 

v rodinné hierarchii. Tuto shledává ve ztrát� jeho statusu nebo snížení autority, odvozených 

ze zam�stnání a z p�ísp�vku do rodinného rozpo�tu. Zvlášt� citelné je to v tradi�n� oriento-

vaných rodinách, kde muž zaujímá postavení živitele rodiny. Narušeny bývají i vnit�ní pravi-

dla a rozd�lení úloh v rodin�. Zejména v rodinách se stanovenou ženskou a mužskou rolí 

dochází k jejímu v�tšímu vyhran�ní. „Nezam�stnaný �len rodiny odmítá p�evzít �ást aktivit 

druhého partnera v domn�ní, že jeho status tím ješt� více ztratí“ (Mareš, 1998,  

s. 79). 

Buchtová (2000, s. 7) uvádí, že „v n�kterých p�ípadech dochází v rodinném soužití k 

 p�enosu neurotických potíží z nezam�stnaného na zam�stnaného partnera a dokonce i na 

d�ti. Stresy p�sobící na rodinu ovliv�ují chování jejich �len�, kte�í  pak utíkají k partám, 

ke konzumaci alkoholu, nikotinu a drog. Út�k k asociálním aktivitám s sebou p�ináší další 

problémy a vytvá�í se za�arovaný kruh“. 

Na tomto míst� se chci zmínit o nezam�stnanosti a vlivu všeobecn� pomalého r�stu 

plat�, což �asto p�edstavuje pro mladé lidi p�ekážku k osamostatn�ní. V této souvislosti 

existují výzkumy ekonomicky rozvinutých zemí, z nichž vyplývá, že v posledních letech 

dochází k nár�stu osob ve v�ku 18-34 let, které se vracejí do rodiny a žijí s rodi�i. Neza-

m�stnanost absolvent� p�edstavuje závažný výchovný, psychologický i sociologický pro-

blém.  Pokud si tito mladí lidé neosvojí pot�ebné pracovní návyky, budou v budoucnu obtíž-

n� rozvíjet své profesionální role, pokud nepropadnou zcela nud� a životu z podpor sociál-

ního státu. Prodlužování jejich závislosti na rodi�ích a sociálních dávkách ohrožuje rozvoj 

jejich osobní identity a identifikace s mužskou a ženskou rolí. Zpochybn�no je také p�ijetí 

rodinných hodnot  a hodnot spole�nosti (srov. Buchtová, 1999).  

Ukazuje se, že prožívání ztráty zam�stnání prov��uje pevnost rodinných vztah� 

i vztah� mezi p�áteli. Význam rodinných vazeb potvrzuje také zjišt�ní, že svobodní a ti, kte-

�í žijí v manželství, p�i hledání opory utíkají ke své základní rodin�. Z výpov�dí znovu za-

m�stnaných je zase z�ejmé, že cítí daleko v�tší odpov�dnost za svou rodinu, než tomu bylo 

p�ed ztrátou zam�stnání (srov. Buchtová,  2002; Mareš, 2002).  
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3.3 Ekonomické d�sledky nezam�stnanosti 

Ekonomické d�sledky nezam�stnanosti z pohledu jedince p�edstavují finan�ní ztrátu 

z nevykonané práce. Pon�vadž nezam�stnaní nedostávají d�chod, ze sociálních dávek je 

vynakládána nižší spot�eba a rovn�ž nižší úspory. V globálním m��ítku nižší spot�eba  

a nižší investice snižují produkt zem�. Pokles produktu následn� vyvolá další ztráty jak  

v sektoru domácností, tak v sektoru firem. Jelikož lidé neodvád�jí ze mzdy dan� a firmy 

vykazují v d�sledku nižší produkce nižší zisky, což následn� sm��uje k odvodu nižších daní, 

stát tímto zp�sobem p�ichází o da	ové p�íjmy, zatímco jeho výdaje na sociální politiku ros-

tou. 

