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Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem probíhá koordinace pomoci dlouhodobě 
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kvalitativního sběru a analýzy dat za použití strukturovaných rozhovorů s předem vytipovanými 

aktéry z neziskového sektoru. Zástupci Úřadu práce České republiky – krajská pobočka Liberec se do 

výzkumu bohužel zapojit odmítli.   
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ÚVOD 
 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím modelu case-management v rámci řešení 

problému s dlouhodobou nezaměstnaností v České republice. Case-management by měl 

v ideálním případě zjednodušit a zefektivnit koordinaci všech patřičných subjektů, které se 

na pomoci dlouhodobě nezaměstnaným osobám podílejí. Tato práce má za cíl ukázat, jak 

v praxi vypadá pomoc ze strany úřadu práce dlouhodobě nezaměstnaným osobám a jak 

probíhá případná kooperace úřadu práce s poskytovateli sociálních služeb, kteří se pomoci 

dlouhodobě nezaměstnaným osobám zabývají. Case-management v rámci této práce 

představuje teoretické východisko, které určuje míru efektivnosti a provázanosti této pomoci 

dlouhodobě nezaměstnaným. V rámci této práce autor analyzoval, pomocí kvalitativního 

výzkumu, lokální situaci v rámci města Liberec, jež spadá do působnosti Úřadu práce České 

republiky – krajská pobočka Liberec.  

Dlouhodobá nezaměstnanost představuje specifický problém pracovního trhu, který 

postupem času vede k odbourání pracovních návyků nezaměstnaných osob a má neblahý 

vliv na sociální postavení takových jedinců ve společnosti. Do skupiny dlouhodobě 

nezaměstnaných osob spadá několik kategorií rizikových skupin, které vycházejí z fyzických, 

psychických či sociálních indispozic daných jedinců. Jednou z možností, jak problém 

dlouhodobé nezaměstnanosti v praxi ideálním způsobem řešit, je právě efektivní využívání 

modelu case-managementu (známého například ze sociální práce), který má za cíl lepší 

koordinaci práce při řešení daného problému na úrovni vícero subjektů. Dlouhodobě 

nezaměstnané osoby potřebují v praxi většinou individuální přístup, který jejich situaci 

pomůže zmapovat z mnoha úhlů. Koordinace takto potřebné pomoci je často obtížná, což 

představuje značný potenciál pro možné využívání modelu case-managementu v rámci 

pomoci dlouhodobě nezaměstnaným osobám. 

Základním atributem této bakalářské je sběr dat pomocí strukturovaných rozhovorů 

s aktéry, kteří se oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti věnují. Pro účely sběru dat bylo 

osloveno vícero subjektů z řad neziskových organizací, řešících právě zkoumanou oblast. 
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Rovněž byli pro potřeby výzkumu v rámci této práce osloveni zástupci z Úřadu práce České 

republiky – krajská pobočka Liberec, kteří však bohužel odmítli poskytování jakýkoliv 

informací pro vědecké účely.  

Cílem této práce je udělat v rámci výzkumu důkladnou kvalitativní analýzu pořízených 

rozhovorů, které by autorovi měly odpovědět na zadané výzkumné otázky a pomoc s 

rozkrytím způsobu a formy pomoci dlouhodobě nezaměstnaným lidem na území města 

Liberec, a to komplexním způsobem. Teoretickou oporu v rámci výzkumu tvoří teorie case-

managementu. Jako metodu analýzy dat autor použil tématickou analýzu. 

1. CASE - MANAGEMENT 

 

  V rámci této kapitoly autor popíše teoretické východisko této bakalářské práce, které 

mu bude vytvářet oporu při zpracování výsledků výzkumu a odpovědí na výzkumné otázky.  

1.1.  Důvod zvolení teorie 

 

Za teorii, která autorovi bude tvořit oporu při zpracování tohoto výzkumu, zvolil samotný 

case-management. Tuto teorii autor zvolil z toho důvodu, že case-management přirozeně 

tvoří teoretický rámec této bakalářské práce, vycházející z jejího samotného názvu. Odpovědi 

na výzkumné otázky v rámci toho výzkumu hledá autor právě prostřednictvím zjištěných 

faktů, které porovnává s ideálním konceptem souhrnné pomoci dlouhodobě 

nezaměstnaným osobám, který case-management představuje. Zvolená teorie by měla tvořit 

ucelenou reflexi, a představovat indikátor kvality poskytované pomoci dlouhodobě 

nezaměstnaným osobám v Liberci, s konkrétnějším zaměřením na Úřad práce České 

republiky – krajská pobočka Liberec a jeho spolupráci s neziskovým sektorem. 

1.2.  Obecná definice Case-managementu 

 

Case - management je druh činnosti, jenž je klasicky charakterizován činnostmi 

prováděnými tak, aby tyto činnosti integrovaným způsobem reagovaly na indispozice klienta 

(Naleppa, 2006). Jednoznačná definice case-managementu zatím neexistuje. 

Nejrelevantnější definici nám asi dává popis case-managementu dle Commision for Case 
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Manager Certification. Touto komisí je case-management definován jako souhrn činností, 

založených na posuzování, plánování, implementaci, koordinaci, monitoringu a vyhodnocení 

možností a služeb, které jsou potřeba pro uspokojení sociálních potřeb klienta (CCMC: 13). 

Mnoho autorů, jako ústřední bod, přes který lze case-management vymezit, volí koordinaci 

(Hubíková, 2018). Dá se tedy říci, že v rámci case-managementu jde především o zajištění 

dostatečné koordinace sociálních služeb takovým způsobem, aby mohlo docházet k efektivní 

a hlavně cílené pomoci klientovi. Tato pomoc by měla ve výsledku tvořit integrovaný celek 

(Hubíková, 2018). 

1.3.  Modely case-managementu 
 

Jak bylo popsáno v kapitole výše, jednoznačná definice case-managementu není zatím 

zcela jasně definována.  Z toho jde odvodit, že existuje více variant a modelů, dle kterých lze 

podobu case-managementu určovat.  V praxi pak existují kritéria toho, podle nichž jsou 

jednotlivé modely rozlišovány (Hubíková, 2018).  

Nejkomplexněji modely case-managementu popisuje Challis, kdy jednotlivé typy case-

managementu rozlišuje dle stylu organizace (Hubíková, 2018).  Dle tohoto popisu 

rozlišujeme čtyři základní modely case-managemntu: 

1. Model, kdy se jednotlivých činností v rámci case – managementu účastní buď jeden, 

nebo více pracovníků. Kdy všechny základní úkony provozuje buď souhrnně jeden 

case-manager, nebo skupina více pracovníků, dle náročnosti úkolů a specializace 

daných pracovníků.  

2. Model, kdy se jednotlivých činností v rámci case – managementu účastní buď jedna 

instituce či více institucí. Výhody účasti jedné instituce na pomoci klientovi, spočívá 

v jednodušší organizaci, ale dochází k omezenému přístupu k zdrojům, které jsou 

vázány na činnost instituce. Účast více institucí usnadňuje propojování potřebných 

prvků pomoci klientovi, ale představuje také mnohem větší manažersky náročnou 

činnost. 

3. Model, který odlišuje, zda je daný case-manager součástí dané instituce jako 

zaměstnanec nebo je na instituci nezávislý. Jako zaměstnanec dané instituce má case-

manager lepší přístup k zdrojům pomoci klientovi. Pokud je case-manager na instituci 
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nezávislý, může hájit zájmy klienta bez ohledu na zájmy instituce, což může v mnoha 

případech být pro klienta výhodnější varianta. 

4. Model administrativní nebo model uceleného case – managementu. Administrativní 

model je redukován na uspořádání a koordinace služeb klientovi. Výkon služeb je pak 

na dalších poskytovatelích pomoci a hrozí snížená „originalita“ pomoci klientovi. 

Administrativní model reflektuje v rámci case-managementu komplexní pomoc 

klientovi a zaručuje pomoc, která je kompletním způsobem situována na individualitu 

klienta (Challis, 2018). 

 

1.4.  Fáze case-managementu 

 

Case–management představuje proces, v rámci kterého na sebe navazují jednotlivé 

důležité  aktivity (Hubíková: 40).  Payne v procesu case-managementu určuje pět klíčových 

fází.  

1. První fáze case-managementu spočívá v tom, že dojde k posouzení potřeb klienta.  

2. Druhá fáze se nazývá plánování. Case-manager vytvoří klientovi plán ideálních služeb, 

které klient potřebuje s ohledem na to, jaké služby jsou dostupné.  

3. Třetí fáze spočívá v implementaci, která se soustředí na implementaci balíčků služeb, 

které case-manager pro klienta určil.  

4. Čtvrtá fáze se pak soustředí na monitoring, přičemž case-manager monitoruje, zda 

určená služba klientovi pomáhá a je efektivní.  

