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Anotace 

 

Rigorózní práce „Politika sniţování dlouhodobé nezaměstnanosti osob se 

základním vzděláním na Ústecku“ se zabývá trhem práce a vzdělávacím systémem na 

lokální úrovni. V současné době je kladen velký dŧraz na pracovníky s kvalifikací, 

odbornými znalostmi a dovednostmi, poptávka po lidech se základním vzděláním se 

rapidně sniţuje a volná pracovní místa pro ně ubývají. Osoby se základním vzděláním 

jsou tak ohroţeni dlouhodobou nezaměstnaností a je třeba jim věnovat pozornost. 

Současné sluţby politiky zaměstnanosti v okrese Ústí nad Labem nejsou příliš zaměřené 

na osoby s ukončenou základní školou. Také vzdělávací systém má určité nedostatky, 

není příliš flexibilní a opomeneme-li nízkou motivaci a vŧli některých uchazečŧ se 

vzdělávat, mají omezené moţnosti se dále učit a získat doklad o dosaţeném vzdělání 

v podobě výučního listu či maturitního vysvědčení. Rigorózní práce se tedy zabývá 

především vzdělávací politikou, která by měla představovat prioritu při předcházení 

problému dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základní školou. Dále se zabývá 

politikou zaměstnanosti, zejména pak její aktivní formou a nástroji. V závěru práce jsou 

navrhnuta opatření, která jsou zacílená na sniţování počtu nezaměstnaných se základní 

školou, zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatel, jejich motivaci pracovat a vzdělávat 

se, na zvyšování zaměstnatelnosti osob se základním vzděláním a zabránění či boj proti 

předsudkŧm a diskriminaci. 
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Annotation 

 

The thesis “The policy with an emphasis to reduce the long-term unemployment 

of people with primary education in selected region - Ústecko” deals with the labour 

market and educational system at the local level. The current labour market prefers 

workers with qualification, expert knowledge and skills. Therefore, the possibilities of 

people with primary education to find a job are decreasing. Consequently, people with 

low qualification are threatened by long-term unemployment. It is argued in the thesis, 

that current employment policy in Ústí nad Labem do not focus on people with primary 

education. The other problem is ineffective the educational system in the region. It is 

not flexible and thus, applicants have only limited opportunities for further education 

and for receiving vocational certificates or graduation diplomas. According to above 

mentioned facts, this thesis deals with an educational policy as fundamental element for 

prevention of the long-term unemployment of people with primary education. In 

subsequent chapters, the thesis analyzes on employment policy, especially its active 

forms and public policy instruments. The thesis concludes with recommendations, 

which are aimed at reducing the long-term unemployment of people with primary 

education, increasing qualification of people in the region, increasing employment of 

these people and their motivation to work, train, study and fight against stereotypes and 

discrimination on the labour market. 

 

 

 

Keywords: 

Long-term unemployment, job seeker, participant for a job, human capital, educational 

aspiration, training, labour market, employment office, state employment policy, 

educational policy, social policy 
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1. Úvod 
 

S otázkou nezaměstnanosti se v posledních letech setkáváme často – ať 

zprostředkovaně přes naše příbuzné, známé či přátele, nebo z vlastní zkušenosti. Je 

přirozeným jevem kaţdé moderní společnosti, zaloţené na trţní ekonomice. Velmi však 

záleţí na její míře a délce trvání. 

Ve svém zaměstnání se zabývám dlouhodobou nezaměstnaností, která 

představuje závaţný ekonomický, politický i sociální problém, se kterým se potýká 

většina státŧ. Evropská strategie zaměstnanosti, jejíţ úlohou je plnit cíle Lisabonské 

strategie, určuje hlavní směry v oblasti zvyšování zaměstnanosti a sniţování 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Nejedná se pouze o dosaţení plné zaměstnanosti a 

vytváření nových pracovních míst, ale také o rozvoj lidského potenciálu a zajištění 

lepších příleţitostí pro uplatnění na trhu práce. 

V 90. letech 20. století se Česká republika, na rozdíl od jiných 

postkomunistických zemí (Slovensko, Polsko, Maďarsko či Slovinsko), nemusela 

vyrovnávat s vysokou a dlouhodobou nezaměstnaností. Mareš, Sirovátka, Vyhlídal 

(2003) mluví o dvou vlnách ve vývoji nezaměstnanosti. První vlna představovala 

nízkou a frikční nezaměstnanost a druhá (projevující se od roku 1996) byla 

charakteristická vysokou a dlouhodobou nezaměstnaností. S rostoucím počtem 

nezaměstnaných a vlivem rozdílných ekonomických, historických, geografických a 

demografických aspektŧ se v České republice projevují vysoké regionální rozdíly 

v míře nezaměstnanosti. Mezi okresy s nejvyšší nezaměstnaností, zvláště pak 

dlouhodobou, patří Ústí nad Labem. 

Hlavními příčinami dlouhodobé nezaměstnanosti okresu Ústí nad Labem jsou 

restrukturalizace hospodářství a nízká vzdělanostní úroveň. Okres má vysoké procento 

uchazečŧ o zaměstnání se základním vzděláním, kterých je na Úřadu práce v Ústí nad 

Labem evidována téměř polovina a tvoří nejpočetnější skupinu nezaměstnaných (k 31. 

12. 2009 jich bylo 44,4 %, v předchozím roce 46,5 %). Zatímco v České republice ji 

tvoří lidé se středním vzděláním bez maturity (44,7 %), poté následují osoby se 

základním vzděláním (29,0 %) a hned za nimi jsou středoškolsky vzdělaní s maturitou 

(22,2 %). Tyto statistiky se projevují jiţ řadu let, po které se dosud nenašlo vhodné 

řešení situace vysokého počtu uchazečŧ se základním vzděláním. 

Jako pracovnice Úřadu práce v Ústí nad Labem se mě tato problematika velmi 

dotýká. Také odborníci (Kuchař 2007, Mareš 1998, Sirovátka 1997) se shodují, ţe lidé 
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se základním vzděláním, a tudíţ s nízkou kvalifikací, patří na trhu práce mezi skupiny 

nejvíce ohroţené dlouhodobou nezaměstnaností, často aţ víceletou. Patrné je to 

především v současné době, kdy úroveň dosaţeného vzdělání představuje dŧleţitý 

faktor, který ovlivňuje ţivot člověka, rozvoj jeho lidského a sociálního kapitálu, a je 

také nositelem rozvoje společnosti. Malý počet volných pracovních míst pro osoby se 

základním vzděláním, nízká motivace těchto lidí se dále učit, nedokonalý a neflexibilní 

vzdělávací systém, který by jim to umoţňoval, omezené moţnosti rekvalifikací a jejich 

uznávání z pohledu zaměstnavatelŧ a absence nástrojŧ a opatření zaměřených přímo na 

osoby se základní školou, vedou k bludnému kruhu dlouhodobé nezaměstnanosti osob 

se základním vzděláním. 

V současné době je navíc potřeba zabývat se nezaměstnaností a jejím rŧstem 

v souvislosti s celosvětovou hospodářskou recesí, která poznamenala Českou republiku 

(i okres Ústí nad Labem) koncem roku 2008 a plně se rozvinula počátkem roku 2009. 

Jejím dŧsledkem bylo sníţení počtu volných pracovních míst a zvýšení 

konkurenceschopnosti na trhu práce, coţ pro lidi se základním vzděláním znamená 

ztíţenější pozici neţ doposud. 

Z těchto dŧvodŧ budu ve své diplomové práci klást velký dŧraz na vzdělávací 

politiku, která by měla zabezpečovat takové vzdělávací prostředí, jeţ bude motivovat 

jedince ve vzdělávání a sníţí riziko předčasného vyloučení ze vzdělávání. Současně se 

zaměřím na politiku zaměstnanosti, zvláště pak její nástroje a opatření v rámci aktivní 

politiky, která řeší situaci jedince v době, kdy se dostane do pasti nezaměstnanosti. 

Protoţe dlouhodobá nezaměstnanost osob se základním vzděláním představuje 

komplexní problém s mnoha příčinami a dŧsledky, je třeba si uvědomit, ţe navrhnuté 

změny v diplomové práci nelze provádět pouze ve vzdělávací politice či politice 

zaměstnanosti, ale také například v politice sociální či hospodářské. 
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2. Cíle práce a výzkumné otázky 
 

2.1 Cíle práce 
 

Základní cíle této práce jsou následující: 

1) Popsat a vysvětlit příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním na Ústecku v kontextu České republiky. 

2) Popsat a odhalit slabá místa v současném stavu poskytovaných sluţeb v oblasti 

vzdělávací politiky a politiky zaměstnanosti pro osoby se základním 

vzděláním. 

3) Formulovat základní problémy bránící v zapojení těchto osob na trh práce. 

4) Navrhnout nástroje a opatření k podpoře uplatnění osob se základním 

vzděláním na trhu práce. 

 

2.2 Výzkumné otázky 
 

Výzkumné otázky rigorózní práce jsem stanovila takto: 

1) Jaké jsou hlavní příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním na Ústecku? 

2) Jaké dŧvody vedou tyto osoby k ukončení vzdělání pouhým základním 

stupněm? 

3) Jaké dŧvody je vedou k předčasnému odchodu ze středních škol? 

4) Jakými nástroji lze sníţit míru dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním? 
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3. Metodologie a zdroje dat 
 

V první fázi psaní rigorózní práce jsem se opírala především o statistická data, 

která slouţila zejména pro vymezení problému a deskripci vývoje trhu práce a 

dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice, jejích krajích a samozřejmě okresu Ústí 

nad Labem
1
. Jako ukazatel vývoje trhu práce jsem pouţila především časové řady od 

roku 2004.
2
 Dŧvodem je nová metodika výpočtu míry nezaměstnanosti

3
, která souvisí 

se změnami na trhu práce vyvolanými vstupem ČR do EU a v souvislosti se snahou 

přiblíţit míru registrované nezaměstnanosti mezinárodně srovnatelné obecné míře 

nezaměstnanosti, která je vykazována Českým statistickým úřadem. Statistická data 

jsem čerpala jednak z veřejně přístupných dokumentů, které vytvořilo Ministerstvo 

práce a sociálních věcí (MPSV), Úřad práce v Ústí nad Labem (ÚP v ÚL) a Český 

statistický úřad (ČSÚ) a také z interních dokumentů Úřadu práce v Ústí nad Labem a 

databáze OKpráce
4
, ke kterým mám přístup jako jeho zaměstnanec. Všechny tabulky a 

grafy byly tvořeny výhradně pro potřeby této práce, v některých případech byly nutné 

vlastní výpočty. Omezením při zjišťování dat o zaměstnanosti za okres Ústí nad Labem 

byla absence těchto statistik. Úřady práce nevypracovávají data o zaměstnanosti, 

zabývají se pouze nezaměstnaností, její strukturou a vývojem. Vyuţila jsem tedy 

informace z ČSÚ, který míru zaměstnanosti zjišťuje na základě výběrového šetření 

pracovních sil. Nicméně, data za okresy nepublikují a ani nejsou k dispozici (odvolávají 

se na malé území). Pouţila jsem tedy data za Ústecký kraj, který dále v textu popisuji a 

charakterizuji jeho situaci na trhu práce.  

V rigorózní práci také vycházím z jiţ uskutečněných výzkumů a analýz, které 

byly realizovány odborníky z oblasti zaměstnanosti, trhu práce a vzdělávání. Jejich 

účelem bylo získat přehled o řešení problému dlouhodobé nezaměstnanosti osob se 

základním vzděláním, podloţit či doplnit některá témata. Jako zdroj dat pro zjišťování 

                                                 
1
 Dle vyhlášky č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresŧ České republiky a území obvodŧ hlavního 

města Prahy jsou správní obvody úřadŧ práce shodné s územními obvody okresŧ. Z tohoto dŧvodu budu 

v rigorózní práci dále pracovat s pojmem „okres Ústí nad Labem“. 
2
 Časové řady se vztahují k období od roku 2004 do roku 2009. Dŧvodem je absence některých statistik 

za rok 2010 a snaha o sjednocení všech ukazatelŧ. 
3
 Výpočet pro míru nezaměstnanosti:  

 
                                                       dosaţitelní uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP

3
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100 

zaměstnaní z VŠPS + počet pracujících cizincŧ + počet cizincŧ s ţivnostenským oprávněním 

+ dosaţitelní UoZ evidovaní na ÚP 

 
4
 Agregovaná data v rigorózní práci nejsou citlivé povahy, zaměstnavatel souhlasí s jejich publikací. 
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romské národnosti v okrese Ústí nad Labem byly vyuţity výsledky výzkumu „Analýza 

sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů 

působících v této oblasti“, jehoţ realizace probíhala v termínu 1. 11. 2005 do 15. 8. 

2006 a zadavatelem bylo MPSV ČR, Odbor řízení a pomoci z ESF a oddělení řízení a 

implementace OP RLZ. 
5
 Dalším zdrojem pro zjišťování počtu obyvatel romské 

národnosti byly vyuţity výstupy ČSÚ ze sčítání lidu v roce 2001, analýz organizace 

Člověk v tísni a kvalifikované odhady pracovníků Úřadů práce. 

V druhé fázi rigorózní práce jsem provedla hloubkové polostrukturované 

rozhovory se šesti odborníky na danou problematiku. Rozhovory byly 

koncipovány jako explorační a jejich účelem bylo doplnění a prohloubení práce
6
, 

především při strukturaci problému a zmapování rŧzných, často odlišných a 

protichŧdných pohledŧ na problém, a pro definování problému. Kvalitativní rozhovory 

však postrádají prvek objektivity, převaţuje v nich subjektivita a individuální pohled na 

problém. Výběr respondentŧ nebyl reprezentativní a jejich výpovědi nelze tudíţ 

zobecňovat. Experty jsem oslovila e-mailem či osobním kontaktem. Vybíráni byli podle 

kvalifikace a pracovní náplně, aby pokryli všechny okruhy otázek, které se týkají 

problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním.
7
 Jednalo se o 

pracovníky z Úřadu práce, Pedagogicko-psychologické poradny, Magistrátu města Ústí 

nad Labem, Krajského úřadu Ústeckého kraje, Hospodářské komory a neziskové 

organizace Sociální agentury. Rozhovory byly nahrávány a při jejich dalším zpracování 

byla zachována anonymita respondentŧ. V práci jsem pak pouţila jejich názory a 

pohledy na problém či přepisovala jejich tvrzení, která tak dokreslovala daná témata 

práce. Omezením bylo zjištění, ţe většina odborníkŧ byla sice kompetentní ve své 

oblasti pŧsobnosti, ale jiţ si neuvědomovali či se nezamýšleli nad jinými aspekty 

problému, především jakými zpŧsoby ho řešit, coţ se nejvíce projevilo v okruhu návrhŧ 

moţných opatření, které je třeba provést, aby se zaměstnanost lidí se základním 

vzděláním zvýšila. Jejich pohled na problém byl dán jejich pracovní zkušeností. 

                                                 
5
 Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Realizátorem projektu byla sociologická a analytická společnost GAC spol. s r. o., obecně prospěšná 

společnost Nová škola a externí výzkumníci pro realizaci terénních prací. 
6
 Okruhy poloţených otázek a seznam respondentŧ s daty realizovaného šetření jsou součástí přílohy č. 1 

a 2. 
7
 Při oslovování bylo negativním zjištěním, ţe některé pracovnice Úřadu práce v Ústí nad Labem nebyly 

ochotny spolupracovat při psaní rigorózní práce a poskytnout rozhovor. Jedna z nich to odŧvodňovala 

tím, ţe o této problematice nemá přehled. 
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Rigorózní práci jsem také konzultovala s odborníky z oblasti politiky 

zaměstnanosti, tedy Úřadu práce v Ústí nad Labem, a z oblasti školství, konkrétně 

s ředitelem střední školy a výchovným poradcem ze základní školy v okrese Ústí nad 

Labem. 

Pro komparaci názorŧ expertŧ jsem provedla polostrukturované rozhovory 

s 38 dlouhodobě evidovanými uchazeči o zaměstnání se základním vzděláním na 

ÚP v ÚL. Vybíráni byli na doporučení pracovníkŧ pro zprostředkování či podle toho, 

zda se účastnili poradenského programu, který jsem sama realizovala či ho 

zabezpečovala. Jejich výběr nebyl tudíţ náhodný. Rozhovory byly uskutečněny 

v období od října 2009 do března 2010. Omezením je malý vzorek respondentŧ. 

Rozhovory vychází ze subjektivního pohledu uchazečŧ na problém dlouhodobé 

nezaměstnanosti osob se základním vzděláním v okrese Ústí nad Labem. Jejich cílem 

bylo získání širších poznatkŧ a prohloubení práce. V textu doplňují jiţ realizované 

výzkumy či odpovědi oslovených odborníkŧ. Často slouţí pro komparaci zjištěných 

skutečností. 

Pro zhodnocení zjištěných problémŧ dlouhodobé nezaměstnanosti osob se 

základním vzděláním v okrese Ústí nad Labem jsem vyuţila Delphi metodu, kterou lze 

charakterizovat jako „metodu pro strukturování procesu skupinové komunikace, která je 

efektivní v tom, ţe umoţňuje, aby daná skupina jako celek řešila komplexní problém“ 

(Linstone, Turoff 2002: 3). V prvním kole bylo e-mailem obesláno 26 zástupcŧ z Úřadu 

práce v Ústí nad Labem, Krajského úřadu Ústeckého kraje (Odboru školství, mládeţe a 

tělovýchovy), Magistrátu města Ústí nad Labem (oddělení státní správy ve školství), 

Hospodářské komory, personální agentury, základních a středních škol v okrese Ústí 

nad Labem, Univerzity J. E. Purkyně, zaměstnavatelŧ v okrese, Pedagogicko-

psychologické poradny, neziskových organizací, výchovného ústavu, Národního ústavu 

odborného vzdělávání a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Otázky se týkaly 

formulace problémŧ, které brání v zapojení osob se základním vzděláním na trh práce 

v okrese Ústí nad Labem, příčin ukončení vzdělání základním stupněm, faktorŧ 

předčasných odchodŧ ze středního vzdělávání a návrhŧ na řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti. V této fázi se kaţdý oslovený zástupce mohl k daným problémŧm 

vyjádřit. Z 26ti obeslaných e-mailŧ se vrátilo 13 odpovědí. Skupinu respondentŧ tak 

tvořili především pracovníci Úřadu práce, zástupce personální agentury, neziskové 

organizace a zaměstnavatele, pracovnice Hospodářské komory, výchovní poradci 

základních škol a představitelé středních škol v okrese Ústí nad Labem. V druhé fázi 
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měli účastníci metody Delphi moţnost anonymně se vyjádřit k daným odpovědím všech 

účastníkŧ a na základě ordinální stupnice vyjádřit stupeň závaţnosti jednotlivých 

problémŧ, přičemţ měli zadáno vybrat tři nejdŧleţitější a tři odvozené či-li nejméně 

závaţné problémy a zároveň je bodově ohodnotit od 1 do 6, přičemţ číslo 1 znamenalo 

vţdy nejzávaţnější problém a číslo 6 ten nejméně závaţný. Na tuto fázi navazovalo třetí 

kolo, ve kterém byly respondentŧm rozeslány výsledky odpovědí všech zúčastněných, 

přičemţ se kaţdý z nich mohl ke svým odpovědím opět vyjádřit, případně je změnit. 

Tuto moţnost však nevyuţil ţádný z nich. Podstatou metody Delphi byla syntéza 

názorŧ či postojŧ a generování myšlenek oslovené skupiny respondentŧ s cílem nalézt 

určitou shodu v tom, které uvedené problémy jsou nejzávaţnější. Jak uvádí Linstone a 

Turoff (2002: 315), kaţdý respondent má rozdílné přístupy, filosofii, názory a 

stanoviska na ten samý problém, z čehoţ v této metodě vycházím. 

Pro analýzu problému a schopnost vidět rŧzné věci ve vzájemných souvislostech 

jsem pouţila rŧzné typy modelŧ. Pro strukturování a vymezení problému jsem pouţila 

heuristiku strom problému. „Jde o diagram příčin a důsledků. […] Stejně jako kaţdý 

strom, má strom problémů „kmen“, „kořeny“ a „větve“. Kmen představuje klíčový 

problém, kořeny příčiny problému a větve důsledky tohoto problému.“ (Veselý 2005: 

38). A pro zpřehlednění a tvorbu politiky sniţování dlouhodobé nezaměstnanosti osob 

se základním vzděláním v okrese Ústí nad Labem jsem pouţila metodu strom cílů. 

Zároveň jsem pro zpřehlednění pouţitých teorií a vysvětlení určitých souvislostí 

pouţila rŧzná schémata a modely. 
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4. Základní pojmy a teoretická východiska 
 

V rámci této kapitoly budou definovány a přiblíţeny základní pojmy a jednotlivé 

teoretické koncepty, které souvisí s dlouhodobou nezaměstnaností osob se základním 

vzděláním. 

 

4.1 Vysvětlení volby teoretických východisek 
 

Pro vysvětlení volby teoretických východisek jsem pouţila kognitivní 

(myšlenkovou) mapu. Jako problém jsem si určila dlouhodobou nezaměstnanost osob se 

základním vzděláním, na kterou se váţou další faktory a problémy. Dlouhodobá 

nezaměstnanost je komplexní problém, který zahrnuje širokou oblast vlivŧ, příčin a 

dŧsledkŧ. Proto jsem v této práci zúţila zkoumání problému především z hlediska 

politiky trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávací politiky. 

V mapě jsem zobrazila vzájemnou propojenost mezi jednotlivými faktory, 

pŧsobící na dlouhodobou nezaměstnanost uchazečŧ se základním vzděláním. Nízká 

úroveň vzdělání často souvisí s nízkou motivací a vŧlí studovat či školu dokončit, která 

mŧţe být dána předáváním vzdělanostních aspirací, vzorcŧ hodnot či norem chování 

v rodině. Na jedince pŧsobí rodina a její sociokulturní prostředí, ze kterého pochází. 

Toto prostředí často zpŧsobuje izolaci rodiny a vylučování jejích členŧ do určitých 

lokalit, coţ mŧţe mít za následek velmi úzké sociální kontakty a slabé sociální sítě. 

Lidé se základním vzděláním jsou koncentrováni na sekundárních trzích, ze kterých je 

přechod na primární trh, a tedy stabilnější zaměstnání a vyšší výdělky, velmi omezený 

(zaměstnavatelé nepoptávají jedince s nízkým lidským kapitálem). Pokud se k těmto 

aspektŧm přidá prvek dobrovolnosti a adaptace na vzniklou situaci, je velmi těţké 

vymanit osoby se základním vzděláním z nezaměstnanosti. 

Nestačí tedy pŧsobit pouze na jeden prvek či faktor, který zpŧsobuje 

dlouhodobou nezaměstnanost osob se základním vzděláním, protoţe tento faktor se 

váţe na další a ten zase na další atp. 
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Schéma č. 1 - Kognitivní mapa – Vysvětlení volby teoretických východisek 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka 

 

 

4.2 Trh práce a nezaměstnanost 
 

„I nízká míra nezaměstnanosti můţe být nepříznivá, jestliţe  

jde z větší části o nezaměstnanost dlouhodobou“  

Petr Mareš (1998: 24) 

 

Většina ekonomických publikací definuje nezaměstnanost jako nerovnováhu na 

trhu práce mezi nabídkou a poptávkou. Přičemţ nabídku tvoří ti, kteří nabízejí pracovní 

sílu a poptávku tvoří zaměstnavatelé. Slovník sociální práce (2003) ji definuje jako stav, 

ve kterém člověk schopný práce a ochoten pracovat nemŧţe najít placené zaměstnání. 

Celková nezaměstnanost je tvořena součtem osob nezaměstnaných dobrovolně a 

nedobrovolně. Mluvíme tedy o dobrovolné a nedobrovolné nezaměstnanosti. 
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Liberalistická a neoklasická ekonomie je zaloţena na koncepci trhu a 

rovnováhy na trhu, která je zajištěná svobodnou soutěţí. Opírá se o tvrzení, ţe kdo chce 

pracovat, ten má vţdy moţnost práci získat. Lidé odmítají práci, která je pro ně méně 

výhodná neţ předešlá, příčinou nezaměstnanosti, kterou nazývají jako dobrovolnou, 

jsou tedy nadměrné mzdové a jiné poţadavky, dále pak demotivující systém výše 

podpor v nezaměstnanosti. Liberalisté a neoklasici chtějí omezit sílu sociálního státu a 

upřednostňují mzdovou politiku (odmítají zavádění minimální mzdy, kritizují vysoké 

sociální dávky a daňové zatíţení zaměstnavatelŧ) a příčinu nezaměstnanosti vidí 

v inflaci (Mareš 1998: 27 – 28). 

Odlišný Keynesiánský přístup tvrdí, ţe trh není schopen bez regulačních 

mechanismŧ státu masovou nezaměstnanost překonat. Keynes odmítá názor liberalistŧ a 

neoklasikŧ, ţe příčinou je dobrovolnost. Uznává pouze stálou a nedobrovolnou 

nezaměstnanost. Hlavní příčinu vidí v technickém pokroku, tzv. technické 

(technologické) nezaměstnanosti, a v nedostatku efektivní poptávky, která vede 

k omezování investic (Mareš 1998: 29 – 30). Keynes vyţaduje intervence státu, 

upřednostňuje fiskální politiku, která je spojená s vysokými státními výdaji. Jeho cílem 

je zvýšit soukromé investice a koupěschopnost obyvatelstva. Za účelem dosáhnout plné 

zaměstnanosti toleruje deficit státního rozpočtu a inflaci chápe jako menší zlo neţ 

masovou nezaměstnanost (Broţová 2003: 62). 

Broţová (2003: 85 – 86) definuje dobrovolně nezaměstnané jako osoby, které 

odmítají přijmout práci za cenu niţší, neţ která převládá na trhu a jsou ochotny 

podstoupit rekvalifikaci či změnit svou profesi. Zároveň to však mohou být ti, kteří se 

adaptují na výši sociálních dávek a větší uţitek mají z volného času nebo nejsou 

z jiných dŧvodŧ ochotni nastoupit do zaměstnání. 

Naopak nedobrovolně nezaměstnaní nemohou najít práci a jsou ochotni 

pracovat za mzdu, která na trhu převládá a je i niţší. Právě nedobrovolná 

nezaměstnanost zpŧsobuje nejen ekonomické, ale také sociální a psychologické 

dŧsledky (Broţová 2003: 86). 

Z tohoto konceptu pak vychází rozdělení obyvatelstva na ekonomicky aktivní 

a ekonomicky neaktivní. Za ekonomicky aktivní jsou povaţováni lidé zaměstnaní, 

nebo nezaměstnaní, kteří si však práci aktivně hledají. Za ekonomicky neaktivní jsou 

povaţováni lidé, kteří zaměstnání nemají a ani si ho z určitých dŧvodŧ aktivně nehledají 

(např. děti, studující, dŧchodci atp.). 
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Nezaměstnanost je průvodním a přirozeným jevem kaţdé trţní společnosti 

a demokracie (Mareš 1998). Pokud je „krátkodobá, nepůsobí závaţné problémy ani 

pracovníkům, ani ekonomice“ (Broţová 2003: 86). Lze tedy říci, ţe frikční 

nezaměstnanost (dána rozhodováním člověka a potřebou „aklimatizace“ při přechodu 

ze starého do nového zaměstnání) nemá pro společnost negativní dŧsledky a není 

obtíţné se s ní vyrovnat. Je součástí přirozené míry nezaměstnanosti (či plné 

zaměstnanosti)
8
 a dle liberalistŧ je nezbytná a funkční. Mareš (1998: 24) uvádí její 

míru mezi 2 – 4 %. Další součástí přirozené míry nezaměstnanosti je krátkodobá 

strukturální nezaměstnanost, která je dŧsledkem strukturálních změn v ekonomice – 

některá odvětví rozkvétají, jiná jsou v útlumu (Broţová 2003: 83). Jedná se tedy o 

strukturální nerovnováhu nabídky a poptávky, coţ znamená, ţe existují volná pracovní 

místa, ale zaměstnavatelé nenacházejí pracovníky s potřebnou kvalifikací (Mareš 1998: 

19). Jako krátkodobá je (stejně jako frikční nezaměstnanost) povaţována za 

dobrovolnou (Broţová 2003: 83). V současné době však bývá spojována s 

dlouhodobou nezaměstnaností, která má váţné nepříznivé ekonomické, sociální a 

psychologické důsledky, mající dopad na společnost i nezaměstnané jedince. 

Zpŧsobuje propad ţivotní úrovně jedince a jeho rodiny, na kterou navazují sociální a 

psychologické dŧsledky (jedinec ztrácí sociální kontakty, sebedŧvěru, motivaci, 

pracovní návyky, kvalifikaci a má pocit bezmoci). Dlouhodobá ztráta zaměstnání 

souvisí také s negativními sociálními jevy jako je nárŧst trestné činnosti, závislostí 

(především alkoholismu a gamblerství), prostituce atp. Velké ztráty pŧsobí i 

v ekonomice jako celku - rŧst výdajŧ státního rozpočtu na sociálních dávkách a 

sluţbách a nedostatek pracovní síly, niţší koupěschopnosti, niţší DPH a nárŧst deficitu 

státního rozpočtu apod. Kuchař (2007: 125) uvádí, ţe „hlavní příčinou růstu 

dlouhodobé nezaměstnanosti je sniţování pracovních příleţitostí pro lidi s nízkou 

úrovní vzdělání“. Úřad práce v Ústí nad Labem definuje dlouhodobou nezaměstnanost 

jako ztrátu pracovního místa na období přesahující 6 měsícŧ
9
. Někteří odborníci, 

například Mareš (1998) ji definuje jako ztrátu pracovního místa na dobu delší neţ 1 rok. 

                                                 
8
 Plná zaměstnanost je pouţívána v keynesovské ekonomii a rovná se stavu, kdy neexistuje ani 

nedostatek, ani přebytek pracovníkŧ. Zatímco pojem přirozená míra nezaměstnanosti je spojován 

s liberálními ekonomy, zejm. s monetaristy. Nicméně odpovídá velikosti nezaměstnanosti při plné 

zaměstnanosti (Broţová 2003). 
9
 V souvislosti se změnou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která je platná od 1. 1. 2009, se mezi 

dlouhodobě nezaměstnané uchazeče počítají jiţ ti, kteří jsou evidováni déle neţ 5 měsícŧ. Statistiky se 

však nezměnily, proto budu v práci operovat s dlouhodobou nezaměstnaností, přesahující ztrátu 

pracovního místa na období delší neţ 6 měsícŧ. 
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Dlouhodobá nezaměstnanost je spojena s častým výskytem opakované 

nezaměstnanosti v prŧběhu pracovní kariéry jedince. Dalším typem je cyklická 

nezaměstnanost, která je spojena s hospodářským cyklem trţní ekonomiky. Zvyšuje se 

v období recese a mizí při konjunktuře (Sojka, Pudlák 1994: 138). Stejně jako 

strukturální a dlouhodobá nezaměstnanost má závaţné dŧsledky. 

Dlouhodobá nezaměstnanost osob se základním vzděláním je spojována 

zejména se strukturální a opakovanou nezaměstnaností. Dle odborníkŧ (např. Sirovátka 

1997, Kuchař 2007, Mareš 1998 atd.) patří lidé se základním vzděláním mezi nejvíce 

ohroţené skupiny obyvatelstva. Zejména u dospívajících a mladých nezaměstnaných 

hrozí nebezpečí, ţe dlouhodobá nezaměstnanost u nich zafixuje zpŧsob ţivota 

podporující rizikové formy dalšího osobnostního vývoje (Kuchařová 1992). 

Příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti těchto lidí jsou objektivní dŧvody (nízká 

kvalifikace, nedostatek volných pracovních míst) i subjektivní dŧvody či povahové rysy 

(neochota či nízká motivace pracovat, adaptace na sociální dávky, nedostatek 

cílevědomosti, případně schopnosti komunikovat atp.). Látka (1998) mluví o 

„motivační dispozici“ k nezaměstnanosti.
10

 

Osoby se základním vzděláním lze rozdělit do skupiny dobrovolně i 

nedobrovolně nezaměstnaných. Někteří se snaţí rekvalifikovat či pokračovat ve 

studiu, jiní se adaptují na sociální dávky, nejsou ochotni pracovat a vzniká tak 

nebezpečí pasti chudoby.
11

 Toto rozdělení se však úzce prolíná a někdy je obtíţné je 

rozlišit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Tzn., ţe dlouhodobá nezaměstnanost se mŧţe člověku vyplatit. Ke svému zpŧsobu ţivota vyuţívá např. 

příjem ostatních členŧ rodiny, adaptuje se na sociální dávky a páchá nelegální činnosti. 
11

 Na nebezpečí pasti chudoby upozorňuje např. Sirovátka (1997). Vzniká při malém rozdílu mezi 

očekávaným příjmem ze zaměstnání a současnými podporami v nezaměstnanosti či sociálními dávkami. 