Hlavním ekonomickým problémem existence nezam�stnanosti je fakt, že není využí-

ván výrobní faktor práce. ,,Zem�, která pln� využívá ekonomicky aktivní obyvatelstvo, ob-

vykle dosahuje vyšší úrovn� HDP, než jakou by dosahovala, kdyby ponechala mnoho svých 

pracovník� v ne�innosti" (Samuelson, Nordhaus, 1995). Podle citovaných autor� je vysoká 

nezam�stnanost projevem plýtvání zdroj�. V období, kdy se po�et nezam�stnaných osob 

zvyšuje, b�hem depresí a ekonomických útlum�, nevyrábí ekonomika tolik, kolik je schopna 

(Samuelson, Nordhaus, 1995). 

Ekonomické ztráty jsou p�edstavovány ztrátou produkce v podob� rozdílu mezi sku-

te�ným a potenciálním produktem, kdy velikost této ztráty je vyjad�ována produk�ní meze-

rou. Tuto ztrátu lze odhadnout za základ� Okunova zákona. Obecn� tento zákon �íká, že 

míra nezam�stnanosti v daném roce klesá, jestliže ro�ní tempo r�stu reálného hrubého do-

mácího produktu (dále jen HDP)  p�evyšuje trendové ro�ní tempo r�stu reálného HDP 

(srov. Samuelson, Nordhaus, 1995). 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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4 JAK VNÍMAJÍ NEZAM�STNANÍ NA P�EROVSKU D�SLEDKY 

SVÉ NEZAM�STNANOSTI 

Cílem mé praktické �ásti je zjistit, jak vnímají nezam�stnaní svou situaci z r�zných 

hledisek. Vybral jsem si z každé rizikové skupiny jeden p�ípad nezam�stnaného, s kterým 

jsem vedl rozhovor a následn� zpracoval kasuistiku. 

  

4.1 Výzkumný problém 

P�i hledání nové práce je velmi složité se zapojit do nového pracovního procesu. Nej-

h��e si osvojují nové nároky mladí lidé, kte�í práv� ukon�ili st�ední školu nebo vysokou 

školu, protože nikdy nepracovali a ze školy si sice nesou velké množství v�domostí, ale 

pouze teoretických. Každý jednotlivec nebo kategorie pracovník� se musí smí�it i s prací, 

která nedosahuje kvality a pen�žního ocen�ní, jaké si p�edstavoval. Kvalita zam�stnání tedy 

dob�e placená záleží na možnostech, které jsou dány i zdroji, které mohou lidé využít, aby 

na tyto p�íležitosti dosáhli: jde zejména o jejich lidský, sociální a kulturní kapitál. Schopnost 

p�izp�sobit se požadavk�m trhu práce, stejn� jako forma, která nezam�stnaným jeví jako 

dostupná, výrazn� ovliv	uje možnost rizika nezam�stnanosti. Ve své práci jsem se zam��il 

na zkoumání sociálních p�í�in a d�sledk� vzniku nezam�stnanosti u osob z tzv. rizikových 

skupin (srov. subkapitola 2.3), které jsou ohroženy vyšší pravd�podobností vzniku neza-

m�stnanosti i jejího opakování. Své výzkumné šet�ení jsem provád�l se zástupci t�chto rizi-

kových skupin:  

� žena po mate�ské dovolené; 

� absolvent st�ední školy; 

� muž ve v�ku 50 +.    

    Pro nezam�stnaného jedince je velmi d�ležité si najít co nejd�íve novou práci, pro-

tože �ím pozd�ji si práci najde tím v�tší potíže se mohou dostavit. Jak už ekonomické d�-

sledky tak i d�sledky psychologické. P�i dlouhodob�jší nezam�stnanosti se m�že projevit 

jako impuls k nežádoucím jev�m. To znamená, že nezam�stnaný m�že propadnout  patolo-

gickým nežádoucím jev�m. Tyto jevy jsou gamblerství, alkoholismus nebo drogová závis-

lost. Dále m�že nezam�stnaný být frustrovaný z nezam�stnanosti a p�enáší to na rodinné 
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p�íslušníci. Rodinní p�íslušníci trpí nezam�stnanosti �lena více, než se m�že zdát. Jedním ze 

základních problém� je nedostatek finan�ních prost�edk�. Nezam�stnaný je frustrovaný z 

toho, že nedokáže uživit rodinu a m�že hledat uspokojení u jiného �lov�ka, což v kone�ném 

efektu m�že vést k rozpadu rodiny. 