5. Pátá fáze je o evaluaci, spočívá v pravidelním hodnocení case-managera, jestli je 

balíček služeb zavedený klientovi účinný a efektivní. Evaluace vede k zpětné vazbě a 

posouzení účinnosti navržených opatření.  

Case – management se od ostatních forem sociální pomoci odlišuje především třemi 

aspekty. První aspekt je ten, že case-management je určován potřebami klientů v praxi a ne 

teoretickým rámcem. Druhý aspekt spočívá ve specifičnosti case-managerem nastavených 

balíčků služeb, kdy každý klient dostává individuální pomoc dle potřeb klientů. Pomoc 

klientovi je tak efektivně cílená. Třetím aspektem je fakt, že díky evaluaci dochází 
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k pravidelnému vyhodnocování účinnosti nastavených služeb a lze tak lépe služby klientům 

konfigurovat přesně na míru tak, aby fungovaly co nejlepším způsobem (Hubíková: 41).  

1.5.  Role case-managera  

 

Role case-managera se přirozené mění dle modelu case-managementu, v rámci kterého 

case-manager působí. Nejideálnější popis přirozených rolí case-managera, popisují Goger a 

Tordy (2006), kdy vycházejí z šesti rolí, které case-manager představuje ve vztahu ke 

klientovi v jednotlivých fázích case-managementu, popsaných v kapitole výše.  

1. První role představuje case-managera jako implementátora, v této roli se snaží o 

realizaci naplánovaného balíčku služeb klientovi. 

2. V další roli vystupuje case-manager jako instruktor. V rámci role instruktora se case-

manager pokouší vylepšit dispozice klienta a klientovy strategie pro zvládání situací, 

které ho mohou v rámci problému potkat, a nacvičit ideální způsoby klientova 

jednání a jeho postupů.  

3. V další roli je case-manager průvodcem, a pokouší se najít ve vzájemné spolupráci s 

klientem ideální služby, které zohledňují potřeby klienta, a také mu v rámci této role 

poskytuje case-manager potřebné poradenství.  

4. Case-manager jako procesor je podstatná role v té situaci, kdy jsou reflektovány 

představy klienta o potřebné pomoci a je důležité podnítit klienta k tomu, aby 

dokázal správně formulovat své požadavky a dokázal si představit, jakou pomoc 

skutečně potřebuje.  

5. Case-manager jako informátor. V této roli case–manager působí jako specialista na 

podávání potřebných informací, které klient potřebuje souhrnně dostat takovým 

způsobem, aby je klient bez problému pochopil. 

6. V poslední roli, dle Gogera a Tardyho, lze case–managera definovat jako podporu, 

kdy klientům, který již vykázali dostatečnou míru soběstačnosti a zodpovědnosti, dělá 

v podstatě mentora, a dohlíží na jejich správný postup v řešení jejich sociální situace. 

Autoři také doplňují, že je potřeba dávat pozor na to, aby case-manager v případě kdy je 

situován do kterékoliv z výše uvedených rolí, si zachovával mezi klientem a jeho problémy 

určitý profesionální odstup (Goger, Tardy, 2006). 
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2. DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST 
 

O dlouhodobé nezaměstnanosti se dá hovořit v případě, že je daný člověk bez 

zaměstnání déle jak jeden rok (Holman, 2011). Dlouhodobá nezaměstnanost má velmi 

nepříznivý vliv na příjmy a výdaje státního rozpočtu, kdy dlouhodobě nezaměstnaní lidé 

v delším horizontu ze státního rozpočtu jen čerpají a sami do něj nic nepřispívají (dostávají 

tedy ze státního rozpočtu více peněz, než do něj sami přispějí). Dá se říci, že nízká míra 

nezaměstnanosti může představovat větší problém pro ekonomiku státu, než vyšší míra 

nezaměstnanosti v případě, že je vyšší míra nezaměstnanosti dána krátkodobou 

nezaměstnaností a nízká míra nezaměstnanosti, je dána z větší části dlouhodobou 

nezaměstnaností (Mareš, 2002). Dlouhodobá nezaměstnanost tedy představuje velice vážný 

makroekonomický  problém. 

2.1.  Příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti  

 

Hlavní příčinou vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti je fakt, že čím déle je 

nezaměstnaný mimo pracovní režim, tím více klesá jeho motivace pro najití si zaměstnání a 

postupem času začíná ztrácet pracovní návyky (Buchtová, 2002). Dlouhodobě nezaměstnaný 

člověk propadá čím dál více do skepse, která má neblahý vliv na jeho sociální život a 

postupné navykání si na život bez práce přináší zpohodlnění takového člověka, který si 

zvykne na závislost na sociálním státu a přestává práci aktivně hledat. Čím déle takové 

období trvá, tím je člověk více nezaměstnatelný, protože po ztrátě pracovních návyků a 

praxe, přestává být pro potencionální zaměstnavatele atraktivní (Brožová, 2012).  

2.2.  Ekonomické dopady dlouhodobé nezaměstnanosti 

 

Lidé, kteří dlouhodobě nemají zaměstnání, se nepodílí na výrobě statků a služeb. 

Stejně tak klesají státu příjmy z daní, sociálních a zdravotních odvodů. Jinak řečeno se jedná 

o ztrátu makroekonomického produktu (Brožová, 2012). Propojení výkonu ekonomiky a 

nezaměstnanosti, nejlépe popisuje Oukunův zákon (Holman, 2011). Na každé snížení výše 

HDP o dva procentní body vzhledem k potenciálu ekonomiky, se zvýší nezaměstnanost o 

jeden procentní bod oproti přirozené míře. To sebou přináší jak náklady státu na politiku 
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zaměstnanosti, tak ztrátu příjmu pro státní rozpočet. Tomuto jevu se říká náklady stagnace, 

což představuje rozdíl mezi faktickou a potencionální výší HDP (Samuelson, 1995). Vlivem 

dlouhodobé nezaměstnanosti také dochází ke ztrátě lidského kapitálu, což nemá vliv jen na 

ekonomiku státu, ale především na ekonomickou situaci jedince a jeho rodiny (Brožová, 

2012).  

2.3.  Sociální dopady dlouhodobé nezaměstnanosti 

 

Dlouhodobá nezaměstnanost sebou pro nezaměstnaného přináší mnohé sociální 

dopady.  Ztráta zaměstnání představuje pro nezaměstnaného určité stigma a negativní 

změnu sociálního statutu.  Dochází k profesionálnímu odloučení ze společenství, na které byl 

jedinec zvyklý. Ztráta zaměstnání představuje selhání jedince, které se v případě dlouhodobé 

nezaměstnanosti prohlubuje, a dlouhodobě nezaměstnaný pak má zvýšené předpoklady pro 

řešení své sociální role konzumací alkoholu, užíváním drog nebo riskováním v hazardních 

hrách a na hracích automatech. Tento fakt má samozřejmě neblahý vliv na rodinný život 

dlouhodobě nezaměstnaného, jak z pohledu výchovy dětí, tak s ohledem na předpoklad 

rozpadu rodiny, která se musí potýkat s takto neblahými sociálními vlivy. Může také 

docházet k přenosu špatných pracovních návyků na další generace. Negativní obraz jedince 

v očích společnosti, vede k zvýšení demotivace takového člověka, což se prohlubuje se 

zvyšující se dobou nezaměstnanosti (Mareš, 2002). Dlouhodobá nezaměstnanost má také 

veliký vliv na potencionální kriminální činnost jedince, kdy se zvyšující se sociální demotivací, 

ztrácí člověk zábrany, a někdy až z nenávistných důvodů vůči okolní společnosti se uchyluje 

k páchání kriminální činnosti, a tím svoje špatné sociální postavení ještě prohlubuje do fáze, 

kdy návrat k normální životu může být už velmi komplikovaný až nemožný (Vágnerová, 

2008).  

2.4.  Rizikové skupiny 
 

Mezi sociální skupiny, které jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností, patří 

nejčastěji lidé bez kvalifikace, zdravotně handicapovaní, lidé nad 50 let v předdůchodovém 

věku, matky samoživitelky, čerství absolventi a příslušníci etnických menšin (Buchtová, 

2012). 
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Absence pracovních návyků a praxe ztěžuje vstup na pracovní trh všem mladým 

absolventům, jenž praxi nenabrali již během svého studia. Čím nižší kvalifikace čerstvého 

absolventa, tím je pro něj vstup na pracovní trh obtížnější a to především v té situaci, kdy 

absolvent nenalezne práci v oboru, v kterém chce, a vstup na pracovní trh raději odkládá do 

doby, než práci dle svých představ najde. Důležité je, aby v takovém případě absolvent dbal 

na své další sebevzdělání, například v rámci státní aktivní politiky zaměstnanosti (Buchtová, 

2012).  