Sirovátka uvádí, ţe se projevuje především u lidí, kteří jsou marginalizovaní a nemají jiţ dŧvěru ve 

zlepšení své pozice na trhu práce. 
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Schéma č. 2 – Determinanty dobrovolné a nedobrovolné nezaměstnanosti osob se 

základním vzděláním na pozadí celkové nezaměstnanosti 

 

Zdroj: autorka, inspirováno Doleţelová (2007) 

4.3 Teorie lidského kapitálu 
 

„Produktivitu a budoucí příjmy lze zvyšovat nejen investicemi do strojů, budov, 

dopravních prostředků atd., ale také investicemi do vzdělávání lidí.“ 

Jaroslav Kalous, Arnošt Veselý (2006: 10) 

 

Za nejvýznamnější představitele ekonomické teorie lidského kapitálu jsou 

povaţováni Theodore W. Schultz a Gary S. Becker. Ekonomové interpretují 

vzdělávání jako proces investování do lidských schopností, přičemţ vychází 

z předpokladu, ţe kaţdý člověk o svém vzdělávání, své odborné přípravě a ostatních 

doplňcích k vědomostem rozhoduje svobodně a na základě porovnávání svých nákladŧ 

a výnosŧ, neboli uţitkŧ (Broţová 2003: 33). Tyto budoucí uţitky zvaţuje v podobě 

ekonomických výnosů – vyššího celoţivotního příjmu. Obecně lze říci, ţe teorie 

lidského kapitálu je zaloţená „na myšlence, ţe výška příjmu jednotlivce se odvíjí 

výhradně od jeho schopností a dovedností, a ty zase od výše dosaţeného vzdělání“ 

(Veselý 2006: 11). 
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Schéma č. 3 – Vyšší zaměstnatelnost dle teorie lidského kapitálu 

 

Zdroj: autorka, inspirováno Veselý (2006), Kuchař (2007) 

 

V současné době je teorie lidského kapitálu rozšířena o individuální 

charakteristiky jedince jako je jeho nadání, talent, inteligence či jeho sociální kontext. 

Je totiţ známo, ţe v rodinách probíhá mezigenerační transfer genŧ, hodnot, vzorcŧ 

chování, sociálních kontaktŧ a známostí, které rodiče předávají svým dětem (Kuchař 

2007: 22). Také Becker (1993: 21) připouští vliv rodičŧ na znalosti, dovednosti, 

hodnoty a zvyky svých dětí. Je tedy zřejmé, ţe teorie lidského kapitálu se prolíná 

s teorií vzdělanostních aspirací a sociálního kapitálu. Mezi výnosy v tomto případě 

nepatří pouze ekonomický rŧst jedince, jeho rodiny či společnosti, ale také lepší zdraví, 

osobní spokojenost, vyšší společenské postavení, občanská participace, solidarita, 

dobrovolnictví, v rodinách podporuje vzdělání dalších generací či sniţuje kriminalitu 

(OECD 2001: 4). V tomto pojetí se teorie lidského kapitálu překrývá s pojetím lidského 

potenciálu (Potŧček 1999) a přestává být výhradně ekonomickým pojmem (Veselý 

2006: 13). Lze říci, ţe ekonomické, ale zejména mimoekonomické výnosy vytvářejí 

kvalitu celé osobnosti člověka a jeho multidimenziální ţivot (Broţová 2003: 33). 

Schéma č. 4 – Vyšší zaměstnatelnost osob dle teorie lidského kapitálu rozšířená o 

individuální charakteristiky jedince 

 

 

Zdroj: autorka, inspirováno Veselý (2006), Kuchař (2007) 
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Člověk získává lidský kapitál v procesu celoţivotního učení – nabývá jej 

vzděláváním v rámci školské soustavy, školením a pracovní praxí v ostatním ţivotě. 

Dále je kultivován zájmy jedince (např. četba, cestování), osobnostními vlastnostmi 

(např. schopnost komunikace, ctiţádostivost), zpŧsobem chování, oblékáním či 

vzhledem. 

V několika posledních letech dochází ke změně poptávky po poţadavcích na 

lidský kapitál pracujících (OECD 2001). Dochází k trendu neustálého zvyšování 

vzdělanostní úrovně jedincŧ, poţadavky a nároky zaměstnavatelŧ na dovednosti, 

znalosti a kvalitu pracovníkŧ rostou vlivem technického rozvoje a trţního prostředí, ve 

kterém je lidský kapitál nedílnou sloţkou a nutností pro uplatnění na trhu práce. Takto o 

tom „hovoří“ teorie fungování volného trhu (Doleţalová, Sukup, Vojtěch 2007: 5). 

Zaměstnavatelé jiţ nevyţadují pouze určitý stupeň vzdělání, úroveň znalostí a 

dovedností, ale také osobnostní vlastnosti, jako např. ctiţádostivost, vytrvalost, 

dovednost komunikace, flexibilitu, pečlivost, samostatnost, loajalitu, zodpovědnost, 

kultivovanost, kreativitu, organizační schopnosti, příjemné a sympatické vystupování 

aj.
12

 OECD (2001) nazývá tyto dovednosti jako „soft skills“, mŧţeme je také definovat 

jako klíčové kompetence. „Praxe ukázala, ţe kompetence pro ţivot a kompetence pro 

uplatnění na trhu práce mají mnoţství průniků“ (Veselý 2006:14). 

Teorie lidského kapitálu předpokládá, ţe čím vyšší vzdělání, čím větší ochota 

učit se, tím větší pracovní flexibilita či profesní mobilita a tím větší odolnost před 

nezaměstnaností. Obecně lze říci, ţe vzdělání, především v konceptu celoţivotního, je 

povaţováno za ochranu (či prevenci) proti nezaměstnanosti. Teorie lidského 

kapitálu tedy předpokládá, ţe vzdělání zaručí úspěšnost na trhu práce a inkasování 

investic. (Broţová 2003). 

V případě nezaměstnanosti, zejm. dlouhodobé, však nemŧţe jedinec výnosy 

(uţitek) inkasovat a dostává se do ztráty. Pracovník tak „ztrácí kvalifikaci, nezískává 

pracovní zkušenosti, nerozvíjí schopnosti, ztrácí své místo ve společnosti, prestiţ, 

společenské vztahy a kontakty. Nezaměstnanost tak devalvuje, znehodnocuje lidský 

kapitál.“ (Broţová, 2003: 44). 

Teorie lidského kapitálu vysvětluje dlouhodobou nezaměstnanost lidí se 

základním vzděláním nedostatečnými dovednostmi, schopnostmi, nízkou či ţádnou 

                                                 
12

 Poţadavky na osobnostní vlastnosti jsou zřejmé, podíváme-li se na poţadavky na volná pracovní místa. 
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kvalifikací, často spojenými s osobnostními vlastnostmi jako je nízká motivace, 

vytrvalost či cílevědomost. Dle Mareše a Sirovátky (2003) se nezaměstnanost 

koncentruje mezi méně kvalifikovanými a vzdělanými lidmi. 

Jediným východiskem z nezaměstnanosti je dle této teorie zvýšení lidského 

kapitálu a vzdělanostní úrovně. A to formou dokončení povinné školní docházky (v 

případě jejího neabsolvování), dokončení středního vzdělání (v případě předčasného 

odchodu), nastoupením k řádnému studiu na střední škole či formou rekvalifikace. 

 

4.4 Teorie segmentace na trhu práce 
 

„Segmentace pracovního trhu má sice ekonomické příčiny, ale způsob, jak je pracovní 

trh segmentován ve vztahu k sociálním kategoriím,  

je sociálně a kulturně určen.“ 

Tomáš Sirovátka (1997: 37) 

 

 Zatímco uvedené koncepty liberalistické a neoklasické ekonomie a teorie 

lidského kapitálu předpokládají racionální chování a úplnou informovanost všech aktérŧ 

o trhu práce (zaměstnavatelé, pracovníci a jejich vytvořené koalice), nelze pracovní trh 

definovat pouze jako čistý trh s běţným zboţím, zaloţený na ekonomických činnostech. 

Je třeba si uvědomit jeho sociální charakter a handicapy pracovní síly (Mareš 1998: 50). 

 Základy teorie segmentace trhu práce poloţil Clark Kerr v 50. letech 20. století. 

Vycházel z toho, ţe trh není homogenní a ţe lidé nejednají a ani nemohou jednat 

zcela svobodně, protoţe podmínky pro vstup na pracovní trh jsou rŧzné (Kuchař 

2003:31). 

 Východiskem této teorie je koncepce duální ekonomiky, která rozděluje firmy 

na dva sektory – centrální a periferní. Do centrálního se řadí velké firmy, které jsou 

dominantní v oblasti hospodářské (mají vysoké zisky) i sféře zaměstnanosti (nabízejí 

velký počet volných pracovních míst). Zároveň mají prostor pro „definování“ trţního 

prostředí (do značné míry mohou např. vyjednávat s odbory či státem). Periferní sektor 

zahrnuje hospodářsky méně významné firmy, s malým počtem nabízených pracovních 

míst. Bývají závislé na firmách v centrálním sektoru a trţnímu prostředí se spíše 

podřizují (Kuchař 2003:32). 

 Z tohoto konceptu vychází teorie duálního trhu práce, která rozděluje trh na 

primární a sekundární (někdy téţ interní a externí). Je zaloţena na faktorech jako je 
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druh pracovního místa, prestiţ a ocenění, stabilita a jistota práce, úroveň mzdy, 

poţadavky na lidský kapitál atp. Primární sektor koncentruje lepší pracovní 

příleţitosti s vyšší prestiţí, mzdou, pracovní jistotou a nízkou fluktuací. Zároveň 

poţaduje vysoký lidský kapitál, do kterého se ale vyplatí investovat. Opakem je 

sekundární sektor, pro který jsou typické omezené či ţádné příleţitosti pro profesionální 

rŧst (Mareš 1998, Kuchař 2003, Sirovátka 1997). Přechod mezi uvedenými sektory je 

obvykle jednosměrný. Přejít z primárního do sekundárního sektoru je moţné (např. při 

ztrátě zaměstnání), ale opačný směr je pro většinu osob prakticky nemoţný. Oba 

sektory (primární i sekundární čili interní a externí) existují také u firem v centrálním 

sektoru. 

V sekundárním sektoru se koncentrují především „ženy a hodně mladí nebo 

naopak staří lidé, osoby tělesně handicapované, nekvalifikované a málo vzdělané a 

příslušníci etnických minorit.“ (Mareš 1998: 51). Dle Sirovátky (1997) je přiřazování 

pracovníků a pracovních míst spojeno s diskriminací. Ta je zaloţená buď na 

hypotéze ţivotního cyklu nebo lidského kapitálu. Tento proces diskriminace odráţí 

předsudky a stereotypy. Zaměstnavatelé se při výběru pracovníkŧ často spoléhají na 

stereotypy o skupinách, k nimţ tito lidé patří. Lze tudíţ říci, ţe dŧsledkem tohoto 

smýšlení je sociální exkluze jiţ uvedených skupin osob. 

Dle Offeho (1985 dle Mareš 1998) se segmentace pracovního trhu projevuje 

především v nejistotě zaměstnání čili riziku propouštění, v hůře placeném 

zaměstnání, většími předpoklady k opakované a dlouhodobé nezaměstnanosti, lidé 

jsou vystaveny zvýšené námaze a riziku fyzického opotřebení. Zároveň Offe upozorňuje 

na neměnné charakteristiky jedincŧ (jako je věk, pohlaví, rasa, etnický pŧvod atp.), 

které je předurčují k práci v sekundárním sektoru. Situace na trhu práce je také 

ovlivněna jeho regionálním či odvětvovým charakterem. 

 Dle Sirovátky (1197: 72) je „handicap nekvalifikovanosti základním 

handicapem k němuţ přistupují další.“ Jinými slovy lze říci, ţe lidé se základním 

vzděláním jsou koncentrováni v sektoru, který nepřináší stabilitu zaměstnání, rŧst 

kvalifikace či vysoké výdělky, coţ je segreguje z přístupu na primární trh 

s výhodnějšími podmínkami. Současný trend segmentovaného trhu poptává stále 

vzdělanější a kvalifikovanější pracovníky.  

Východiskem pro osoby se základním vzděláním však není podle této teorie 

pouhé zvýšení kvalifikace, ale také prostorová mobilita (dojíţdění za prací či migrace) a 

intervence státu. Stát vymezuje status aktérŧ na trhu práce a tvoří legislativu pro jejich 
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fungování (určuje délku pracovní doby, pracovní podmínky, dbá na ochranu zdraví při 

práci, zakazuje diskriminaci, uplatňuje politiku welfare state atp.) (Mareš 1998) 

Schéma č. 5 – Model teorie segmentace na trhu práce 

 

Zdroj: autorka 

4.5 Teorie sociálního kapitálu 
 

„Sociální kapitál je produktivní: umoţňuje dosaţení jistých cílů, 

 které by při jeho absenci nešlo dosáhnout.“ 

Jaroslav Kalous, Arnošt Veselý (2006: 16) 

 

Definice sociálního kapitálu je problematická a mnohoznačná.
13

 Byla pouţita jiţ 

ve  20. letech 20. století a v 80. letech 20. století ji rozšířil Pierre Bourdieu, který 

sociální kapitál definoval jako souhrn aktuálních či potenciálních zdrojŧ, které jsou pro 

člověka přístupné pomocí trvalých sítí vzájemných známostí (Vymětal 2007). Sociální 

kapitál je podle něj synonymem „dobrého jména“, které jedinec zdědí. Spojuje ho 

s elitou a privilegovanou pozicí, kde lidé tvoří sítě vztahů, konexí a známostí, které 

jsou ostatním nedostupné (Keller, Tvrdý 2008). V tomto pojetí je moţné chápat 

sociální kapitál jako soukromý statek (Veselý, 2007: 14).  

                                                 
13

 Mnohoznačnost tohoto pojmu připouští i odborníci, např. Keller a Tvrdý (2008), OECD (2001), 

Schuller (2000), Veselý (2006), Vymětal (2007) a jiní. 
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Sociálním kapitálem jako souhrnem meziosobních vztahŧ se také zabýval Marc 

Granovetter (1973). V díle Síla slabých vazeb (The strength of weak ties) chápe 

sociální kapitál jako sítě příbuzných, přátel a známých a rozlišuje je na silné a 

slabé vazby. Jejich síla závisí na mnoţství času, emocionální intenzitě, vzájemné 

intimitě (ve smyslu dŧvěry) a poskytování sluţeb, které členové těchto vztahŧ věnují 

ostatním. Silné vazby jsou typické pro rodinu a nejbliţší příbuzné a přátele, slabé vazby 

jsou charakteristické pro známé, se kterými se jedinec často nestýká a nepojí ho s nimi 

emoční pouto. Granovetter se zabývá vlivem těchto vazeb na trh práce, přičemţ vychází 

z předpokladu, ţe lidé si hledají zaměstnání přes své známé či blízké příbuzné. Dle něho 

jsou slabé vazby významnější, protoţe umoţňují propojit vztahy člověka s jiným a 

vzdáleným sociálním prostředím. Zatímco silné vazby pojí jedince pouze se svým 

nejbliţším okolím, které mu poskytuje stále stejné hodnoty, názory, informace či 

postoje. Na rozdíl od Bourdieho se více spoléhá na náhodnost vazeb neţ na jejich 

dědičnost a nutný předpoklad „dobrého jména“. 

Odlišný přístup zaujali autoři James Coleman a Robert Putnam, kteří 

„zdůrazňují důleţitost fungujících sociálních vazeb nejen pro jednotlivce, ale také pro 

společnost, a chápou tedy sociální kapitál jako veřejný (případně smíšený) statek“ 

(Veselý 2007: 14). Putnam popisuje sociální kapitál prostřednictvím „znaků sociální 

organizace, jako je důvěra, normy a sítě, které usnadňují koordinované jednání, a tím se 

podílejí na zlepšení výkonnost společnosti.“ (Putnam 1993: 167). Coleman se zabývá 

vlivem sociálního kapitálu na lidský kapitál, přičemţ rozebírá vliv sociálního kapitálu 

v rodině a vliv sociálního kapitálu v komunitě. Podle Colemana (1988 dle Veselý, 

Kalous 2006: 18) „nemá pro vývoj mladého člověka cenu jen sociální kapitál rodiny, 

ale také sociální kapitál komunity, ve kterém se nachází škola, kterou navštěvuje a 

propojenost rodiny s tímto kapitálem.“ Vliv funkční komunity má vliv na fungující a 

silnou rodinu. V souvislosti s vlivem sociálního kapitálu v rodině, se zabývá závislostí 

mezi velikostí sociálního kapitálu rodiny a úspěchem jejích dětí ve vzdělávání. Sociální 

kapitál představuje ochotu a schopnost rodičŧ se s dítětem učit. Rodina tedy představuje 

prostředí, které buď motivuje či demotivuje své členy ve vzdělávání a tím určuje jejich 

úspěšnost ve společnosti (Keller, Tvrdý 2008). Lze říci, ţe zpŧsob výchovy v rodině a 

očekávání rodičŧ o dalším vzdělávání svých dětí, má velký vliv na jejich vzdělanostní 

aspirace. 

Sociální kapitál tedy koncentruje sítě, neboli vztahy uvnitř skupin či mezi nimi, 

a normy, které určují povahu těchto vztahŧ (Schuller 2000). Stejně jako lidský kapitál, 
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také sociální kapitál představuje ekonomický prospěch pro jedince či společnost, 

zlepšuje zdraví, osobní spokojenost, rodičovství, sniţuje kriminalitu apod. (OECD 

2001). 

Schéma č. 6 - Model sociálních sítí (silné a slabé vazby) 

 

Zdroj: autorka, inspirováno Šafr (2007) 

V souvislosti s trhem práce hraje existence rozvětvených sociálních sítí 

významnou roli. Dle Sirovátky (2007) má rodina význam jako síť kontaktŧ při hledání 

zaměstnání. Nicméně rodiny, jeţ jsou sociálně odlišné a uzavřené vŧči společnosti, mají 

pouze omezené sítě (locking networks) a neposkytují tak dostatečné informace vedoucí 

k získání zaměstnání. Dŧsledkem mŧţe být marginalizace jedince i jeho rodiny. 

Z tohoto dŧvodu je dle Granovettera (1973) dŧleţité navazovat vztahy i s jinými 

skupinami z odlišného sociálního prostředí.
14

 Získané známosti a kontakty tak vedou 

k rŧzným lidem s rŧznými informacemi. 

Kuchař (2007) uvádí, ţe lidé se základním vzděláním mají nejméně 

sociálních kontaktů a známostí a nevytváří si tak sítě společenských vztahů. 

Zároveň mají nízkou motivaci či dokonce nechuť se vzdělávat a tyto nízké vzdělanostní 

aspirace pak přenášejí v rámci výchovy na své potomky. Výsledkem mŧţe být horší 

orientace na trhu práce, méně informací a zdrojŧ potřebných pro získání zaměstnání. 

 

                                                 
14

 Nan Lin však upozorňuje, ţe slabé vazby jsou významné pouze tehdy, vedou-li k výše postaveným 

lidem (Keller, Tvrdý 2008) 

Marek 

Alois 

Rodina + dobří 
přátelé 

Známí v práci 

Známí ze studií 

Známí z tenisu 

Silná vazba 

Slabá vazba 



 32 

4.6 Teorie vzdělanostních aspirací  
 

„Rodiny s vyšším sociálně-ekonomickým statusem vytvářejí pro svoje děti příznivější 

podmínky, ve kterých mohou lépe rozvíjet své schopnosti. Zároveň podporují jejich 

vzdělanostní aspirace, coţ vede k dosaţení vyššího vzdělání.“ 

Jana Trhlíková, Helena Úlovcová, Jiří Vojtěch (2006: 6) 

 

Vzdělanostní aspirace jsou jedním z faktorŧ, které ovlivňují budoucí 

vzdělanostní dráhu jedince. Na jejich utváření se podílí sociálně-ekonomický status 

rodiny a sociálně-psychologické faktory. Neboli, na jedné straně mají vliv třídní 

faktory, na druhé hodnoty, očekávání, schopnosti, aspirace, nadání, výkon atd. 

 První verzi vysvětlil John Goldthorpe (1997, 2000 dle Matějŧ, Straková et al 

2006: 174 - 177) pomocí teorie racionálního jednání, dle které mají lidé rozdílné 

vzdělanostní aspirace v souvislosti s třídní pozicí, v níţ se nacházejí. Kaţdá tato 

pozice disponuje rŧznou velikostí a druhem zdrojŧ. Podle Goldthorpa mají představitelé 

jednotlivých sociálních tříd základní cíl – udrţení třídní pozice a vyhnutí se 

mezigeneračnímu sestupu. Uvaţují tedy racionálně, protoţe usilují o minimalizaci rizik 

a maximalizaci materiálních i sociálních výhod. Například rodiče z dělnických tříd 

budou podporovat své děti v kratší vzdělanostní dráze, která zaručí dřívější návrat 

investic na ni a případně další přivýdělek do rodiny. Delší vzdělanostní dráhy (terciární 

vzdělávání) pro ně zpŧsobují značný odklad ekonomických nákladŧ a riziko 

neúspěšného ukončení školy.
15

 Dle tohoto principu, děti z niţších sociálních tříd 

dosahují niţšího vzdělání neţ děti z vyšších tříd bez ohledu na jejich schopnosti a 

nadání. 

 Druhá verze se opírá o meritokratický princip, podle kterého se diference ve 

vzdělanostních aspiracích nevytvářejí pouze prostřednictvím sociálně-ekonomických 

faktorŧ, ale také díky hodnotové orientaci, motivaci, podpoře významného 

sociálního okolí jedince, vzdělání rodičů a jejich očekávání, schopnostem a talentu 

dětí (Matějŧ, Straková 2006). Je prokázáno, ţe například rodiče s vyšším vzděláním 

vytvářejí pro své děti příznivější podmínky pro rozvoj jejich znalostí prostřednictvím 

ekonomických, sociálních, kulturních zdrojŧ, a tím také podporují jejich vzdělanostní 

                                                 
15

 Goldthorpe nazývá tuto mobilitní strategii „zdola“, jeţ je typická pro dělnickou třídu, třídu drobných 

vlastníkŧ a samostatně výdělečně činných. Definuje ještě mobilitní strategii „shora“, která představuje 

třídu sluţeb, tedy manaţery, odborné pracovníky, administrativu, vedoucí pracovníky a velké 

zaměstnavatele, jejichţ strategie se naopak orientuje na dosaţení co nejvyššího vzdělání jejich dětí, ke 

kterému vyuţívají, pro ně dostupné, ekonomické, kulturní i sociální zdroje (Matějŧ, Straková 2000) 
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aspirace, jeţ vedou k dosaţení vyššího vzdělání (Trhlíková, Úlovcová, Vojtěch 2006: 

6). 

 Odborníci se shodují, ţe osvojování vzdělanostních aspirací je výsledkem obou 

verzí. Faktory jako sociálně ekonomický pŧvod, kulturní kapitál, vzdělání rodičŧ, 

zaměstnanecký status rodičŧ, význam vzdělání pro rodiče i dítě a schopnosti dětí se 

vzájemně ovlivňují. Mezi sociálně ekonomickým statusem rodiny a ostatními faktory 

existují přímé i nepřímé vazby (Matějŧ, Straková 2006). 

Schéma č. 7 – Determinanty vzdělanostních aspirací dítěte 

 

 

 Zdroj: autorka, inspirováno Matějŧ, Straková 2006: 151 

 

Dle teorie vzdělanostních aspirací lze tedy usuzovat, ţe uchazečům se 

základním vzděláním byly předány nízké vzdělanostní aspirace, které v rámci 

mezigeneračního přenosu předávají dále na své potomky. Rodiče mající základní 

vzdělání nebudou od svého dítěte očekávat dosaţení vysokého vzdělání. 

 

4.7 Teorie sociální exkluze 
 

„Ve společnosti, kde o existenci či neexistenci rozhoduje úspěch na trhu, 

 se sociální exkluze stává pravidlem. Neboť placená práce je dnes zdrojem 

 nejen ţivobytí, ale i statusu, identity a sebevědomí člověka.“ 

Petr Mareš (2000: 288) 

 

 Sociální exkluze má řadu definic, v zásadě se ale shodují, ţe sociálně vyloučený 

jedinec nemůţe z důvodu, které nemá sám pod kontrolou, participovat ve všech 

sférách společenského ţivota, přesto, ţe ho k tomu jeho občanství opravňuje (Mareš, 
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Sirovátka 2008). Sociální exkluze má více dimenzí. Percy-Smith (2000 dle Sirovátky 

2004:19) vymezuje dimenzi ekonomickou, která zahrnuje osoby dlouhodobě 

nezaměstnané, s nízkým příjmem a chudé; dimenzi sociální, kam patří bezdomovectví, 

kriminalita či nechtěné těhotenství apod.; dimenzi politickou, která obnáší upírání 

politických práv a neschopnost participace; dimenzi komunitní, jeţ je charakteristická 

nedostupností sluţeb a například zdevastovaným prostředím či obydlím; dimenzi 

individuální zpŧsobenou absencí vzdělání, tělesným nebo mentálním handicapem, 

ztrátou sebedŧvěry atp.; dimenzi prostorovou, ve které jsou určité skupiny 

koncentrovány ve vyloučených oblastech, v nichţ je typická přítomnost rizikových 

vlivŧ jako je kriminalita, špatné ţivotní prostředí, školství, zdravotnictví apod.; a 

dimenzi skupinovou, kde jsou ve vyloučených oblastech koncentrovány určité sociální 

skupiny. 

 Sociální exkluze je v současné době spojována především s ekonomickou 

dimenzí neboli chudobou. Chudoba se sociální exkluzí nepochybně souvisí. Přesto je 

třeba vzít v úvahu, ţe „ne všichni chudí musí být vyloučenými, ale ani všichni vyloučení 

nemusí být chudými“ (Mareš 2000: 289). 

 Jednou z forem sociální exkluze je marginalizace (z řečtiny „margo“ znamená 

„okraj“, „hranice“) na trhu práce, která předchází sociálnímu vyloučení osob (Mareš 

2000). Marginalizace se projevuje především poklesem finančních příjmů a 

omezením ţivotních šancí člověka (Doleţelová 2007: 24). Její příčiny lze chápat jako 

dŧsledek nízkého lidského kapitálu jedince (jeho dovedností i motivace) nebo jako 

kumulaci objektivních znevýhodnění individua v kontextu cyklu deprivace a sociální 

exkluze (Mareš, Sirovátka 2006: 628). Mezi marginalizované skupiny tedy patří lidé 

s nízkou kvalifikací
16

, opakovaně či dočasně nezaměstnaní, dále pak příslušníci 

etnických menšin, osoby tělesně postiţené, starší lidé a matky samoţivitelky. Lidé 

v této skupině jsou ohroţeni dlouhodobou a opakovanou nezaměstnaností, jsou 

odsouzeni k práci na sekundárním trhu práce a často jsou terčem diskriminace. 

„Metaforou sociální koncentrace exkluze je koncept underclass, metaforou 

kulturní koncentrace exkluze je kultura bídy“ (Lewis 1966, 1969 dle Mareš, Sirovátka 

2008: 275). Kultura bídy je způsob ţivota chudých lidí, kteří ţijí z podpor, nepracují, 

místo konvenčních sňatkŧ ţijí v nesezdaném souţití, plodí nemanţelské děti, mají nízké 

                                                 
16

 Faktem je, ţe podíl lidí se základním vzděláním mezi marginalizovanými je proti jejich podílu 

v pracovní síle dvojnásobný, naopak podíl vysokoškolsky vzdělaných je ani ne poloviční (Mareš, 

Sirovátka 2006) 
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vzdělanostní aspirace, bydlí v malých, špatně vybavených, přeplněných bytech (aţ 

několik generací v jednom bytě) a členové rodiny tolerují patologické chování ostatních 

členŧ. Kultura bídy je samoobnovujícím stavem (zpŧsob ţivota je předáván z generace 

na generaci). Dle této teorie „jsou vlastnosti chudých příčinami jejich chudoby“ a 

systém podpor je odrazuje od hledání práce a podporuje jejich stav (Mareš 1999: 179). 

V souvislosti s konceptem kultury bídy se rozvinul koncept underclass neboli třída 

deklasovaných. Becker (1993: 21) definuje underclass jako seskupení rodin s nízkým 

vzděláním, jejichţ členové jsou závislí na pomoci státu, ţeny se stávají matkami 

v brzkém věku a kde souţití v manţelství není spokojené a stabilní. Členové underclass 

se uzavírají do vlastního světa a často bývají prostorově vyloučeni (Mareš 1999: 175 – 

184). 

Schéma č. 8 – Determinanty sociální exkluze 

 

Zdroj: autorka, inspirováno Doleţelová (2007: 25) 
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5. Charakteristika trhu práce na Ústecku 
 

Jak jiţ bylo uvedeno v metodologické části, některá data za okresy nejsou 

dostupná. Z tohoto dŧvodu je třeba pro popis situace trhu práce, jeho specifikách a 

vývoji v okrese Ústí nad Labem, přiblíţit také charakteristiku trhu práce v Ústeckém 

kraji. 

 

5.1 Stručná charakteristika trhu práce v Ústeckém kraji  
 

Ústecký kraj se nachází na severozápadě České republiky. Sousedí se Spolkovou 

republikou Německo (Spolkovým státem Sasko), Karlovarským, Středočeským, z malé 

části s Plzeňským a Libereckým krajem. Jeho rozloha je 5 335 km
2
, coţ z celkové 

rozlohy České republiky činí 6,8 %. Ke konci roku 2007 měl Ústecký kraj 831 180 

obyvatel a hustotou zalidnění (156 obyvatel/km2) byl po Praze, Moravskoslezském a 

Jihomoravském kraji na čtvrtém místě v České republice. Skládá se ze sedmi okresŧ 

(Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, Louny a Chomutov), které se dále 

člení na 354 obcí (ČSÚ Charakteristika Ústeckého kraje). 

Ústecký kraj se dělí na oblast pánevní, prŧmyslově-zemědělskou, prŧmyslovou a 

část Krušné hory, které se vyznačují rozdílností z hlediska přírodních podmínek, 

hospodářské struktury, hustoty osídlení a stavu ţivotního prostředí. Okres Ústí nad 

Labem a Děčín spadají do oblasti průmyslové, ve které je převáţně rozmanitá výroba 

v oblasti chemického, strojírenského, potravinářského, automobilového a textilního 

prŧmyslu. Pánevní oblast je charakteristická především energetickým prŧmyslem 

typickým pro okresy Most, Chomutov a Teplice. Do průmyslově-zemědělské oblasti 

patří okres Litoměřice a Louny. Oblast Krušných hor představuje horské pásmo a je 

velice řídce osídlená, zemědělství a prŧmysl v ní nejsou příliš rozvinuté (ÚP v ÚL 

2008d). 

Trh práce v Ústeckém kraji patří, v porovnání s jinými kraji České republiky, 

k nejkomplikovanějším. Jiţ od roku 1996 je poznamenán vysokou mírou 

nezaměstnanosti. Mezi nejohroţenější okresy patří jiţ několik let Most, situace není 

dlouhodobě příznivá ani v Chomutově, Teplicích, Děčíně a Ústí nad Labem. Nejniţší 

míru nezaměstnanosti mají oba okresy, spadající do prŧmyslově-zemědělské oblasti, 

tedy Litoměřice a Louny (viz tabulka č. 22 v příloze). 

Kraj je typický svojí charakteristikou průmyslového regionu, ve kterém je 

značné nerostné bohatství – hnědé uhlí a barevné kovy. Tato prŧmyslová činnost však 
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měla negativní dopad na kvalitu ţivotního prostředí. Zemědělství je v kraji zastoupenou 

pouze v okresech Litoměřice a Louny, kde však dochází v posledních 15ti letech k jeho 

poklesu. Pracovní příleţitosti se začali koncentrovat do prŧmyslu. Nejvíce pracovníkŧ 

má v kraji uplatnění v oblastech sekundárního sektoru, konkrétně v odvětvích 

zpracovatelského prŧmyslu, stavebnictví a v okresech Most, Teplice a Chomutov při 

dobývání nerostných surovin (ÚP v ÚL 2009d). 

K nejvýznamnějším zaměstnavatelům Ústeckého kraje v oblasti chemického 

průmyslu patří Chemopetrol a.s., Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. a 

Lovochemie, a.s. Těţební průmysl zastupuje Mostecká Uhelná, a.s., Dŧl Kohinoor a 

Severočeské Doly a.s. Rozvinuté je v kraji strojírenství, ve kterém mají úlohu české 

firmy (Krušnohorské strojírny Komořany a.s., TOS a. s. a Lostr a. s.) i zahraniční 

investoři (Aisan Bitron Czech, Conta s.r.o., Alcan Děčín Extrusions s.r.o., KS 

Kolbenschmidt Czech Republic a.s., Black&Decker (Czech) s.r.o.). Automobilový 

průmysl je zastoupen firmou AGC Automotive Czech a.s., Grammer CZ s.r.o. a Koito 

Czech s.r.o., TRCZ, Johnson Controls a Benteler Automotive Rumburk a.s. 

Elektrotechnický průmysl reprezentuje akciová společnost Elektroporcelán, IPS 

Alpha Technology Europe s.r.o., Cherry, spol. s r.o. a Kabelovna Děčín – Podmokly 

a.s. Kraj má sklářskou tradici, kterou nyní zastupuje společnost Glaverbel Czech a.s. a 

Český porcelán a.s. Textilní průmysl představují především firmy Schoeller k.s., HP 

Pelzer k.s. a Velveta a.s. Potravinářství je zastoupeno společností STZ a. s., Drinks 

Union a. s., Procházka spol. s r.o. a Vitana a.s. 