Výzkum jsem provád�l na Ú�ad� práce v Lipníku nad Be�vou, kde se nachází detašo-

vané pracovišt� p�erovského Ú�adu práce. Nezam�stnané osoby sem p�icházejí, aby se re-

gistrovaly jako nezam�stnaní a vy�ídily všechny pot�ebné náležitosti s tím související (nap�. 

sociální dávky). Od pracovník� Ú�adu práce jsem získal kontakt na klienty, kte�í by podle 

názoru pracovník� Ú�adu práce, byli ochotni o svých zkušenostech s nezam�stnaností vy-

práv�t.  

Setkání prob�hlo mimo Ú�ad práce, kde není prostor ani �as k delšímu rozhovoru  

a pravd�podobn� by nebylo možné, aby se nezam�stnaný cítil uvoln�n� a mohl se mnou 

otev�en� hovo�it o svém osobním život�. Uvoln�ná atmosféra byla nutná, abych s t�mito 

lidmi mohl navázat užší kontakt a abych m�l možnost dozv�d�t se i podrobnosti z jejich 

soukromého života.  

 

4.2 Metody výzkumu 

Nejprve jsem cht�l postupovat metodou �ízeného rozhovoru. Zjistil jsem však, že 

vhodn�jší budou rozhovory neformální s následným vypracováním kasuistik. P�eci jen se 

jednalo o citlivou problematiku. Bylo nutno spontánn� reagovat na každou vzniklou situaci 

b�hem rozhovoru. Kv�li citlivosti zjiš
ovaných dat jsem si v pr�b�hu rozhovoru d�lal po-

známky a nepoužíval jsem žádné záznamové za�ízení. Rozhovory s jednotlivými klienty jsem 

zpracoval do kasuistik. Každá kasuistika je vypracována podle následující struktury:  

� jméno; 

� rok narození; 

� rodinná anamnéza; 

� zdravotní anamnéza; 

� vzd�lání; 
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� osobní anamnéza; 

� práce a zkušenosti klienta s nezam�stnaností. 

 

4.3  Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek jsem sestavil z jedinc�, kte�í jsou typickými p�edstaviteli t�í vybra-

ných rizikových skupin nezam�stnaných.  Poda�ilo se mi navázat spolupráci s Ú�adem práce 

v Lipníku nad Be�vou. Zde mi poskytli rámcové výchozí informace o jednotlivých klientech. 

P�i výb�ru klient� a práci s údaji o nich jsme respektovali ochranu osobních údaj�.   
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5 KASUISTIKY 

Na základ� rozhovor�, které jsem provád�l se t�emi klienty Ú�adu práce v Lipníku 

nad Be�vou, byly vypracovány následující kasuistiky. 

 

5.1 Kasuistika 1: Žena po mate�ské dovolené 

Jméno: Kate�ina  

Rok narození: 1978 

Rodinná anamnéza:  

Kate�ina je z úplné rodiny. Sama ji popsala jako „pohodovou s žádnými problémy“. 

Otec d�íve pracoval u �eských drah. V mládí dostal revmatickou hore�ku. V sou�asné dob� 

je v �áste�ném invalidním d�chod�, lé�í se pro diabetes a hypertenzi. Matka Kate�iny pracu-

je jako sekretá�ka. 

Zdravotní anamnéza:  

Kate�ina nemá žádné zdravotní potíže. 

Vzd�lání: 

Kate�ina má ukon�ené st�edoškolské vzd�lání s maturitou na všeobecném gymnáziu. 

Po ukon�ení st�ední školy si podala p�ihlášku na vysokou školu, kde cht�la studovat 

v kombinované form�. Bohužel však nesplnila požadavky p�ijímacího �ízení.  