Ztížený přístup na pracovní trh mají také lidé bez kvalifikace, tedy s dokončeným jen 

základním nebo dokonce žádným vzděláním. Chybějící kvalifikace odrazuje potencionální 

zaměstnavatele od zaměstnání takových lidí, což jen prohlubuje, jak jejich osobní frustraci, 

tak motivaci si zaměstnání aktivně hledat. U lidí s chybějícím vzděláním je také obtížnější 

další sebevzdělávání. Takoví lidé si vytvářejí mnohdy vlastní subkulturu a stávají se 

celoživotně závislý na sociálním státu (Buchtová, 2012). 

Řady dlouhodobě nezaměstnaných tvoří z velké části, oproti většinové populaci, také 

lidé s určitými druhy zdravotních handicapů. Mnohdy nesplňují fyzické či psychické nároky 

zaměstnavatelů a jejich zařazení do pracovního procesu je mnohdy velmi obtížné (Buchtová, 

2012). 

Ženy jsou oproti mužům při hledání zaměstnání znevýhodněni preferencemi 

zaměstnavatelů, především v profesích, u kterých je potřeba nižší kvalifikace a vyšší fyzická 

zdatnost. Rizikovou skupinu v tomto směru představují hlavně matky samoživitelky, které 

musí své pracovní tempo ve větší míře přizpůsobit svým dětem a často mohou pracovat jen 

na zkrácené pracovní úvazky, které zaměstnavatelé v ČR ve větší míře nenabízejí (Buchtová, 

2012).  

Velice rizikovou skupinou ohroženou dlouhodobou nezaměstnaností, představuje 

skupina lidí v předdůchodovém věku nad 50 let. Ztráta zaměstnání a jistot má u nich větší 

psychický dopad, než u mladších lidí.  Obtížnější je u těchto lidí také následná rekvalifikace, 

navíc se musejí potýkat s preferencemi zaměstnavatelů, kteří mnohdy preferují 

perspektivnější pracovníky v mladším věku. Jednou z možností pro tyto lidi je podnikání, 

v kterém by mohli uplatnit své dosavadní životní zkušenosti a stát se nezávislými na 

pracovním trhu (Buchtová, 2012). 
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 Těžký přístup na pracovní trh mají také příslušníci etnických menšin (v ČR se tento 

problém týká především Romů), jenž musí čelit jak předsudkům zaměstnavatelů na jedné 

straně, tak je také potřeba vzít v potaz někdy odlišné pracovní návyky této skupiny oproti 

většinové společnosti, které vedou mnohdy k nižší produktivitě jejich práce a tím pádem také 

k neatraktivnosti této skupiny pro zaměstnavatele. To vede k demotivaci a nedůvěřivosti 

této skupiny obyvatel vůči většinové společnosti a k následné rezignaci, která se mnohdy 

přenáší na další generace (Buchtová, 2012). 

2.5.  Státní politika zaměstnanosti 

 

Státní politika zaměstnanosti zajišťuje primárně zabezpečování práva na práci, 

hodnocení aktuální situace na trhu práce, uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti, 

poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, rovné zacházení s muži a 

ženami při hledání zaměstnání bez ohledu na jejich etnický původ (Zákon č. 435/2004 Sb.). 

Státní politiku zaměstnanosti vytváří převážně stát a podílejí se na ní také další subjekty 

činné na trhu práce, jedná se zejména o odborové organizace a zaměstnavatele (Zákon č. 

435/2004 Sb.).  Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti vytváří MPSV a Úřad 

práce České republiky, potažmo krajské pobočky Úřadu práce (Zákon č. 435/2004 Sb.).  

2.5.1. Aktivní politika zaměstnanosti 

 

 Aktivní politika zaměstnanosti představuje souhrn takových opatření, které zajistí výši 

zaměstnanosti na pokud možno co nejvyšší úrovni (Zákon č. 435/2004 Sb.). Aktivní politiku 

zaměstnanosti vytváří Vláda České republiky s podporou zaměstnavatelů a odborů. Mezi 

hlavní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti se řadí:  

a) Rekvalifikace 

b) Investiční pobídky 

c) Veřejně prospěšné práce 

d) Společensky účelná pracovní místa 

e) Překlenovací příspěvek 

f) Příspěvek na zapracování 

g) Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (Zákon č. 435/2004 Sb.) 
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2.5.2. Pasivní politika zaměstnanosti 

 

Z toho důvodu, aby bylo nezaměstnaným osobám zajištěno právo na uspokojení 

svých základních ekonomických a sociálních potřeb, existuje také institut pasivní politiky 

zaměstnanosti, která se zaměřuje na vyplácení podpor v nezaměstnanosti a podpor při 

rekvalifikaci, za předem stanovených podmínek (Zákon č. 435/2004 Sb.). Na podporu 

v nezaměstnanosti má nárok takový uchazeč, jenž byl po dobu nejméně posledních dvou let 

zaměstnán a rok odváděl sociální pojištění. Délka se odvíjí dle věku, kdy při věku 

nezaměstnaného do 50 let je mu podpora v nezaměstnanosti vyplácena po dobu pěti měsíců, při 

věku 50 – 55 let po dobu osmi měsíců a při věku nad 55 let po dobu jedenácti měsíců (Zákon 

č.  435/2004 Sb.). Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od posledního výdělku 

nezaměstnaného.  

2.5.3.  Statistiky dlouhodobé nezaměstnanosti 

2.5.4. Česká republika 

 

 Dle údajů ČSU z 1. čtvrtletí 2019 tvoří dlouhodobě nezaměstnané osoby 32,3 % 

z celkového počtu nezaměstnaných osob v České republice. Tato hodnota je pod průměrem 

Evropské unie, kde dlouhodobě nezaměstnané osoby tvoří celkem 40,7 % z celkové počtu 

nezaměstnaných v celé Evropské unii. V meziročním srovnání stoupl podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných osob v České republice oproti stejnému období v roce 2018 o 0,5 % (CZSO, 

2019).   

2.5.5. Liberec 

 

Dle údajů Českého statistického úřadu k 31. 3. 2019 bylo v okrese Liberec (pro nižší 

jednotku statistiky nejsou k dispozici) v evidenci Úřadu práce celkem 4 332 osob, přičemž 

déle jak 12 měsíců bez zaměstnání bylo evidováno 350 osob a více jak 24 měsíců bez 

zaměstnání bylo evidováno celkem 653 osob (CZSO, 2019). Tyto čísla hovoří o tom, že k výše 

uvedenému datu tvoří dlouhodobě nezaměstnané osoby 23,1 % z celkového počtu 

evidovaných uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce v okrese Liberec. Alarmující je 

především fakt, že celkem 15 % těchto osob tvoří nezaměstnaní, jenž jsou v evidenci úřadu 
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práce více jak dva roky, což je kritická hranice toho, kdy se z nezaměstnaného člověka stává 

postupně nezaměstnatelný.  

3. CÍLE PRÁCE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 
 

V rámci této kapitoly  představím vymezení výzkumného problému této bakalářské práce 

a výzkumné otázky. Zaměřím se také na definování cílů jeho výzkumu. 

3.1.  Vymezení výzkumného problému 

 

Tato bakalářská práce se soustředí na předpoklady, ale také reálně využívání metody 

case-managementu v rámci pomoci dlouhodobě nezaměstnaným osobám v České republice, 

kdy jsem pro lepší ilustraci a efektivitu výsledků výzkumu, zúžil své soustředění na konkrétní 

lokalitu v České republice, tedy Statutární město Liberec. Liberec jsem pro účely tohoto 

výzkumu zvolil z toho důvodu, že sám z tohoto města pocházím a tím se mi usnadňuje 

přístup k cílovým zdrojům dat. Ústřední výzkumný problém této práce spočívá v identifikaci 

způsobu, jakým Úřad práce v Liberci konkrétně pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným 

klientům řešit jejich tíživou sociální situaci, a zda tuto pomoc lze charakterizovat dle metody 

case-managementu. Úřad práce je v tomto směru klíčová instituce z toho důvodu, že právě 

Úřad práce se má ze zákona starat o státní politiku zaměstnanosti (Zákon č. 435/2004 Sb.). 

Předem je ovšem nutné počítat s tím, že pomoc dlouhodobě nezaměstnaným klientům dle 

metody case-managementu, nemusí nutně vycházet ze samotného úřadu práce, ale 

z neziskového sektoru. 