 

5.1.1 Silné stránky kraje 

 

Dle Analýzy stavu a vývoje trhu práce v Ústeckém kraji (ÚP v ÚL 2009d) 

zaměstnanost příznivě ovlivňuje jeho poloha - leţí mezi Prahou a Saskem a jeho 

pozice je na hlavní středoevropské dopravní ose (Berlín – Praha – Vídeň). Teplickým 

a litoměřickým okresem prochází významná mezinárodní silniční trasa E 55, která 

spojuje sever a jih Evropy. Ta u Lovosic přechází v dálnici D 8. Hlavní mezinárodní 

ţelezniční doprava spojuje Německo přes Ústí nad Labem do Prahy. Také řeka Labe 

představuje nejdŧleţitější lodní předpravu, která spojuje Českou republiku s německým 

Hamburkem a ústí do Severního moře. V kraji je velké mnoţství zahraničních 

investorů, kteří zvyšují produktivitu i zaměstnanost. Jako prŧmyslová oblast má zásoby 

nerostných surovin. Výhodou je také relativně nízká věková struktura obyvatelstva 
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(k 31.12.2007 činil prŧměrný věk 39 let). Hrubá měsíční mzda v Ústeckém kraji 

dosahuje relativně vysokého průměru, v roce 2008 dosáhla 20 970 Kč (na fyzickou 

osobu), za celorepublikovým prŧměrem tak zaostala o 2 567 Kč, čímţ se ve srovnání 

krajŧ České republiky umístila na šestém místě (ČSÚ Charakteristika Ústeckého kraje). 

Ústecký kraj má poměrně širokou síť základních (285) a středních odborných 

škol a gymnázií (122). Vysokoškolské vzdělání lze získat na dvou vysokých školách. 

V Ústí nad Labem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a v Mostě soukromá Vysoká 

škola finanční a správní. 

 

5.1.2 Slabé stránky kraje 

 

Mezi slabé stránky kraje patří nejvyšší míra registrované nezaměstnanosti 

z celé České republiky. Mezi hlavní příčiny patří pokles těţby uhlí, hospodářská 

restrukturalizace po roce 1990 a útlum výroby v zemědělství. V roce 2008 se podílel 

na tvorbě HDP v České republice 6,4 %, coţ v přepočtu na jednoho obyvatele dosahuje 

80,5 % republikového prŧměru a řadí se na jedenáctou pozici ze 14 krajŧ. 

Zvyšující nároky na profesní strukturu pracovníkŧ zpŧsobují vysoký podíl 

nezaměstnaných bez a se základním vzděláním. Lidé se dostatečně nepřizpŧsobili 

současným poţadavkŧm trhu a stávají se (dlouhodobě) nezaměstnanými. Přesto, ţe jsou 

v kraji dvě vysoké školy, má nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. 

Univerzita J. E. Purkyně se v současné době modernizuje a rozšiřuje, ale u velkého 

mnoţství oborŧ nemá zavedené magisterské a kombinované studium. Studenti pak 

odcházejí na jiné univerzity do jiných měst, kde nezřídka zŧstávají. Ústecký kraj je 

typický vysokým podílem a nedostatečnou integrací minoritních skupin, především 

romské národnosti. Nevýhodou je také malý počet dlouhodobě prosperujících 

malých a středních podniků. Ústecký kraj je znán jako oblast s nejnepříznivějším a 

nejpoškozenějším ţivotním prostředím. Vlivem těţkého prŧmyslu a těţby uhlí se 

změnil také ráz krajiny. Přesto, ţe v současné době došlo k výraznému zlepšení 

ţivotního prostředí a sníţení emisí, patří kraj na první místo v měrných emisích (t/km
2
) 

oxidu siřičitého a oxidŧ dusíku (ÚP v ÚL 2009d, ČSÚ Charakteristika Ústeckého 

kraje). 

Ústecký kraj není vnímán jako atraktivní oblast, do které se lidé chtějí přestěhovat 

za prací či k zaloţení rodiny.  
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5.2 Situace na trhu práce v okrese Ústí nad Labem 
 

Ústí nad Labem je od 1. 1. 2000 střediskem Ústeckého kraje
17

. Jako okres je 

nejmenší a jeho rozloha činí 405 km2. K 31. 3. 2009 měl 121 151 obyvatel a 23 obcí, 

z nichţ tři mají statut města – jedná se o Ústí nad Labem, Trmice a Chabařovice. 

Hustotou zalidnění (298 obyvatel/km2) se řadí na první místo v Ústeckém kraji (stav 

k 31. 12. 2007)
18

. Samotné město Ústí nad Labem je největší obcí Ústeckého kraje (stav 

k 1.1.2009). Sousedí s okresem Teplice, Litoměřice, Děčín a s německým Saskem (ČSÚ 

Charakteristika okresu Ústí nad Labem, ÚP v ÚL 2009c). 

Trh práce v Ústí nad Labem patří v České republice k nejkompliko-

vanějším. Míra nezaměstnanosti okresu patří jiţ dlouhodobě k nejvyšším. Při porovnání 

s celorepublikovými statistikami se Ústí nad Labem v roce 2008 řadilo nejčastěji na 

čtvrté místo ve výši míry nezaměstnanosti
19

. V době, kdy se plně rozvinula celosvětová 

hospodářská krize, tedy v prŧběhu roku 2009, se řadilo mezi prvních dvanáct okresŧ 

s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Jeho pozice se tedy v dŧsledku recese nezhoršila, 

naopak se na přední místa začali umisťovat jiné okresy, v minulosti ne tolik 

problematické. Přesto došlo k vysokému nárŧstu nezaměstnaných. 

Mezi převaţující prŧmysl okresu Ústí nad Labem patří strojírenství a 

potravinářství. Široké uplatnění lze nalézt také ve stavebnictví. Naopak je poznamenán 

útlumem hutnictví, těţkého strojírenství a chemického prŧmyslu (ÚP v ÚL 2009c). 

 

5.2.1 Zaměstnavatelé v okrese Ústí nad Labem 

 

Do roku 1989 byla Česká republika vlivem socialistického zřízení zaloţena na 

zestátnění podniků a centrálně řízené ekonomice. Hospodářství bylo zaměřené 

především na rozvoj těţkého průmyslu, v zemědělství proběhla kolektivizace. Vývoj 

české ekonomiky a profesní struktury se díky tomu odchýlil od vývoje ostatních 

západních zemí. V prŧmyslu a zemědělství hovoříme o přezaměstnanosti, naopak 

v sektoru sluţeb o poddimenzování. Po pádu socialistického reţimu v roce 1989 se 

české hospodářství výrazně změnilo. Proběhla privatizace a transformace centrálně 

plánované ekonomiky. S tím souvisí také přechod ze státního vlastnictví do 

                                                 
17

 Před rokem 2000 byl střediskem okres Most 
18

 Na druhém místě byl k 31. 12. 2007 okres Teplice (275 obyvatel/km2), na  třetím Most (250 

obyvatel/km2), čtvrtém Děčín (149 obyvatel/km2), pátém Chomutov (134 obyvatel/km2), šestém 

Litoměřice (114 obyvatel/km2) a posledním sedmém místě Louny (78 obyvatel/km2). 
19

 Ze 77 okresŧ České republiky.  
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soukromého, terciárního a kvartérního sektoru, čímţ se objevila vyšší poptávka po 

kvalifikovaných pracovnících. Poţadavky zaměstnavatelů na profesní strukturu 

zaměstnancŧ se zvýšily, poptávaná je především kvalifikovaná pracovní síla, která 

do rozvoje lidského kapitálu vkládá vlastní výrazné investice. Dŧraz je kladen 

především na adaptabilitu, flexibilitu, schopnost a ochotu se učit. Trţní hospodářství, 

útlum primárního a sekundárního sektoru mají za následek vznik nezaměstnanosti 

a útlum některých odvětví. Mezi kraje s převáţně jednostranně zaměřenou 

ekonomickou strukturou, orientovanou na těţký prŧmysl patří především kraj Ústecký, 

Karlovarský a Moravskoslezský. Dodnes patří k „nejproblémovějším“ a jsou 

poznamenány vysokou úrovní (dlouhodobé) nezaměstnanosti. Proces privatizace po 

roce 1989 však také zaznamenal vstup zahraničních investorů, kteří sebou přinesli 

vlastní kapitál, nové technické postupy, materiály a zpŧsoby výroby (Doleţalová, 

Sukup, Vojtěch 2007). 

Okres Ústí nad Labem zaznamenal po roce 1989 do současnosti útlum 

některých odvětví a krach firem. Postupně docházelo k propouštění a v roce 1998 

přesáhla míra nezaměstnanosti v okrese 10 %. Přesto se Ústí nad Labem k 31. 12. 2008 

v rámci Ústeckého kraje řadilo na 2. místo v počtu firem (2 853)
20

 (ÚP v ÚL 2009c). 

Pro přiblíţení situace v okrese popisuji v následujících podkapitolách vývoj trhu 

práce z pohlednu zaměstnavatelŧ v jednotlivých sektorech národního hospodářství – 

primárního, sekundárního, terciárního a kvartérního. 

 

5.2.1.1 Primární sektor 

 

Primární sektor, především zemědělství, není v okrese příliš zastoupen. Pŧsobí v 

něm pouze malí a drobní podnikatelé, z čehoţ vyplývá i pracovní uplatnění v této 

oblasti. V okrese Ústí nad Labem není příliš velká poptávka po pracovnících 

v zemědělství. Z pohledu kvalifikační struktury, v porovnání s ostatními oblastmi 

v národním hospodářství, je orientován na niţší kvalifikační úroveň zaměstnancŧ. 

5.2.1.2 Sekundární sektor 

 

V Ústí nad Labem, jako prŧmyslové oblasti, je velké mnoţství obyvatel 

zaměstnáno v sekundárním sektoru. Mezi převaţující oblasti patří strojírenství, 

                                                 
20

 Na prvním místě byl k 31.12.2008 okres Teplice (2 886), na druhém okres Ústí nad Labem (2 853) a na 

třetím Děčín (2 632). 
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stavebnictví a potravinářství, útlum je zaznamenán v oblasti chemického prŧmyslu a 

hutnictví. 

 Strojírenství je v okrese zastoupeno velkými i malými podniky. Mezi 

významné zaměstnavatele se řadí například KS Kolbenschmidt Czech Republic a. s., 

Black&Decker (Czech) s. r. o., Chabařovické strojírny a. s., KONE Industrial – koncern 

s. r. o., Měď Povrly a. s. či Pierburg s. r. o. Firmy Severočeská Armaturka a. s. a 

Slévárna šedé a tvárné litiny a. s. jsou od roku 2009 v konkurzu. Po roce 1989 proběhla 

ve strojírenství značná restrukturalizace, coţ zapříčinilo úpadek či likvidaci některých 

podnikŧ. Zároveň se zvýšila poptávka po odborných a kvalifikovaných pracovnících. 

Pozitivní vliv na rozvoj tohoto odvětví mají zahraniční investoři. 

KS Kolbenschmidt Czech Republic a. s.
21

 vznikl 4. 7. 2007 získáním 

většinového podílu firmy Metal Ústí nad Labem a. s., která na trhu existovala od roku 

1992. Firma se postupně rozvíjela. K 30. 6. 2006 činila prognóza navýšení počtu 

zaměstnancŧ na 983, coţ se v souvislosti s hospodářskou krizí nepodařilo. K 31. 12. 

2009 měla 689 zaměstnancŧ, coţ je o 142 méně neţ k 31. 12. 2008. Přes toto sniţování 

počtu pracovníkŧ patří mezi deset největších zaměstnavatelŧ v okrese. Výrobní činnost 

podniku se týká kovoobrábění a galvanizace kovŧ, opravuje stroje a písty pro spalovací 

motory a kompresory, produkuje výrobky na bázi polotovarŧ strojírenské metalurgie a 

odlitky z hliníkových slitin. 

Firma Black&Decker (Czech) s. r. o. vznikla 20. 3. 2002. Počet jejích 

zaměstnancŧ tvořilo na počátku 22 pracovníkŧ, k 31. 12. 2005 jich bylo jiţ 905, ale od 

té doby se stav jejích zaměstnancŧ mírně sniţuje. K 31. 12. 2009  činil jejich počet 651. 

Přesto patří mezi největší zaměstnavatele v okrese. Firma vyrábí a opravuje elektrické 

stroje a přístroje. 

Chabařovické strojírny a. s. mají v okrese jiţ dlouholetou tradici. Vznikly 4. 5. 

1992 a v současné době mají 236 zaměstnancŧ. Jejich počet je od roku 2001 mírně 

klesající. Firma vyrábí kovové výrobky (včetně lakovaných), součásti pro dopravní 

prostředky, stroje a zařízení. Převaţujícími činnostmi jsou elektromatizace, 

automatizace a řízení technologických postupŧ. 

Firma Měď Povrly a. s. vznikla jiţ 1. 1. 1994. Do roku 2003 nesla název 

Kovohutě Povrly a. s. Řadí se mezi větší firmy v okrese, k 30. 6. 2009 měla 191 

                                                 
21

 Veškeré informace o firmách jsou čerpány z vnitřních dokumentŧ Úřadu práce v Ústí nad Labem, 

z obchodního rejstříku a z rejstříku ekonomických subjektŧ. 
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zaměstnancŧ. Mezi její hlavní činnosti patří kovoobrábění, výroba a odbyt polotovarŧ 

ze slitin na bázi mědi. 

KONE Industrial – koncern s. r. o. vyrábí především zdvihací a manipulační 

zařízení. Vznikla 17. 12. 2003 a od té doby nabírá nové zaměstnance. K 31. 12. 2004 

činil jejich počet 40, k 31. 12. 2008 jich zaměstnávali 361, ale v dŧsledku celosvětové 

hospodářské recese sníţili stavy pracovníkŧ k 31. 12. 2009 o 57. 

Severočeská armaturka a. s. vznikla 1. 5. 1988 a patří k firmám, které mají na 

ústeckém trhu práce jiţ dlouholetou tradici. K 31. 10. 1996 činil počet zaměstnancŧ 

989, od té doby měl výrazně klesající tendenci, v roce 2008 měla jiţ 134 zaměstnancŧ a 

k 16. 3. 2009 bylo na firmu započato insolventní řízení (pro úpadek dluţníka) a k 27. 8. 

2009 prohlášen konkurz. Mezi její hlavní činnosti patřila výroba a montáţ stanic plynu 

a elektrických zařízení, výroba kovŧ a kovových výrobkŧ či výroba odlitkŧ a šedých 

litin a oceli.  

Prosperující oblastí v okrese je stavebnictví. Ústí nad Labem je sídlem 

významného mnoţství stavebních firem (např. Ravel s. r. o., AZ SANACE a. s., INSKY 

spol. s r. o.) a poboček několika národních firem (jedná se například o pobočku 

Metrostavu a. s., EUROVIE CS a. s. či Skansky DS a. s.). Tato oblast podnikání je 

příznivá a pracovní místa ve stavebnictví jsou stále perspektivní. 

EUROVIA CS a. s. nesla do roku 2007 název Stavby silnic a ţeleznic a. s.
22

, 

poté se přejmenovala na EUROVIA SSŢ a. s. a od 1. 4. 2009 je v obchodním rejstříku 

zapsaná jako EUROVIA CS a. s. V Ústí nad Labem zaměstnává 148 pracovníkŧ (stav 

k 2009). V současné době je ve stavebnictví výstavba silnic a dálnic brána jako 

prioritní. Firma se však zabývá také betonovou, cementovou a sádrovou výrobou, 

tvarováním a konečnou úpravou kamenŧ, demolicemi a přípravou staveniště.  

AZ SANACE a. s. prosperují na trhu jiţ od roku 1998 a jejich hlavní činností je 

specializovaná stavební činnost. Vývoj počtu zaměstnancŧ má ve firmě stoupající 

charakter bez ohledu na dŧsledky hospodářské recese. K 31. 12. 2009 jich v podniku 

pracovalo 210. 

INSKY spol. s r. o. je na trhu jiţ 20 let. Vznikla 1. 12. 1990 a mezi její hlavní 

činnosti patří výstavba bytových a nebytových budov. Vývoj počtu zaměstnancŧ je ve 

firmě mírně stoupající a nepoznamenaný hospodářskou krizí. K 31. 12. 2009 měla 273 

zaměstnancŧ. 

                                                 
22

 Od roku 1952 do 1991 byly Stavby silnic a ţeleznic národním podnikem, v roce 1992 proběhla 

privatizace a staly se akciovou společností. Od roku 1962 měly závod v Ústí nad Labem. 
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Oproti tomu ve firmě Ravel s. r. o. postupně ubývá počet zaměstnancŧ. K 31. 

12. 2001 v ní pracovalo 150 zaměstnancŧ, k 30. 6. 2009 jiţ pouze 92. Firma se zabývá 

výstavbou bytových a nebytových prostor, demolicí a přípravou staveniště. 

Hutnictví je v okrese Ústí nad Labem zastoupeno firmou ArcelorMittal – 

Stainless Automotive Tubes Czech Republic s. r. o. Tato společnost vznikla 8. 3. 2004 

pod názvem Matthey s. r. o. a od svého vzniku má stoupající počet zaměstnancŧ 

(výjimku tvoří rok 2009, který je poznamenán mírným poklesem). K 31. 12. 2009 měla 

198 zaměstnancŧ. Její hlavní činností je výroba a hutní zpracování ţeleza a oceli. 

Mezi významné firmy v potravinářském průmyslu patří především INPEKO 

spol. s r. o., STZ a. s. a DRINKS UNION a. s. 

Firma INPEKO spol. s r. o. se řadí mezi dvacet největších a nejdéle pŧsobících 

zaměstnavatelŧ v okrese (vznikla v roce 1991). Přesto počet jejích zaměstnancŧ 

postupně ubývá. Mezi roky 2001 a 2009 klesl o 166. Firma vyrábí především pekařské a 

cukrářské výrobky a vlastní několik prodejen. 

STZ a. s. vznikla 29. 8. 2008 jako odnoţ firmy SETUZA a. s., která měla na trhu 

jiţ od roku 1992 významné postavení
23

 a zaměstnávala velké mnoţství obyvatel (k 30. 

12. 2001 jich bylo 1371, o den později hromadně propustila 316 pracovníkŧ). Vlivem 

změn docházelo k jejich rapidnímu úbytku a firma se potýkala s velkými problémy. Dne 

22. 6. 2009 na ní byl podán insolvenční návrh. Jiţ od 1. 12. 2008  přecházeli její 

zaměstnanci do jiţ zmíněné firmy STZ a. s., OLEOFIN a. s. a OLEOCHEM a. s. 

Hlavními činnostmi firmy STZ a. s., která má v současné době okolo 300 pracovníkŧ, 

patří výroba krmiv a krmných směsí, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), výroba 

chemických látek a chemických přípravkŧ a výroba a zpracování paliv a maziv. 

DRINKS UNION a. s. získal 1. 9. 2007 většinový podíl firmy Ústecké pivovary 

a. s., které vznikly v roce 1992. Jejich novodobá historie však sahá aţ k roku 1753. 

V současné době se počet zaměstnancŧ pohybuje okolo 300. Firma se zabývá především 

výrobou piva, sladu a ostatních potravinářských výrobkŧ. 

Útlum je zaznamenáván v oblasti chemického průmyslu. Lidé, kteří v něm 

pracují, mají často velice úzkou a odbornou specializaci, která není v současné době 

perspektivní. Mezi největší zaměstnavatele patří Spolek pro chemickou a hutní výrobu 

a. s. a Chemopharma a. s. 

                                                 
23

 Výrobu mýdla přivedl do Ústí nad Labem v roce 1882 Johann Schicht. V roce 1907 měla 1880 

zaměstnancŧ. Firma Schicht byla v roce 1946 znárodněna, přejmenovala se na Severočeské tukové 

závody. Ty byly do roku 1990 součástí koncernu Tukový prŧmysl v Praze. 
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Spolek pro chemickou a hutní výrobu a. s. vznikl v roce 1920 a od té doby patří 

mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v okrese
24

. V dobách svého rozvoje měl na trhu 

práce v Ústí nad Labem pevné postavení, jeho zaměstnanci měli stabilní zaměstnání a 

sociální jistoty. Po roce 1945 však došlo ke znárodnění Spolku, který tehdejší silné 

postavení začal ztrácet. Po roce 1990 byl opět privatizován. Nicméně počet jeho 

zaměstnancŧ se jiţ řadu let neustále sniţuje, několikrát docházelo k hromadnému 

propouštění pracovníkŧ. Mezi lety 2001 a 2009 se jednalo o sníţení pracovníkŧ o 439. 

V současné době má 838 zaměstnancŧ (stav k 31. 12. 2009). Spolek se zabývá zejména 

výrobou kosmetických přípravkŧ, sléváním ţelezných i neţelezných kovŧ, výrobou a 

odbytem jedŧ a ţíravin s výjimkou zvláště nebezpečných, výrobou a prodejem 

chemických látek a přípravkŧ a výrobou biochemických výrobkŧ. 

Chemopharma a. s. existuje na trhu jiţ od roku 1994, nicméně od roku 2006 je 

v konkurzu. Počet zaměstnancŧ k 31. 12. 2008 činil 122. Mezi její hlavní činnosti patří 

výroba farmaceutických přípravkŧ, destilace a míchání lihovin. 

 

5.2.1.3 Terciární a kvartérní sektor 

 

  Terciární a kvartérní sektor je v Ústí nad Labem zastoupen především Krajskou 

zdravotní a. s. (do 31. 8. 2007 pod názvem Masarykova nemocnice), Krajským 

ředitelstvím policie Severočeského kraje se sídlem v Ústí nad Labem (s datem vzniku 1. 

1. 2009), Univerzitou J. E. Purkyně, Statutárním městem Ústí nad Labem – Magistrátem 

města Ústí nad Labem, Telefonicou O2, Krajským úřadem Ústeckého kraje, Českou 

poštou, Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, Krajským soudem v Ústí nad 

Labem a Finančním ředitelstvím v Ústí nad Labem. Stejně jako v České republice, i zde 

došlo po roce 1990 k rozvoji terciárního i kvartérního sektoru. Jako krajské město je 

v současné době správním centrem. Přesto, ţe je sídlem Univerzity J. E. Purkyně a 

největším zaměstnavatelem v okrese je Krajská zdravotní a. s., nemá vysoký podíl 

pracovníkŧ s vysokoškolským vzděláním (lékařŧ, učitelŧ, vědcŧ, výzkumníkŧ atp.). Lze 

tedy říci, ţe rozvoj terciárního a kvartérního sektoru není v okrese Ústí nad Labem 

tak výrazný jako v jiných regionech. 

 

 

                                                 
24

 Pŧvodně nesl název Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu a jeho vznik je datován od roku 

1856, který znamenal velký rozmach chemického prŧmyslu na Ústecku. 
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5.2.1.4 Zahraniční investoři se sídlem v okrese Ústí nad Labem 

 

V okrese Ústí nad Labem upřednostňují investoři lokality greenfields 

(nezastavěné pozemky na „zelené louce“) před brownfields, kde je nutné komplexní 

přebudování a vyčištění území. Zahraniční společnosti zde vznikli vybudováním 

vlastní firmy (např. firmy Black&Decker (Czech) s. r. o. či KONE Industrial – koncern 

s. r. o.) nebo získáním většinového podílu v českých firmách (např. jiţ zmíněný KS 

Kolbenschmidt Czech Republic a. s. či DRINKS UNION a. s.). V okrese dochází 

k rozvoji prŧmyslové zóny západ, která je součástí měst Ústí nad Labem, Trmice, 

Chabařovice a obce Chlumec (ÚP v ÚL 2009c). Pozitivní vliv na tvorbu nových 

pracovních míst v okrese měly investiční pobídky, které se zaměřovaly na podporu 

tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postiţených nezaměstnaností
25

. 

Nicméně většina zaměstnavatelŧ v těchto firmách poptává kvalifikované uchazeče, 

tudíţ nepřinášejí volná pracovní místa pro osoby se základním vzděláním. 

 

5.2.2 Profesní struktura zaměstnanců 

 

Vlivem změn ve struktuře ekonomiky, technologiích, výrobě a zpŧsobu práce se 

mění i kvalifikační a dovednostní poţadavky zaměstnavatelŧ poptávajících pracovní 

sílu. Do roku 1989 byla povinnost pracovat a lze říci, ţe lidé zaměstnání měli a to bez 

ohledu na jejich vzdělání či pracovní aktivitu. V současné době se mění struktura 

poptávky po práci a struktura nabídky se obtíţně přizpůsobuje. Profese, které dříve 

zastávali lidé se základním vzděláním, dnes vykonávají lidé se středním vzděláním bez 

maturity či s maturitou. Oblasti, ve kterých se osoby se základním vzdělání uplatnily 

(včetně romských obyvatel), byli především pracovníci v zemědělství, dělníci ve 

stavebnictví, rŧzní výrobci, opraváři, skladníci, provozní a obsluţní pracovníci 

v dopravě, ubytování atp. (Deleţalová, Sukup, Vojtěch 2007). 

V budoucnu se ve všech oborech technického směru (strojírenství, 

elektrotechnika, stavebnictví), dále směru zemědělského, ekonomického, 

administrativního, gastronomie a sluţeb budou vyţadovat stále vyšší znalosti z oblasti 

informačních technologií, nových postupů a dovedností v oboru, bude se klást 

důraz na celoţivotní vzdělání a znalost cizích jazyků (Doleţalová 2006). Osoby se 

základním vzděláním se tak ocitají „v bludném kruhu nezaměstnanosti“, protoţe 

nedokáţí na tyto změny pruţně reagovat. Příčinou mŧţe být nedostatečně nastavený 

                                                 
25

 Jedná se o investiční pobídky dle usnesení vlády č. 566/2004, s novelizací č. 287/2006 
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vzdělávací systém, který je dostatečně nemotivuje k dalšímu vzdělávání, či neefektivní 

rekvalifikace, nedostatek moţností nebo nechuť se dále vzdělávat, coţ je předurčuje 

k nezaměstnanosti. 

 

5.2.3 Silné stránky okresu 

 

Pozitivním vlivem je umístění okresu. Sousedí se Spolkovou republikou 

Sasko, je součástí Euroregionu Labe a z okresu je dobré dopravní spojení do hlavního 

města Prahy. Přes město Ústí nad Labem vede hlavní mezinárodní ţelezniční doprava a 

protéká jím řeka Labe. Je bohatý na historické a kulturní památky, sportovní vyţití 

(se zimním a fotbalovým stadionem, několika hřišti, venkovními a krytými bazény), má 

odpovídající bankovní sítě, jako krajské město je centrem personálních agentur, které 

zprostředkovávají zaměstnání. Ústí nad Labem je sídlem Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně
26

 a 18ti středních škol (ÚP v ÚL 2009c). 

   

5.2.4 Slabé stránky okresu 

 

Z demografického hlediska je v regionu velké mnoţství lidí s nízkou 

vzdělanostní úrovní, nízkou regionální a profesní mobilitou zaměstnanců. Velká 

část obyvatel okresu pracovala v těţkém, chemickém a potravinářském prŧmyslu, u 

kterého nebyla potřeba vysokého vzdělání. S rozvojem technologií a vstupem 

zahraničních investorŧ na český trh se zvyšovala poptávka po vzdělaných a 

kvalifikovaných pracovnících. Dŧsledkem je po několik let vysoká a dlouhodobá 

nezaměstnanost, jejíţ příčinou je mimo jiné strukturální charakter. Jak je jiţ 

uvedeno v podkapitole č. 5.2.1, chemický prŧmysl, který dříve v okrese dominoval, 

v současné době upadá. Největší zaměstnavatel Spolek pro chemickou a hutní výroby a. 

s. neustále sniţuje počty zaměstnancŧ. Druhou významnou firmou, která dominovala 

v potravinářském prŧmyslu a zaměstnávala velké mnoţství osob s nízkou kvalifikací, 

byla SETUZA a. s., která se k 1. 12. 2008 rozdělila mezi další tři společnosti, největší 

z nich je firma STZ a. s. a zaměstnává okolo 300 pracovníkŧ. 

V okrese Ústí nad Labem jsou také sociálně vyloučené lokality, ve kterých ţijí 

obyvatelé romské národnosti. Problémem je jejich nízké vzdělání a vysoký podíl na 

celkové nezaměstnanosti v okrese (více v kapitole č. 7.2.1). 

                                                 
26

 Se sedmi fakultami (pedagogická, sociálně–ekonomická, ţivotního prostředí, uţitého umění a designu, 

přírodovědecká, výrobních technologií a managementu, filozofická) a dvěma ústavy (slovansko-

germánských studií, zdravotnických studií) 
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5.3 Celosvětová hospodářská recese a její důsledky 
 

Ekonomika celého světa se v současnosti nachází ve stavu hlubokého propadu a 

čelí perspektivě dlouhodobé stagnace. Krize započala v Americe. Foster a Magdoff 

(2009) upozorňují na několik příčin. Jednou z nich je postupná stagnace mezd a 

zároveň potřeba zvyšující se spotřeby, coţ vedlo lidi k pŧjčování si spotřebitelských 

úvěrŧ, hypoték či vyuţívání kreditních karet a následnému zadluţování. Výdaje 

stoupaly rychleji neţ příjmy a věřitelské riziko vŧči disponibilním příjmŧm stoupalo. 

Toto rostoucí zadluţování vedlo k neschopnosti splácet závazky a k bankrotŧm 

jedincŧ i firem. Vysvětlením pro stálé pŧjčování domácnostem a korporacím byla snaha 

zvýšit rŧst trţní ekonomiky pomocí aktivní investiční politiky. Přičemţ je ale potřeba 

upozornit, ţe zadluţování domácností a jejich zvyšující se spotřeba mají krátkodobý 

účinek na ekonomiku, zatímco zadluţování firem má naopak účinek dlouhodobý. Tato 

snaha o rozvoj ekonomiky však zpŧsobila zadluţování finančních institucí (bank, 

investičních firem či pojišťovacích společností) a výsledkem byla eskalace 

amerického zadluţování vůči růstu HDP. Finanční instituce se snaţili řešit svoje 

pŧjčky finančními spekulacemi, které však měli za následek další dluhy, coţ zpŧsobilo 

rostoucí vliv finančního sektoru na ekonomickou recesi. Vlivem globálního exportování 

výrobkŧ, investic a zapojování do spekulací s cennými papíry se ekonomická krize 

postupně rozšířila do celého světa. 

Následkem byla stagnující ekonomika a růst nezaměstnanosti. V červnu 

2007 zkolabovali dva fondy banky Bear Stearns a s cílem pomoci došlo ke znárodnění 

britské hypoteční banky Northern Rock (Foster, Magdoff 2009). 

V České republice se následky celosvětové hospodářské recese výrazně 

projevili v roce 2009
27

 a to omezením výroby, zvýšením nezaměstnanosti a 

radikálním sníţením volných pracovních míst, coţ se nejvíce ukázalo u regionů 

s dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti. V okrese Ústí nad Labem se mezi 

roky 2008 a 2009 zvýšil počet nezaměstnaných o 2 012 osob a míra nezaměstnanosti o 

3,38 % (tedy z 6 308 na 8 320 uchazečŧ, a z 10,01 % na 13,39 %). Vysoký počet 

uchazečŧ však přetrvává i v roce 2010, konkrétně je na Úřadu práce v Ústí nad Labem 

evidováno 8 707 uchazečŧ a míra nezaměstnanosti činí 13,15 % (stav k 31. 10. 2010). 

                                                 
27

 Dle ILO (Cazes, Verick, Heuer 2009) začalo ve všech sledovaných zemích k propouštění v listopadu a 

prosinci 2008, a k výraznému propouštění došlo v lednu 2009 a pokračovalo do dubna 2009. V této době 

se jednalo o ustáleně vysoký počet propuštěných. 
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Výrazné omezení výroby mělo za následek hromadné propouštění, které se nejprve 

týkalo spíše agenturních zaměstnancŧ, cizincŧ, zaměstnancŧ dŧchodového věku, 

brigádníkŧ a aţ v poslední fázi kmenových zaměstnancŧ (ÚP v ÚL 2009c). 

Celosvětová hospodářská krize také způsobila zvýšení konkurenceschop-

nosti na trhu práce a tím zhoršení moţnosti uplatnění uchazečŧ o zaměstnání. 

Zaměstnanci s nízkou kvalifikací tak mají v současné době mnohem menší šance se 

prosadit a získat zaměstnání. Kvalitní a odborné znalosti, schopnosti, dovednosti a 

vysoká kvalifikace znamenají lepší moţnosti pracovního uplatnění. Zaměstnavatelŧm se 

tak při hledání nového pracovníka naskýtá větší šance výběru z řad uchazečŧ o 

zaměstnání (Skácelová, Vojtěch 2009). Podíl uchazečŧ o zaměstnání se základním 

vzděláním byl k 31. 12. 2009 v okrese Ústí nad Labem 44,4 %, v předchozím roce činil 

46,5 %. V současné době činí 44,9 % (stav k 31. 10. 2010). V roce 2009 byl celkový 

počet uchazečŧ na 1 volné pracovní místo 24,54. U osob se základním vzděláním je 

však toto číslo mnohokrát vyšší a činí 66 uchazečŧ na jedno volné místo (stav k 31. 12. 

2009). Nicméně ze statistik je patrné, ţe krize přetrvává také v roce 2010. K 31. 10. 

2010 na jedno volné místo připadá 30,99 uchazečŧ, z toho u osob se základním 

vzděláním se jedná o 195,7 uchazečŧ na jedno volné místo. Lze tedy říci, ţe rok 2010 je 

charakteristický prohlubováním nezaměstnanosti a především úbytkem pracovních míst. 