Osobní anamnéza  

Po neúsp�šném pokusu o p�ijetí na vysokou školu se zaregistrovala na Ú�adu práce 

v Lipníku nad Be�vou. Z p�iznané podpory v nezam�stnanosti cht�la p�eklenout dobu, kdy 

si hledala práci. Nakonec si našla práci jako servírka v restauraci. P�i této práci se snažila 

op�t o p�ijetí na vysokou školu, bohužel op�t neúsp�šn�. V zam�stnání se mezitím seznámi-

la se svým budoucím manželem Rudolfem. Po ro�ní známosti se vzali a narodil se jim syn 

Lukáš. Když po dvou letech cht�la Kate�ina nastoupit do zam�stnání, znovu ot�hotn�la a 

narodila se dcera Markéta. P�i druhé mate�ské dovolené si doplnila jazykové vzd�lání v ang-

li�tin� a znovu se cht�la p�ihlásit na vysokou školu. P�i této snaze ji z po�átku manžel pod-

poroval. Jenže �ím více se Kate�ina snažila skloubit pé�i o rodinu a p�ípravu k p�ijímacímu 
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�ízení na vysokou školu, tím více se prohlubovaly rozpory mezi ní manželem. Ten nakonec 

za�al udržovat mimomanželský vztah s jinou ženou a v kone�né fázi se rodina rozpadla a 

manželství Kate�iny se nachází v rozvodovém �ízení.   

 

Práce a zkušenosti s nezam�stnaností: 

Již ve �tvrtém ro�níku na st�ední škole si Kate�ina za�ala p�ivyd�lávat na brigádách  

a snažila se finan�n� pomoci rodi��m, když byl otci z d�vodu nemoci p�iznán �áste�ný inva-

lidní d�chod. Poprvé se Kate�ina dostala do kontaktu s Ú�adem práce po ukon�ení st�ední 

školy, kdy se o prázdninách snažila sehnat n�jakou práci. Musela se tedy obrátit na Ú�ad 

práce v Lipníku nad Be�vou. Její první zkušenost s Ú�adem práce však byla nep�íjemná. 

Kate�ina se tam setkala s arogancí ú�edník�. Byla pevn� rozhodnutá najít si práci za každou 

cenu, aby sv�j kontakt s ú�adem omezila na minimum. Tak si našla práci jako servírka v 

restauraci p�ed prvním t�hotenstvím, ale dala výpov�� kv�li špatnému kolektivu. Poté zjisti-

la, že je t�hotná. Její další zkušenosti s Ú�adem práce už byly lepší. Díky n�mu se dostala i 

k jazykovému kurzu angli�tiny. Od té doby, co je sama se dv�ma malými d�tmi, snaží se 

najít si práci kv�li tíživé finan�ní situaci. Absolvovala n�kolik pohovor�. Vše se vždy zdálo 

být v po�ádku, až do chvíle, kdy se otázky za�aly týkat d�tí. Když �ekla, že má dv� d�ti a že 

je samoživitelka, tak jí vždy pod�kovali a p�islíbili, že se doty�ný zam�stnavatel ozve sám. 

P�ekvapiv� po po�áte�ních zkušenostech, kdy se k ní chovali arogantn�, má na Ú�ad práce 

nyní jen pozitivní názor. Podle jejích slov se zde setkala s pochopením pro svou obtížnou 

situaci a se snahou podat jí pomocnou ruku 

 

5.2 Kasuistika 2: Absolvent st�ední školy 

Jméno: Lukáš 

Rok narozeni: 1988 

Rodinné zázemí: 

Pochází z neúplné rodiny. Když bylo Lukášovi 10 let, jeho otec se odst�hoval. Poté se 

rozvedl s matkou kv�li jiné žen�. Od té doby se Lukáš se svým otec moc nestýká kv�li jeho 
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nové p�ítelkyni, která Lukášov� otci brání v kontaktu s p�vodní rodinou. Matka Lukáše je 

u�itelka na základní škole. 

 

Zdravotní anamnéza:  

Zdravotní stav Lukáše je dobrý. Prod�lal pouze klasické d�tské nemoci, vážn� ne-

mocný nikdy nebyl. 

Vzd�lání:  

Lukáš má vystudovanou st�ední školu podnikatelskou s maturitou. Cht�l za�ít podni-

kat, ale zjistil, že rozjezd firmy by byl velmi náro�ný finan�n�. 