V obecnější rovině výzkumný problém spočívá v tom, jakým způsobem probíhá 

koordinace subjektů, které jsou do celého procesu zapojeny, a jak efektivní je konečná 

pomoc, která je dlouhodobě nezaměstnanému klientovi doručena. Tuto skutečnost pak ve 

výsledku zjistím pomocí porovnání reality a zvolené teorie. Důležitým aspektem výzkumu je 

také zaměření se na osobu, která by měla mít v ideálním případě na starost a 

v kompetencích spolupráci všech subjektů zapojených do pomoci dlouhodobě 

nezaměstnaným, jejich koordinaci a tvořit ústřední bod celého procesu. Tedy osobu case-

managera. Důležitá je tato osoba také z toho důvodu, že díky její efektivní a dobré práci se 
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dlouhodobě nezaměstnanému klientovi dostane pomoc ideálně jednotným způsobem na 

jednom místě, což mu usnadní orientaci v jeho životní situaci. 

3.2.  Výzkumné otázky  

 

Hlavní výzkumné otázky, na kterých je výzkum postaven, zní:  

1. Jak relevantní subjekty kooperují v rámci pomoci dlouhodobě nezaměstnaným 

osobám v Liberci? 

2. Jaká je pozice a význam case-managera na úřadu práce v rámci pomoci dlouhodobě 

nezaměstnaným osobám v Liberci? 

3. Jaká je perspektiva modelu case-management v rámci pomoci dlouhodobě 

nezaměstnaným osobám v Liberci? 

Výzkumná otázky vycházejí z výzkumného problému, kterým je zanalyzovat využití 

modelu case-management v rámci pomoci dlouhodobě nezaměstnaným lidem v Liberci, a 

pomocí teorie case-managementu zjistit, zda a jakým způsobem probíhá dle tohoto 

teoretického východiska koordinace pomoci, a kooperace mezi subjekty, jenž se pomocí 

dlouhodobě nezaměstnaným osobám v Liberci zabývají a reflektovat výsledky této pomoci. 

V první řadě mně zajímalo, jak reálně subjekty, které by se v pomoci dlouhodobě 

nezaměstnaným měly angažovat, spolu kooperují a spolupracují. Pomocí první výzkumné 

otázky je za cíl zjistit, zda tato kooperace probíhá standardním a efektivním způsobem, 

případně zjistit předpoklady pro lepší spolupráci, a identifikovat případné překážky, které 

této spolupráci ve výsledku brání.  

V druhé řadě mně v případě prováděného výzkumu zajímalo, zda lze v rámci pomoci 

dlouhodobě nezaměstnaným klientům identifikovat na Úřadu práce v Liberci postavu, kterou 

dle zvolené teorie nazýváme „case-manager“ a zjistit, jaká je jeho pozice na Úřadu práce v 

Liberci a jaká je výsledná efektivita jeho činnosti.   

Poslední výzkumná otázka se pak soustředí na to, zda je vůbec metoda case-

managementu v rámci pomoci dlouhodobě nezaměstnaným v praxi na Úřadu práce v Liberci 

využívána a případně jakým způsobem. Dále mně zajímalo, zda je toto využívání cílené či 
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náhodné, a případně identifikovat prvky, které brání tomu, aby bylo dle metody case-

managementu možné pomoc dlouhodobě nezaměstnaným klientům v Liberci koordinovat.  

3.3.  Cíle výzkumu  

 

Cílem výzkumu v rámci této bakalářské práce je zmapovat pomocí individuálních 

hloubkových rozhovorů to, jakým způsobem se dostává pomoci dlouhodobě 

nezaměstnaným osobám v Liberci. Relevantní aktéry si autor rozdělil do dvou základních 

skupin: úřad práce a neziskové organizace pomáhající dlouhodobě nezaměstnaným. V rámci 

individuálních rozhovorů bylo cílem získat informace, které pomohou rozkrýt strukturu a 

koordinaci pomoci, která se z řad Úřadu práce v Liberci i neziskového sektoru dlouhodobě 

nezaměstnaným osobám v Liberci dostává.  

Cíle této práce vychází z výzkumných otázek. V první řadě je třeba se zaměřit na 

organizační strukturu a způsob spolupráce všech subjektů, které do pomoci dlouhodobě 

nezaměstnaným v Liberci vstupují. Tyto aktéry je potřeba zmapovat a pak rozklíčit způsob a 

míru spolupráce mezi těmito subjekty. Ve své podstatě se jedná o trojúhelník – úřad práce, 

neziskový sektor a dlouhodobě nezaměstnaný klienti.  

Dále je cílem práce a velmi důležitým bodem rozšifrovat pozici case-managera, tedy 

osoby, která by měla v ideálním případě poskytovat klientovi takovou pomoc a informace, 

které mu na jednom místě pomohou zjistit všechny potřebné aspekty, na kterých je potřeba 

zapracovat, aby se zlepšila šance dlouhodobě nezaměstnaného klienta na najití si 

zaměstnání. V rámci tohoto cíle není důležité jen pozici case-managera najít, ale také zjistit, 

jak efektivně svou práci vykonává, a zda je schopen dlouhodobě nezaměstnaným klientům 

skutečně a efektivně pomoc. 

Posledním cílem práce je zjistit, zda a jakým způsobem je metoda case-managementu 

v rámci pomoci dlouhodobě nezaměstnaným v Liberci využívána a jakým způsobem. Před 

proniknutím do tohoto cíle se předpokládá, že hlavní těžiště by mělo vycházet ze způsobu 

praxe na úřadu práce. Je ale možné, že case-management je používán ať již vědomě či 

nevědomě na úplně jiné úrovni, než je samotný Úřad práce v Liberci. Tento cíl naplním 

porovnáním teoretického východiska case-managementu, a zjištěné praxe v rámci 

strukturovaných rozhovorů.  
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4. METODOLOGIE SBĚRU A ANALÝZY DAT 
 

V rámci této kapitoly popíšu zvolenou metodiku sběru dat a jejich analýzy. Představím 

výzkumný design, způsob výběru respondentů.  

4.1.  Výzkumný design   
  

Vzhledem ke struktuře výzkumu v rámci této bakalářské páce, jsem si jako výzkumný 

design mé práce zvolil případovou studii. V rámci případové studie získáváme velké množství 

dat od omezeného počtu respondentů a ty následně dáváme do širších souvislostí (Hendl, 

2005). V případové studii je potřeba podchytit komplexní složitost dané problematiky a 

popsat v celku vztahy mezi jednotlivými případy (Hendl, 2005). Základem případové studie je 

soustředěnost na určitý sociologický fenomén, což v případě tohoto výzkumu představují 

dlouhodobě nezaměstnaní. Jednotlivé případové lze rozdělit do několika kategorií, pro účely 

této bakalářské práce se jedná o studium organizací a institucí (Hendl, 2005). V rámci 

výzkumu jsem hledal způsoby, jakým pracují jednotlivé organizace při pomoci dlouhodobě 

nezaměstnaným osobám a jak probíhá spolupráce mezi těmito organizacemi v rámci předem 

nadefinovaného typu řízení.  

 

4.2.  Výběr respondentů 
 

V kvalitativním výzkumu nehovoříme o termínu „výběrové jednotky" a dle tohoto 

kritéria je nevybíráme. Jednotlivé respondenty volím dle toho, jako kdybych začínal nějaký 

další experiment (Hendl, 2005). Vzhledem k tomu, že cílem výzkumu není zobecnění mých 

závěrů na celkovou populaci, musím respondenty vybírat tak, aby mi dopomohly rozvíjet a 

prohlubovat zvolenou teorii. Mým cílem je zkoumání souvislostí do hloubky, a z toho důvodu 

není nutné, aby konečný výběr respondentů byl obsáhlý.  

Pro účely výzkumu jsem potřeboval ideálně získat informace ze všech předem 

nadefinovaných arén (úřad práce, neziskový sektor) a před prováděním výzkumu jsem oslovil 

a postupně získal přístup k respondentům z oblastí, které jsem si předem nadefinoval, 
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bohužel mimo Úřad práce v Liberci. Celkem jsem si určil, že provedu tři hloubkové rozhovory 

o délce zhruba jedné hodiny. Ideálně se jevilo získat rozhovor s minimálně jedním zástupcem 

z každé předem zvolené arény. Nakonec se pro potřeby výzkumu nepodařilo získat přímého 

aktéra z Úřadu práce v Liberci, kdy vedení Úřadu práce přímo zakázalo provádění jakýkoliv 

vědeckých výzkumů v rámci této instituce. Zaměřil jsem tedy výběr respondentů na 

neziskový sektor a nakonec jsem udělal rozhovory celkem se třemi aktéry, které pracují ve 

vedoucích pozicích v neziskových organizacích pomáhajícím dlouhodobě nezaměstnaným 

lidem. Výběr celkem tří respondentů pro rozhovor z neziskového sektoru jsem zvolil kvůli 

komparaci.  

Celkem tedy byly provedeny tři strukturované rozhovory. Aktéry jsem shrnul do 

následující tabulky: 

 Pozice Činnost organizace 

Respondent 1 Neziskový sektor – 

zástupkyně ředitelky 

Zaměření na lidi se 

zdravotními a psychickými 

handicapy. 