 

5.4 Struktura zaměstnanosti 
 

Pro analýzu struktury vývoje zaměstnanosti jsem pouţila údaje z ČSÚ za Českou 

republiku a její kraje. Úřady práce nepočítají míru zaměstnanosti či ekonomické 

postavení obyvatelstva. Tyto data zjišťuje ČSÚ Výběrovým šetřením pracovních sil a 

uvádí je pouze za kraje. Jak je jiţ uvedeno v kapitole č. 3, data za okresy nejsou bohuţel 

dostupná. 

 

Tabulka č. 1 - Ekonomické postavení obyvatel ČR a Ústeckého kraje (data v tisících) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ČR 

Ekonomicky aktivní 5 132,5 5 174,2 5 199,4 5 198,3 5 232,3 5 312,3 

 Zaměstnaní 4 706,6 4 764,0 4 828,1 4 922,0 5 002,5 4 927,3 

 Nezaměstnaní 425,9 410,2 371,3 276,3 229,8 385,0 

Ekonomicky neaktivní 3 540,8 3 541,8 3 574,0 3 646,7 3 711,4 3 716,6 

UK 

Ekonomicky aktivní 418,6 418,8 420,8 401,5 404,2 407,6 

 Zaměstnaní 358,1 357,9 363,1 361,6 372,0 365,3 

 Nezaměstnaní 60,5 60,9 57,7 39,9 32,1 42,3 

Ekonomicky neaktivní 270,8 274,1 274,9 296,7 302,7 303,7 

Zdroj: ČSÚ http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3103-10  
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Z dlouhodobého hlediska je patrné, ţe mezi roky 2004 a 2009 počet ekonomicky 

aktivní populace v ČR roste (+ 179 800), zatímco v Ústeckém kraji se od roku 2004 

sníţil (- 11 000). Nicméně i přes sníţení ekonomicky aktivní populace v Ústeckém kraji 

došlo mezi roky 2005 a 2008 k absolutnímu poklesu nezaměstnaných, zároveň dochází 

ke zvyšování počtu zaměstnané populace. Mezi roky 2007 a 2008 došlo v kraji ke 

zvýšení o 10 400. Výjimku tvoří rok 2009, který je poznamenaný dŧsledky celosvětové 

hospodářské recese. V celé ČR došlo k rapidnímu nárŧstu nezaměstnaných (+ 155 200) 

a zároveň ke sníţení počtu zaměstnaných (- 75 600). V Ústeckém kraji se jedná o 

navýšení o 10 200 uchazečŧ o zaměstnání a o sníţení počtu zaměstnaných o 6 700. 

Počet ekonomicky neaktivních v ČR i ÚK meziročně narŧstá, jednou z hlavních 

příčin je především rŧst starobních a invalidních dŧchodcŧ, dále pak vyšší počet 

studujících. V roce 2008 se v Ústeckém kraji i České republice jednalo zejména o 

studující na střední škole (v ÚK 47,5 %, v ČR 45,2 %), za nimi následovali 

vysokoškoláci (v ÚK 21,7 %, v ČR 28,5 %), studující na učebních oborech bez maturity 

(v UK 17,9 %, v ČR 15,4 %) a studující základní školu (v ÚK 12,9 %, v ČR 10,9 %). 

V dlouhodobém hledisku je patrný pokles zájmu ţákŧ základních škol o studium 

učebních oborŧ, naopak se zvyšuje podíl studujících na vysoké škole.
28

 Významnou část 

ekonomicky neaktivních v kraji tvoří ţeny pečující o rodinu a v domácnosti, osoby na 

rodičovské dovolené či lidé s váţnými zdravotními dŧvody (viz graf č. 11 v příloze). 

 

Tabulka č. 2 - Míra zaměstnanosti (15+) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ČR 54,3 54,7 55,0 55,6 56,0 54,6 

UK 51,9 51,7 52,2 51,8 52,2 51,4 

Zdroj: ČSÚ 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_casova_rada_zakladnich_ukazetelu_vsps/$File/czam080409cr.xls 
 

V míře zaměstnanosti v České republice se projevují velké regionální rozdíly. 

Dle ČSÚ (2009) je v Ústeckém kraji nejniţší míra zaměstnanosti. Dŧvodem je 

vysoká míra nezaměstnanosti, patrná jiţ po několik let, dále pak počet a struktura 

volných pracovních míst. Míra zaměstnanosti v ČR i UK zaznamenala mezi roky 2008 

a 2009 pokles, který souvisí s rŧstem nezaměstnanosti a poklesem ekonomiky čili 

hospodářskou recesí.  

                                                 
28

 V roce 1993 byl v Ústeckém kraji podíl studujících na střední škole bez maturity a s maturitou téměř 

shodný (20,7 % : 22,6 %). V následujících letech se ale trend změnil. Střední školy s maturitou začaly 

počtem ţákŧ výrazně převyšovat nad studenty středních škol bez maturity. Aţ do roku 2007 tvořili 

vysokoškoláci niţší podíl neţ středoškoláci bez maturity. Zlom nastal v roce 2008 a tento trend lze 

předpokládat také do budoucna. 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_casova_rada_zakladnich_ukazetelu_vsps/$File/czam080409cr.xls
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Tabulka č. 3 – Vzdělanostní struktura v ČR a vybraných krajích v roce 2009 (15 +) v tis. a % 

 
Základní 

vzdělání 

Střední vzdělání 

bez maturity 

Střední vzdělání 

s maturitou 

Vysokoškolské 

vzdělání 
Celkem 

Česká republika 
Abs. 1 581,1 3 223,3 3 057,2 1 147,2 9 009,3 

V % 17,6 35,8 33,9 12,7 100,0 

Ústecký kraj 
Abs. 166,4 288,3 208,9 46,7 710,2 

V % 23,4 40,6 29,4 6,6 100,0 

Karlovarský kraj 
Abs. 66,5 99,5 77,1 21,9 263,9 

V % 25,2 37,7 29,2 8,3 100,0 

Moravskoslezský 

kraj 

Abs. 214,8 396,4 338,6 121,7 1 071,5 

V % 20,0 37,0 31,6 11,4 100,0 

Zlínský kraj 
Abs. 98,1 185,8 167,3 57,8 509,0 

V % 19,3 36,5 32,9 11,3 100,0 

Jihomoravský kraj 
Abs. 166,8 338,3 331,8 153,2 990,0 

V % 16,8 34,2 33,5 15,5 100,0 

Olomoucký kraj 
Abs. 99,2 213,7 186,8 51,9 551,8 

V % 18,0 38,8 33,8 9,4 100,0 

Liberecký 
Abs. 71,1 156,4 112,5 33,4 373,5 

V % 19,1 41,9 30,1 8,9 100,0 

Zdroj: ČSÚ http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3103-10 

 

Pro srovnání vzdělanostní úrovně obyvatelstva v krajích jsem vybrala kraje 

s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (viz dále tabulka č. 6). V porovnání Ústeckého kraje 

s Českou republikou a ostatními kraji je zřejmé, ţe dosahuje výrazně rozdílných 

procentuálních hodnot u osob se základním a vysokoškolským vzděláním. Osoby se 

základním vzděláním jsou v Ústeckém a Karlovarském kraji zastoupeny v nejvyšší 

míře. V roce 2009 tvořili v Ústeckém kraji téměř čtvrtinu všech obyvatel (23,4 %). 

Zatímco u vysokoškolsky vzdělaných je tento problém opačný – ti tvořili v tomto kraji 

nejniţší hodnotu a dosahovali 6,6 %. Ústecký kraj je charakteristický nízkou 

vzdělanostní úrovní obyvatel. 

Na dalším místě je v procentuálním zastoupení osob se základním vzděláním 

kraj Moravskoslezský, který měl ale v porovnání s krajem Ústeckým v roce 2009 o 4,8 

% více vysokoškolsky vzdělaných. Také kraj Liberecký dosahuje vysokých hodnot 

v podílu obyvatel se základním vzděláním a poměrně nízkých ukazatelŧ 

v procentuálním zastoupení osob s vysokoškolským vzděláním. 
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 Graf č.  1 - Podíl struktury vzdělání obyvatel v krajích v roce 2009 (15+) 

 
Zdroj: ČSÚ http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3103-10 

 

Pro srovnání vzdělanostní úrovně ve všech krajích České republiky v roce 2009 

je uveden předešlý graf č. 1, ze kterého je zřejmé, ţe nejniţší podíl osob se základním 

vzděláním a zároveň nejvyšší procento vysokoškolákŧ je v Praze. Niţší podíl osob se 

základním vzděláním má kraj Královéhradecký (16,5 %), Středočeský (16,6 %), 

Pardubický (16,8 %) a Jihomoravský (16,8 %), přičemţ se jedná o kraje s niţší mírou 

nezaměstnanosti (viz dále tabulka   č. 6). 

 
Tabulka č. 4 – Vzdělanostní struktura zaměstnaných v ČR a ÚK (15+) v % 

  1993 1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ČR 

Základní vzdělání 13,4 10,9 8,8 6,3 5,7 5,9 6,0 5,8 5,1 

Střední bez maturity 45,6 46,0 43,5 43,3 42,5 41,9 41,0 40,2 39,4 

Střední s maturitou 30,4 32,3 35,8 36,3 37,2 37,3 38,0 38,2 38,0 

Vysokoškolské 10,6 10,8 11,9 14,0 14,6 14,9 15,0 15,8 17,5 

ÚK 

Základní vzdělání 15,9 17,5 11,0 9,5 9,0 8,7 9,1 9,4 9,5 

Střední bez maturity 49,1 49,0 48,8 47,2 43,2 43,4 43,7 45,1 46,0 

Střední s maturitou 28,9 27,2 32,2 35,6 39,3 38,4 39,3 37,7 34,7 

Vysokoškolské 6,1 11,9 8,0 7,7 8,5 9,5 7,9 7,8 9,8 

Zdroj: ČSÚ http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3103-10, vlastní výpočty (úprava do procent) 

 

Z hlediska dlouhodobého vývoje je patrné, ţe v České republice i Ústeckém 

kraji se zvyšuje vzdělanostní struktura zaměstnaných – ubývá osob se základním 

vzděláním a středním bez maturity a naopak se zvyšuje podíl lidí s maturitou a vysokou 

školou. To potvrzuje trend měnící se struktury poptávky po práci, kdy zaměstnavatelé 

poţadují pracovníky s vyšší kvalifikací. Tento trend je více patrný v celé České 

republice neţ v Ústeckém kraji. Ústecký kraj se liší vzdělanostní strukturou 
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zaměstnaných, kdy do roku 2008 měl vyšší počet zaměstnaných se základním 

vzděláním neţ s vysokoškolským. V porovnání ČR i UK je zřejmé, ţe největší podíl 

tvoří zaměstnaní se středním vzděláním bez maturity. Zvyšující se počet vysokoškolsky 

vzdělaných je zpŧsoben vyšším počtem studujících lidí na vysokých školách. Přesto v 

UK tvořili do roku 2008 nejméně početnou skupinu. V roce 2009 se projevila 

hospodářská recese, která zpŧsobila propouštění pracovníkŧ. Je zřejmé, ţe lidé 

s vysokoškolským vzděláním se na trhu práce udrţeli, jejich podíl se v ČR zvýšil o    

1,7 % a v ÚK o 2 %. 

Lze říci, ţe struktura zaměstnaných v kraji nevychází přímo ze struktury 

obyvatel. Vzhledem k podílu obyvatel se základním a vysokoškolským vzděláním je 

zřejmé, ţe z vysokoškolákŧ je větší procento zaměstnaných neţ nezaměstnaných. 

Naopak osoby se základním vzděláním netvoří vysoký podíl zaměstnaných. V roce 

2008 bylo v UK 175 200 osob se základním vzděláním (24,8 %) a z toho jich bylo 9,4 

% zaměstnaných. Je patrné, ţe v souvislosti s uplatněním na trhu práce se projevuje 

teorie lidského kapitálu. 

 

5.4.1 Volná pracovní místa v okrese Ústí nad Labem 

 

Počet volných míst hlášených zaměstnavateli klesá s úrovní vzdělání 

uchazečů. Přesto byl v okrese Ústí nad Labem v roce 2005 a 2008 patrný zvýšený 

zájem o osoby se středním vzděláním bez maturity před lidmi s maturitou. Dŧvodem 

mŧţe být početné zastoupení firem v oblasti sekundárního sektoru a poţadavky 

zaměstnavatelŧ po pracovnících v oboru zedník, tesař, kovoobráběč, svářeč, nástrojař a 

zámečník, mechanik opravář, stavební, strojní a elektro technik, řidič motorových 

vozidel včetně obsluhy jeřábu a jiných manipulačních zařízení, u nichţ je dostačující 

ukončené vzdělání s výučním listem. Pro uchazeče se základním vzděláním je 

nejniţší nabídka volných pracovních míst a naopak se zvyšuje poptávka po 

pracovnících s vyšší kvalifikací. Pomocní nekvalifikovaní pracovníci nejsou na trhu 

práce v okrese poţadovaní
29

, coţ potvrzuje zvyšující nároky zaměstnavatelŧ na profesní 

strukturu svých zaměstnancŧ. Vysoký počet osob se základním vzděláním na jedno 

volné místo ukazuje na velký počet nezaměstnaných s tímto vzděláním a jejich 

nepřizpŧsobení se současnému trhu v podobě dalšího vzdělávání a školení.  

                                                 
29

 35 volných míst k 30. 6. 2008. Zdrojem je Zpráva o situaci na trhu práce v Ústí nad Labem za 1. 

pololetí 2008 
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V Ústí nad Labem dochází k nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou – 

existují sice volná pracovní místa, ale zaměstnavatelé nenacházejí pracovníky 

s potřebnými znalostmi, dovednostmi či vzděláním. Příčinou je rozvoj techniky a 

vstup zahraničních investorŧ, kteří poţadují kvalifikované zaměstnance, a současně 

poměrně vysoký počet obyvatel se základním vzděláním a jejich neochota či omezená 

moţnost se dále učit. Největším zaměstnavatelem v okrese je Krajská zdravotní a. s., 

která se stále potýká s nedostatkem zdravotního personálu. Malý počet vzdělaných lidí 

v okrese zpŧsobuje nerovnováhu mezi poptávkou po vysokoškolsky vzdělaných lidech 

a nabídkou obyvatel. Univerzita J. E. Purkyně pravidelně uveřejňuje nabídky volných 

míst v oboru vysokoškolský pedagog. Je zřejmé, ţe v okrese je nedostatek vzdělaných 

pracovníkŧ v oblasti terciárního sektoru. Jak jiţ bylo uvedeno v předchozích kapitolách, 

okres Ústí nad Labem je prŧmyslovou oblastí s nízkou koncentrací míst v zemědělství. 

Bez poţadavku jsou tedy kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví či příbuzných 

oborech. 

Tabulka č. 5 - Počet volných pracovních míst na uchazeče dle vzdělání (k 31. 12.) 
Vzdělání 2005 2006 2007 2008 2009 

Základní vzdělání VPM/UoZ 63,8 31,9 33,3 19,4 66,0 

Střední vzdělání bez maturity VPM/UoZ 15,7 6,2 4,8 5,5 29,9 

Střední vzdělání s maturitou VPM/UoZ 17,3 6,1 1,1 6,3 10,9 

Vysokoškolské vzdělání VPM/UoZ 2,9 1,5 1,6 2,6 4,1 

Zdroj: Zprávy o situaci na trhu práce v Ústí nad Labem za rok 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

Rok 2009 je poznamenán celosvětovou hospodářskou recesí a rapidním úbytkem 

volných pracovních míst. Dŧsledkem je zvýšení konkurenceschopnosti, kdy osoby se 

základním vzděláním mají ztíţenější pozici na trhu práce, neţ tomu bylo v roce 

předchozím – mezi roky 2008 a 2009 došlo k navýšení počtu uchazečŧ na jedno 

pracovní místo o 46,6. 

 
 

SHRNUTÍ KAPITOLY č. 5 

Charakteristika trhu práce na Ústecku 
 

 Ústecký kraj se jiţ dlouhodobě řadí mezi nejproblémovější kraje – má nízkou míru 

zaměstnanosti a nejnižší vzdělanostní strukturu obyvatel v porovnání s ostatními kraji 

České republiky. 

 Největší podíl zaměstnaných tvoří v Ústeckém kraji lidé se středním vzděláním bez 

maturity, následují osoby se střední vzděláním s maturitou, se základním vzděláním a 

nejmenší skupinu tvoří vysokoškoláci. 

 Z dlouhodobého vývoje je však patrné, ţe vzdělanostní struktura zaměstnaných se 
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zvyšuje. Počet zaměstnaných se základním vzděláním se sniţuje, mezi roky 1993 a 2008 se 

v Ústeckém kraji  jedná o rozdíl 6,5 %. 

 Otevření se trhu, rozvoj technologií, vstup zahraničních investorů na český trh a jiný 

způsob výroby způsobily změnu profesní struktury budoucích zaměstnanců. Dříve 

pracující lidé se základním vzděláním jsou dnes nahrazováni kvalifikovanějšími 

pracovníky. 

 Zaměstnavatelé poţadují po svých budoucích pracovnících především adaptabilitu, 

flexibilitu, schopnost a ochotu učit se. Osoby se základním vzděláním se těmto 

poţadavkům nepřizpůsobily  a adekvátně na ně nereagovaly. 

 Slabou stránkou okresu Ústí nad Labem, která nepříznivě ovlivňuje jeho trh práce, je 

vysoká a dlouhodobá nezaměstnanost zapříčiněná především restrukturalizací, útlumem 

některých odvětví a nízkou vzdělanostní úrovní obyvatel. 

 V okrese Ústí nad Labem zastupují největší podniky sekundární sektor, především 

v oblasti strojírenství, stavebnictví a potravinářství. Dříve byl tento region typický 

rozvojem chemického průmyslu, dnes však upadá. Rozvoj zaznamenal také sektor 

terciární a kvartérní (zejména podniky z oblasti zdravotnictví, veřejné správy a školských 

zařízení). Přesto je okres typickou průmyslovou oblastí. 

 Velké firmy v okrese Ústí nad Labem, které mají na trhu dlouholetou tradici a 

zaměstnávaly velké mnoţství osob se základním vzděláním, jsou v současné době 

v konkurzu či neustále snižují počty zaměstnanců. Jedná se například o SETUZU a. s., 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu a. s. a Severočeskou armaturku a. s. 

 Celosvětová hospodářská recese a útlum výkonu ekonomiky, projevující se v České 

republice především od roku 2009, poznamenaly vývoj trhu práce v Ústí nad Labem. 

Výrazné omezení výroby zapříčinilo propouštění zaměstnanců, čímţ se zvýšila 

nezaměstnanost.  

 Hospodářská recese způsobila rapidní úbytek volných míst. Na jednu pracovní pozici 

pro osoby s nízkou kvalifikací spadá v okrese Ústí nad Labem 195,7 uchazečů se 

základním vzděláním (stav k 30. 10. 2010) 
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6. Analýza vývoje dlouhodobé nezaměstnanosti na Ústecku 
 

Pro popis nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Labem je třeba porovnat vývoj míry 

nezaměstnanosti, volných pracovních míst a vzdělanostní struktury nezaměstnaných 

s Českou republikou a jejími kraji. Pro srovnání uvádím také nezaměstnanost ve 

státech Evropské unie. 

 

6.1 Nezaměstnanost v Evropské unii 

S nezaměstnaností se potýkají všechny státy Evropské unie i celého světa. 

Rozdíl je však patrný především v její míře a délce trvání. Téměř ve všech níţe 

uvedených státech se míra nezaměstnanosti od roku 2004 sniţuje, výjimku tvoří 

rok 2009, ve kterém se, vinou celosvětové hospodářské recese, ve většině zemích 

rapidně zvýšila. Nárŧst míry nezaměstnanosti mezi roky 2008 a 2009 se nejvíce projevil 

v Lotyšsku (+ 10,0 %), dále pak v Estonsku (+ 8,1 %), Litvě (+ 7,8 %) a Irsku (+ 5,0 

%). Naopak nepatrně klesla v Lucembursku (- 0,1 %). 

Graf č. 2 - Nezaměstnanost ve státech EU a v Chorvatsku, Norsku a Islandu mezi  

roky 2004 a 2009 
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          Zdroj:     

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database 
 

Státy, které se v celkovém přehledu v roce 2008, který nebyl poznamenán 

hospodářskou krizí, potýkaly s nejvyšší nezaměstnaností, byly Španělsko (14,0 %), 

Lotyšsko (10,1 %), Chorvatsko (9,0 %) a Slovensko (8,7 %). Míra nezaměstnanosti 

České republiky se jiţ od roku 2004 pohybuje okolo prŧměru či pod prŧměrem všech 

státŧ Evropské unie, přičemţ prŧměrná míra nezaměstnanosti v jejích zemích činila 

k 31. 12. 2008 6,5 % a Česká republika dosahovala 4,4 %. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
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Dlouhodobá nezaměstnanost se dle průměru všech členských států od roku 

2004 sniţuje. Většina státŧ Evropské unie se potýká s vysokým podílem dlouhodobě 

nezaměstnaných nad 12 měsícŧ.
30

 V roce 2009 se v prŧměru jednalo o 32,7 %. Jak je z 

následující tabulky patrné, v roce 2009 tvořili dlouhodobě nezaměstnaní nejniţší podíl 

v Německu (11,1 %), poté na Kypru (12,3 %) a ve Švédsku (16,6 %). Naopak nejvyšší 

byla na Slovensku (54,0 %), v Chorvatsku (52,0 %) a Portugalsku (47,8 %). 

Dlouhodobá nezaměstnanost se v České republice do roku 2008 pohybovala nad 

celkovým prŧměrem státŧ Evropské unie, nicméně v roce 2009 se její podíl rapidně 

sníţil o 17,1 %. Příčinou mŧţe být nárŧst počtu nezaměstnaných v souvislosti 

s hospodářskou recesí a tudíţ zvýšení podílu krátkodobě evidovaných. 

Graf č. 3 - Míra dlouhodobé nezaměstnanosti nad 12 měsíců států Evropské unie a 

Chorvatska a Norska 
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          Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/   

database 

 

6.2 Nezaměstnanost v České republice 
 

Za dob komunistického reţimu a vlivem centrálně plánované ekonomiky, se 

Česká republika s nezaměstnaností nepotýkala. Tento trend setrvával aţ do poloviny 90. 

let 20. století. Od roku 1998 mŧţeme pozorovat rapidní nárŧst nezaměstnanosti
31

.   

K 31. 12. 1998 činila prŧměrná míra nezaměstnanosti 6,0 % a celkový počet 

nezaměstnaných byl cca 311 700. Podíl dlouhodobě evidovaných nad 6 měsícŧ se na 

nezaměstnanosti podílel 39,9 % (MPSV 1999). Ke sníţení nezaměstnanosti začalo 

                                                 
30

 Eurostat počítá dlouhodobou nezaměstnanost nad 12 měsícŧ evidence, zatímco údaje za Českou 

republiku, její kraje a okresy ji uvádějí jiţ nad 6 měsícŧ evidence. 
31

 Dle MPSV činila míra nezaměstnanosti k 31.12.1997 4,3 %, v roce 1998 jiţ 6,0 % a v roce 1999 8,5 %. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/%20%20database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/%20%20database
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docházet roku 2005. Avšak rok 2009, který byl poznamenán celosvětovou 

hospodářskou recesí, zaznamenal mezi roky 2008 a 2009 rapidní nárŧst počtu 

nezaměstnaných cca o 154 300 a míra nezaměstnanosti činila 9,2 % (stav k 31. 12. 

2009)
 32

. 

Česká republika je typická vysokou regionální odlišností ve struktuře i míře 

nezaměstnanosti. Mezi kraje s nejvyšší nezaměstnaností patří především kraj 

Ústecký a Moravskoslezský. Jejich míra nezaměstnanosti je jiţ několik let nad 

celorepublikovým prŧměrem. Nevýhoda těchto krajŧ spočívá v restrukturalizaci 

hospodářství, útlumu některých odvětví a nízké úrovni vzdělání. Zejména Ústecký kraj 

je typický nejniţší vzdělanostní strukturou obyvatel v České republice (viz tabulka č. 3), 

mezi jednu z příčin patří vysoký počet obyvatel romské národnosti (více v podkapitole 

č. 7.2.1). Na třetím místě ve výši míry nezaměstnanosti je kraj Karlovarský, který se 

dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností a také druhou nejniţší vzdělanostní 

úrovní obyvatel. Přesto ve srovnání s krajem Ústeckým byla jeho míra nezaměstnanosti 

k 31. 12. 2008 niţší o 3 %. 

Tabulka č. 6 - Míra nezaměstnanosti v krajích mezi lety 2004 aţ 2009 (k 31.12.) 
Kraje + Praha 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Česká republika 9,5 8,9 7,7 6,0 6,0 9,2 

Praha 3,6 3,4 3,0 2,5 2,1 3,7 

Středočeský 6,6 6,3 5,7 4,6 4,0 7,0 

Jihočeský 6,1 6,3 6,0 4,8 4,0 7,8 

Plzeňský 6,7 6,4 5,9 4,9 4,2 8,2 

Karlovarský 10,2 10,2 9,5 8,0 6,9 11,1 

Ústecký 15,9 15,4 14,5 12,2 9,9 13,6 

Liberecký 8,4 7,8 7,4 6,5 6,0 11,2 

Královéhradecký 7,1 7,3 6,6 5,2 4,2 8,0 

Pardubický 8,3 8,3 7,3 5,8 5,0 9,6 

Vysočina 8,3 8,2 7,4 6,1 5,2 10,3 

Jihomoravský 10,3 10,1 9,2 7,6 6,2 10,6 

Olomoucký 11,2 11,0 9,6 7,4 6,2 12,2 

Zlínský 9,4 9,2 8,4 6,6 5,5 10,8 

Moravskoslezský 15,4 14,7 13,4 11,0 8,4 12,1 

Zdroj: MPSV- Prŧměrná míra nezaměstnanosti 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady/prumer_mn_od_97_portal.xls 

 

Naopak nízkou míru nezaměstnanosti má kraj Středočeský, Jihočeský, 

Královéhradecký a Praha. Tyto kraje se příliš neliší ani v míře nezaměstnanosti, ani 

                                                 
32 Při posuzování míry nezaměstnanosti je třeba rozlišit metodiku výpočtu dle Českého statistického 

úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí. ČSÚ pouţívá metodiku ILO, která definuje nezaměstnaného 

jako jedince, který v referenčním týdnu nepracoval, v posledních čtyřech týdnech si aktivně hledal práci a 

byl schopen nastoupit do zaměstnání do 14 dnŧ. Je třeba si také uvědomit, ţe data uveřejňovaná 

Eurostatem vychází z výsledkŧ ČSÚ. Naproti tomu MPSV vykazuje registrovanou míru nezaměstnanosti 

a z jeho výsledkŧ vycházejí státní instituce a výsledná tvorba politiky zaměstnanosti. Její výpočet je jiţ 

uveden v metodologické části diplomové práce. Ve své práci budu vycházet z metodiky výpočtu míry 

nezaměstnanosti dle MPSV, protoţe v dalších statistikách, týkajících se postavení dlouhodobě 

nezaměstnaných v okrese Ústí nad Labem vycházím z interních dokumentŧ a statistik Úřadu práce v Ústí 

nad Labem, který jakoţto podřízený subjekt MPSV pouţívá stejnou metodiku. 



 58 

nemají nízkou vzdělanostní strukturu obyvatel. Praha je město s vysokým počtem 

pracovních příleţitostí a nejvyšší úrovní vzdělání obyvatel. V dŧsledku celosvětové 

hospodářské recese došlo ve všech krajích ke zvýšení míry nezaměstnanosti v prŧměru 

o 3,2 %. 

Porovnáme-li vývoj vzdělanostní struktury obyvatel a míry nezaměstnanosti 

v krajích, lze vyvodit závěr, ţe jednou z hlavních příčin dlouhodobě vysoké 

nezaměstnanosti je nízké vzdělání obyvatel v kraji. Úroveň vzdělání tak předurčuje 

osoby k zaměstnanosti či nezaměstnanosti. 

 

6.2.1 Dlouhodobá nezaměstnanost 

 

Délka evidence určuje schopnost, adaptabilitu a flexibilitu uchazečŧ o 

zaměstnání na trhu práce a zároveň je ukazatelem struktury a počtu volných pracovních 

míst. Nejvíce je podmíněna úrovní vzdělání, zdravotním stavem, nízkým či vysokým 

věkem uchazečŧ, péčí o děti či sociokulturním prostředím jedincŧ. 

 
Tabulka č. 7 - Míra dlouhodobé nezaměstnanosti nad 6 měsíců v krajích ČR mezi 

lety 2004 aţ 2009 (k 31. 12) 
Kraje + Praha 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Česká republika 56,9 57,4 56,7 53,8 43,1 46,0 

Praha 43,0 44,7 43,6 40,5 32,8 33,1 

Středočeský 51,2 51,4 50,2 46,3 36,9 39,9 

Jihočeský 43,0 44,4 46,1 41,5 32,0 37,3 

Plzeňský 52,0 51,2 50,8 46,9 36,5 42,8 

Karlovarský 57,8 58,6 57,9 55,4 45,7 51,0 

Ústecký 66,4 65,8 65,7 63,5 52,2 54,2 

Liberecký 55,1 54,3 52,3 50,6 40,2 49,1 

Královéhradecký 47,5 49,9 48,7 44,5 30,8 38,0 

Pardubický 49,6 51,2 49,9 47,2 36,9 42,1 

Vysočina 50,7 53,6 53,5 49,7 38,5 44,7 

Jihomoravský 57,0 57,8 56,4 53,3 44,8 46,7 

Olomoucký 55,3 55,9 55,9 51,8 41,1 45,1 

Zlínský 56,7 56,2 56,2 53,3 44,0 48,2 

Moravskoslezský 65,6 66,5 65,7 63,7 53,2 53,5 

Zdroj: MPSV- Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 + vlastní výpočty 

 

Podíl krátkodobě evidovaných uchazečŧ (tedy do 6 měsícŧ) se v České republice 

rok od roku zvyšuje a od roku 2008 tvoří nejpočetnější skupinu uchazečŧ (více neţ 50 

% uchazečŧ je nezaměstnaných do 6 měsícŧ). Mezi lety 2004 a 2008 se jedná o 

navýšení o 13,8 %. V roce 2009 však došlo k mírnému poklesu krátkodobě evidovaných 

(- 3 %) a tudíţ ke zvýšení dlouhodobé nezaměstnanosti. V dlouhodobém horizontu se 

však podíl krátkodobě nezaměstnaných zvyšuje a zároveň se sniţuje podíl dlouhodobě 

evidovaných nad 6 měsícŧ. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti přesto přetrvává a to 

především u krajŧ s nadprŧměrnou mírou nezaměstnanosti. Nejvíce postihuje kraj 
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Ústecký a Moravskoslezský. Její podíl v těchto krajích přesahoval do roku 2007 více 

neţ 60 %. Na třetím místě následuje kraj Karlovarský. Naopak nejlépe jsou na tom kraje 

s nízkou mírou nezaměstnanosti (kraj Královéhradecký, Jihočeský a Praha). 

Dlouhodobá nezaměstnanost je problémem především u kategorie evidovaných déle neţ 

24 měsícŧ, do níţ spadají uchazeči, kteří jsou na úřadech práce jiţ několik let. V roce 

2007 tvořili v České republice čtvrtinu všech evidovaných (viz níţe tabulka č. 8).  

Velký zlom v podílu dlouhodobé nezaměstnanosti uchazečŧ přinesl rok 2008, ve 

kterém se dlouhodobá nezaměstnanost ve všech krajích sníţila v prŧměru o 10,7 %. Na 

jejím poklesu v roce 2008 se dle MPSV (2009a) podílelo zpřísnění podmínek pro 

získání sociálních dávek, především dávek hmotné nouze, ale také vysoký nárŧst 

uchazečŧ o zaměstnání, kteří přišli do evidence ke konci roku 2008 v dŧsledku 

počátečních projevŧ celosvětové hospodářské recese.  

Tabulka č. 8 - Délka evidence uchazečů v ČR mezi lety 2004 aţ 2009 (k 31. 12.) v tis. 
 Do 3 měs. 3 – 6 měs. 6 – 9 měs. 9 – 12 měs. 12 – 24 měs. Nad 24 měs. 

2004 
Abs. 140,6 93,1 49,4 38,8 219,7 

V % 26,0 17,2 9,1 7,2 40,6 

2005 
Abs. 130,9 86,6 46,4 33,7 79,7 133,1 

V % 25,6 17,0 9,1 6,6 15,6 26,1 

2006 
Abs. 119,8 74,0 39,1 30,7 63,0 121,9 

V % 26,7 16,5 8,7 6,8 14,0 27,2 

2007 
Abs. 106,4 57,9 30,0 23,8 44,9 92,0 

V % 30,0 16,3 8,5 6,7 12,7 25,9 

2008 
Abs. 134,8 65,9 30,3 19,8 33,7 67,8 

V % 38,3 18,7 8,6 5,6 9,6 19,3 

2009 
Abs. 171,2 119,8 70,8 53,5 61,4 62,4 

V % 31,8 22,2 13,1 9,9 11,4 11,6 

Zdroj: MPSV - Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 

Jak je zřejmé z tabulky č. 7 a č. 8 míra dlouhodobé nezaměstnanosti se v ČR 

mezi roky 2008 a 2009 zvýšila o 2,9 %. U skupiny uchazečŧ evidovaných od šesti do 

devíti měsícŧ narostla o 4,5 %, u nezaměstnaných devět aţ dvanáct měsícŧ o 4,3 % a u 

evidovaných od jednoho do dvou let o 1,8. Výrazně se navýšily také absolutní počty 

nezaměstnaných - u evidovaných devět aţ dvanáct měsícŧ o 63 %. Nárŧst dlouhodobé 

nezaměstnanosti v dŧsledku hospodářské recese se nejvíce projevil u krajŧ s niţší 

nezaměstnaností v předešlých letech. Jedná se například o kraj Liberecký, 

Královéhradecký, Plzeňský a Vysočina. Nejvyšší míra dlouhodobé nezaměstnanosti je 

však stále v kraji Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském. 