Osobní anamnéza  

Lukáš  má dlouhodobou známost, ale z finan�ních d�vod� si nemohou dovolit spolu 

žít samostatn�. Proto  bydlí spole�n� u rodi�� p�ítelkyn�. P�ítelkyn� pracuje ve statním sek-

toru jako ú�ednice, ale nedokáže pomoci Lukášovi s hledáním práce. Celou situaci kolem 

Lukášovy situace vnímá  p�ítelkyn� dosti negativn�.  

Práce a zkušenosti s nezam�stnaností: 

Lukáš cht�l za�ít po škole podnikat, ale nesehnal dost pen�z na vybudování vlastní 

firmy. Proto p�išel na Ú�ad práce v Lipníku nad Be�vou. Našel si práci v jednom supermar-

ketu, ale záhy dal výpov�� kv�li nízkému platu. Jak sám �íká, potom byl na n�kolika kon-

kurzech na lepší místo, ale vždy došlo na otázky týkající se jeho praxe.  Lukáš nemá žádnou 

praxi. Všechny pohovory tak skon�ily s tím, že daná firma hledá �lov�ka s praxí.  Takže 

Lukáš je nyní v evidenci Ú�adu práce a „strašn� ho štve, že mladý �lov�k dostuduje školu a 

chce si najít práci, ale nemá praxi a tak slušnou práci nesežene“. Lukáš byl p�i rozhovoru 

velmi roz�ílený. Neustále opakoval:  „… kde má �lov�k po škole vzít praxi když do te� byl 

ve škole a bez praxe je složité hledat na trhu práce uplatn�ní“. 

 

5.3 Kasuistika 3: Osoba ve v�ku 50+ 

Jméno: Karel 

Rok narození: 1952 
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Rodinná anamnéza:  

Narodil se v P�erov�. Jeho matka pracovala jako zdravotní sestra a jeho otec byl 

p�ednostou stanice jako zam�stnanec �eských drah. Matka zem�ela, když bylo Karlovi 20 

let. Poté navázal otec novou známost, což vedlo k p�erušení kontakt� mezi Karlem, jeho 

otcem i ob�ma sestrami. Až po mnoha letech, ve svých 45 letech, se Karel znovu odhodlal 

k obnovení kontaktu se zbytkem rodiny. Narušené vztahy se poda�ilo znovu dát dohroma-

dy.  

Zdravotní anamnéza:  

Karel je po prod�lané mononukleóze a proto te� pravideln� navšt�vuje léka�e. Jiné 

zdravotní problémy nemá.  

Osobní anamnéza:  

Karel je rozvedený a má dv� d�ti, syna a dceru. Nyní žije s p�ítelkyní v podnájmu. Ka-

rel ztratil práci a proto je dlužen alimenty na své dv� d�ti. Práv� se soudí se svou bývalou 

ženou. Podle mého názoru se Karel nevyhýbá placení výživného na své d�ti, ale prost� nemá 

z �eho úhradu provést. 

Vzd�lání:  

Karel vystudoval st�ední pr�myslovou školu s maturitou, obor architekt. 

Práce a zkušenosti s nezam�stnaností: 

Karel po škole nastoupil do stavební firmy jako architekt. Tam pracoval až do roku 

1989, ale po revoluci podnik zkrachoval a tak se Karel dostal na Ú�ad práce, jehož pro-

st�ednictvím si za pár m�síc� našel další práci jako architekt. V novém zam�stnání byl Karel 

spokojený, dokud se neobjevil problém s jeho po�íta�ovou gramotností. Karel se bohužel 

nikdy nenau�il po�ádn� pracovat s po�íta�em, proto musel toto místo opustit. Následn� se 

p�idaly zdravotní obtíže a Karlovi byla diagnostikována mononukleóza. N�kolik m�síc� 

z�stal doma v pracovní neschopnosti. Po uzdravení se Karel snažil najít práci, ale marn�. 