Respondent 2 Neziskový sektor – zástupce 

ředitelky 

Zaměření na lidi 

s vyloučených lokalit. 

Respondent 3 Neziskový sektor – 

zprostředkovatelka 

zaměstnání 

Komplexní zaměření na lidi 

bez zaměstnání. 

 

4.3. Sběr a analýza dat  

 

V této kapitole popíšu metodu a způsob sběru dat pro provádění kvalitativního výzkumu 

v rámci této bakalářské práce. Dále zde popíši metodiku pro analýzu získaných dat. 

4.3.1. Metoda sběru dat 

 

Z důvodu zvoleného kvalitativního typu výzkumu, bylo zapotřebí, aby metoda sběru 

dat odpovídala hloubkovým cílům získávání potřebných informací. Po zvolení výzkumného 
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designu a výběru vhodných typů respondentů, nastal čas na samotný sběr dat pomocí 

kvalitativních rozhovorů.  

Pro potřeby výzkumu jsem zvolil strukturované rozhovory s otevřenými otázkami. 

Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami, se skládá z předem jasně definovaných 

otázek, na které mají za úkol respondenti dát odpověď (Hendl, 2005). Tento typ rozhovoru 

jsem zvolil proto, že pomáhá co nejvíce minimalizovat efekt tazatele na kvalitu rozhovoru a 

je vhodný pro případy, kdy není možné věnovat výzkumu přílišné množství času a rozhovory 

opakovat (Hendl, 2005). Rozhovory s respondenty byly po celou dobu nahrávané a před 

provedením rozhovoru, byli respondenti seznámeni s informovaným souhlasem, který jim 

zaručoval anonymitu získávaných dat. Délka rozhovorů byla dle situace mezi 30 – 60 

minutami.  

4.3.2. Scénář rozhovorů 

 

Scénář rozhovorů za účelem sběru dat pro kvalitativní výzkum, vycházel z předem 

určených výzkumných otázek, takovým způsobem, abych byl schopen najít na výzkumné 

otázky relevantní a ucelené odpovědi.  

První otázky scénáře rozhovoru měly za cíl zjistit pracovní pozici aktéra, jeho 

zkušenosti a dobu výkonu dané práce, a také to jakou konkrétní pomoc a jakým způsobem 

daná instituce dlouhodobě nezaměstnaným klientům nabízí. Zajímalo mě, jakým způsobem 

se klient může do daného centra dostat, kolik celkem lidí pomoc klientovi poskytuje a kdo ji 

koordinuje. Důvodem bylo to, abych zjistil, zda taková pomoc ze strany dané neziskové 

instituce odpovídá modelu case-managementu. Další okruhy otázek se týkaly konkrétních 

zkušeností daných aktérů se způsobem práce Úřadu práce v Liberci s dlouhodobě 

nezaměstnanými klienty, a také toho, jakým způsobem Úřad práce v Liberci s danými 

institucemi spolupracuje, a jaké jsou klady a překážky efektivní spolupráce, mezi Úřadem 

práce v Liberci a lokálními neziskovými organizacemi. Scénář rozhovoru byl uzpůsoben tomu, 

aby bylo možné co nejlépe rozšifrovat osobu case-managera a efektivitu působení takového 

člověka v rámci daného procesu, tedy pomoci dlouhodobě nezaměstnaným lidem na území 

Statutárního města Liberec. 
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4.3.3. Sběr dat 

 

Rozhovory s vytipovanými aktéry, jenž souhlasili s poskytnutím rozhovoru, probíhaly 

na jaře 2019. Pro účely výzkumu byl pro strukturovaný rozhovor písemně osloven Úřad práce 

v Liberci a neziskové organizace, které se aktivně zabývají pomocí dlouhodobě 

nezaměstnaným lidem.  

Úřad práce nejdříve s poskytnutím rozhovoru souhlasil, ale poté co se dozvěděl o 

koncepci mého výzkumu a okruhů otázek, které mě zajímají, bylo mi bohužel řečeno, že 

nejvyšší vedení úřadu práce v Liberci nesouhlasí s tím, aby na tomto pracovišti byl prováděn 

vědecký výzkum. Z neziskových organizací, které jsem oslovil, souhlasili s rozhovorem 

nakonec ve třech centrech. Jedno centrum se již přes deset let stará především o pomoc 

s kariérními předpoklady klientů, druhé centrum se zaměřuje na pomoc lidem s handicapy, 

ať již fyzickými nebo psychickými a třetí centrum se soustřední na pomoc lidem 

s vyloučených lokalit. 

Rozhovory jsem tedy nakonec dělal se zástupci oslovených neziskových organizací, 

jenž s rozhovorem souhlasily. Připravil jsem si strukturovaný návod rozhovoru s tím, že mojí 

snahou bude na základě předem připravených okruhů otevřených otázek dát respondentům 

co nejvíce prostoru pro jejich vyjádření. V prvním centru jsem se sešel se zástupkyní ředitelky 

a zároveň zprostředkovatelem zaměstnání v kanceláři, umístěné přímo v tomto centru. 

Místnost byla příjemně útulná. Na mé otázky mi bylo odpovídáno dost obsáhlým způsobem, 

spíše to mělo charakter vyprávění. Já do rozhovoru vstupoval jen málo a hlídal si jen to, 

abychom se drželi okruhů témat, která mě zajímaly. Byly mi celkem do detailu popsány 

zkušenosti respondentky s jejím kontaktem s Úřadem práce v Liberci a také jejich klientů. 

V druhé neziskové organizaci probíhal rozhovor také přímo v moderně zařízeném prostoru 

v centru Liberce. Interview probíhalo také se zástupkyní ředitele dané organizace. Rozhovor 

byl pro mě velmi přínosný, ale více se točil okolo samotného fungování daného centra, než 

v případě prvního rozhovoru. Více jsem také musel do rozhovoru vstupovat, hovornost první 

respondentky byla lepší. Se zástupci poslední neziskové organizace jsem se setkal v kavárně 

v centru Liberce. Jednalo se také o velice příjemný rozhovor. 
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4.3.4. Analýza dat 

 

Rozhovory jsem přepisoval dle doslovné transkripce.  Jedná se o proces převodu 

mluveného projevu z rozhovoru do písemné podoby. Tento proces přepisu rozhovoru jsem si 

vybral z toho důvodu, že je to podmínka pro podrobnou možnost vyhodnocení získaných dat 

(Hendl, 2005). Po podrobném seznámení se s údaji, které jsem nasbíral, jsem si údaje shrnul 

do shrnujícího protokolu, tak abych zredukoval analyzovaný text o pasáže, které se opakují 

nebo nejsou pro můj výzkum relevantní (Hendl, 2005). 

Pro účely analýzy získaných dat jsem si zvolil tématickou analýzu. Tématická analýza 

představuje jednu z nejklasičtějších metod obsahové analýzy kvalitativních dat (Merten, 

2007). Tuto metodu analýzy dat, jsem si zvolil kvůli přehlednosti, flexibilitě a určité 

úspornosti, při potřebě hlubšího poznání získaných informací a utvoření obecné definice 

získaných poznatků. Analýzu jsem prováděl tím způsobem, že jsem si napřed jasně definoval 

na sobě nezávislé kategorie. Dále jsem vytvářel vzorky, kdy jednotkou výběru představovaly 

větší množina dat a analytickou jednotku věty. V posledním kroku jsem data analyzoval 

pomocí otevřeného kódování (Hendl, 2005). Tedy hledal jsem v textu témata a k nim jsem 

přiřazoval jednotlivé kódy. Výsledek analýzy dat pomocí této metody, pro mě v konečné fázi 

představoval ucelený přehled kategorií a konceptů témat, pomocí níž jsem poté mohl 

výsledky analýzy interpretovat. 