 

6.2.2 Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání 

 

Nejpočetnější skupinu uchazečŧ o zaměstnání podle dosaţeného vzdělání tvoří 

v České republice jiţ několik let vyučení, poté následují lidé s nedokončeným či 
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základním vzděláním. Asi pětinu všech uchazečŧ tvoří lidé se středním vzděláním 

s maturitou. Nejméně početnou skupinou jsou vysokoškolsky vzdělaní. 

Vztáhneme-li celkový počet obyvatel se základním vzděláním v České republice 

k uchazečŧm o zaměstnání, je zřejmé, ţe v roce 2008 z 1 675 500 osob bylo 

nezaměstnaných 106 500, čímţ tvořili 6,4 %. U vyučených obyvatel se jednalo o 3 197 

800 a z toho bylo 149 800 nezaměstnaných, tedy 4,7 %. Středoškolsky vzdělaných 

s maturitou bylo v České republice 3 019 800, z toho nezaměstnaných 80 000 a 

v procentuálním vyjádření tvořili 2,6 %. Vysokoškolsky vzdělaných bylo v roce 2008 

okolo 1 050 000, z toho 16 000 nezaměstnaných, tedy 1,5 %. Je tedy zřejmé, ţe vyšší 

riziko nezaměstnanosti nesou osoby s niţším vzděláním. 

Procentuálně lze říci, ţe trend vývoje vzdělanostní struktury uchazečŧ o 

zaměstnání se v ČR příliš nemění (viz následující tabulka č. 9). V absolutním vyjádření 

se mezi lety 2004 a 2008 významně sníţil počet uchazečŧ se základním vzděláním (- 59 

300) a se středním vzděláním bez maturity (- 90 400), zatímco počet uchazečŧ s vyšším 

vzděláním se příliš nezměnil, především u vysokoškolsky vzdělaných. Příčinou mŧţe 

být zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatel v České republice a sniţování zájmu lidí o 

střední vzdělání bez maturity, zejména o řemesla. 

Významnou změnu ve vzdělanostní struktuře uchazečŧ v České republice přinesl 

rok 2009. Je zřejmé, ţe do evidence úřadŧ práce se nedostali pouze lidé s nízkým 

vzděláním, ale také kvalifikovaní pracovníci s vysokou školou. Mezi roky 2008 a 2009 

došlo k jejich navýšení o 37 %, v absolutním vyjádření o 9 200 uchazečŧ. 

      Tabulka č. 9 - Vzdělanostní struktura UoZ v ČR mezi lety 2004 aţ 2009 (k 31.12.) v tis. 
 

 Základní vzdělání 
Střední bez 

maturity 

Střední 

s maturitou 
Vysokoškolské 

2004 
Abs. 165,8 240,2 117,9 17,8 

V % 30,6 44,3 21,8 3,3 

2005 
Abs. 156,5 226,3 110,5 17,1 

V % 30,6 44,4 21,6 3,4 

2006 
Abs. 140,9 194,5 97,6 15,6 

V % 31,4 43,4 21,8 3,5 

2007 
Abs. 112,0 150,7 68,1 14,0 

V % 31,6 42,5 20,0 3,9 

2008 
Abs. 106,5 149,8 80,0 16,0 

V % 30,2 42,6 22,7 4,5 

2009 
Abs. 143,7 243,3 112,9 25,2 

V % 27,4 46,3 21,5 4,8 

       Zdroj: MPSV – Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti za rok 2004, 2005, 2006, 2007, 

       2008, 2009 

 

Podíl uchazečŧ se základním vzděláním je v krajích poměrně odlišný. Nejvíce 

uchazečů se základním vzděláním měl k 31. 12. 2009 kraj Karlovarský (46 %), za 

kterým následoval kraj Ústecký (41,1 %) (viz následující graf č. 4). Oba kraje mají 
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nízkou vzdělanostní strukturu obyvatel. Naopak nejmenší procento uchazečŧ se 

základním vzděláním má kraj Vysočina (9,7 %), hlavní město České republiky Praha 

(14,4 %), Jihomoravský (14,4 %) a Jihočeský kraj (14,6 %). Oproti roku 2008 se 

struktura uchazečŧ dle vzdělání poměrně změnila. Zatímco Praha se nízkým podílem 

nezaměstnaných se základním vzděláním řadila na první místo, v roce 2009 ji přeskočil 

kraj Vysočina. Dŧvodem je celosvětová hospodářská recese, kdy o místa přicházejí i 

lidé s vyšším vzděláním. Nicméně u krajŧ s nízkou vzdělanostní úrovní obyvatel se 

tento trend zásadním zpŧsobem neprojevuje. Naopak, v roce 2008 se Moravskoslezský 

kraj řadil ke krajŧm s niţším podílem uchazečŧ o zaměstnání se základním vzděláním, 

k 31. 12. 2009 se řadí jiţ na třetí místo ve vysokém podílu uchazečŧ se základním 

vzděláním. 

      

     Graf č. 4 - Podíl uchazečů bez vzdělání a se základním vzděláním  

                       v krajích ČR k 31. 12. 2009 

                      Zdroj: ČSÚ http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3103-10 

 

Obecně lze tedy vyvodit závěr, ţe pro kraje s nízkou vzdělanostní úrovní 

obyvatel, tedy vysokým podílem osob se základním vzděláním, je typická vysoká 

míra nezaměstnanosti, především u osob se základní školou. Coţ se výrazně 

projevuje také v dŧsledku celosvětové hospodářské recese. Na příkladu 

Moravskoslezského kraje je zřejmé, ţe důleţitá je také nabídka a struktura volných 

pracovních míst. Zatímco v roce 2008 nepatřil ke krajŧm s vysokým počtem uchazečŧ 
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se základním vzděláním, ekonomická krize v roce 2009 zpŧsobila úbytek volných 

pracovních míst a to především pro osoby se základním vzděláním. K 31. 12. 2008 bylo 

v Moravskoslezském kraji 10,65 uchazečŧ bez vzdělání či se základním vzděláním na 1 

volné místo, zatímco v Ústeckém kraji jich bylo 22,7 na 1 volné pracovní místo. O rok 

později k 31. 12. 2009 jich bylo v Moravskoslezském kraji 48,6 a v Ústeckém 72,6 na 1 

volné místo. 

 

6.3 Nezaměstnanost v okrese Ústí nad Labem 
 

Ústí nad Labem jako součást Ústeckého kraje patří mezi nejohroţenější okresy 

České republiky. Jiţ od roku 1998 se jeho míra nezaměstnanosti pohybuje okolo 10 %. 

Nejvyšší byla mezi lety 2000 aţ 2003, kdy se pohybovala od 13,74 % do 15,58 %. Ve 

stejném období dosahovala míra nezaměstnanosti v České republice od 8,4 % do      

10,3 %. Z dlouhodobějšího hlediska docházelo v okrese od roku 2006 do roku 2008 ke 

sniţování míry nezaměstnanosti. Nejlépe na tom byl rok 2008, ve kterém se po několika 

letech dostala pod hranici 10 %. Nicméně v souvislosti s hospodářskou recesí se 

nezaměstnanost v roce 2009 rapidně zvyšovala a mezi roky 2008 a 2009 dosáhla 

zvýšení míry nezaměstnanosti o 3,4 %, zvýšení evidovaných uchazečŧ o 2 012, sníţení 

volných pracovních míst o 399 a zvýšení počtu uchazečŧ na jedno volné místo o 16,3. 

Tabulka č. 10 - Nezaměstnanost v okrese Ústí nad Labem mezi lety 2004 aţ 2009 (k 31.12.) 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet UoZ 8 618 8 787 8 562 6 987 6 308 8 320 

Míra nezaměstnanosti 12,0 13,4 13,3 11,3 10,0 13,4 

VPM 770 406 936  956 774 375 

Počet UoZ/VPM 11,2 21,6 9,2 7,3 8,2 24,5 

Zdroj: Zprávy o situaci na trhu práce v Ústí nad Labem za rok 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

 

Z následujícího grafu je patrné, ţe zatímco se míra nezaměstnanosti České 

republiky od roku 2004 do roku 2007 sniţovala, v okrese Ústí nad Labem se začala 

významněji sniţovat o dva roky později - v roce 2006.  
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 Graf č. 5 - Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Labem a České     

       republice mezi lety 2004 aţ 2009 (k 31. 12)                   
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                 Zdroj: MPSV - Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti za rok 2004, 2005, 2006,     

2007, 2008, 2009 

                        ÚP v ÚL - Zprávy o situaci na trhu práce v Ústí nad Labem za rok 2004, 2005, 2006,    

                            2007, 2008, 2009 

 

Okres Ústí nad Labem se jiţ několik let koncentruje na předních místech 

v hierarchii míry nezaměstnanosti.
33

  K 30. 6. 2009 se mírou nezaměstnanosti 12,6 % 

řadil na 9. místo ze 77 okresŧ České republiky. Vyšší míru nezaměstnanosti v rámci 

Ústeckého kraje měl k 30. 6. 2009 okres Most, Děčín a Chomutov (viz tabulka č. 20 

v příloze). 

 

6.3.1 Dlouhodobá nezaměstnanost 

 

Dlouhodobá nezaměstnanost představuje závaţný problém, se kterým se okres 

Ústí nad Labem potýká jiţ řadu let. Na rozdíl od statistik za Českou republiku, tvořili 

v Ústí nad Labem jiţ několik rokŧ nejpočetnější skupinu uchazeči, kteří byli na úřadu 

práce evidováni déle neţ 24 měsícŧ. Jejich počet se však v roce 2008 sníţil a téměř se 

vyrovnal počtu uchazečŧ evidovaných do 3 měsícŧ. K 31. 12. 2009 došlo ke změně jak 

v absolutním počtu, tak v podílu délky evidence nezaměstnaných. V souvislosti 

s příchodem nových uchazečŧ do evidence, počet nezaměstnaných do 3 měsícŧ výrazně 

narostl a zároveň se sníţil počet evidovaných nad 24 měsícŧ. Nicméně po odeznění 

krize lze předpokládat, ţe se situace změní a lidé bez práce více neţ 24 měsícŧ budou v 

okrese opět nejpočetnější skupinou nezaměstnaných. 

 

 

                                                 
33

 K 31. 12. 2006 se řadil na 8. místo, k 31. 12. 2007 na 5. místo a k 31. 12. 2008 na 9. místo v porovnání 

se všemi okresy České republiky. 
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Tabulka č. 11 - Délka evidence uchazečů o zaměstnání v okrese Ústí nad Labem mezi lety 

2004 aţ 2009 (k 31. 12.) v tis. a % 

  Do 3 měs. 3 – 6 měs. 6 – 9 měs. 9 – 12 měs. 12 – 24 měs. Nad 24 měs. 

2004 
Abs. 1 693 1 302 753 617 1 394 2 859 

V % 19,6 15,1 8,7 7,2 16,2 33,2 

2005 
Abs. 1787 1377 880 673 1460 2610 

V % 20,3 15,7 10,0 7,7 16,6 29,7 

2006 
Abs. 1822 1259 802 641 1442 2596 

V % 21,3 14,7 9,4 7,5 16,8 30,3 

2007 
Abs. 1446 978 597 430 1183 2353 

V % 20,7 14,0 8,5 6,2 16,9 33,7 

2008 
Abs. 1769 1069 562 403 701 1804 

V % 28,0 17,0 8,9 6,4 11,1 28,6 

2009 
Abs. 1 992 1 598 1 013 837 1 214 1 666 

V % 23,9 19,2 12,2 10,1 14,6 20,0 

Zdroj: ÚP v ÚL - Zprávy o situaci na trhu práce v Ústí nad Labem za rok 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 

 

Problém dlouhodobé nezaměstnanosti v Ústí nad Labem tedy stále přetrvává. 

Počítáme-li dlouhodobou nezaměstnanost od evidence delší neţ 6 měsícŧ, dosahuje její 

podíl, na rozdíl od České republiky, jiţ několik let více neţ 50 %. V roce 2004 

dosahoval 65,3 %, v roce 2005 a 2006 64 %, v roce 2007 65,3 %, v roce 2008 55 % a 

v době celosvětové hospodářské krize v roce 2009 činil 56,9 %. V dlouhodobém 

horizontu je patrné, ţe podíl dlouhodobé nezaměstnanosti se sniţuje, výjimku tvoří rok 

2009. K nejvyššímu sníţení došlo v roce 2008 (- 10,3 %). Přesto se jednalo o 

dlouhodobou nezaměstnanost, která byla nad celorepublikovým prŧměrem České 

republiky i Ústeckého kraje. Jak ukazuje následující graf, toto sníţení mezi lety 2007 a 

2008 kopíruje situaci v celé ČR. 

 

Graf č. 6 – Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti nad 6 měsíců v ČR, UK a ÚL  

            mezi lety 2004 aţ 2009 (k 31. 12.) 
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              Zdroj: ÚP v ÚL - Zprávy o situaci na trhu práce v Ústí nad Labem za rok 2004, 2005, 2006,  
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                         MPSV - Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2004, 2005, 2006, 2007,   
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Dlouhodobou nezaměstnaností v okrese Ústí nad Labem jsou nejvíce ohroţeny 

osoby se základním vzděláním. Jejich postavení na trhu práce v Ústí nad Labem je více 

popsáno v následující kapitole č. 7.2. 

 

6.3.2 Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání 

 

Struktura uchazečŧ o zaměstnání v Ústí nad Labem se liší od struktury uchazečŧ 

v České republice (viz následují graf č. 7);. V okrese ÚL, na rozdíl od České republiky, 

tvoří téměř polovinu všech uchazečŧ o zaměstnání osoby se základním vzděláním a 

představují tak nejpočetnější skupinu nezaměstnaných. Tento podíl se meziročně příliš 

nemění. Od roku 2005 do roku 2009 se pohyboval přibliţně okolo 45 %. Nejvyšší byl 

v roce 2007 a činil 48,2 %. Druhou nejpočetnější skupinou jsou lidé se středním 

vzděláním bez maturity (s výučním listem), kterých je na ÚP v ÚL evidována asi jedna 

třetina všech uchazečŧ o zaměstnání. Dále pokračují středoškolsky vzdělaní s maturitou 

a na posledním místě jsou vysokoškolsky vzdělaní. Kvalifikační struktura uchazečŧ je 

v okrese Ústí nad Labem na rozdíl od České republiky niţší, coţ mŧţe být zpŧsobeno 

celkově niţší vzdělanostní úrovní obyvatel. 

             Graf č. 7 - Podíl uchazečů dle vzdělání v ČR a ÚL k 31. 12. 2009 
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   Zdroj: MPSV - Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti za rok 2009,  

                            ÚP v ÚL - Zprávy o situaci na trhu práce v Ústí nad Labem za rok 2009 

 

V dlouhodobém vývoji je patrné, ţe vzdělanostní struktura uchazečŧ se příliš 

nemění. Opět je však třeba upozornit na navýšení absolutních počtŧ všech uchazečŧ 

v dŧsledku hospodářské krize v roce 2009. Mezi roky 2008 a 2009 došlo k nárŧstu osob 

se základním vzděláním o 20,7 %, u uchazečŧ se středním vzděláním bez maturity o 

28,1 %, s maturitou o 24,6 % a u vysokoškolsky vzdělaných o 28 %. Je tedy patrné, ţe 
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krize zpŧsobuje vyšší nezaměstnanost nejen u lidí s nízkým vzděláním, ale i 

kvalifikovaných. 

      Tabulka č. 12 - Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v ÚL mezi lety 2005 

        aţ 2009 (k 31.12.) v tis. a % 
 

 Základní vzdělání 
Střední bez 

maturity 

Střední 

s maturitou 
Vysokoškolské 

2005 
Abs. 4022 3142 1451 172 

V % 45,7 35,8 16,6 1,9 

2006 
Abs. 4047 3011 1348 156 

V % 47,2 35,2 15,8 2,8 

2007 
Abs. 3368 2406 1070 143 

V % 48,2 34,4 15,3 2,1 

2008 
Abs. 2932 2133 1089 154 

V % 46,5 33,8 17,2 2,5 

2009 
Abs. 3 696 2 965 1445 214 

V % 44,4 35,6 17,4 2,6 

       Zdroj: ÚP v ÚL - Zprávy o situaci na trhu práce v Ústí nad Labem za rok 2005, 2006, 2007,         

       2008, 2009 

 

Příčiny vysokého podílu osob se základním vzděláním v okrese Ústí nad Labem 

jsou jednak na straně uchazečŧ (nabídky), tak zaměstnavatelŧ (poptávky). Okres je 

typický nízkou vzdělanostní strukturou obyvatel, vysokým počtem osob romské 

národnosti a charakterem volných pracovních míst. Zaměstnavatelé poptávají 

pracovníky s vyšším vzděláním a lidé se základním vzděláním se tak, v lepším případě, 

ocitají na sekundárním trhu práce, ve kterém je vysoká fluktuace, riziko propouštění, 

nízké výdělky a ţádná vidina profesního rŧstu, v horším případě jsou (dlouhodobě) 

nezaměstnaní. 

 
 

SHRNUTÍ KAPITOLY č. 6 

Analýza vývoje dlouhodobé nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Labem 
 

 Ústecký a Moravskoslezský kraj patří v rámci České republiky mezi nejohroženější 

kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Příčinou je především restrukturalizace 

hospodářství, útlum některých odvětví a nízká vzdělanostní úroveň obyvatel. 

 Okres Ústí nad Labem se jiţ několik let koncentruje na předních místech ve výši míry 

nezaměstnanosti. K 30. 6. 2009 byl na 9. místě, k 31. 12. 2010 na 11. místě ze 77 okresů 

České republiky. 

 Kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou také nejvíce postiţeny dlouhodobou 

nezaměstnaností. 

 Statistiky za Českou republiku vykazují, ţe podíl krátkodobě nezaměstnaných do 6ti 

měsíců jiţ několik let přesahuje 50 % všech uchazečů. Zatímco v okrese Ústí nad 

Labem tvoří nejpočetnější skupinu nezaměstnaných dlouhodobě evidovaní a jejich 
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podíl tvoří v dlouhodobém horizontu více neţ 55 %. 

 V České republice je vzdělanostní struktura uchazečů nejvíce zastoupena evidovanými 

se středním vzděláním bez maturity a aţ poté následují osoby bez vzdělání či se 

základním vzděláním. Nezaměstnaností v okrese Ústí nad Labem jsou jiţ dlouhodobě 

nejvíce postiţeny osoby s nízkým vzděláním. Nejpočetnější skupinu tvoří lidé bez 

vzdělání či se základním vzděláním, jejichţ podíl tvoří jiţ několik let téměř polovinu 

všech evidovaných uchazečů. 

 Zvyšování absolutního počtu uchazečů se základním vzděláním vlivem hospodářské 

recese v roce 2009 tlačí tyto osoby do dlouhodobé nezaměstnanosti. Zvyšuje se počet 

uchazečů s vyšší kvalifikací, coţ zvyšuje konkurenci na trhu práce. 
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7. Analýza příčin dlouhodobé nezaměstnanosti osob se 

základním vzděláním  

 
Cílem této kapitoly je analyzovat příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti osob se 

základním vzděláním na trhu práce v okrese Ústí nad Labem. K tomu je zapotřebí 

popsat situaci dlouhodobě evidovaných uchazečŧ se základním vzděláním na ÚP v ÚL 

a porovnat ji s ostatními nezaměstnanými s vyšším vzděláním. Mezi příčiny dlouhodobé 

nezaměstnanosti v okrese patří vysoký počet obyvatel romské národnosti, jejichţ situaci 

přibliţuji v podkapitole č. 7.2.1. Dalším problémem jsou předčasné odchody ze 

středního vzdělávání či rozhodnutí mladých lidí nepokračovat po základní škole 

v dalším studiu. Cílem je podat komplexní pohled na problém dlouhodobé 

nezaměstnanosti osob se základním vzděláním v okrese Ústí nad Labem. 

 

7.1 Strom problémů 
 

Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním 

v okrese Ústí nad Labem představuje závaţný problém, který má řadu příčin i 

rozsáhlých negativních dopadŧ na společnost, jedince a jeho rodinu. Heuristika strom 

problémŧ strukturuje problém v grafické podobě a pomáhá tak vyjasnit příčiny, jejich 

vzájemné souvislosti a dŧsledky dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním. Je třeba si uvědomit, ţe všechny příčiny jsou provázané a jakékoli 

pokusy o jejich znázornění vedou ke zjednodušování problému. Realita je mnohem 

sloţitější. 

Stanovila jsem tři hlavní kategorie příčin dlouhodobé nezaměstnanosti osob se 

základním vzděláním na Ústecku, jedná se o příčiny související s poptávkou, tedy se 

zaměstnavateli a trhem práce v okrese, s nabídkou neboli s nezaměstnanými se 

základním vzděláním a se současnými poskytovanými sluţbami. 

V této kapitole č. 7 se budu podrobněji zabývat příčinami především na straně 

nabídky a poptávky, v následující kapitole č. 8 více rozeberu příčiny na straně 

současných sluţeb a jejich zpŧsob implementace v okrese Ústí nad Labem. 
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Schéma č. 9 – Strom problémů 

 
Zdroj: autorka 
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Vývoj absolutního počtu všech evidovaných uchazečŧ o zaměstnání dle délky 

evidence od roku 2005 do roku 2009 přibliţuje následující graf. Je zřejmé, ţe do roku 

2008 s klesající mírou nezaměstnanosti klesaly absolutní počty evidovaných uchazečŧ. 

V roce 2009 se vlivem hospodářské krize výrazně navýšil počet všech uchazečŧ na 

Úřadu práce v Ústí nad Labem (mírný pokles byl zaznamenán pouze u evidovaných 

déle neţ 24 měsícŧ). 

K 31. 12. mezi roky 2008 a 2009 došlo k největšímu navýšení u uchazečŧ se 

středním vzděláním bez maturity (+ 828) a následně uchazečŧ se základním vzděláním 

(+ 752). Dlouhodobou nezaměstnaností nad 6 měsícŧ však byli nejvíce postiţeni 

uchazeči se základním vzděláním (+ 571), poté se středním vzděláním bez maturity (+ 

523), s maturitou (+ 265) a vysokoškolsky vzdělaní (+ 35). 

           Graf č. 8 – Absolutní počty uchazečů dle délky evidence mezi lety 2005 

              aţ 2009 (k 31. 12.)  
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Zdroj: ÚP v ÚL, interní dokumenty 

 

Jak ukazuje následující graf č. 9, v Ústí nad Labem tvoří největší počet 

dlouhodobě nezaměstnaných osoby se základním vzděláním. Zároveň je zde velký 

rozdíl v míře nezaměstnanosti mezi lidmi se základním a vyšším vzděláním (středním a 

vysokoškolským). Lze říci, ţe vzdělání určuje moţnosti jedince na trhu práce. 

Obecně platí, ţe čím vyšší vzdělání, tím lepší pracovní příleţitosti s vyšší prestiţí, 

mzdou, pracovní jistotou a nízkou fluktuací (viz teorie lidského kapitálu a teorie 

segmentace trhu práce). 
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Graf č. 9 – Struktura dlouhodobé nezaměstnanosti dle vzdělání k 4. 1. 2010 
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 Zdroj: ÚP v ÚL, interní dokumenty 

 

Vlivem transformace centrálně plánované ekonomiky, útlumu některých odvětví 

a přechodu ze státního vlastnictví do soukromého a terciárního sektoru se objevila vyšší 

poptávka po kvalifikovaných pracovnících. Zaměstnavatelé v dnešní době kladou 

velký dŧraz na adaptabilitu, flexibilitu, samostatnost, ochotu učit se, schopnost 

komunikace, pečlivost, loajalitu, zodpovědnost, kultivovanost, příjemné a sympatické 

vystupování atd.
34

 Nízkokvalifikovaní pracovníci jsou pro zaměstnavatele v dnešní 

době přebyteční. Někteří oslovení odborníci také upozornili na negativní zkušenosti při 

zaměstnávání lidí se základním vzděláním neboli na postoj zaměstnavatelŧ při jejich 

zaměstnávání. „[…] to je strašně těţké. Je to začarovaný kruh. Protoţe morálka těchto 

lidí... Ti lidé nejsou stejní, ale ty špatné zkušenosti... Ze zkušenosti vím, ţe oni dvakrát 

do práce přijdou, třikrát nepřijdou, není na ně spolehnutí. Především kdyţ se 

zaměstnávají do směnné výroby, ve které kdyţ vám někdo vypadne, velice těţko se 

nahrazuje. Teď mluvím o dělnických profesích u pásových linek. Zaměstnavatelé takové 

lidi prostě nevezmou, protoţe potřebují někoho, na koho se mohou spolehnout.“ 

(pracovnice Magistrátu města ÚL). 

Při bliţším zkoumání dlouhodobé nezaměstnanosti uchazečŧ se základním 

vzděláním je patrné, ţe se jejich počet mezi roky 2008 a 2009 zvýšil o 571. Z toho je 

největší počet zaznamenán u evidovaných déle neţ 24 měsícŧ (viz následující graf č. 

10). Ekonomická krize v roce 2009 tlačí osoby se základním vzděláním do 

                                                 
34

 Viz poţadavky zaměstnavatelŧ u nabízených volných pracovních míst. 
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dlouhodobé nezaměstnanosti. Dŧvodem je zvyšující se počet nezaměstnaných s vyšší 

kvalifikací, menší počet volných pracovních míst a zvyšující se konkurence na trhu 

práce. Zaměstnanci s nízkou kvalifikací tak mají mnohem menší šance se prosadit 

a získat zaměstnání, protoţe zaměstnavatelŧm se při hledání nového pracovníka 

naskýtá větší šance výběru z řad uchazečŧ o zaměstnání (Skácelová, Vojtěch 2009). 

Graf č. 10 – Uchazeči se základním vzděláním dle délky evidence  

k 31. 12. 2008 a 2009 
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Zdroj: ÚP v ÚL, interní dokumenty 

 

Mírný rozdíl v počtu evidovaných uchazečŧ se základním vzděláním je také 

mezi muţi a ţenami. K 4. 1. 2010 tvořilo tuto skupinu na ÚP v ÚL 1 699 ţen a 1993 

muţŧ. Nejpočetnější skupinu ţen se základním vzděláním tvořily uchazečky ve věku 50 

aţ 59 (450 uchazeček), zatímco muţŧ se základním vzděláním bylo nejvíce ve věku 20 

aţ 29 let (427 uchazečŧ). Nezanedbatelný počet evidovaných tvořila skupina mladých 

lidí se základním vzděláním do 19 let (256 uchazečŧ). Jejich uplatnění na trhu práce je 

ještě těţší, protoţe „nemají vzdělání, ani praxi. Navíc kdyţ je jim 16 let, jsou omezeni 

v tom, jakou práci mohou vykonávat a jakou ne  […] No a pokud si tu práci do roka 

nenajdou, ztratí zájem do ní chodit.“ (pracovnice ÚP v ÚL). Omezení pracovat u lidí 

mezi 15tým a 18tým rokem definuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 243 – 

247.
35

 

 

 

 

                                                 
35

 Zákoník práce upravuje pracovní podmínky mladistvých zaměstnancŧ. Jedná se např. o zákaz práce 

přes čas, v noci, v podzemí při těţbě nerostŧ a při raţení tunelŧ a štol atd. 
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7.2.1 Specifika problému dlouhodobé nezaměstnanosti spojená s romskou 

menšinou v okrese 

 

Dle sčítání lidu v roce 2001 (šetření ČSÚ) se v České republice k romské 

národnosti přihlásilo necelých 12 000 osob (0,11 %). Dle Zprávy o situaci 

národnostních menšin v České republice za rok 2001, která udává velikost hrubého 

odhadu romské menšiny mezi 150 000 aţ 300 000, je však tento údaj velice 

podhodnocený. Dle Matouška (1997: 114) se jejich počet v posledních desetiletích v ČR 

zdvojnásobuje s kaţdou další generací. Výsledkem výzkumu „Analýza sociálně 

vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektŧ pŧsobících 

v této oblasti“
36

, jehoţ realizace probíhala v termínu od 1. 11. 2005 do 15. 8. 2006, bylo 

vytvoření interaktivní mapy a definování vyloučených romských lokalit s počtem 

romských obyvatel. 

           Tabulka č. 13 - Počet obyvatel romské národnosti v sociálně vyloučených  

             lokalitách krajů ČR 

Kraj
37

 
Počet obyvatel Romské národnosti 

ve vyloučené lokalitě 

Praha 9 000 – 9 500 

Moravskoslezský kraj 10 000 – 10 500 

Středočeský kraj 3 000 – 3 500 

Jihomoravský kraj 5 000 – 5 500 

Ústecký kraj 21 000 – 22 000 

Olomoucký kraj 4 500 – 5 000 

Zlínský kraj 500 – 1 000 

Plzeňský kraj 1 500 – 2 000 

Královéhradecký kraj 2 000 – 2 500 

Jihočeský kraj 1 500 – 2 000 

Kraj Vysočina 1 500 – 2 000 

Pardubický kraj 1 000 – 1 500 

Liberecký kraj 2 000 – 2 500 

Karlovarský kraj 3 500 – 4 000 

              Zdroj: http://www.esfcr.cz/mapa/int_us6_26.html 

 

V České republice jsou patrné výrazné regionální rozdíly v rozmístění romských 

obyvatel. Jejich počet je nejvíce patrný v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Zjištěné 

údaje dále udávají, ţe romská národnostní menšina se svými výrazně odlišnými 

charakteristikami odlišuje od ostatních národnostních menšin, které jsou v ČR 

zastoupené. Jedná se např. o úroveň vzdělání a ekonomickou aktivitu (ČSÚ 2003, 

                                                 
36

 Zadavatelem bylo MPSV ČR, Odbor řízení a pomoci z ESF a oddělení řízení a implementace OP RLZ. 

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Realizátorem projektu byla sociologická a analytická společnost GAC spol. s r. o., obecně prospěšná 

společnost Nová škola a externí výzkumníci pro realizaci terénních prací.  
37

 Kraje jsou seřazené dle celkového počtu obyvatel v jednotlivých krajích. 

http://www.esfcr.cz/mapa/int_us6_26.html
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Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity 

subjektŧ pŧsobících v této oblasti)  

Dle výsledkŧ sčítání lidu v roce 2001 má romská národnost nejméně 

příznivou vzdělanostní strukturu. 65,4 % osob této národnosti má základní vzdělání 

(včetně nedokončeného) a pouze 6,6 % osob má úplné střední, vyšší nebo 

vysokoškolské vzdělání. Podíl ekonomicky aktivních a zaměstnaných (ze všech 

národnostních skupin v ČR) je v zastoupení romské národnosti nejmenší (pouze pětina 

z nich uvedla, ţe patří mezi pracující občany). Je tedy patrné, ţe zastupují nejvyšší 

míru nezaměstnanosti, která k 1. 3. 2001 činila 57,3 % 
38

. Pokud Romové pracují, 

vykonávají ve většině případech ty nejméně kvalifikované práce, často sezónního či 

dočasného charakteru. Ocitají se tak na sekundárním trhu práce. 

Dle Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a komunit má okres Ústí 

nad Labem šest prostorově vyloučených lokalit
39

. Z toho dvě jsou v Trmicích, jedna 

v Předlicích, dvě v Krásném Březně (A - Sídliště Krásné Březno, B - Sídliště Pod 

Vyhlídkou) a jedna na Střekově. Celkový počet obyvatel v těchto lokalitách činí 

v průměru okolo 3 075. Ze zkušenosti však mohu říci, ţe vysoká kumulace Romŧ je 

také v jiných lokalitách v Ústí nad Labem jako například v Neštěmicích a Mojţíři. Zde 

se však nejedná o ucelenou skupinu obyvatel romské národnosti jako u jiţ zmíněných 

sociálně vyloučených lokalit. Celkový počet Romŧ tak bude mnohem vyšší. Ze zprávy 

o. p. s. Člověka v tísni (2004: 40) vyplývá, ţe podíl Romů v okrese Ústí nad Labem 

tvoří více neţ 10 % obyvatel. V absolutním vyjádření je odhadováno, ţe v okrese ţije 

aţ 19 000 Romŧ. 