Sám na tuto situaci vzpomíná: „Bu� mi �ekli, že místo je už bohužel obsazené nebo mi �ek-

li, že se ozvou, což v pracovní �e�i znamená, díky, nechceme Vás“. Te� je Karel už n�kolik 

let v evidenci Ú�adu práce a úpln� ztratil motivaci a zájem pracovat. B�hem rozhovoru �as-

tokrát opakoval: „…nemá to cenu, t�ch pár let do d�chodu už vydržím na pracáku ….  a 
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pak,  kterákoli práci, kterou mi najdou na ú�ad�, stejn� není tak dobrá, jak bych si p�ed-

stavoval nebo m� stejn� vezmou protože jsem starej….“   

 

5.4 Doporu�ení k jednotlivým kasuistikám 

Kasuistika 1:  Žena po mate�ské dovolené   

 P�edpoklad matek samoživitelek stát se nezam�stnanými, je mnohonásobn� vyšší než 

u ostatních žen. S tímto se setkala i Kate�ina.  

Problémem je to, že Kate�ina vystudovala gymnázium a nebyla p�ijata ke studiu na vy-

soké škole. Gymnaziální vzd�lání rovn�ž nevytvá�í konkrétní specifikaci na trhu práce. Ka-

te�ina tedy musí projít rekvalifikací, aby mohla snáze najít pracovní uplatn�ní. 

       V�tšina zam�stnavatel� nechce zam�stnat ženy v produktivním v�ku z obavy, že 

tyto ot�hotní a zam�stnavatel se tak znovu ocitne v situaci, kdy bude muset hledat další 

pracovní sílu. Stejn� tak se zam�stnavatelé brání zam�stnávat ženy s malými d�tmi, kdy je 

d�vodem obava z �astých absencí žen – matek z d�vodu nemoci d�tí. 

    Doporu�ení k jejímu p�ípadu: 

    Kate�ina je samostatn� pe�ující rodi� dvou malých d�tí. V sou�asné dob� nem�že 

sehnat práci na plný úvazek. Navrhoval bych proto, aby se nejprve pokusila najít zam�stnání 

na polovi�ní úvazek nebo práci doma, aby mohla trávit co nejvíce �asu se svými d�tmi ale-

spo	 do doby, než d�ti zahájí povinnou školní docházku. V další fázi by se pak Kate�ina 

mohla pokusit hledat zam�stnání na plný úvazek s pevn� danou pracovní dobou (nap�. do 

14 hod.), aby mohla d�ti vyzvedávat odpoledne ze školy �i z družiny.  

Kate�ina se jako matka malých d�tí setkala p�i hledání zam�stnání s výrazným omeze-

ním a je pravd�podobné, že se tato situace bude v budoucnu opakovat.   

 

Kasuistika 2:  Nezam�stnaný absolvent st�ední školy 

U nezam�stnanosti absolvent� je nebezpe�í vzniku frustrace a nezájem najít si práci. 

P�í�iny jsou v zásad� dv�, jednak je to na stran� dlouhodob� nezam�stnaných ztráta motiva-
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ce pracovat, na stran� zam�stnavatel� je pak z�ejmá neochota p�ijímat do pracovního pom�-

ru osoby dlouhodob� nezam�stnané nebo absolventy.  

P�i neúsp�šných pokusech o nalezení práce se Lukáš dostal do situace, kdy se zastavil 

na míst�. Je sice registrovaný na Ú�adu práce, ale p�i hledání práce není aktivní. Projevuje se 

to tím, že Lukáš v t�ím�sí�ních intervalech sice dochází na Ú�ad práce, ale o nabízené pra-

covní pozice nejeví zájem. Je to zp�sobené ztrátou motivace pro hledání zam�stnání. 

Doporu�ení k jeho p�ípadu: 

Vzhledem k tomu, že Lukáš nem�že najít práci ve svém oboru, bylo by dobré uvažo-

vat o rekvalifikaci, p�ípadn� o dalším studiu pro rozší�ení kvalifikace, �ímž by se zvýšila 

možnost uplatn�ní na trhu práce. Podle údaj� Ú�adu práce jsou na trhu práce stále žádané 

profese v oborech strojírenských a elektrotechnických. 