5. KOOPERACE RELEVANTNÍCH SUBJEKTŮ V RÁMCI POMOCI 

DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝM OSOBÁM V LIBERCI 
 

V rámci této kapitoly se zaměřím na spolupráci mezi všemi relevantními subjekty, 

které jsou v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti v Liberci zainteresováni. Soustředěna bude 

pozornost především na spolupráci mezi Úřadem práce v Liberci a poskytovateli sociálních 

služeb. V této kapitole však reflektuji také modely spolupráce mezi poskytovateli sociálních 

služeb navzájem. Zajímavá je také spolupráce mezi subjekty, jenž poskytují pomoc 

dlouhodobě nezaměstnaným a zaměstnavateli.  
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5.1.  Kooperace neziskového sektoru s Úřadem práce 

 

Spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a Úřadem práce v Liberci na oficiální 

úrovni v rámci konkrétní pomoci dlouhodobě nezaměstnaným osobám neexistuje. „Máme 

svolení od úřadu práce, že si tam můžeme vyvěsit letáček a podobně. Ale víceméně oni si 

nepřejí, abychom klienty nějak oslovovali u nich, dle jejich slov na to mají svoje aktivity a 

projekty. Ze svého titulu mohu říct, že my s vedením úřadu práce máme dobrý vztahy, ale 

není to o nějaké spolupráci ve vztahu k pomoci těm konkrétním lidem (R1)“.  V praxi dost 

záleží na konkrétní osobě zprostředkovatele zaměstnání na daném úřadu práce, kdy všichni 

zainteresovaní aktéři s kterými výzkum probíhal se shodli na tom, že k spolupráci na 

neoficiální bázi dochází, a klienty, kteří potřebují hlubší pomoc, kterou není Úřad práce 

z časových a kapacitních důvodů schopen naplnit k nim určitý zprostředkovatelé skutečně 

posílají. Neprobíhá to ale v koordinaci s vedením Úřadu práce, které se takového postupu 

z jistých důvodů zřejmě obává. Mnohem lepší zkušenosti v tomto směru mají zástupci 

neziskového sektoru se spoluprací s pobočkami úřadu práce, které se nachází v menších 

obcích, jako je Frýdlant, Semily nebo Česká Lípa.  Určitou brzdou spolupráce je také fakt, že 

Úřad práce nesmí nijak poskytovat neziskovým organizacím informace o daných klientech, 

což samozřejmě platí také obráceně. 

Situace se zlepšuje v oblasti pomoci klientům, jenž mají psychické indispozice. „Do 

určitě míry už úřad práce pochopil, že s lidmi psychickými onemocněními umíme nejlépe 

pracovat my (R2)“.  Problém ale nastává v situaci, kdy úřad práce má své projekty pomoci 

klientům, které musí určitým způsobem naplnit. Pak nezřídka dochází k situacím, kdy 

poskytovatel sociální pomoci s klientem pracuje, ale Úřad práce si klienta pod výhružkou 

vyřazení z evidence stáhne k sobě. Úřad práce má mnohem silnější nástroje, jak klienty ve 

svých projektech udržet. Jak se ovšem aktéři z řad neziskového sektoru shodují, jde Úřadu 

práce spíše o naplnění legislativní povinnosti a efektivnost takových projektů není tak velká, 

jako u nich.  
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5.2.  Spolupráce neziskového sektoru mezi sebou 

 

V rámci pomoci klientům, jenž jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností, probíhá 

v Liberci také spolupráce mezi jednotlivými neziskovými organizacemi mezi sebou. Jednotlivé 

neziskové organizace se totiž soustředí na konkrétní bod pomoci, takže se velmi často stává, 

že si klienty mezi sebou posílají. „My spolupracujeme spíše s poskytovateli těch služeb, jako je 

Člověk v tísni nebo Fokus. To jsou lidé, kteří se přímo dostanou do užšího kontaktu s tím 

klientem a pomohou mu na trh práce. S Úřadem práce v tomto směru žádná spolupráce není 

(R3)“. Koordinaci této spolupráce také napomáhá Magistrát města Liberec, který pravidelně 

pořádá setkání zástupců jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb soustředící se na 

pomoc nezaměstnaným osobám a v rámci těchto pracovních skupin tak dochází k přímému 

předání si poznatků a vytváří se perspektivy pro zefektivnění spolupráce mezi těmito 

subjekty a především výsledné pomoci dlouhodobě nezaměstnaným klientům.  

5.3.  Spolupráce mezi subjekty, které pomáhají dlouhodobě 

nezaměstnaným a zaměstnavateli 

 

Důležité je také reflektovat spolupráci mezi subjekty, jenž poskytují dlouhodobě 

nezaměstnaným klientům pomoc se samotnými zaměstnavateli.  Na Úřadu práce v Liberci je 

taková spolupráce spíše legislativní, kdy úřad práce v praxi nabídne zaměstnavatelům 

zdarma svůj portál pro zveřejnění inzerátů a zaměstnavatelé na oplátku mají povinnost 

přednostně vybavovat lidi, které k nim Úřad práce v Liberci pošle na základě doporučenky. 

V praxi ale málokdy dochází k tomu, že by se vystavení takové doporučenky odvíjelo od 

konkrétních předpokladů daných klientů. „Navíc pro ty zaměstnavatele ta doporučenka 

funguje tak, že kdo tam přijde s tímhle, tak o toho nemají zájem, protože může být nějak 

problémový a nechce pracovat. Takže místo podpory, tyhle doporučenky spíše znemožňují 

zaměstnání těch lidí (R1)“.  

Zástupci neziskových organizací se shodli na tom, že oni sami pro vazbu mezi pomoci 

klientovi a zaměstnavateli berou v potaz s daleko větší vážnosti. „Protože my když 

spolupracujeme se zaměstnavateli, tak zjišťujeme jejich požadavky, jdeme třeba na to 

pracoviště se podívat a jde nám o to, aby ten klient získal dlouhodobou práci a ten 
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zaměstnavatel s ním byl spokojený (R3)“. Tomu napomáhá také mnohem hlubší analýza 

předpokladů daných klientů, kdy se jim neziskové organizace skutečně dopodrobna věnují 

jak v oblasti jejich pracovních předpokladů, tak v nácviku nezbytných věcí potřebných 

k získání zaměstnání. Zaměstnavatelé tak předem nepřistupují k takovým klientům 

s despektem. Zástupci neziskových organizací ale sami přiznávají, že mají situaci dost 

ulehčenou tím, že pracují jen s lidmi, kteří o pomoc skutečně stojí. Na Úřadu práce v Liberci 

je totiž v evidence taky část lidí, jenž o najití zaměstnání vůbec neusilují a nestojí. Takovým 

lidem se v rámci aktivní pomoci zaměstnanosti pomoci nedá. 

6. CASE-MANAGER V RÁMCI POMOCI DLOUHODOBĚ 

NEZAMĚSTNANÝM OSOBÁM V LIBERCI 
 

V rámci této kapitoly popíšu získané poznatky o vlivu, činnosti a samotné lokalizaci 

case–managera, tedy ústřední osoby, která zajišťuje to, aby dlouhodobě nezaměstnaný 

klient dostával pomoc co nejkomplexněji a nejefektivněji.  

6.1.  Kdo je case–manager v rámci pomoci dlouhodobě 

nezaměstnaným osobám v Liberci. 
 

Při vstupu lidí do evidence úřadu práce, napřed dojde k zapsání klienta u evidenčního 

úředníka, jenž dá klientovi kartičku, kde jsou uvedena dvě jména. Jedno jméno představuje 

zprostředkovatele dávek v rámci pasivní politiky zaměstnanosti, a druhé jméno představuje 

zprostředkovatele zaměstnání, který má na starost implementaci aktivní politiky 

zaměstnanosti. Zprostředkovatel zaměstnání na úřadu práce pak představuje onoho case–

managera v rámci modelu case–management při koordinaci pomoci dlouhodobě 

nezaměstnaným osobám. Tato osoba by měla v ideálním případě s klientem provést rozbor 

jeho situace a dát mu případně doporučení v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, která 

zlepší zaměstnatelnost onoho klienta.  V praxi ovšem dochází k tomu, že na klienta mají 

zprostředkovatelé jen minimum času (cca. 15 minut za měsíc). „Mají svojí 

zprostředkovatelku, která je s tím klientem v kontaktu, ale v podstatě řeší jen to, zda si našel 

práci sám nebo ne. Případně, mu dá doporučenku, kam má jít se o místo ucházet (R1)“.  
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Dochází ale k mnohým případům, kdy zprostředkovatel zaměstnání sám v neoficiální 

rovině doporučí klientům návštěvu určitého poskytovatele sociálních služeb mimo 

systémový rámec. Z tohoto důvodu, má case–manager ohromnou moc nad výslednou 

efektivitou pomoci a dost se zde odráží osobní nastavení konkrétního zprostředkovatele.  

6.2.  Způsob práce case – mangera s dlouhodobě nezaměstnanými 

osobami v Liberci 

 

Velikým limitem pro práci zprostředkovatele zaměstnání na Úřadu práce v Liberci je 

nedostatek úředníků, a tím pádem časová náročnost, kdy na pomoc klientům 

zprostředkovatelům zbývá velmi málo času. Z toho důvodu nemá prostor pro hlubší analýzu 

potřeb klienta a pomoc klientům tak probíhá někdy na dost povrchní bázi. „To znamená, že 

nemají čas jako my, dvě hodiny s jedním člověkem probírat životopis, zpětně jim dávat 

připomínky a nějak být s nimi v úzkým kontaktu, takže ta metodika práce je jiná v tom, že 

jaké mám informace od klientů, tak, že oni se jich jenom zeptají, našel jste prácí?. Pokud ne, 

dobře, za měsíc máme termín, kde se potkáme na patnáct minut (R3)“. Na Úřadu práce tedy 

v praxi chybí individuální přístup ke klientům. „Nejsou doporučovány na místa, která by pro 

ně byla vhodná a nikdo s nimi neřeší, jak si tu práci mají hledat, nikdo jim to nevysvětlí, n ikdo 

jim to neukazuje. Jediné co, tak právě je mohou poslat do toho skupinového programu, kde 

se jim to jakoby vysvětluje (R2)“. Jsou to právě dlouhodobě nezaměstnaní lidé, jenž péči a 

pomoc potřebují intenzivnější, vedenou v osobní rovině s individuálním přístupem. Úřad 

práce bohužel neposkytuje prostor pro individuální práci s klientem, a tím mají 

zprostředkovatelé zaměstnání jen omezené možnosti jak klientům pomoc. Jediné co mohu 

ve výsledku efektivně udělat je to, že doporučí klientům návštěvu určitého poskytovatele 

sociální pomoci mimo systémový rámec.  