Tabulka č. 14 - Popis sociálně vyloučených lokalit v okrese Ústí nad Labem 

Lokalita 

Poloha 

lokality 

v rámci obce 

Míra 

prostorového 

vyloučení 

Odhad počtu 

romských 

obyvatel lokality 

Odhad 

podílu 

Romů na 

celk. počtu 

obyv.lokality 

Odhad MN 

romských 

obyvatel v 

lokalitě 

Trmice A Periferie 
Jasné prostorové 

vyloučení 
50 – 75 obyv. 90 % 70 % 

Trmice B 

Lokalita 

v blízkosti 

centra 

Částečné 

vyloučení 
51 – 75 obyv. 51 – 75 % 50 % 

Předlice Periferie 
Jasné prostorové 

vyloučení 

1001 – 1500 

obyv. 
97 % 95 % 

Krásné Březno 

A 
Periferie 

Jasné prostorové 

vyloučení 
151 – 200 obyv. Nezjištěno 99 % 

                                                 
38

 Míra nezaměstnanosti národnostní skupiny je podíl nezaměstnaných na počet ekonomicky aktivních 

v dané národnostní skupině. 
39

 Dle Navrátila (2003: 87) jsou Ústí nad Labem a Ostrava města, kde je viditelné nejhorší souţití mezi 

romskou minoritou a majoritou. 
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Krásné Březno 

B 
Běţná zástavba 

Ţádné (sociálně 

nevyloučení ţijí 

v těsné blízkosti) 

401 – 450 obyv. 30 % 85 % 

Střekov Běţná zástavba 

Ţádné (sociálně 

nevyloučení ţijí 

v těsné blízkosti) 

501 – 600 obyv. Nezjištěno 99 % 

Zdroj: http://www.esfcr.cz/mapa/int_us6_26.html 

 

Vzhledem k odhadŧm míry nezaměstnanosti romských obyvatel je tedy třeba 

upozornit na národnostní charakter nezaměstnaných se základním vzděláním 

v okrese Ústí nad Labem. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit 

zjistila pouze u lokality Krásné Březno A odhad vzdělanostní struktury Romŧ. Většina 

má maximálně základní vzdělání, střední vzdělání bez maturity mají pouze jednotlivci a 

střední vzdělání s maturitou má 0 %. Pracovnice úřadu práce odhadla vzdělanostní 

strukturu Romŧ evidovaných na ÚP v ÚL následovně: 80 % tvoří Romové se základním 

vzděláním, 16 % se středním bez maturity,  4 % se středním s maturitou a 0 % 

vysokoškolsky vzdělaných.
40

 

Na základě rozhovorŧ s uchazeči o zaměstnání vyplynulo, ţe ţádný z nich se 

k romské národnosti nehlásil. Pouze nepatrný zlomek z nich uvedl, ţe má slovenskou 

národnost, ostatní českou. Přesto se někteří odvolávali na diskriminaci a předsudky 

zaměstnavatelŧ vŧči romské národnosti v souvislosti s příčinami jejich nezaměstnanosti. 

Podle odhadŧ pracovnice ÚP v ÚL je procentuální zastoupení Romů v současné době 

na 30 % z celkového počtu uchazečů. Z toho v podílu nezaměstnaných se základním 

vzděláním tvoří Romové dle jejího mínění 45 %.  

Romští obyvatelé jsou podle rozhovorŧ s oslovenými odborníky vnímáni jako 

lidé, kteří jsou závislí na sociálních dávkách, nechtějí pracovat, jsou líní, nespolehliví, 

nevzdělaní, kradou, lţou, ohánějí se diskriminací, neplatí nájem, mají hodně dětí atd.
41

 

Dle Navrátila (2003) jsou z pohledu majority vnímáni především jako nepřizpŧsobiví, 

agresivní, nepoctiví, páchající kriminální činnosti či jako osoby s nevhodnými 

hygienickými a negativními pracovními návyky. Tyto postoje veřejnosti a 

zaměstnavatelŧ zhoršují moţné uplatnění Romŧ na  trhu práce. Dle Neumanové (2008: 

102) není současná situace na trhu příznivá pro ţádnou skupinu ohroţenou sociálním 

vyloučením, tím méně pro tu romskou. 

                                                 
40

 Jedná se o kvalifikované odhady, které nejsou podloţené statistickými daty. ÚP v ÚL není kompetentní 

zjišťovat a zaznamenávat národnost uchazečŧ o zaměstnání. 
41

 Oslovení odborníci v rámci hloubkových polostrukturovaných rozhovorŧ však málokdy otevřeně 

mluvili o romských obyvatelích jako o Romech. Pouţívali spíše slova jako cikán, sociálně slabší rodiny, 

rodiny z jiného sociokulturního prostředí, nejčastěji je však vŧbec nejmenovali či nezmiňovali. 

http://www.esfcr.cz/mapa/int_us6_26.html
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Přesto je třeba připustit, ţe problém s pracovním začleněním Romŧ není pouhým 

dŧsledkem špatných zkušeností, xenofóbního pohledu či etnocentrismu
42

 majority, ale 

je také dán omezenou moţností velké části romské populace nabídnout 

zaměstnavatelŧm potřebné vzdělání, kvalifikaci, dovednosti, znalosti, pracovní návyky, 

schopnost a ochotu učit se a spolehlivost v docházce. Z praxe se setkávám s Romy, kteří 

chtějí pracovat, ale pracovní morálka velké části z nich se neztotoţňuje s představou 

morálky řady zaměstnavatelŧ. Jejich pozdní příchody, neomluvené absence, časté 

nemoci a jejich temperament mají vliv na pracovní začlenění či vyčlenění. 

 
„V Ústí nad Labem je celková atmosféra nervozity, stagnace, malé perspektivy a 

tendence k hledání viníků všude kolem jak ze strany majority, tak ze strany 

romské minority. Převaha atmosféry nedomluvy, napětí a odmítání z obou stran.“ 

(Navrátil 2003: 102). 

 

Pracovnice Magistrátu města Ústí nad Labem uvedla, ţe děti romských rodičŧ 

nedostávají šance být jiný a integrovat se do majoritní společnosti. Podle ní rodiče neučí 

děti základním návykŧm a smysluplně s nimi netráví volný čas. „[…] romské děti 

přijdou do školky, v ţivotě neviděly pastelky, v ţivotě si nemalovaly tuţkou, jedí jídla, 

která nikdy nejedly […] normální děti vypráví, copak dělaly o víkendu, ţe byly s rodiči 

někde na výletě. Tyhle děti chodí s rodiči krást.“ 

 

7.3 Příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním 
 

U analýzy příčin jsem vycházela z jiţ realizovaných výzkumŧ Národního ústavu 

odborného vzdělávání, z rozhovorŧ s oslovenými odborníky, rozhovorŧ s uchazeči 

evidovanými na Úřadu práce v Ústí nad Labem a z vlastních zkušeností. Pro rozlišení 

nejdŧleţitějších a méně dŧleţitých příčin slouţí metoda Delphi (více kapitole č. 9.1). 

Pro lepší orientaci jsem je rozdělila na příčiny související s rodinou a rodinným 

zázemím, především však s rodiči, dále pak na příčiny, za nimiţ se skrývají povahové 

vlastnosti a názory samotných jedincŧ se základním vzděláním, a další příčiny vidím 

jako systémové, které jsou nezaměstnanými těţko ovlivnitelné. Jedná se o systém 

sociálních dávek, situaci na trhu práce a vzdělávací systém. Je třeba si však uvědomit, 

                                                 
42

 Navrátil (2003) i Říčan ( 1998) uvádějí, ţe právě etnocentrismus je viníkem, proč majorita nahlíţí 

takovýmto negativním zpŧsobem na Romy. 
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ţe v reálném ţivotě nelze jednu příčinu odtrhnout od druhé, většinou spolu souvisí 

a tvoří tak „začarovaný kruh“. Jedna příčina na sebe kumuluje další. 

Omezením při analýze příčin je absence spolehlivých a objektivních informací, 

protoţe se omezují na malý vzorek dotázaných odborníkŧ a uchazečŧ v okrese Ústí nad 

Labem. Také je třeba upozornit na krátké časové období, ve kterém nebylo moţné 

dlouhodobě a systematicky sledovat dŧvody dlouhodobé nezaměstnanosti. 

 

7.3.1 Příčiny související s rodinou, rodiči a rodinným zázemím 

 

Především zástupci státní správy (Krajského úřadu Ústeckého kraje, Magistrátu 

města Ústí nad Labem a Úřadu práce), ale také zaměstnankyně Pedagogicko 

psychologické poradny shodně uvedli, ţe rozhodující vliv na volbu další ţivotní 

dráhy má především rodina. Dle jejich mínění není na vině vzdělávací systém České 

republiky. Rodina má vliv na budoucí chování svých členŧ. „Rodina se musí snaţit a 

tlačit dítě do vzdělání. Dítě v 16ti letech si neuvědomí dopady a důsledky, ale rodiče to 

bohuţel nedělají“ (pracovnice ÚP v ÚL). Stejně tak výzkumy Národního ústavu 

odborného vzdělávání (Festová 2006; Trhlíková, Úlovcová, Vojtěch 2006) připouští, ţe 

rodina a rodinné zázemí určují chování svých členŧ. Typická výchova v romské rodině 

se liší od české. V romské rodině je poměrně volná a nedirektivní výchova, „romské 

dítě jí, kdyţ má hlad, vstává, kdyţ se probudí a jde spát, kdyţ je ospalé. Třeba o 

půlnoci.“ (Demeter 1993 dle Říčan 1998: 45). Toto chování se pak projevuje v pracovní 

morálce. Zaměstnavatelé očekávají dŧslednost a dodrţování určitých pravidel, na které 

nejsou Romové zvyklí. Dŧsledkem pak mŧţe být neochota je zaměstnávat. 

Lewis (1961, 1966 dle Trhlíkové, Úlovcové, Vojtěcha 2006: 47) upozorňuje, ţe 

nestimulující rodinné prostředí předurčuje její členy k adaptaci a přizpůsobení se 

způsobu ţivota v chudobě. Členové rodiny si tak osvojí „kulturu bídy“, ze které se 

nemohou nebo nechtějí vymanit a která je předávaná z generace na generaci. 

Rodiče či jiní blízcí příbuzní jsou ti, kteří ovlivňují své děti a předávají jim 

vzorce chování. Často mají sami nízké či ţádné vzdělanostní aspirace, coţ se poté 

odráţí v jejich výchově k učení a vzdělávání. Nepodporují děti ve škole, protoţe jsou 

přesvědčení, ţe vyšší vzdělání není v ţivotě potřeba. Ve většině případŧ mají nízké 

vzdělání, coţ je zřejmé i z rozhovorŧ s uchazeči se základním vzděláním, kteří 

v naprosté většině uváděli, ţe jejich rodiče mají základní školu či výuční list. 

Dŧsledkem je pak neustálé mezigenerační předávání nízkých či ţádných 
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vzdělanostních aspirací, které vedou k nízkému vzdělání jejích členŧ. Děti pak nejsou 

motivované a ochotné se učit, přejímají vzorce chování od svých rodičŧ nebo na ně 

rodiče nemají čas a nevěnují se jim. „Bohuţel si myslím, ţe chyba je v té rodině. Dané 

je to dobou, společností a tím tempem, jak ţijeme. Pokud to dítě vyrůstá v uvozovkách 

ve zdravé rodině, tak si myslím, ţe si vţdycky uvědomuje, co je pro něj důleţité. A pak to 

není to dítě, které je dlouhodobě nezaměstnané.“ (pracovnice Magistrátu města ÚL). 

Další příčinou jsou omezené vazby a kontakty dlouhodobě nezaměstnaných, 

především z odlišného sociokulturního prostředí. Tito lidé mají kolem sebe příbuzné a 

známé s podobnými charakteristikami a problémy, přesto velká část oslovených 

uchazečŧ uvedla, ţe si zaměstnání hledá skrze známé. Sami zároveň přiznávali, ţe tento 

zpŧsob hledání zaměstnání není příliš úspěšný. To potvrzuje teorii Granovettera (1973), 

ţe účinnější je navazovat vztahy s odlišnými lidmi z jiného sociální prostředí, protoţe 

takto získané známosti a kontakty vedou k rŧzným lidem s rŧznými informacemi.  

Z rozhovorŧ s uchazeči se základním vzděláním i ze zjištěných poznatkŧ 

Trhlíkové, Úlovcové, Vojtěcha (2006) je zřejmé, ţe jedinci se základním vzděláním si 

neuvědomují či nepřipouští, ţe významný vliv na jejich vzdělání či způsob ţivota 

má právě jejich rodina. Ţádný z oslovených uchazečŧ neuvedl jako dŧvod své 

dlouhodobé nezaměstnanosti vliv rodičŧ a jejich výchovy. 

 

7.3.2 Příčiny související s individuálními charakteristikami jedinců 

 

Všichni dotázaní odborníci se shodují, ţe vzdělání je v současné době určující 

pro získání zaměstnání. Většina z nich pak hodnotí jeho dŧleţitost pro uplatnění na 

trhu práce číslem 7 aţ 8, přičemţ nejvyšší hodnotu dosahovalo číslo 10. Zbylé body 

podle nich představuje praxe, znalosti, dovednosti a jejich rozšiřování v rámci 

celoţivotního vzdělávání, dále pak motivace a chuť pracovat.  

Také dotázaní uchazeči si uvědomují, ţe vzdělání je na trhu práce dŧleţité a ţe 

jejich základní vzdělání patří k hlavním příčinám jejich nezaměstnanosti. Tento dŧvod 

uváděli nejčastěji. Přesto, ţe si tyto své nedostatky uvědomují, téměř ţádný z nich 

nemá zájem se dále vzdělávat. Jako dŧvod udávali, ţe jsou hloupí či na to nemají, 

některým se nechce studovat, dalším brání vysoký věk či výchova malých dětí a nebo 

vidí příčinu v nedostatku financí. Do jaké míry jsou některé odpovědi výmluvou lze 

těţko odhadnout. Nicméně je zřejmé, ţe velká část z nich má nízké sebevědomí, které 

je upevňováno rodinou, dnešním společenským vnímáním těchto osob či výukou na 
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základní škole. Jejich nezájem o vzdělání také souvisí s nízkou či ţádnou 

ctiţádostivostí, nízkou motivací, pasivitou, nezájmem překonávat překáţky či nést 

zodpovědnost. 

Mezi další příčiny patří buď mladý věk (do 18ti let), který souvisí 

s nedostatkem praxe, nebo naopak věk vysoký. Mladiství uchazeči patří do 

nejproblémovější skupiny osob se základním vzděláním (viz kapitola 7.1). Často se 

na úřad práce evidují lidé, kterým je 16 let, tudíţ mají velmi omezené moţnosti najít si 

zaměstnání. K 28. 2. 2010 nebylo na Úřadu práce v Ústí nad Labem hlášeno ţádné 

volné pracovní místo pro mladistvé uchazeče bez vzdělání či se základním vzděláním. 

Nevýhodou takto brzké evidence je také fakt, ţe pokud nejdou studovat na střední 

školu či se jiným zpŧsobem nevzdělávají, ztrácí veškerou motivaci, snahu, aktivitu a 

převládá pasivita, nízké sebevědomí, adaptace na současnou situaci a volný čas, 

návyk na sociální dávky či nezájem nějakým způsobem řešit svoji situaci. Naopak 

starší osoby jiţ ve většině případech určitou praxi a zkušenosti mají. Jsou to lidé, kteří 

dříve pracovali či museli pracovat (do roku 1989 byla povinnost pracovat). Při hledání 

práce je tak neomezuje nedostatek různých pracovních zkušeností, většinou z 

pomocných prací, ale jejich vysoký věk, který se přibliţuje hranici odchodu do 

dŧchodu, špatný zdravotní stav, v některých případech neflexibilita, neaktivita, 

neochota pracovat či adaptace na sociální dávky. Také postoj některých 

zaměstnavatelů k zaměstnávání osob nad 50 let je mŧţe uvrhnout do dlouhodobé ztráty 

pracovního místa a vyloučení z trhu práce. 

Další příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti mŧţe být také její dŧsledek 

v souvislosti s dlouhodobou ztrátou pracovního místa a tím pádem ztrátou pracovních 

návykŧ, motivace, sebevědomí či sebeúcty. „Vím, ţe jsou lidé, kteří chtějí pracovat. 

První dva nebo tři měsíce chtějí strašně pracovat. Ale za chvíli, kdyţ se jim to nedaří, 

tak rezignují. To by rezignoval kaţdý.“ (zástupce Krajského úřadu ÚK). 

Na špatný zdravotní stav jako jednu z příčin nezaměstnanosti upozorňuje 

Festová (2006) i oslovení uchazeči. Nicméně ţádný z nich neměl přiznaný částečný či 

plný invalidní dŧchod neboli dle zákona č. 306/2008 Sb. (s účinností od 1. 1. 2010) 

nebyl invalidní v ţádném ze tří stupňŧ
43

. Uchazeči neměli ani potvrzení od lékaře, ţe 

nemohou vykonávat určité pracovní činnosti. 

                                                 
43

 1. stupeň invalidity se týká osob, jejichţ pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 % a maximálně do 

49 %. 2. stupeň znamená pokles pracovních schopností o 50 %, nejvíce však o 69 %. 3. stupeň invalidity 

je nejtěţší a týká se osob, jejichţ pracovní schopnost poklesla o 70 % a více. 
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Další příčiny, které dotázaní uchazeči se základním vzděláním uváděli jsem 

definovala jako poţadavky či podmínky nutné pro jejich zaměstnání. Mezi ně patří 

práce na ranní směnu, protoţe se musí starat o malé děti či dojíţdění za prací. 

Přestoţe ţádný z oslovených uchazečŧ neuvedl, ţe je romské národnosti, byli 

tací, kteří jako jednu z příčin svojí nezaměstnanosti uvedli diskriminaci a předsudky 

související s jejich romskou národností. Z toho lze usuzovat, ţe se k Romŧm oficiálně 

nehlásí, ale dle jejich mínění jsou tak společností vnímáni. Nebo ţe na svoji národnost 

upozorňují pouze tehdy, aby zakryli jiné příčiny svojí nezaměstnanosti.  

 

7.3.3 Příčiny související se školou a vzdělávacím systémem 

 

Dŧvodem dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním je 

nepokračování ve studiu po základní škole či nedokončení studia na střední škole. 

Dŧleţitou roli ve vzdělávání mají určitě školy, učitelé a osnovy, dle kterých se učí. 

Základní škola představuje důleţitý faktor ovlivňující další vzdělávání dítěte. 

Často je určující při rozhodování o dalším studiu či směru budoucí studijní dráhy 

(Úlovcová, Bubíková, Viceníková, Hyťha 2006). Přesto si většina školských institucí a 

oslovených odborníkŧ z řad státní správy tyto nedostatky nepřipouští. Otázkou také 

zŧstává odbornost a kompetentnost pedagogŧ na základních i středních školách, 

především pak angaţovanost a zaujetí pro výuku. 

Příčinu dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním mohou také 

zpŧsobovat nedostatečné moţnosti dálkového vzdělávání na středních školách (více 

v kapitole č. 8.3).  

Někteří oslovení uchazeči také upozornili na otevírací dobu mateřských škol, 

díky níţ nemohou nastoupit do zaměstnání, která mají jinou pracovní dobu neţ je 

otevírací doba v mateřských školách. Pracovní doba u velkého mnoţství profesí je do 

17:00 hodin a mateřské školky mají ve většině případŧ otevřeno pouze do 16:00 hodin 

či do 16:30 hodin. 

. 

7.3.4 Příčiny související se situací na trhu práce 

 

Oslovení odborníci uvedli, ţe vliv na dlouhodobou nezaměstnanost osob se 

základním vzděláním má změna politického reţimu a restrukturalizace 

hospodářství. „Spousta lidí vyrůstala v jiné době, kde kaţdý měl práci a spousta lidí se 

z toho jaksi nevymanila a na novou dobu doplatila, protoţe jejich firmy skončily.“ 
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(pracovnice Magistrátu města ÚL). Také vývoj technologií jde „tak kupředu, ţe 

manuální práce je ve většině odvětví pouze přeţitek“ (pracovnice Hospodářské komory) 

a zaměstnavatelé poptávají kvalifikovanou pracovní sílu.  

Velký vliv na nezaměstnanost má v současné době celosvětová hospodářská 

recese, která (jak je jiţ uvedeno v předchozích kapitolách) zpŧsobuje zvyšování 

konkurence na trhu práce a tlačí osoby se základním vzdělání do dlouhodobé 

nezaměstnanosti. 

 Lidé s nízkým vzděláním jsou často zaměstnávaní přes personální agentury. 

Toto agenturní zaměstnávání je však ve většině případech na dobu určitou, často 

pouze na 3 aţ 6 měsícŧ, coţ představuje nejistotu, protoţe lidé nevědí, jaké bude jejich 

další zaměstnání, nevědí z čeho budou platit nájem či pŧjčky. Nezřídka se tedy ocitají 

na sekundárním trhu práce a jsou opakovaně a dlouhodobě nezaměstnaní. 

Pracovnice Hospodářské komory upozornila na nelegální práci jako na 

neformální příčinu dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním. Navíc 

otevřela diskusi, týkající se daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které jsou 

podle ní příliš vysoké a zaměstnavatelé si tak nahrazují svoje výdělky tím, ţe tyto osoby 

oficiálně nezaměstnávají. Mezi příčinu dlouhodobé nezaměstnanosti osob se 

základním vzděláním tak patří také postoj zaměstnavatelů a jejich nízká ochota 

přijímat, z jejich pohledu, rizikovou pracovní sílu (Hora 2008: 140). 

Většina dotázaných odborníkŧ neuvedla či si neuvědomuje problém 

s nedostatkem volných pracovních míst. Například zástupkyně okresní Hospodářské 

komory v ÚL konstatovala, ţe „kdyţ člověk chce pracovat, tak si práci vţdy najde.“ 

Přesto je třeba upozornit na strukturu volných pracovních míst a zároveň vysoký počet 

nezaměstnaných se základním vzděláním. 

 

7.3.5 Příčiny související se sociálním systémem 

 

Nízkou motivaci, pasivitu, neochotu pracovat a adaptaci na stávající situaci 

přiřazují někteří oslovení odborníci štědrému systému sociálních dávek. Dle jejich 

mínění se nezaměstnaní se základním vzděláním, zejména ti, kteří pocházejí z odlišného 

sociokulturně znevýhodněného prostředí či sociálně slabého zázemí, velmi rychle 

adaptují na systém sociálních dávek neţ na hledání práce. Zástupce Krajského úřadu 

Ústeckého kraje uvedl, ţe „u dlouhodobě nezaměstnaných by měl být stát přísný, 
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striktní a těmto lidem dávat opravdu minimum. Protoţe tito lidé jsou paraziti.“ (více o 

současném sociálním systému v kapitole 8.1). 

 

7.4 Příčiny ukončení vzdělání základním stupněm 
 

Mezi dlouhodobě nezaměstnané osoby se základním vzděláním patří jednak ty, 

které se po ukončení povinné školní docházky rozhodly v nepokračování ve studiu na 

střední škole, ale také ty, které střední školu nedokončily. V této podkapitole se 

zabývám dŧvody, které vedly lidi k ukončení vzdělání pouhým základním stupněm, 

přičemţ vycházím z jiţ realizovaných výzkumŧ Národního ústavu odborného 

vzdělávání, z rozhovorŧ s oslovenými odborníky a dlouhodobě evidovanými uchazeči 

se základním vzděláním na Úřadu práce v Ústí nad Labem. V podkapitole č. 7.7.1 budu 

zmíněné příčiny dále srovnávat dle závaţnosti na základě výsledkŧ metody Delphi. 

Je třeba si uvědomit, ţe důvody nepokračování ve studiu na střední škole 

jsou širším problémem s komplexním charakterem a představují závaţný 

problém. Jedincŧm, kteří se v 15ti či v16ti letech dostanou do evidence Úřadu práce 

v Ústí nad Labem, hrozí adaptace na vzniklou situaci, nezájem o pokračování ve studiu 

a hledání práce je uvádí do dlouhodobé nezaměstnanosti, vzniku sociálně-patologických 

jevŧ, pasivního přístupu k ţivotu a závislosti na sociálních dávkách (Trhlíková, 

Úlovcová, Vojtěch 2006: 64). 

Úskalí při zjišťování dŧvodŧ ukončení vzdělání povinnou školní docházkou je 

stejné jako u analýzy příčin dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním. 

Informace vycházejí z malého vzorku dotázaných a omezují se na krátké časové období. 

V minulých letech nebyl kladen na vzdělání tak velký dŧraz jako v současné době, kdy 

se vlivem technického rozvoje a trţního prostředí mění poptávka po pracovnících a 

zaměstnavatelé preferují kvalifikované a vzdělané zaměstnance. Ve vzorku uchazečŧ 

jsou zahrnuty všechny věkové kategorie, proto lze říci, ţe zmíněné příčiny se vztahují 

na všechny dlouhodobě nezaměstnané. Při bliţším zkoumání jsem nezaznamenala 

rozdíly v názorech mezi staršími a mladšími uchazeči. 

Dotázaných uchazečŧ, kteří se po základní škole rozhodli nepokračovat ve 

studiu na střední škole, bylo mnohem méně neţ těch, kteří střední školu studovali, ale 

z nějakého dŧvodu ji nedokončili. 

Nejčastějším důvodem ukončení vzdělání pouhým základním stupněm byl u 

oslovených uchazečŧ se základním vzděláním nezájem o další studium, který pramenil 
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z neochoty se učit. Někteří uchazeči se obávali neúspěchu, který zdŧvodňovali 

špatným prospěchem během studia jiţ na základní škole. Část z těch, kteří se 

rozhodli nepokračovat ve studiu na střední škole přiznávala, ţe „by na to neměli“ a ţe 

„jsou hloupí“. Někteří dali přednost moţnosti výdělku a hledání práce, coţ v současné 

době představuje paradox v souvislosti s jejich dlouhodobou nezaměstnaností. 

Pracovnice ÚP v ÚL uvedla, ţe „lidé se základním vzděláním nejsou vedeni 

k povinnostem, nejsou vedeni k tomu, aby se učili. Uţ zvládnutí základní školy jim dělá 

veliký problém. Myslím, ţe kdyby nebyla povinnost dokončit základní školu, odešli by ve 

čtvrté třídě.“ 

Další příčiny nepokračování ve studiu na střední škole mohou být rodinné, 

finanční či váţné zdravotní důvody, těhotenství a následná péče o dítě, konflikty 

s učiteli jiţ na základní škole a nemotivující rodinné a vzdělávací prostředí 

(Trhlíková, Úlovcová, Vojtěch 2006). 

Lze říci, ţe jedinec se základním vzděláním i jeho rodina nepovaţují vzdělání za 

dŧleţité a v hierarchii jejich hodnot není prioritní. Tyto nízké vzdělanostní aspirace 

pak způsobují, ţe člověk není ochoten překonávat jakékoliv překáţky pro dosaţení 

a ukončení vyššího vzdělání. Snadněji rezignuje a ukončí studium základní školou. 

Lidé v mladém věku si často neuvědomují důsledky svého chování a v pozdějším 

věku uţ mají omezené moţnosti dále studovat. Ze zkušenosti a na základě provedených 

rozhovorŧ s uchazeči o zaměstnání lze však říci, ţe někteří z nich zaujímají spíše 

lhostejný postoj ke svému dosaţenému základnímu vzdělání či dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Naprostá většina z dotázaných nemá zájem se dále vzdělávat na 

střední škole. Moţnosti vzdělávání vidí spíše v účasti na rekvalifikačních kurzech. 

 

7.5 Příčiny předčasných odchodů ze středního vzdělávání 
 

V této kapitole se zabývám dŧvody, proč lidé se základním vzděláním 

nedokončili studium na střední škole. Opět vycházím z jiţ realizovaných výzkumŧ 

Národního ústavu odborného vzdělávání, z rozhovorŧ s oslovenými odborníky a 

uchazeči se základním vzděláním evidovanými na Úřadu práce v Ústí nad Labem. Pro 

srovnání příčin a jejich seřazení dle závaţnosti jsem pouţila metodu Delphi, kterou 

rozebírám v následují podkapitole č. 7.7.2 . Příčiny jsem rozdělila podle toho, zda 

souvisejí s rodinou či rodinným zázemím, s vlastnostmi a jednáním samotných jedincŧ a 
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se školou či vzdělávacím systémem. Je třeba připomenout, ţe přesto, ţe jsem příčiny 

rozdělila do těchto kategorií, jsou navzájem provázané a jedna nevylučuje druhou. 

Úskalí při zjišťování dŧvodŧ předčasných odchodŧ ze středního vzdělávání je 

stejné jako u analýzy příčin dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním 

či dŧvodŧ ukončení vzdělání základním stupněm. Informace vycházejí z malého vzorku 

dotázaných a omezují se na krátké časové období. Vhodné by bylo sledovat dŧvody 

současných mladých nezaměstnaných a zvlášť dŧvody osob starších (např. nad 50 let). 

Ve vzorku uchazečŧ jsou zahrnuty všechny věkové kategorie, lze tedy říci, ţe zmíněné 

příčiny předčasných odchodŧ ze středního vzdělávání se vztahují na všechny 

dlouhodobě nezaměstnané. 

Dotázaných uchazečŧ, kteří se po základní škole rozhodli ke studiu na střední 

škole, ale z nějakých dŧvodŧ jí nedokončili, byla převáţná většina. Nejčastěji studovali 

obory s výučním listem, někteří navštěvovali maturitní obory. Jednalo se především o 

zedníky, prodavačky, kuchaře (kuchařky), kadeřnice, cukráře, tesaře, klempíře, 

obráběče kovŧ, dále pak o maturitní obory chemické či ekonomické. 

Dle Úlovcové, Bubíkové, Viceníkové a Hyťhy (2006: 18 - 20) je první ročník 

určující pro odchod ze středního vzdělávání. U dotazovaných uchazečŧ v okrese Ústí 

nad Labem však bylo také velké mnoţství těch, kteří opustili studium ve druhém 

ročníku, přičemţ ani třetí ročník nebyl z hlediska předčasných odchodŧ zanedbatelný. 

 

7.5.1 Příčiny související s rodinou, rodiči a rodinným zázemím 

 

Příčinou předčasného odchodu ze středního vzdělávání je nestimulující rodinné 

zázemí a vliv sociokulturního prostředí. Často se jedná o lidi z romských rodin, kde 

prioritou není vzdělání a vládne přesvědčení, ţe vzdělání není v ţivotě potřeba. Dle 

Říčana (1998: 109) je škola Romy chápána „jako bílá, víceméně represivní instituce. 

Romové k ní mají a priori nedůvěru, a ta se přenáší na dítě.“  Rodiče pak nepředstavují 

pro dítě kladný vzor, často se mu dostatečně nevěnují a nevedou ho k učení. 

Pracovnice Úřadu práce v Ústí nad Labem uvedla, ţe lidé se základním vzděláním 

nejsou vedeni k povinnostem, ani k tomu, aby se učili. Protipólem jsou bohatí rodiče, 

kteří nemají na dítě čas nebo na něho mají naopak nadměrné poţadavky, které není 

schopno splnit. Stává se, ţe ho přeceňují a tlačí do náročného oboru, ke kterému dítě 

nemá vlohy či o něj nejeví zájem. Festová (2006) uvádí, ţe lidé ze špatného rodinného 

zázemí mají tendence k předčasným odchodŧm ze vzdělávání a naopak osoby z dobrého 
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rodinného zázemí mají tendenci vrátit se zpět do školy a vzdělání úspěšně dokončit. 

Také zástupkyně Pedagogicko psychologické poradny uvedla, ţe u volby další 

vzdělávací dráhy jsou rodiče velmi silným faktorem. 

Další příčinou, kterou oslovení uchazeči uváděli, byl nedostatek finančních 

prostředků v rodině, který mohl být zpŧsobený například rozchodem rodičŧ, úmrtím 

člena rodiny, narozením dítěte či dluhy. 

 

7.5.2 Příčiny související s individuálními charakteristikami jedinců 

 

Příčinou nepokračování ve studiu je dle dotázaných odborníkŧ nízká či ţádná 

motivace k učení, nedostatečné studijní návyky a nevypěstovaná povinnost 

související s kaţdodenním docházením do školy, coţ zpŧsobuje záškoláctví a špatný 

prospěch. U dívek pak mŧţe být dŧvodem těhotenství, které je více typické u dívek 

romského pŧvodu. Dŧvodem k předčasnému odchodu ze středního vzdělávání mŧţe být 

také bouřlivý průběh adolescence, který souvisí s poruchami chování, zneuţíváním 

návykových látek, kriminalitou, poruchou příjmu potravy, prvními láskami, 

zájmem o jiné věci neţ je škola atp. 

Nízká úroveň motivace mŧţe být spojována také s nízkou schopností či 

neochotou překonávat překáţky a zvýšit úsilí v případě studijních problémů. 

Kázeňské problémy jsou typičtější u těch, kteří navštěvovali střední odborné školy 

s obory bez maturity. Záškoláctví mŧţe být zpŧsobeno nezájmem o studovaný obor, 

nízkou motivací, strachem ze zkoušení či snahou vyhnout se konkrétním stresových 

situacím ve škole (Úlovcová, Bubíková, Viceníková, Hyťha 2006: 32). 

Příčinou jsou také konflikty s autoritou, často to bývá jeden či více učitelŧ. 

Tyto osoby nechtějí či nejsou zvyklé překonávat překáţky a vzniklé problémy řešit. Coţ 

vyplývá z odpovědí oslovených uchazečŧ. Názorový rozpor s učitelem byl v některých 

případech jednou z příčin předčasného odchodu ze střední školy. 

Další příčinou, která poukazuje na nedostatek studijní motivace či nevypěstování 

povinnosti související s kaţdodenním učením, je nezvládnutí přechodu ze základní na 

střední školu. „Oni se prostě nechtějí učit, sami říkají, ţe na to nemají, ţe jsou hloupí.“ 

(pracovnice Úřadu práce v Ústí nad Labem). Dŧvodem zde však mŧţe být také 

nezvládnutí učiva zapříčiněné poruchou učení váţnějšího stupně, kdy si ţák vybere 

obor, který klade zvýšené nároky například na psaní, verbální logiku, pravopis či 

numerické dovednosti (Úlovcová, Bubíková, Viceníková, Hyťha 2006: 27 - 28). Také 
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oslovení uchazeči ve větší míře zdŧvodňovali předčasné ukončení střední školy 

nezvládnutím učiva, v některých případech nezvládnutím jednoho předmětu. 