  

Kasuistika 3: Osoba ve v�kové kategorii 50+ 

Po�et nezam�stnaných starších padesáti let v posledních letech stále roste. Karel pat�í 

mezi tu �ást populace, která pracovala ješt� za p�edchozího režimu, kdy nezam�stnanost 

prakticky neexistovala. Do svých 52 let se Karel s nezam�stnaností nesetkal. Je si v�dom 

toho, že když �lov�k ztratí práci v tomto v�ku, bude velmi obtížné najít nové zam�stnání. Je 

v tomto ohledu velmi pesimistický. Velmi znepokojující je skute�nost, že Karel nejen že 

ztratil motivaci pro hledání zam�stnání, ale že odmítá pomoc Ú�adu práce. 

Doporu�ení k jeho p�ípadu: 

V p�ípad� Karla bohužel nastala situace, že ztratil práci ve vyšším v�ku. Bude tedy 

velmi  obtížné najít zam�stnání. Vše je komplikováno ztrátou d�v�ry klienta k Ú�adu práce. 

Navíc sám už ani nemá chu
 do práce a chce  „… už jen dožít do d�chodu…“ Je to pom�r-

n� komplikovaný p�ípad.  Pro za�átek bych asi doporu�il konzultaci s psychologem, aby se 

Karel zbavil ned�v�ry k Ú�adu práce a zejména svého pesimistického pohledu na svou situ-

aci.  
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ZÁV�R 

Bakalá�ská práce pojednává o r�zných d�sledcích nezam�stnanosti. Cílem práce bylo 

vymezit nezam�stnanost jako závažný sociální problém, který výrazn� ovliv	uje r�zné ob-

lasti života nezam�stnaného jedince.  

Ke spln�ní cíle jsem zvolil zpracování t�í kasuistik, které vystihují životní p�íb�h t�í 

nezam�stnaných osob, jež jsou typickými p�edstaviteli tzv. rizikových skupin nezam�stna-

ných. Zam��il jsem se na ženu s malými d�tmi, absolventa st�ední školy a muže staršího pa-

desáti let.  

Kasuistiky byly zpracovány na základ� rozhovor� s klienty Ú�adu práce v Lipníku nad 

Be�vou. Nejobtížn�jší fází zpracování mé bakalá�ské práce byly práv� tyto rozhovory 

s vybranými nezam�stnanými. P�vodn� jsem m�l p�ipravený �ízený rozhovor. Avšak p�i 

vlastní realizaci se ukázalo, že bude lépe vést rozhovor spíše neformáln�. P�edem p�ipravené 

a kladené otázky vyvolávaly u klient� nep�íjemné pocity a výrazn� omezovaly vyjád�ení 

jejich osobních pocit�. Proto jsem p�ešel k rozhovoru ne�ízenému, kdy se jednotliví klienti 

cítili uvoln�n�jší a o citlivém tématu nezam�stnanosti se sami rozhovo�ili.  

Vzhledem ke struktu�e každé kasuistiky jsem nastínil ur�itá doporu�ení pro jednotlivé 

klienty pro p�ípad dalšího hledání zam�stnání. Cíl práce byl spln�n.  

Bakalá�ská práce �ítá celkem 5 kapitol. První t�i kapitoly jsou za�azeny v teoretické 

�ásti. Vycházel jsem ze studia odborné literatury a na jeho základ� jsem charakterizoval 

nezam�stnanost z r�zných aspekt�, popsal její jednotlivé druhy. Zabýval jsem se rovn�ž 

významem práce pro �lov�ka. 

Praktická �ást bakalá�ské práce zahrnuje kapitolu 4 a kapitolu 5. Zde jsou popsány 

rozhovory s vybranými klienty Ú�adu práce a následn� zpracovány t�i kasuistiky.  

Záv�rem chci �íct, že zpracování této bakalá�ské práce mne osobn� velmi obohatilo. 

Tím, že jsem m�l možnost osobn� hovo�it s lidmi, kte�í se zcela nedobrovoln� ocitli v roli 

nezam�stnaného, zamýšlel jsem se i nad tím, jak bych asi takovou situaci zvládl já. Pochopil 

jsem, že �lov�k hlavn� musí jsem sám chtít najít si nové zam�stnání. Pokud �lov�k ztratí 

motivaci, chu
 a zájem pracovat, vyznívají veškeré kroky a snahy pracovník� Ú�adu práce 

naprázdno.  
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