6.3.  Vliv case–managera na kooperaci mezi subjekty pomáhající 

dlouhodobě nezaměstnaným osobám v Liberci 

 

Úřad práce má ohromné nástroje v tom, že je jediným zprostředkovatelem pasivní 

politiky zaměstnanosti (pokud budeme uvažovat nad tím, že mimo oficiální rovinu se na 

aktivní politice nezaměstnanosti podílí také neziskový sektor) a tím pádem u něj dojde 

k evidenci všech nezaměstnaných klientů a kontaktu nezaměstnaných se zprostředkovateli 
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státní politiky zaměstnanosti. Dá se říct, že case – manager, tedy zprostředkovatel 

zaměstnání na úřadu práce, je jediný člověk, který má možnost dlouhodobě 

nezaměstnaného klienta potkat v rámci nějaké státem řízené pomoci, aniž by klient sám 

aktivně pomoc vyhledával (třeba z toho důvodu, že sám neví, kam a jak se obrátit).  Je tedy 

čistě jen na něm, zda v rámci osobní iniciativy doporučí klientům návštěvu nějakého 

poskytovatele sociálních služeb, nebo s klientem provede hlubší rozbor jeho situace (což 

není ve výsledku časově možné). Dlouhodobě nezaměstnané osoby totiž mnohdy nemusí mít 

vůbec tušení o existenci takového poskytovatele služeb, proto je klíčové, aby toto povědomí  

měl zprostředkovatel zaměstnání a pokud možno co nejvíce klienty na poskytovatele 

sociálních služeb odkazoval. V případě, že zatím neexistuje nějaká legislativní možnost, 

provázat činnost státní správy a neziskového sektoru, je vliv case–managera v rámci 

kooperace všech možných složek pomoci dlouhodobě nezaměstnaným klientům o to 

klíčovější.  

7. PERSPEKTIVY MODELU CASE-MANAGEMENT V RÁMCI POMOCI 

DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝM OSOBÁM V LIBERCI 
 

V této kapitole jsem se zaměřil na to, jaké existují perspektivy a překážky toho, aby 

bylo možné model case-managementu v Liberci úspěšně aplikovat. 

7.1.  Aktuální překážky spolupráce 

 

Překážky, které brání efektivní a především aktivní spolupráci mezi Úřadem práce a 

neziskovým sektorem v oblasti pomoci dlouhodobě nezaměstnaným osobám, lze dle 

výsledků analýzy nalézt především ve dvou oblastech.  

Úřad práce totiž čerpá prostředky z evropských strukturálních fondů mnohdy na 

stejné projekty, které provozují také neziskové organizace. Logicky si tak ve výsledku Úřad 

práce a neziskové organizace konkurují, což spolupráci brání. „Dokud budou mít svoje vlastní 

aktivity s tou samou cílovou skupinou, tak aktivnější spolupráce jen tak nepůjde. Pokud by 

třeba fondy z EU šli úřadu práce na malinko jinou činnost než nám, tak by ta spolupráce 

určitě dávala větší smysl a mohla být lepší (R1)“.  
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To souvisí také s druhou oblastí, která lepší spolupráci brání a to v legislativním 

ukotvení, tedy vtáhnutí neziskových organizací do systému aktivní státní politiky 

zaměstnanosti.  „My jsme dva naprosto oddělné subjekty, které o sobě legislativně neví, jen 

pracují se stejnými lidmi (R2)“. Spolupráce mezi úřadem práce a neziskovými organizacemi 

tedy funguje jen na dobré vůli samotných aktérů z úřadu práce, neexistuje žádná legislativní 

povinnost, aby úřad práce musel s poskytovateli sociálních služeb spolupracovat. „Je to o 

tom, že se můžou vedoucí poboček atd. bát toho, že se to obrátí proti nim. Proč si 

komplikovat život, když nemusí. Po právní stránce by prostě mohl někdo říct, z jakého titulu 

tam toho člověka doporučujete (R1).“  

Úřady práce tedy mnohdy s neziskovými organizacemi spolupracovat raději ani 

nechtějí a to i v případě, že by na straně case–managera aktivní vůle ke kooperaci byla. 

„Pokud je tam zprostředkovatelka, to je malá paní, která s námi nemůže spolupracovat, 

pokud to má zakázáno. Tohle je nejvíce citlivé téma, na což naráží i ostatní nejen my (R3)“. 

Dá se tedy říci, že spolupráci mezi těmito subjekty brání především určitý alibismus ze strany 

úřadu práce a určitá legislativní laxnost ze strany Vlády České republiky. 

7.2.  Možné předpoklady pro zlepšení spolupráce 
 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, předpoklady pro aplikaci modelu case-

management v rámci pomoci dlouhodobě nezaměstnaným osobám v Liberci existují. Více jak 

samotné legislativní ukotvení spolupráce mezi státním a neziskovým sektorem v oblasti 

aktivní politiky zaměstnanosti, je to aktuálně především o aktivní vůli jak zprostředkovatelů 

zaměstnání, tak vedení daného úřadu práce spolupráci aktivně navázat. Zástupci všech 

neziskových organizací, s kterými probíhal výzkum, jednoznačně o provázání spolupráce 

stojí. Chybí ovšem mnohdy vůle a ochota ze strany úřadu práce, takovou spolupráci 

navazovat, když k tomu nemají žádnou legislativní povinnost a musí se říci, že ani právo.  

 Bylo by tedy určitě dobré, aby sám stát dal takovým možnostem spolupráce oporu. 

Zprostředkovatelé zaměstnání by jistě potřebovali jasně danou metodiku, dle které by měli 

sami mít aktivní zájem dlouhodobě nezaměstnané klienty do rukou poskytovatelů sociálních 

služeb odkazovat. Vedení úřadu práce zase legislativně daný rámec, dle kterého by taková 

spolupráce měla probíhat.  
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Dobré by taky jistě bylo, kdyby se zefektivnilo čerpání finančních prostředků na 

pomoc dlouhodobě nezaměstnaným osobám tak, aby si vzájemně úřad práce a neziskový 

sektor nekonkurovaly. Je zbytečné, aby stát (potažmo EU) vykládal prostředky na obdobnou 

formu pomoci vlastně dvakrát.  

ZÁVĚR 

 

Case – management jako řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice je stále 

ještě hudba budoucnosti, pokud bychom měli situaci poměřovat lokálním pohledem na 

jedno krajské město na severu Čech. Předpoklady ovšem model case – managementu 

v rámci zlepšení pomoci dlouhodobě nezaměstnaným osobám má, zapotřebí je ale ochota 

na patřičných místech na úřadu práce, zaměřovat se na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným 

osobám více do hloubky v individuální rovině a nebát se intenzivnější spolupráce 

s neziskovým sektorem. Dlouhodobě nezaměstnaní lidé totiž nepředstavují žádný jeden balík 

plošně neschopných lidí. Jsou to osobní příběhy různých osob, někdy z absolutně vzájemně 

nesourodých prostředí. Oblasti individuální pomoci, kterou není úřad práce z kapacitních 

důvodů schopen obstarat, mohou velmi dobře obstarat mnohé neziskové organizace, které 

především ve velkých městech České republiky působí v hojném počtu. Dlouhodobě 

nezaměstnané osoby se ovšem často bohužel o možnosti takové pomoci nedozví a jsou 

odkázány jen na činnost úřadu práce, která je v řešení dlouhodobé nezaměstnanosti 

povrchní. Předpoklady pro zlepšení situace tu jsou a je to model case-managementu, který 

situaci může hodně pomoc. Pokud bude vůle.  