Významnou skupinou, která má nevypěstovanou schopnost se učit, jsou 

Romové. Nejenţe často trpí specifickými poruchami učení, ale také nejsou zvyklí 

komunikovat s dospělým „gádţem“, nejsou samostatní a zvyklí se zeptat na věci, 

kterým nerozumí. Často mají problém řešit úkoly a individuálně pracovat. Jejich 

neúspěch je moţné vysvětlit v souvislosti s teorií rezistence neboli odporem ke 

vzdělávání. Rodiče si na svých dětech cení jiné znalosti, dovednosti a postoje neţ je 

vzdělávání na středních či vysokých školách. (Říčan 1998: 111 - 112). 

Častým jevem předčasného odchodu ze střední školy bývá nezájem studenta o 

obor, který studuje, nereálná představa o tom, co obor konkrétně obnáší a jaké 

poţadavky jsou na ţáky kladeny. Na vině je tedy jeho prvotní volba, často ovlivněná 

rodinou či vrstevníky, neţ samotným jedincem, dále pak nedostatečným pŧsobením 

výchovného poradce na základní škole. V prŧběhu studia mŧţe dojít také ke změně 

preferencí ţáka. Někdy se stává, ţe obor, který si jedinec vybral, nepředstavoval 

dobrovolnou volbu, protoţe si vzhledem ke svým studijním výsledkŧm na základní 

škole nemohl vybírat obory prestiţní či takové, které by ho bavily, coţ mohlo zpŧsobit, 

ţe jiţ od začátku studia přistupoval k učení s nechutí a nezájmem a výsledkem bylo 

předčasné ukončení střední školy. Větší část uchazečŧ o zaměstnání na ÚP v ÚL 

přiznává, ţe je studium nebavilo a nebyli ochotní se učit. 

Dalšími příčinami předčasného odchodu, které souvisí převáţně se samotným 

jedincem a které oslovení uchazeči uváděli, mohou být dlouhodobě špatný zdravotní 

stav či váţný úraz během studia, problémy s vrstevníky, šikana, dojíţdění, 

partnerské a vztahové problémy, nedostatek finančních prostředků, stěhování do 

jiného města, těhotenství a preference pracovního zapojení na trh práce (snaha si 

vydělávat před vzděláváním). 

Festová (2006) uvádí, ţe lidé se základním vzděláním si bohuţel neuvědomují 

závaţnost svého rozhodnutí a jeho dopady. A to zejména mladí lidé v dnešní době. 

 

7.5.3 Příčiny související se školou a vzdělávacím systémem 

 

Je zřejmé, ţe většina oslovených odborníkŧ kopíruje představy společnosti a uţ 

se příliš nezamýšlí nad jinými příčinami jako je například problém ve výchovném 

poradenství na školách a nedostatečné informovanosti studenta o školách a 
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oborech. To ho pak mŧţe vést k nevhodné volbě, která mŧţe zpŧsobit předčasný 

odchod ze střední školy - zjistí, ţe o obor, který si vybral, nemá zájem nebo přecenil své 

schopnosti a dispozice daný obor studovat. Nedostatky ve vzdělávacím systému je tedy 

třeba připustit a to především v souvislosti s výchovným poradenstvím a volbou 

povolání. „Jde o osobnost výchovného poradce, ale nelze určitého člověka v pracovní 

pozici nastartovat zvenku, to musí chtít kaţdý sám, kaţdý sám si určuje míru nadšení a 

angaţovanosti.“ Zástupkyně pedagogicko psychologické poradny však k tomu také 

dodala, ţe v dnešní době mají výchovní poradci na školách velké mnoţství úkolŧ a malý 

prostor pro svoji práci výchovného poradce.
44

  

Mezi ohroţené skupiny ţáků patří dle Úlovcové, Bubíkové, Viceníkové a 

Hyťhy (2006: 27 - 28) především jedinci s vývojovou poruchou učení, s nízkým 

socioekonomickým statusem rodiny a pocházející z minoritní etnické skupiny. U 

těchto ţákŧ je třeba respektovat jejich individuální potřeby. K tomu je zapotřebí mít 

kompetentní a angaţované učitele a přizpŧsobit realizaci výuky a systém hodnocení. 

Současné hodnocení ţáka vychází z porovnávání s ostatními, coţ mŧţe vést 

k nepříjemným pocitŧm a ztrátě motivace k učení, v horším případě k odsunutí 

neúspěšných dětí na okraj. Tento přístup je implementován jiţ na základní škole. Je 

třeba si uvědomit, ţe postoj ţáků k učení se rozvíjí především v první fázi vzdělávání, 

tedy na základních školách. 

Problémy s vyučujícími nemusí nutně souviset pouze se samotným jedincem a 

jeho nerespektování autority či překonávání překáţek, ale také se způsobem výuky 

učitele na střední škole. To se mŧţe projevit v nezvládnutí jednoho či více předmětŧ ze 

strany studenta, v horším případě v předčasný odchod ze školy. 

 

7.6 Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním 
 

Dŧsledky dlouhodobé nezaměstnanosti mají negativní dopady na společnost, 

ekonomiku, jedince a jeho rodinu. Zpŧsobují ztráty v ekonomice jako celku – rostou 

výdaje státního rozpočtu na sociální dávky a sluţby, tím narŧstá jeho deficit, je niţší 

kupní síla i DPH, coţ mŧţe vést ke zvyšující se sociální tenzi mezi zaměstnanými a 

nezaměstnanými. Propad ţivotní úrovně jedince a jeho rodiny zpŧsobuje sociální i 

                                                 
44

 Výchovný poradce řeší nejen volbu povolání, ale také výchovné problémy, věnuje se prevenci, sleduje 

děti se specifickými poruchami učení, vypracovává individuální vzdělávací plány, řídí činnosti učitelŧ, 

věnuje se talentovaným ţákŧm, spolupracuje s rodiči, učiteli a ostatními institucemi, například s úřady 

práce (výchovný poradce 2006). 
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psychologické důsledky, jedinec má niţší sebedŧvěru, sebeúctu, ztrácí sociální 

kontakty, pracovní návyky, kvalifikaci a motivaci. Dlouhodobá nezaměstnanost jednoho 

či obou rodičŧ má vliv na výchovnou funkci a předávání hodnot, norem, kultury a 

zpŧsobŧ chování. V rámci třídní stratifikace se rodina s nezaměstnanými členy dostává 

na niţší pozice a ztrácí sociální status. Vliv na společnost má dlouhodobá ztráta 

zaměstnání v nárŧstu trestné činnosti, závislostí (především alkoholismu a gamblerství), 

prostituce apod. (Kuchař 2007, Broţová 2003, Mareš 1998). Zástupkyně Hospodářské 

komory upozornila na nelegální zaměstnávání zejména osob s nízkou kvalifikací. 

Zaměstnavatelé dávají přednost zaměstnávání kvalifikovaných a podle nich 

spolehlivých pracovníkŧ nebo zaměstnávání „na černo“ u profesí, u kterých je vysoká 

fluktuace. 

 

7.7 Kvalitativní vyhodnocení závaţnosti jednotlivých příčin 
 

V této podkapitole se zabývám vyhodnocením závaţnosti příčin, které souvisí 

s ukončením studia pouhým základním stupněm a s dŧvody předčasných odchodŧ ze 

středního vzdělávání. Vycházím z uskutečněné metody Delphi, tedy z názorŧ 

oslovených odborníkŧ na dané téma. Pro komparaci jejich pohledŧ pouţiji výsledky 

z rozhovorŧ s uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce v Ústí nad Labem. Vyhodnocení 

příčin dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním na Ústecku budu 

rozebírat v podkapitole č. 9.1. 

 

7.7.1 Příčiny ukončení vzdělání základním stupněm 

 

Oslovení respondenti měli za úkol vyjádřit se k dŧvodŧm, proč se někteří lidé 

rozhodují ukončit své vzdělání základním stupněm a nepokračují v dalším vzdělávání 

na střední škole. Příčiny, které jmenovali a následně ohodnotili dle instrukcí
45

, jsou 

uvedeny v tabulce č. 15. 

Tabulka č. 15 - Příčiny ukončení studia základní škole a jejich vyhodnocení 

PŘÍČINY UKONČENÍ STUDIA 

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Průměr Modus Medián 

Rodinné zázemí, vliv rodiny, která 

nemotivuje své členy ke vzdělávání, 

rodiče jako nevhodný vzor 
1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1,38 1,00 1,00 

Nedostatek finančních 

prostředků v rodině 
 4      5   5  6 5,00 5,00 5,00 

                                                 
45

 Respondenti měli zadáno vybrat tři nejdŧleţitější a tři odvozené či-li nejméně závaţné problémy a 

zároveň je bodově ohodnotit od 1 do 6, přičemţ číslo 1 znamenalo vţdy nejzávaţnější problém a číslo 6 

ten nejméně závaţný. 
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Upřednostnění pracovního 

zapojení na trhu práce a snaha si 

vydělávat před vzděláváním (vidina 

peněz) 

  2 2  4   5 4   4 3,50 4,00 4,00 

Vyuţívání nelegálního 

zaměstnávání ze strany jedincŧ i 
firem 

  4   5 3 3  3  5 5 4,00 5,00 4,00 

Mzdové ohodnocení profesí. Lidé 

s vysokoškolským titulem, např. ze 

sociální oblasti či školství mají 
menší výdělky neţ někteří 

manuálně pracující lidé. To je pak 

netlačí se vzdělávat. 

5 6   4  5 6 4     5,00 5,00 5,00 

Demotivující systém sociálních 

dávek, který nenutí jedince se 

vzdělávat 
2 5 5 3  2 2 2 1 2 2 3 1 2,50 2,00 2,00 

Těhotenství a péče o dítě    4       4 4  4,00 4,00 4,00 

Trestná činnost, kriminalita 3   5 2    3 5   2 3,33 3,00 3,00 

Nezodpovědnost jedince a jeho 
okolí 

4 3 1  3 3 4  6 6 3 2  3,50 3,00 3,00 

Šikana na základní škole, neshody 

se spoluţáky 
    5   4   6   5,00 

Nezjiš-

těno 
5,00 

Nedostatečně nastavený systém 

vzdělávání (nekompetentní a 

nemotivující učitelé, nezáţivný 

zpŧsob výuky, nepřizpŧsobování 
výuky ţákŧm se specifickými 

poruchami učení či ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí) 

6 2 6 6 6 6 6     6  5,50 6,00 6,00 

Zdroj: odpovědi respondentŧ, kteří spolupracovali na metodě Delphi 

 

Mezi nejzávaţnější důvody ukončení vzdělání povinnou školní docházkou 

patří dle oslovených odborníkŧ téměř jednoznačně nemotivující rodinné prostředí, ke 

kterému se vyjádřili všichni respondenti. V dalších názorech na závaţnost jednotlivých 

příčin jiţ nebyli tak jednotní. Druhou nejzávaţnější příčinou je podle většiny z nich 

demotivující systém sociálních dávek, který nenutí jedince se dále vzdělávat. O tom, 

zda systém dávek státní sociální podpory a hmotné nouze mŧţe mít tak výrazný vliv na 

rozhodování jedince se dále vzdělávat či nikoliv lze však polemizovat. Mladý člověk, 

který se eviduje na úřad práce, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, protoţe je 

podmíněná odpracováním 12ti měsícŧ za poslední tři roky. Ostatní sociální dávky mu 

jsou vypočítány dle ţivotního minima jeho rodiny. Na třetím místě se dle respondentŧ 

umístila problematika kriminální činnosti. 

Mezi nejméně závaţnou příčinu z výše jmenovaných patří dle respondentŧ 

především nedostatečně nastavený systém vzdělávání. Více neţ polovina oslovených 

odborníkŧ ho v okrese Ústí nad Labem nevnímá jako příčinu nepokračování osob se 

základním vzděláním v dalším studiu na střední škole. Dŧvodem však mŧţe být 

poměrně vysoká účast pedagogŧ a zástupcŧ základních a středních škol v realizované 

metodě či přenášení odpovědnosti pouze na rodinu a její vliv na dítě. Mezi další méně 

závaţné příčiny patří nízké mzdové ohodnocení některých vysokoškolských profesí, 
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které pak netlačí jedince se vzdělávat. Následujícími méně závaţnými dŧvody jsou dle 

respondentŧ šikana a neshody se spolužáky a nedostatek finančních prostředků 

v rodině. Všechny tři poslední příčiny ukončení studia povinnou školní docházkou měly 

v konečném součtu stejný prŧměr i medián. 

Z výsledku metody Delphi v souvislosti s příčinami nepokračování lidí po 

základní škole v dalším studiu na střední škole vyplývá, ţe velký vliv mají 

vzdělanostní aspirace rodičů a zpŧsob výchovy v rodině. Také se zde projevuje 

koncept kultury bídy (viz teorie sociální exkluze v kapitole č. 4.7), který souvisí 

s adaptací na rodinnou situaci. 

V porovnání výsledkŧ s oslovenými uchazeči o zaměstnání, se kterými byl 

proveden polostrukturovaný rozhovor je zřejmé, ţe ţádný z nich si neuvědomuje či 

nepřipouští vliv rodiny na jejich dosaţené vzdělání. Sami však uváděli, ţe dŧvodem, 

proč nešli studovat na střední školu, byl jejich nezájem o studium či vědomí, ţe nejsou 

dost chytří, aby se dále vzdělávali. V těchto případech je moţné připustit vliv rodiny a 

nízké vzdělanostní aspirace rodičŧ, které předávali dál svým dětem. Zároveň je třeba 

zamyslet se nad příčinami, které vedou tyto osoby k nízkému sebevědomí a pocitu 

ztráty dŧvěry v sama sebe, v moţnost něco dokázat. Jak jiţ bylo uvedeno 

v předcházejících kapitolách, základní škola představuje pro ţáky dŧleţitý faktor, který 

utváří názory a postoje na jejich další vzdělávání. Z těchto dŧvodŧ je vhodné zabývat se 

také rolí vzdělávacího systému. 

 

7.7.2 Příčiny předčasného ukončení vzdělání na střední škole 

 

Příčiny předčasného ukončení středního vzdělání a jejich vyhodnocení dle 

oslovených respondentŧ jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 16 - Příčiny předčasného ukončení studia na střední škole a jejich vyhodnocení 
PŘÍČINY PŘEDČASNÉHO 

UKONČENÍ STUDIA NA 

STŘEDNÍ ŠKOLE 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Průměr Modus Medián 

Rodinné zázemí, vliv rodiny, která 

nemotivuje své členy ke vzdělávání 
3 1 2 1   3   3 1 3  2,13 3,00 2,50 

Nedostatek finančních 

prostředků v rodině (někdy 

zpŧsobené vysokými nároky ţákŧ a 
studentŧ) 

 4  2         5 3,67 
Nezjiš-

těno 
4,00 

Upřednostnění pracovního 

zapojení na trhu práce a snaha si 

vydělávat před vzděláváním 
2  3 3  4 4  5     3,50 3,00 3,50 

Vyuţívání nelegálního 

zaměstnávání ze strany jedincŧ i 
firem 

 5    5  2 6  5   4,60 5,00 5,00 
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Mzdové ohodnocení profesí. Lidé 
s vysokoškolským titulem, např. ze 

sociální oblasti či školství mají 

menší výdělky neţ někteří 
manuálně pracující lidé. To je pak 

netlačí se vzdělávat. 

 6           6 6,00 6,00 6,00 

Příčiny související s dospíváním a 

adolescencí a jejich rizikové 

projevy (zneuţívání návykových 
látek, partnerské problémy a 

zklamání z lásky, frajeřina, vliv 

party a kamarádŧ, nezájem o 
cokoliv) 

    2 2 5   4 2  1 2,67 2,00 2,00 

Těhotenství a péče o dítě        5      5,00 
Nezjiš-

těno 
5,00 

Šikana, neshody se spoluţáky     6      6   6,00 6,00 6,00 

Rodinné problémy (konflikty 
rodičŧ, úmrtí člena rodiny) 

6         5  5  5,33 5,00 5,00 

Nezájem a nechuť se vzdělávat   4  3 1  1 1 1  1 2 1,75 1,00 1,00 

Dlouhodobé zdravotní problémy 

či váţný úraz 
           4  4,00 

Nezjiš-

těno 
4,00 

Trestná činnost, kriminalita         4   6  5,00 
Nezjiš-

těno 
5,00 

Nezodpovědnost jedince a jeho 
okolí 

  1     6  6    4,33 6,00 6,00 

Nedostatečně nastavený systém 

vzdělávání (nekompetentní a 

nemotivující učitelé, nemotivující 
zpŧsob výuky, nepřizpŧsobování 

výuky ţákŧm se specifickými 

poruchami učení či ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí) 

 2  4  6     4  4 4,00 4,00 4,00 

Nevhodně zvolený studijní obor 1 3  5 1  2 3    2  2,43 1,00 2,00 

Nezvládnutí učiva 4  6  4 3 1 4   3  3 3,50 4,00 3,50 

Kázeňské problémy, konflikty 

s autoritami (učiteli, rodiči) 
      6  2 2    3,33 2,00 2,00 

Opakovaná a dlouhodobá 

absence ve škole, záškoláctví 
5  5 6 5    3     4,80 5,00 5,00 

Zdroj: odpovědi respondentŧ, kteří spolupracovali na metodě Delphi 

Jako nejzávaţnější příčinu z výše uvedených přiřadili respondenti nezájmu a 

nechuti jedince se vzdělávat. S tím mŧţe souviset nestimulující rodinné zázemí, ve 

kterém rodiče nenutí své členy se dále učit. Jejich nezájem se vzdělávat však mŧţe 

souviset také s jinými problémy, ať uţ je to nepřizpŧsobení výuky ţákŧm či osobní 

charakteristiky jedincŧ, je třeba se nad nimi zamyslet a klást si otázky, proč se neradi 

učí a čím je jejich nechuť se vzdělávat zapříčiněná. Do skupiny nejzávaţnějších příčin 

patří dle odborníkŧ také nevhodně zvolený studijní obor, kdy jedinec během studia 

zjistí, ţe vybraný obor ho nebaví a nemá k němu ţádný vztah, nebo si uvědomí, ţe 

přecenil své moţnosti a učivo nezvládá. Na základě dalších výsledkŧ je zřejmé, ţe 

předčasné ukončení střední školy ve spojitosti s nevhodně zvoleným oborem nepřisuzují 

odborníci ve velké míře nedostatečnému pŧsobení výchovných poradcŧ nebo 

nespolupráci škol se sociálními partnery (jako je firma či úřad práce), ale vinu vidí spíše 

v rodině a jejím výchovném pŧsobení. 
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U méně závaţných příčin se projevila názorová rozdílnost respondentŧ. 

V několika případech se k jednotlivým uvedeným dŧvodŧm předčasného ukončení 

středního vzdělání vyjádřili pouze dva oslovení respondenti. Z tohoto dŧvodu uvedu 

pouze ty příčiny, u kterých byl zaznamenán větší počet odpovědí a shod. Jedná se o 

využívání nelegálního zaměstnávání ze strany jedinců i firem, které dle odborníkŧ 

nemá příliš velký vliv na předčasné ukončení středního vzdělání, dále se jedná o 

opakovanou a dlouhodobou absenci ve škole či záškoláctví a rodinné problémy jako 

například konflikty rodičŧ či úmrtí člena rodiny. 

Z výsledku metody Delphi je patrné, ţe u předčasných odchodŧ ze středních škol 

se výrazně projevuje teorie vzdělanostních aspirací jako faktor, který nejvíce 

ovlivňuje ţáky v budoucím studiu a jejich motivaci se vzdělávat. 

Oslovení uchazeči na ÚP v ÚL potvrdili názor expertŧ a jako dŧvod 

předčasného ukončení studia na střední škole ve velké míře uváděli, ţe je škola 

nebavila, nechtěli se učit a neměli zájem se dále vzdělávat. Vliv na ně mohlo mít 

nestimulující rodinné zázemí, které si však ţádný z uchazečŧ nepřipouštěl. Nezájem o 

studium mŧţe souviset také s nevhodně zvoleným oborem, ale tato odpověď se nikde 

přímo nevyskytla. Spíše přiznávali, ţe učení nezvládali, ţe jsou „hloupí“. Zároveň však 

někteří uváděli, ţe příčinou ukončení vzdělání byla častá absence ve škole, která 

souvisela s konflikty s učiteli či nezvládnutím učiva. Dalším dŧvodem, který uchazeči 

přisoudili svému předčasnému odchodu ze střední školy, byly rodinné problémy, 

v některých případech úmrtí člena rodiny. Z výsledkŧ metody je zřejmé, ţe velká část 

odborníkŧ nahlíţela na problémy předčasných odchodŧ spíše na základě svého pohledu, 

aniţ by se zamyslela nad problémy studentŧ. Například problémy v rodině představují 

především pro Romy velkou psychickou zátěţ, rodina pro ně vyjadřuje pospolitost a 

vzájemné pouto a v případě problémŧ jdou ostatní aspekty stranou. Sami Romové 

přiznávají, ţe rodina a děti jsou pro ně v ţivotě nejdŧleţitější.
46

 

 

 

SHRNUTÍ KAPITOLY č. 7 

Analýza příčin dlouhodobé nezaměstnanosti osob  

se základním vzděláním 
 

 Největší počet dlouhodobě nezaměstnaných tvoří v okrese Ústí nad Labem osoby se 

                                                 
46

 Dle Navrátila (2003: 120 – 122) je rodina, děti a souţití v pospolitosti pro Romy nejdŧleţitější, 

k tomuto výroku se vyjádřilo 44 % respondentŧ. 
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základním vzděláním. 

 V souvislosti se zvyšováním absolutního počtu nezaměstnaných jsou v důsledku 

celosvětové hospodářské recese lidé se základním vzděláním tlačeni do dlouhodobé 

nezaměstnanosti. 

 Ústecký kraj má největší počet osob romské národnosti žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách. 

 Okres Ústí nad Labem má definovaných šest sociálně vyloučených lokalit. 

 Celkový podíl Romů v okrese Ústí nad Labem je více neţ 10 %. Dle odhadů je na 

Úřadu práce v Ústí nad Labem nezaměstnáno 30 % Romů z celkového počtu 

uchazečů. Z toho v podílu nezaměstnaných se základním vzděláním tvoří Romové asi 

45 %. 

 Příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním jsou navzájem 

propojené a ovlivnitelné. Jedná se o příčiny související s rodinou, rodiči a rodinným 

zázemím, s individuálními charakteristikami jedinců, se školou a vzdělávacím 

systémem, se situací na trhu práce a se sociálním systémem. 

 Mezi nejčastější důvody, proč lidé nepokračovali po základní škole ve studiu na 

střední patří dle odborníků nemotivující rodinné zázemí, demotivující systém 

sociálních dávek a problematika kriminální činnosti. Naproti tomu uchazeči se spíše 

zmiňovali o svých charakteristikách jako je nezájem o studium či vědomí, že nejsou 

dost chytří, coţ můţe souviset s nízkým sebevědomím či nedostatečnou vůlí překonávat 

překáţky. 

 Hlavními příčinami předčasného odchodu ze středního vzdělávání jsou dle odborníků 

nechuť jedince se vzdělávat, nestimulující rodinné zázemí či nevhodně zvolený 

studijní obor. Ţádný z oslovených uchazečů si neuvědomuje či nepřipouští vliv rodiny. 

Spíše uváděli rodinné problémy, častou absenci, která v některých případech souvisela 

s nezájmem o studium či nezvládáním učiva. 
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8. Analýza poskytovaných sluţeb nezaměstnaným se 

základním vzděláním 
 

U analýzy poskytovaných sluţeb je třeba upozornit, ţe téměř ţádné sluţby nejsou 

přímo zacílené na nezaměstnané se základním vzděláním a také se příliš neodlišují od 

těch, které jsou poskytovány v Ústí nad Labem či jiných okresech a krajích. Nicméně 

z předchozích kapitol je zřejmé, ţe právě nízkokvalifikovaní lidé jsou ztrátou 

zaměstnání ohroţeni nejvíce. 

Analýza sluţeb je pokračováním příčin dlouhodobé nezaměstnanosti osob se 

základním vzděláním. Jejím cílem je tedy reflektovat současné sluţby, které jsou těmto 

jedincŧm (ne)poskytovány. 

 

8.1 Sociální systém 
 

Sociální problémy po roce 1989 se v České republice staly novým fenoménem, se 

kterým bylo třeba se vyrovnat. Objevily se nové termíny jako nezaměstnanost, bída či 

sociální vyloučení. Jednou ze zásad sociálního státu je zajistit záchrannou sociální síť, 

tedy soubor všech legislativních norem, kterými stát garantuje minimální úroveň 

pomoci. A to v případech, kdy rodina, poté příbuzní a známí nejsou schopni zajistit 

základní ţivotní jistoty svých členŧ. Její podstatou je zachytit občany v případě 

nezaměstnanosti, nízkých příjmŧ v rodině či vysokých nákladŧ na bydlení a zajistit jim 

ţivotní minimum. Také stanovuje minimální výši pracovního příjmu čili minimální 

mzdu (Krebs 1997: 128 - 132). 

Současné celorepublikové řešení dlouhodobé nezaměstnanosti spočívá 

především ve změnách zákona č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu a 

zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Vedle těchto změn je v České 

republice uplatňován také zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisŧ, který stanovuje dávky státní sociální podpory, do nichţ patří 

příspěvek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, dávky 

pěstounské péče, porodné a pohřebné. 

Zákon č. 110/2006 Sb. stanovuje existenční minimum v částce 2 020 Kč a 

ţivotní minimum ve výši 3 126 Kč na jednotlivce. Obě částky zajišťují minimální 

hranice peněţních příjmŧ a jsou základem, od kterého se odvíjí další dávky jako 

například v současné době diskutovaný příspěvek na ţivobytí. Jeho cílem je 

zaktivizovat osoby nezaměstnané déle neţ 6 měsícŧ. Je poskytován těm, kteří se snaţí 
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zvyšovat vlastní příjem prací v rámci vykonávání veřejné či dobrovolnické sluţby (20 či 

30 hodin/měsíc). V případě dvacetihodinové práce mají osoby nárok na zvýšení částky 

z existenčního minima na 2 930 Kč, v případě třicetihodinové práce na 3 420 Kč. Pokud 

veřejnou sluţbu nevykonávají, jsou odkázáni na existenční minimum. Nevýhodou je 

ovšem nedostatek míst pro všechny zájemce o veřejnou sluţbu a absence evidence 

volných míst veřejné sluţby v Ústí nad Labem. V okrese chybí koordinátor veřejné 

sluţby, který by spolupracoval s úřadem práce a příslušnými organizacemi a obcemi. 

Dalšími dávkami hmotné nouze, které řeší situaci nedostatku příjmu, jsou doplatek na 

bydlení a mimořádná okamţitá pomoc. Doplatek na bydlení slouţí na uhrazení 

nákladŧ na bydlení a jedinec o něj mŧţe poţádat v případě, kdy má přiznaný příspěvek 

na bydlení. Mimořádná okamţitá pomoc je poskytována jednorázově a to v situacích, 

jeţ je nutno neodkladně řešit. Mohou slouţit například na zaplacení pomŧcek pro děti 

do školy, na školy v přírodě či jiné mimoškolní činnosti a jejich cílem je předcházet 

zanedbávání dítěte a přispívat ke kvalitně strávenému volnému času. 

Současný sociální systém v souvislosti s přijetím nového zákona o hmotné nouzi 

velmi zpřísňuje podmínky pro nárok na sociální dávky. Výhodou je sníţení nákladů a 

nevýhodou moţné propadnutí osob sociální sítí a jejich následné sociální vyloučení. 

Dalším problémem fungování záchranných sociálních sítí je neznalost dávek a 

nedostatek informací. Jedince mŧţe od moţnosti poţádat o sociální dávku odrazovat 

přílišná administrace a zpŧsob vyplňování ţádostí či pocit poníţenosti a nedŧvěra 

v systém. Někteří lidé nevěří, ţe na dávky mají nárok a proto, z jiţ zmíněných dŧvodŧ, 

o ně neţádají. V současné době, v souvislosti se změnou zákona o ţivotním a 

existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi a ve spojitosti s přílivem 

nezaměstnaných, kteří byli propuštěni v dŧsledku hospodářské recese, se projevuje 

neznalost sociálního systému. Lidé nevědí, na jaké dávky mají nárok, v některých 

případech nevědí, o jaké dávky mohou vŧbec ţádat. Protipólem je perfektní znalost 

systému státní sociální podpory a dávek hmotné nouze a následné parazitování na 

nich. Často se pak tato závislost na sociálních dávkách stává celoţivotním zpŧsobem 

ţivota, který rodiče předávají na své děti. Tento zpŧsob ţivota nazýváme kulturou bídy. 

„Tito lidé jsou nenároční. Mají jiné standardy co se týká bydlení a kulturního vyţití […] 

Kdyţ to srovnám se sociálním zázemím nás pracujících, tak to jejich je na špatné 

úrovni. Tito lidé bydlí v pronajatých bytech a to je drahé. Proto je jejich cílem zaplatit a 

bydlet. Zbytek pak utratí podle svých libůstek. Pro ně je důleţité mít na jídlo, 

samozřejmě na cigarety a alkohol.“ (pracovnice ÚP v ÚL). 
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Současný institut minimální mzdy je ve výši 8 000 Kč hrubého, coţ činí asi 48 

Kč za hodinu. Jeho základní právní úprava je stanovena zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisŧ, jeho výše a podmínky pro poskytování 

jsou popsané v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Cílem minimální 

mzdy je ochrana zaměstnaných a zajištění adekvátního a minimálního příjmu za 

odvedenou práci. Někteří odborníci (Mareš 1998, Sirovátka 1997) však upozorňují na 

malý rozdíl mezi výší minimální mzdy a sociálních dávek, který mŧţe vést k pasti 

nezaměstnanosti. Vedle minimální mzdy existují ještě mzdové tarify, které se odvíjejí 

od kvalifikace jedince a náročnosti práce, kterou vykonává. Osoby se základním 

vzděláním však mají nárok pouze na nejniţší mzdy. Důsledkem pak můţe být 

nelegální zaměstnávání, u něhoţ zaměstnavatelé neplatí daně a odvody na sociální a 

zdravotní pojištění a jedinci obdrţí dvojí výdělky – za práci a sociální dávky. Nelegální 

zaměstnávání tak zvýší jejich příjem a postavení ve společnosti, tím zabrání jejich 

propadnutí sociální sítí a sníţení ţivotní úrovně. „Časté je to zejména u těchto 

pomocných prací, kde ta fluktuace je tak vysoká, ţe zaměstnat někoho, u koho ani 

pořádně nevíte, kde bydlí, jestli přijde druhý den do práce a s takovouhle zátěţí sociální 

a zdravotní je docela komplikované. Je to pro ně nejen sloţitější, ale hlavně draţší.“ 

(pracovnice Hospodářské komory). 

Změny v sociální oblasti jsou spojovány s datem 28. a 29. 5. 2010, kdy proběhly 

volby do parlamentu a jejímţ výsledkem bylo vítězství pravicových stran a vytvoření 

pravicové koalice. Dle tiskové zprávy MPSV ze dne 21. 10. 2010 směřuje připravovaná 

reforma sociální sítě „k nastavení jednoduššího a přehlednějšího systému vyplácení 

sociálních dávek, který mj. usnadní administrativní procesy jak na straně příjemce, tak i 

na straně státu, a umoţní snadnější kontrolu vyplácených státních prostředků. MPSV 

nehodlá sniţovat úroveň sociálních podpor, plánuje ale účinně kontrolovat a postihovat 

jejich případné zneuţívání.“ Současné plánované změny však směřují ke zpřísnění 

podmínek na vyplácení sociálních dávek. Například porodné bude vyplácené pouze na 

první dítě a rodině, ve které její příjem nepřesahuje 2,4 násobku ţivotního minima. Dále 

se uvažuje o zrušení některých sociálních dávek, jedná se například o sociální 

příplatek. Změny v sociální oblasti je třeba v nejbliţší době očekávat, jejich dŧsledky 

pak budou patrné v následujících letech. Zásadní organizační a systémovou změnu 

představuje návrh MPSV, který se chystá soustředit výplatu veškerých sociálních dávek 

do jednoho místa. Jejich vyplácení by bylo v kompetenci úřadŧ práce. 
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8.2 Systém aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti 
 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti s aktualizací od 1. 1. 2009 mění 

podpůrčí dobu, která je ze 6 měsícŧ zkrácena na 5 měsícŧ
47

 a mění se také výše 

podpory v nezaměstnanosti. První dva měsíce je uchazečŧm vypláceno 65 % 

prŧměrného čistého měsíčního výdělku za poslední kalendářní čtvrtletí, další dva 

měsíce 50 % a zbývající 45 %. Nejvýše však do 0,58násobku prŧměrné mzdy 

v národním hospodářství za první aţ třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího 

kalendářnímu roku, ve kterém byla podaná ţádost o podporu v nezaměstnanosti (Zákon 

o zaměstnanosti). Nyní maximálně do výše 13 280 Kč. Osoby dlouhodobě evidované 

nemají na podporu v nezaměstnanosti jiţ nárok (jejich evidence je delší neţ podpŧrčí 

období). 