Aby mohl case – management být skutečně řešením dlouhodobé nezaměstnanosti 

v České republice, je potřeba především skloubit činnosti úřadu práce a neziskových 

organizací tak, aby klienti dostávali pomoc skutečně cílenou s ohledem na jejich individuální 

problémy, a to úřad práce sám bez pomoci neziskových organizací nedokáže. Neziskové 

organizace se totiž v mnoha případech soustředí na pomoc konkrétní skupině lidí, která 

z nějakých příčin patří do ohrožené skupiny osob dlouhodobou nezaměstnaností. Mohou tak 

nabídnout pomoc přímo cílenou se zapojením většího množství lidí, jenž jednotlivé složky 

pomoci zajistí. Dlouhodobě nezaměstnané osoby totiž mají z pravidla širší škálu obtíží, které 

se týkají jak nevyjasněních profesních preferencí, schopnosti o práci sám požádat a zaujmout 



- 33 - 
 

zaměstnavatele, udržet si patřičnou morálku či se jednoduše vyznat v sebe samém. Je 

potřeba mít ale na paměti, že model case – management může být řešením dlouhodobé 

nezaměstnanosti jen u těch klientů, jenž o pomoc sami stojí. Z poznatků které autor získal, se 

dá svým způsobem hovořit o tom, že neziskové organizace které navštívil, interním 

způsobem case – management provádí. Case – management musí ale dělat sám úřad práce, 

což se děje jen v neoficiální rovině, pokud má konkrétní zprostředkovatel zaměstnání sám 

iniciativu klientům pomoc neziskových organizací nabídnout.  

Zprostředkovatel zaměstnání na úřadu práce hraje z pohledu autora, v rámci aplikace 

modelu case – management, v případě řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v České 

republice, klíčovou úlohu. Práci nemají zprostředkovatelé vůbec snadnou, protože 

z kapacitních důvodů mají na jednoho klienta zhruba patnáct minut za měsíc, což je bohužel 

na individuální a hlubší analýzu problémů klienta nesmírně málo. Další problém představuje 

fakt, že pro spolupráci mezi úřadem práce a neziskovými organizacemi neexistuje žádná 

legislativní opora, zprostředkovatelé tedy nemají žádnou povinnost a v oficiální rovině ani 

právo s neziskovými organizacemi navozovat hlubší spolupráci. Aplikace modelu case – 

management má tedy zatím jen oporu v „dobrém slově“ a osobní známosti mezi 

zprostředkovateli a zástupci neziskových organizací. Tato praxe je dle provedeného výzkumu 

mnohem lepší v menších obcích. Není ale absolutně možné tvrdit, že by praxe „dobrého 

slova“ a „známosti“ měla být oficiálně doporučovaným standardem. Jak již bylo řešeno, pro 

danou praxi neexistuje žádná legislativní ani systémová opora, a nelze tedy nijak určit to, 

z jakého titulu mají být klientům doporučovány právě ony konkrétní organizace, které mají 

se zprostředkovateli dobré vztahy. Právem by se pak mohli zástupci jiných neziskových 

organizací cítit poškozeni. Problémem rovněž mohou být kapacitní možnosti konkrétních 

neziskových organizací. Lepší způsob toho, jak propojit a zkoordinovat činnost jak úřadu 

práce, tak neziskových organizací, ovšem bohužel zatím neexistuje.  

Řešit dlouhodobou nezaměstnanost je klíčové z makroekonomického hlediska, protože 

dlouhodobě nezaměstnané osoby nemají aktuální potenciál odvádět do státního rozpočtu 

patřičné prostředky a čím více se jejich problém prohlubuje, tím je větší pravděpodobnost 

toho, že zaměstnány již nikdy nebudou. Velice důležité je mít na paměti taky aspekt 

osobního a rodinného života, kdy dlouhodobá nezaměstnanost je důsledkem ekonomického 

strádání a frustrace, která se přenáší na celou rodinu. Jelikož je potřeba dlouhodobě 
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nezaměstnaným osobám přinášet pomoc v komplexní a souhrnné podobě, představuje 

model case – managementu jistě velmi perspektivní řešení dlouhodobé nezaměstnanosti 

v České republice. Aby ale bylo možné takové řešení začít oficiální cestou aplikovat, musí se 

více do systému aktivní politiky zaměstnanosti legislativně vtáhnout neziskové organizace a 

ideálně vytvořit předpoklady pro to, aby bylo možné metodicky navázat oficiální spolupráci 

mezi nimi a úřadem práce. Problém dlouhodobě nezaměstnanosti to bohužel ani tak 

nevyřeší. Pořád existuje určitá skupina osob, která pracovat nechce a oficiální cestou ani 

prakticky nemůže. Šanci na pomoc si ale zaslouží každý, kdo o ni stojí a case – management 

může představovat pro takové lidi model, který jim pomůže.  
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A. Vymezení výzkumného problému 
 

Dlouhodobá nezaměstnanost je specifický problém pracovního trhu, který postupem 

času vede k odbourání pracovních návyků daných osob a má neblahý vliv na sociální 

postavení takových jedinců ve společnosti. Jednou z možností jak problém dlouhodobé 

nezaměstnanosti řešit je efektivní využití metody case-managementu, která má za cíl 

lepší koordinaci práce při řešení daného problému na úrovni vícero subjektů, které 

řešení daného problému zaštitují.  

 

Výzkumný problém práce tedy spočívá v tom, jak je metoda case-managementu 

efektivní při řešení problémů s dlouhodobou nezaměstnaností v České republice, také 

v porovnání s ostatními státy Evropy. Dále je potřeba zjistit, jaké všechny složky se do 

dané činnosti v rámci case-managementu ideálně zapojují, přičemž je důležité si 

uvědomit, které složky mají mít ideálně v rámci case-managementu na řešení problémů 

dlouhodobě nezaměstnaných klientů větší či menší vliv. 

 

B. Cíle práce  
 

Cílem této bakalářské práce je zpracovat a zhodnotit využití metody case-managementu 

při řešení problému týkající se dlouhodobé nezaměstnanosti osob v České republice. 

Zapotřebí je zmapovat všechny složky case-managementu, které se do daného procesu 

zapojují, jejich vliv a význam.  

 

Dalším cílem práce je vyhodnocení využití metody case-managementu v České republice 

při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. K tomuto cíli je zapotřebí důkladná analýza 

patřičných dokumentů a výstupů, stejně tak menší terénní práce a rozhovory 

s relevantními aktéry. 

 

Posledním cílem práce pak je menší mezinárodní komparace ohledně využití metody case-

managementu v České republice a okolních státech Evropy. 
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C. Výzkumné otázky 

 

1. Jaké subjekty se zapojují do case-managementu při řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti v ČR? 

2. Jaká je pozice a význam case-managera v rámci case-managementu při řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR? 

3. Jaká je efektivnost case-managementu v ČR při řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti v mezinárodní komparaci? 

 

D. Základní teoretická východiska 

Základní teoretická východiska jsou dvě. První teorie se týká samotného case – 

managementu, kdy je zapotřebí si z literatury, ale také pomocí diplomových prací či na 

základě jiných relevantních studií zjistit a ujasnit, co v teoretické rovině case – management 

představuje, jaké jsou jeho cíle a předpoklady. Jednoduše řečeno case – management 

představuje proces plánování, vyhledávání, prosazování a monitorování služeb z různých 

sociálních a zdravotních organizací ve prospěch klienta. Tento proces umožňuje sociálním 

pracovníkům v organizacích koordinovat svoje úsilí v zájmu daného klienta skrze 

profesionální týmovou práci a tím rozšiřovat rozpětí nabízených služeb, které klient potřebuje. 

Dalším důležitým teoretickým atributem, kterým je potřeba se v rámci této bakalářské práce 

zabývat je dlouhodobá nezaměstnanost. Pro účely této práce bude nezbytné nastudovat 

teoretické rámce a poznatky týkající se dlouhodobé nezaměstnanosti, aby bylo možné lepé 

pochopit klíčovou podstatu problému, který case – management v rámci této bakalářské práce 

řeší. 

E. Předběžný výzkumný plán 

V rámci této bakalářské práce hodlám využít kvalitativní výzkum. Primárním cílem sběru dat 

je důkladná analýza relevantních dokumentů a studií, týkající se problematiky využití case – 

managementu při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a to jak z českých tak ze zahraničních 

zdrojů. Další metodou sběru dat budou rozhovory s relevantními aktéry, kdy bych rád provedl 

alespoň jeden rozhovor s někým, koho se využití case – managementu týká z pozice klienta a 

jeden rozhovor s někým, kdo je do case – managementu při řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti přímo zapojen. 

Se získanými daty bych rád pracoval tak, aby bylo možné co nejpřesněji a nejlépe odpovědět 

na zvolené výzkumné otázky. Kvalitativní metoda mě bude zřejmě omezovat v tom smyslu, 

že bude těžké získaná data a poznatky širším způsobem zobecňovat. Na druhou stranu jedině 

pomocí kvalitativní metody bude pro mě možné získat hlubší poznatky, které mi umožní 

detailnější analýzu problému. 
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