Dále upravuje v § 33 skupiny lidí, jimţ je třeba věnovat zvýšenou péči. Osoby se 

základním vzděláním v něm zahrnuty nejsou, ale dlouhodobě evidovaní ano. Evidovaní 

déle neţ 5 měsícŧ mají povinnost podepsat individuální akční plán, jehoţ cílem je 

zvýšení moţnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Tato myšlenka 

individuální práce s uchazeči o zaměstnání však často postrádá další nařízení spojená 

s poradenstvím na úřadech práce. 

V § 104 a § 105 definuje tento zákon nástroje a opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti. Patří mezi ně rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné 

práce, společensky účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování, příspěvek při 

přechodu na nový podnikatelský program, poradenství, podpora zaměstnávání osob se 

zdravotním postiţením a cílené programy k řešení zaměstnanosti. 

MPSV je zastřešujícím orgánem v politice zaměstnanosti, který vydává 

normativní instrukce, nařízení, upozornění a metodické pokyny, upravuje a novelizuje 

zákon o zaměstnanosti a vychází z hlavních směrŧ evropské strategie zaměstnanosti. Na 

lokální úrovni však jeho vliv slábne. Úřady práce jsou povinni respektovat a řídit se 

platnými zákony a normami, jsou plně závislé na zdrojích určených pro politiku 

zaměstnanosti, nicméně činnost kaţdého úřadu práce je jiná v souvislosti s vnitřními 

nařízeními úřadu. Úřady práce jsou samostatnými právními subjekty, kaţdý má jinou 

organizační strukturu, jinak klasifikované odbory a oddělení a upřednostňuje jiné 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Implementace politiky zaměstnanosti je tak 

                                                 
47

 Pro osoby mezi roky 50 aţ 55 let činí 8 měsícŧ, pro osoby nad 50 let činí 11 měsícŧ. 
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na kaţdém ÚP jiná.
48

 Metodiky jednotlivých programŧ APZ jsou často obecné a 

doporučujícího charakteru.
49

 Kulhavý a Sirovátka (2008: 14) mluví o absenci 

institucionálního zázemí a slabé koordinaci z hlediska aktivační politiky. Dle jejich 

výsledkŧ existují obrovské rozdíly v programech aktivní politiky zaměstnanosti na 

lokální úrovni a to z hlediska rozsahu, kvality a cílenosti. 

V souvislosti s parlamentními volbami v květnu 2010 a vítězstvím pravicových 

stran a vytvoření pravicové koalice se během roku 2011 a 2012 připravují změny také 

v oblasti politiky zaměstnanosti. Protoţe však prozatím nesouvisí s touto prací a 

změny nejsou aktuální, nastiňuji pouze moţné a diskutované návrhy. Zásadní 

připravovanou změnou je vytvoření nového centrálního Úřadu práce České republiky 

se sídlem v Praze, krajských zastoupení v krajských městech a kontaktních okresních 

pracovišť.
50

 Dne 27. 1. 2011 senát zamítl návrh vládní koalice na reorganizaci úřadŧ 

práce, přesto se dá očekávat, ţe ho poslanecká sněmovna přehlasuje. Cílem je sníţení 

počtu pracovníkŧ státní správy a sjednocení úřadŧ práce. Dle Konfederace 

zaměstnavatelských a podnikatelských svazŧ ČR je však nejednotnost v rozhodování a 

nejednotnou organizační strukturu třeba řešit metodickým řízením MPSV, nikoliv 

zřízením další (centrální) instituce. Je nutné poznamenat, ţe takováto změna vyţaduje 

dobře promyšlenou a zpracovanou koncepci, aby nedošlo k destabilizaci systému. 

Ohled je také nutné brát na současnou hospodářskou recesi, která zvyšuje 

nezaměstnanost a sniţuje nabídku volných míst. V souvislosti s dalšími změnami klade 

MPSV dŧraz na kontrolní činnost úřadů práce, kterou řadí mezi priority. Cílem je 

potírání nelegálního zaměstnávání, aby nedocházelo k vyplácení niţší mzdy neţ je ta 

zaručení, aby nedocházelo k neplacení sociálního a zdravotního pojištění apod. Další 

připravovanou změnou je zrušení povinnosti zaměstnavatelů hlásit volná pracovní 

místa, čímţ mŧţe ale podle pracovníkŧ ÚP dojít ke sníţení počtu volných pracovních 

míst hlášených na úřadu a ztrátě přehledu o situaci na trhu práce v souvislosti s tvorbou 

statistik (počet volných míst, počet uchazečŧ na jedno volné místo, poţadované či 

dlouhodobě neobsazené profese atp.). 

                                                 
48

 Např. organizační struktura a rozdělení odborŧ na ÚP v ÚL a ÚP v Mostě a Děčíně. V Mostě mají 

samostatný Odbor speciálního poradenství. V Děčíně mají samostatný Odbor poradenství a rekvalifikací. 

V Ústí nad Labem není odbor poradenství, pouze oddělení rekvalifikací a volby povolání, které spadá pod 

Odbor trhu práce. Viz http://portal.mpsv.cz/sz/local 
49

 Např. Normativní instrukce č. 13/2009 o realizaci aktivní politiky zaměstnanosti v r. 2009, Normativní 

instrukce č. 14/2009 o poradenském programu Job club. 
50

 Dne 11. 10. 2010 předloţila skupina poslancŧ vládní koalice návrh zákona o Úřadu práce České 

republiky. 

http://portal.mpsv.cz/sz/local
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8.2.1 Implementace na Úřadu práce v Ústí nad Labem 

 

Individuální akční plány, které jsou zacílené na uchazeče evidované déle neţ pět 

měsícŧ, fungují na ÚP v ÚL spíše jako kontrola a dozor nad uchazečem neţ jako 

podpŧrný nástroj pro zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Po jeho podepsání jsou všichni 

povinni dodrţovat součinnost s úřadem práce a plnit činnosti v něm zaznamenané. 

Způsob spolupráce s lidmi evidovanými déle neţ 5 měsíců tak zůstal neměnný. Jak 

jsem jiţ upozornila, individuální akční plán postrádá další konkrétní nařízení spojená 

s poradenskými činnostmi. Dle Kulhavého a Sirovátky (2008: 35) není jeho realizace 

„ovlivněna reálnou potřebou, ale spíše strategií jednotlivých úřadů práce, respektive 

očekáváním, která management úřadu práce má.“ 

     Tabulka č. 17 - Počty uchazečů se základním vzděláním v programech APZ v okrese   

      ÚL za rok 200951  

Struktura UoZ VPP SÚPM RK 

Základní vzdělání 292 62 269 

Střední bez maturity 201 117 336 

Střední s maturitou 40 112 318 

Vysokoškolsky vzdělaní 0 7 37 

Celkem* 533 322 960 

 

Uchazeči do 6 měsíců 395 137 528 

Uchazeči evidovaní déle neţ 6 

měsíců 
52

 
138 164 431 

Celkem  533 322 955 

      Zdroj: ÚP v ÚL – interní dokumenty 

     * Menší odchylky jsou v součtu ze statistického hlediska moţné 

 

 V rámci aktivní politiky zaměstnanosti poskytuje Úřad práce v Ústí nad Labem 

uchazečŧm moţnosti zvýšení lidského kapitálu a zaměstnatelnosti především za pomoci 

poradenství pro volbu povolání a změnu povolání čili volbu rekvalifikace. Uchazeči se 

základním vzděláním v okrese Ústí nad Labem však mají omezenou nabídku 

rekvalifikačních kurzů. Nemohou navštěvovat rekvalifikace, jejichţ další uplatnění na 

trhu práce je podmíněno středním vzděláním. Mezi takové kurzy patří na Úřadu práce 

v Ústí nad Labem například účetnictví, podnikový management, administrativní kurzy, 

projektový manaţer(ka), asistent(ka) manaţera či specifické počítačové kurzy (grafik, 

webdesigner, operátor výpočetní techniky). K 31. 12. 2009 bylo na rekvalifikace 

umístěno 960 osob, z toho na profesní a specifické 431 osob. Uchazečŧ se základním 

                                                 
51

 Jedná se o APZ financovanou ze státního rozpočtu i Evropského sociálního fondu 
52

 Struktura uchazečŧ evidovaných déle neţ 6 měsícŧ není k dispozici 
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vzděláním se účastnilo 269, coţ je o 67 méně neţ uchazečŧ se středním vzděláním bez 

maturity a o 49 méně neţ uchazečŧ s maturitou. 

Z praxe je zřejmé, ţe některé rekvalifikace jsou neúčinné a to z několika 

důvodů: 

 Zájem o ně mají stále stejní lidé, kteří pak absolvují několik druhŧ rekvalifikací. 

Motivací bývá často spíše podpora při rekvalifikaci
53

 neţ zvyšování lidského 

kapitálu. 

 Nejpočetnější skupinu na ÚP v ÚL tvoří jiţ dlouhodobě lidé se středoškolským 

vzděláním bez maturity
54

. 

 Nedostatečné poradenství před rekvalifikací. Pracovníci Úřadu práce v Ústí nad 

Labem nedostatečně motivují uchazeče, kteří jsou dlouhodobě evidovaní. Na 

vině je však nedostatečná kapacita poradcŧ, kteří by uchazečŧm věnovali 

zvýšenou péči. ÚP v ÚL zaměstnává tři poradce, přičemţ za rok 2009 se kurzŧ 

účastnilo 960 rekvalifikantŧ. 

 Nejvíce se rekvalifikují lidé s krátkodobou evidencí
55

. 

 Převaţují krátkodobé rekvalifikace
56

, které bývají méně účinné. 

 Nedostatek praktických zkušeností po absolvování rekvalifikace. 

 Účinek je krátkodobě pozitivní a při dlouhodobé nezaměstnanosti se osvojené 

znalosti a dovednosti vytrácí (efekt zapomínání). 

 Někdy je problémem kvalita vzdělávání. 

Poradenství pro volbu povolání probíhá na Informačním poradenském 

středisku a patří k preventivnímu nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. ÚP v ÚL 

zaměstnává dva pracovníky, kteří se mu věnují. Do činnosti Informačního 

poradenského střediska patří pravidelné poskytování informací o povoláních (jejich 

zdravotních, osobnostních a kvalifikačních předpokladech, obsahu činnosti a 

perspektivách na trhu práce), vzdělávací nabídce středních a vysokých škol, nárocích 

                                                 
53

 Podpora při rekvalifikaci je nároková a činí 60 % z prŧměrného čistého měsíčního výdělku uchazeče 

nebo z vyměřovacího základu. 
54

 Dle statistik ÚP v ÚL se jich za rok 2009 účastnilo 336, za rok 2008 jich bylo 355 z celkového počtu 

1 051 a v roce 2007 se rekvalifikací účastnilo 552 uchazečŧ se středním vzděláním bez maturity 

z celkového počtu 1 379 uchazečŧ. 
55

 Dle statistik ÚP v ÚL se za rok 2009 účastnilo krátkodobě evidovaných do 6 měsícŧ 528, za rok 2008 

jich rekvalifikaci navštěvovalo 585 z celkového počtu 1 051 a za rok 2007 696 z celkového počtu 1 379. 
56

 Dle statistik ÚP v ÚL se za rok 2009 se 315 uchazečŧ účastnilo rekvalifikací, které trvají 1 týden aţ 1 

měsíc, a 475 uchazečŧ se účastnilo rekvalifikací s délkou od 1 do 3 měsícŧ. V roce 2008 se krátkodobých 

rekvalifikací v rozmezí od 1 týdne do 1 měsíce účastnilo 381 uchazečŧ, u rekvalifikací v délce 1 aţ 3 

měsícŧ jimi prošlo 434 uchazečŧ. Za rok 2007 se rekvalifikací v době trvání od 1 týdne do 1 měsíce 

účastnilo 379 uchazečŧ, u rekvalifikací od 1 do 3 měsícŧ 524 uchazečŧ. 
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studia a poţadavcích přijímacího řízení na středních školách v okrese Ústí nad Labem i 

celé České republice (ÚP v ÚL, 2009a). Jeho činnost je zaměřena především na 

základní a střední školy v okrese a také na uchazeče, kteří mají zájem studovat a 

zvyšovat si svoji kvalifikaci. Většinou se jedná pouze o uchazeče se základním 

vzděláním, kteří jsou však motivovaní a rozhodnutí studovat. Do náplně Informačního 

poradenského střediska jsou na ÚP v ÚL zahrnuty další činnosti jako např. individuální 

poradenství, skupinové poradenství (tzv. Job cluby), diagnostika ţákŧ základních škol a 

rekvalifikace určené absolventŧm středních a vysokých škol. 

Pro uchazeče se základním vzděláním, kteří ve většině případech nejsou 

motivovaní, organizuje Úřad práce v Ústí nad Labem od roku 2009 externí 30ti 

hodinové skupinové poradenské programy, jejichţ cílem je za pomoci interaktivních 

a motivačních postupŧ naučit lidi sociálním, komunikačním a prezentačním 

dovednostem, právnímu minimu a finanční gramotnosti. Výsledkem je závěrečné 

hodnocení, ve kterém je popsána aktivita (neaktivita) uchazeče a jeho další moţné 

pracovní zapojení či moţnosti rekvalifikací. V prŧběhu roku 2009 se programŧ 

účastnilo 40 z 3 696 evidovaných se základním vzděláním. ÚP v ÚL organizuje další 

poradenské programy, které ale nejsou přímo zacílené na uchazeče se základním 

vzděláním. Dle vyjádření pracovnice Úřadu práce v Ústí nad Labem jsou tyto programy 

vhodné „uţ jen proto, ţe se lidé dostanou ze svého uzavřeného světa, mají povinnost 

někam docházet, protoţe uţ na to nejsou zvyklí. Také to slouţí jako setkání s druhými 

lidmi, kdy pak vidí, ţe nejsou ve svém problému sami […]  podporují psychiku lidí.“ 

Zapojení osob se základním vzděláním na trh práce a osvojení si pracovních 

návykŧ a sociálních dovedností zprostředkovávají veřejně prospěšné práce. Tato 

sluţba je v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na ÚP v ÚL nejnákladnější a velmi 

vyuţívaná. Od počátku roku 2009 do ní bylo zařazeno 533 uchazečŧ, z toho 292 se 

základním vzděláním, 201 uchazečŧ se středním bez maturity, 40 s maturitou a ţádný 

vysokoškolsky vzdělaný. Náklady činily 43 326 071 Kč.
57

 Opět je však třeba upozornit 

na deficity tohoto nástroje: 

 Na ÚP v ÚL dochází bohuţel k neustálému opakování veřejně prospěšných 

prací pro stejné uchazeče a efektem tak není osvojování si pracovních návykŧ 

vedoucích k zaměstnání na otevřeném trhu práce. 

                                                 
57

 Oproti rekvalifikacím, na které bylo vynaloţeno 11 054 157, 97 Kč a na společensky účelná pracovní 

místa 19 959 988 Kč. 
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 Účinnost po absolvování je krátkodobá, jedinec cca po 6 měsících (neboli po 

opakované dlouhodobé evidenci) opět ztrácí pracovní návyky, dochází k izolaci 

a mizí sociálně integrační účinek veřejně prospěšných prací. 

 U dlouhodobé nezaměstnanosti jsou často neúčinné z hlediska odchodu do 

zaměstnání. 

 Zneuţívání příspěvku zaměstnavateli pro úsporu jejich financí. 

   Dalším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti jsou společensky účelná 

pracovní místa, která slouţí zejména k osvojení praktických zkušeností. Existují tři 

druhy příspěvkŧ. Úřad práce poskytuje příspěvek ke mzdě na dobu 6 nebo 12 měsícŧ 

(společensky účelné pracovní místo vyhrazené) nebo příspěvek na zřízení pracovního 

místa či příspěvek na zřízení pracovního místa za účelem samostatně výdělečné 

činnosti. Dle Kulhavého a Sirovátky (2008) dosahují programy na tvorbu pracovních 

míst nejlepších výsledkŧ ze všech nástrojŧ APZ. Nicméně na dlouhodobě evidované 

uchazeče se základním vzděláním nejsou příliš zacílené, protoţe příspěvky vyuţívají 

zaměstnavatelé především na specifické profese, tudíţ přijímají uchazeče s určitým 

vzděláním a kvalifikací. V roce 2009 se tímto zpŧsobem zaměstnalo 62 uchazečŧ se 

základním vzděláním. Uchazečŧ se středním vzděláním bez maturity se takto umístilo o 

55 více, s maturitou o 50 více, ale vysokoškolákŧ se zaměstnalo o 55 méně neţ osob se 

základním vzděláním. Bariéra ve vyuţívání těchto příspěvkŧ je v přílišné byrokratické 

náročnosti. Ţadatel musí doloţit řadu dokumentŧ podle druhu ţádosti, přičemţ nemá 

jistotu, ţe bude jeho ţádost schválena (příspěvky jsou nenárokové), coţ mŧţe 

zaměstnavatele či budoucí podnikatele odradit.  

Investiční pobídky jsou nástrojem na podporu investic realizovaných vládou, 

krajem a městem. V Ústí nad Labem fungují všechny tři typy. Jako poradenské 

středisko bylo v roce 2003 v okrese zřízeno Investorské centrum, jehoţ partnerem je 

Okresní hospodářská komora, Úřad práce v Ústí nad Labem a Komunitní centrum. 

MPSV uzavírá dohody u tzv. velkých investičních pobídek, které jsou realizované dle 

zákona č. 72/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ a Úřad práce v Ústí nad Labem 

uzavírá se zaměstnavateli dohody u tzv. malých investičních pobídek neboli programŧ 

na podporu tvorby nových pracovních míst, které jsou realizovány dle usnesení 

vlády č. 566/2004, s novelizací č. 287/2006 a jejich cílem je podpořit tvorbu nových 

pracovních míst v regionech nejvíce postiţených nezaměstnaností, ve kterých míra 

nezaměstnanosti přesahovala více neţ 50 % prŧměrné míry. Úřad práce poskytl 
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investiční pobídky firmě Chabařovické strojírny a. s., EPISPOL a. s. a ELTE s. r. o. 

Vzhledem ke všeobecným podmínkám pro získání dotací v rámci investičních 

pobídek
58

, byly zvýhodněny především velké firmy v okrese ÚL. Menší firmy čerpají 

finanční příspěvky spíše ze společensky účelných míst. Také další podpŧrné programy, 

realizované Ministerstvem prŧmyslu a obchodu, jako například podpora malého a 

středního podnikání, Operační program Podnikání a inovace či Operační program 

Prŧmyslu a podnikání,  přilákaly zahraniční investory. Efektem investičních pobídek je 

zvýšení pracovních příleţitostí v okrese, nicméně většina zaměstnavatelŧ v těchto 

firmách poptává kvalifikované uchazeče.  

Zvláštní skupinou nástrojŧ a sluţeb, které ÚP v ÚL zajišťuje, jsou projekty 

financované z Evropského strukturálního fondu. Pro uchazeče se základním 

vzděláním je v současné době realizován národní projekt „První šance“, jehoţ cílovou 

skupinou jsou mladiství i mladí uchazeči do 25ti let se základní školou. Další projekty 

nejsou jiţ přímo zaměřené na osoby se základním vzděláním. Jedná se o projekt „V 

padesáti nekončíme“, který je orientován na osoby starší 50ti let a projekt „Cesta“, který 

zahrnuje uchazeče definované v § 33 zákona o zaměstnanosti. Výhodou těchto projektŧ 

je dlouhodobější spolupráce s uchazečem, který projde moduly poradenství i 

rekvalifikacemi. Implementačním deficitem mŧţe být neseriózní firma 

s nekompetentními pracovníky, která projekt realizuje, dále pak návaznost na Úřad 

práce v Ústí nad Labem a následná práce s uchazeči o zaměstnání. 

Další činností, realizovanou v rámci kompetencí ÚP  v ÚL, je vyřazování 

uchazečŧ dle § 30 odst. 2 zákona o zaměstnanosti neboli sankční vyřazování. 

Pracovníci úřadu práce mají pravomoci nejen nabízet sluţby, které zvýší 

zaměstnatelnost osob, ale mohou také sankcionovat. 
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 Na základě usnesení vlády č. 566/2004 s novelizací č. 287/2006 byly stanoveny následující podmínky: 

příjemce podpory (zaměstnavatel) je povinen vytvořit minimálně 10 pracovních míst a udrţet je po dobu 

tří let, musí provést investici do oboru zpracovatelského prŧmyslu v hodnotě alespoň 10 milionŧ korun (z 

toho 5 miliónŧ musí investovat z vlastního kapitálu) a všechny podmínky musí být splněny do dvou let po 

uzavření dohody. U zákona č. 72/2000 Sb. činily minimální investice firmy dle regionu, ve kterém sídlí. 

V regionech, kde je míra nezaměstnanosti o 50 % vyšší neţ prŧměrná, musela firma investovat 50 

milionŧ korun, tam, kde míra nezaměstnanosti dosahovala o 25 % více neţ byl prŧměr, investovala firma 

60 miliónŧ korun a tam, kde byla míra nezaměstnanosti prŧměrná, byla stanovena minimální investice 

firmy v hodnotě 200 miliónŧ korun. 
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Tabulka č. 18 - Počty vyřazených uchazečů o zaměstnání dle § 30 odst. 2 Zákona o  

zaměstnanosti mezi lety 2004 aţ 2009 

Rok/měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem 

2004 83 64 111 68 94 88 112 121 128 32 152 156 1 209 

2005 146 97 114 119 123 125 136 136 113 147 165 112 1 533 

2006 85 103 108 97 125 109 90 151 129 133 140 84 1 354 

2007 101 96 123 108 222 136 147 165 130 162 161 119 1 670 

2008 145 144 124 179 139 187 218 214 214 149 138 129 1 980 

2009 119 93 118 115 115 169 159 118 169 152 156 106 1 589 

Celkem 679  597 698 686 818 814 862 905 883 775 912 706 7 746 

Zdroj: ÚP v ÚL – Statistické bulletiny za roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

 

Na základě tabulky je zřejmé, ţe počet sankčně vyřazených uchazečů stoupá, 

rozdíl mezi rokem 2004 a 2008 činí nárŧst 771 uchazečŧ. Výjimku tvoří rok 2009, ve 

kterém počet vyřazených uchazečŧ klesl, meziročně se jedná o sníţení 391 sankčně 

vyřazených uchazečŧ. Příčinou mŧţe být solidarita pracovníkŧ úřadu práce 

s nezaměstnanými vlivem hospodářské recese. Výsledkem sankčního vyřazování je 

statistický ukazatel sníţení počtu uchazečŧ o zaměstnání. Lze říci, ţe se jedná o 

pseudořešení nezaměstnanosti. Uchazeči, kteří jsou sankčně vyřazení, nesmí zpátky do 

evidence po dobu šesti měsícŧ. V této době jim jsou odejmuty sociální dávky, jejichţ 

vyplácení se váţe na evidenci na úřadu práce. Důsledkem můţe být propad člověka a 

jeho rodiny záchrannou sociální sítí a sociální vyloučení. 

 

8.3 Vzdělávací systém 
 

V rámci úpravy vzdělávacího systému probíhá kurikulární
59

 reforma, jejímţ 

cílem je změnit obsah vzdělávání, aby se ţáci naučili všestrannému rozvoji a 

rozvíjeli své klíčové kompetence
60

, které jsou v současné době velmi dŧleţité pro 

celoţivotní uplatnění na trhu práce. V České republice je aplikován tzv. dvouúrovňový 

model kurikula, coţ znamená, ţe na úrovni státu je vytvořen společný a obecný rámec 

kurikula a jeho konkrétní prvky jsou decentralizovány na úroveň školy a místní 

samosprávy (Greger In: Kalous, Veselý 2006: 127). Základním prvkem školské reformy 
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 Ve smyslu uţšího pojetí kurikula, tedy jako psané projekty či plány, které vymezují obsah vzdělávání, 

jeho cíle, organizaci, strategii či metody výuky (Kalous, Veselý 2006: 121) 
60

 Jako klíčové kompetence byly definovány: komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizím 

jazyce, matematická gramotnost a základní kompetence v oblasti vědy a techniky, kompetence 

v informačních a komunikačních technologiích (ICT), schopnost učit se, sociální a občanské kompetence, 

podnikatelské dovednosti, kulturní vnímavost a schopnosti vyjádření se (EUROPA - Key competences 

for lifelong learning) 
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jsou tedy rámcové vzdělávací programy
61

, podle nichţ si kaţdá škola vytváří svŧj 

vlastní školní vzdělávací program, který vyhovuje poţadavkŧm regionu a ředitelé škol 

si v něm stanoví metody a pojetí výuky, zpŧsob komunikace s ţáky a rodiči či zapojení 

sociálních partnerŧ do aktivit škol (Úlovcová, Bubíková, Viceníková, Hyťha 2006: 34 – 

36). V souvislosti s vytvořením rámcových a školních vzdělávacích programŧ došlo k 

částečnému zkompletizování programŧ jednotlivých druhŧ škol a zároveň se ujednotila 

výuka v rámci jedné školy. Nevýhodou se mŧţe jevit přílišná „volnost“ v pojetí výuky a 

jejích metod, která mŧţe mít za následek nejednotné osnovy na školách a tím pádem 

problémy s prostupností vzdělávání ţákŧ. Výraznější efekty, ať kladné či záporné, 

budou více patrné aţ v souvislosti s rozšiřováním a koncipováním jednotlivých 

programŧ na školách, které se projeví aţ v delším časovém horizontu. Skrytým 

kurikulem mŧţe být „klima a kultura školy, vztahy mezi učiteli a ţáky, mezi školou, 

rodiči a širším sociálním okolím, hodnoty ve vzdělávání a jejich utváření, 

komunikovaná očekávání ze strany učitele, apod.“ (Greger In: Kalous, Veselý 2006: 

122), které mohou ovlivňovat ţáky v aktuálním i budoucím vzdělávání či-li jejich školní 

socializaci. Dle výzkumŧ PISA 2000 hraje atmosféra školy a zpŧsob výuky významnou 

roli ve vzdělávání. Ve srovnání s jinými zeměmi OECD nereagují učitelé v České 

republice na individuální potřeby ţákŧ a plně nevyuţívají jejich potenciál (Straková 

2002). Pracovnice Magistrátu města Ústí nad Labem, oddělení státní správy ve školství, 

které zastřešuje činnost základních škol, přiznává nedostatečnou angaţovanost a 

odbornost některých pedagogŧ, protoţe „to co dneska vychází z těch škol […] Spousta 

lidí jde studovat pedagogickou fakultu, protoţe to je jedna z těch snaţších cest, jak 

získat vysokoškolské vzdělání. Kolik těch učitelů pak chce učit a jde učit? Jednak za ty 

peníze […] Ti co jdou opravdu učit, tak jsou buď takoví zapálení blázni, nebo zoufalci, 

protoţe jim nic jiného nezbývá.“ 

Někteří ţáci základních škol jsou málo či špatně informovaní o moţném studiu 

na střední škole, perspektivních oborech a situaci na trhu práce. Dŧsledkem pak mŧţe 

být orientace ţáka nevhodným směrem při výběru dalšího vzdělávání, v případě 

nezájmu o studovaný obor také předčasný odchod ze středního vzdělávání. Nevhodně 

zvolený obor studia jako jeden z nejzávaţnějších faktorŧ předčasného ukončení střední 

školy přiznávají také odborníci v metodě Delphi. Rozvoj poradenství a zavedení 
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 Existují rámcové vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, základní 

vzdělávání upravující vzdělávání ţákŧ s mentálním postiţením, vzdělávání základních škol speciálních, 

pro gymnázia, gymnázia se sportovní přípravou a vzdělávací programy pro odborné vzdělávání. 
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předmětu volba povolání na základních školách, jehoţ náplní je vedení dítěte ke 

kritickému myšlení v souvislosti s jeho budoucí pracovní dráhou, motivuje ţáky ke 

studiu na středních školách v perspektivních oborech pro trh práce, ţáci mají větší 

znalosti, více informací a přistupují k výběru školy zodpovědněji. Dŧleţitým faktorem 

je zapojení sociálních partnerŧ do výuky tohoto předmětu. Pozitivní vliv mohou mít 

zaměstnavatelé, kteří ţákŧm zprostředkují praktickou ukázku jednotlivých profesí. 

Volba povolání je od roku 2007 realizována v rámci předmětu člověk a svět práce. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání definuje spektrum oblastí, které 

je nutné v učební látce probrat. Nevýhodou tohoto předmětu je zpŧsob realizace výuky, 

který je plně v kompetenci učitele na základní škole. V rámci tohoto předmětu mohou 

ţáci navštěvovat Informační a poradenské středisko na úřadu práce. Na ÚP v ÚL 

dochází pravidelně stále stejné základní školy. 

Špatná volba další vzdělávací cesty ţáka mŧţe vést k předčasnému odchodu ze 

školy. V souvislosti s výběrem školy pouze na základě studijních výsledkŧ je zřejmé, ţe 

ţáci se špatným prospěchem mají omezené moţnosti volby oboru, který je bude bavit. 

Často narazí na výběr oborů, které jsou buď neperspektivní na trhu práce či svými 

osnovami nemotivují studenty se vzdělávat. Školy jsou v některých případech 

resistentní vŧči pracovnímu trhu, chybí v nich propojení výuky s potřebami a zájmy 

zaměstnavatelŧ. 

Je známo, ţe při rozhodování ţáka o jeho dalším studiu rozhodují ve velké 

míře rodiče a jejich vzdělanostní aspirace. Rodinné zázemí je tudíţ určující 

z hlediska volby školy. Následkem toho dochází ke koncentraci ţákŧ s dobrým 

rodinným zázemím na jednom typu školy (především gymnáziích) a ţákŧ se špatným 

rodinným zázemím na jiných typech škol (především učilištích) (Straková 2002). 

Dotázaní odborníci tento fakt podtrhují. Zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje 

uvedl, na vině je, „ţe to dítě nemá návyky a nechce se učit. Základní škola je povinná, 

tak ţe ono ji prostě do té devítky dojde, ale uţ vychází s tím, ţe učení je otrava a ţe mu 

to stejně k ničemu nebude, protoţe uţ se naučil přeţít jinak. […]  Děti ze sociokulturně 

ne dobře nastavených rodin ti rodiče nikam nestrkají.“ Nicméně orientace základních 

škol v působení na rodiče probíhá převáţně pouze formou třídních schůzek. 

V tento moment mohou výchovní poradci pŧsobit na rodiče při volbě budoucího 

povolání jejich dítěte, ale jejich rady nejsou v mnohém případě vyslechnuty. Chybí tak 

motivace rodičŧ a následně jejich dětí se dále vzdělávat. „Nesetkáváme se s ochotou a 
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takovou upřímnou snahou rodičů své dítě podpořit. To znamená, systematicky s ním 

doma pracovat.“ (pracovnice Pedagogicko psychologické poradny). 

Dle výsledkŧ PISA 2000 představují charakteristika školy i rodinné zázemí 

ţáků velmi důleţité elementy, které od sebe nelze oddělit. Z tohoto dŧvodu je 

komunikace mezi rodiči a školou nepostradatelná. Zde se projevuje teorie sociálního 

kapitálu dle Colemana, podle kterého je třeba brát v úvahu sociální kapitál rodiny i 

komunity, tedy školy, které jsou vzájemně propojené. 

Mezi potencionální osoby, končící vzdělání základním stupněm, patří ty se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se například o ţáky s tělesným, mentálním 

či jiným postiţením, vadami řeči, se specifickými poruchami učení a chování, 

s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou nebo nízkým sociálním a ekonomickým 

statusem. Bohuţel, práce učitelŧ v  základních školách běţného typu a pojetí základního 

vzdělávání „stále ještě přetrvává na přístupech s maximální orientací na výkon a 

s menším zaujetím o rozvoj osobnosti ţáka.“ (Pilař In: Kalous, Veselý 2006: 82) 

Dŧsledkem pak mŧţe být nechuť těchto lidí se dále vzdělávat či nezvládnutí přechodu 

ze základní školy na střední v souvislosti s nedostatečným respektováním jeho 

speciálních vzdělávacích potřeb. 

 
„V případě mého syna, který má od druhé třídy diagnostikovánu dysortografii, 

takzvaný hypoaktivní typ, navrhla pedagogicko psychologická poradna úlevy 

především v předmětech, kde je větší podíl textu, tedy v českém jazyce a při výuce 

cizích jazyků (kratší texty na psaní i čtení, diktáty jako doplňování, tolerance 

nesprávně napsaného tvaru slova v angličtině, prvotní je znalost a správná výslovnost, 

atp.). V jiných předmětech má být k poruše přihlíţeno. Škola má zajistit nápravu a 

kompenzační pomůcky jako je např. PC, nebo diktafon. Případně povolit uţívání 

vlastních. 

Reálně probíhá práce se ţáky se speciálními potřebami pouze formou nápravy 

jedenkrát týdně na 45 minut, před vyučováním se scházejí ţáci s jednotlivými 

poruchami a plní různá cvičení, také pomocí PC, která napomáhají ke zmírnění jejich 

poruch.  

Ohledně úlevy umoţňované ţákům s poruchami se nemohu vyjádřit kladně, 

neboť mám často pocit, ţe se nic takového neděje. Vím, ţe ze začátku měl syn například 

místo běţného diktátu doplňovačku, nemusel číst dlouhé texty celé, ale pouze část…atp. 

Čím je starší, tím zvláštní péče ubývá, aţ mám pocit, ţe uţ je prostě zařazen mezi 

trojkaře a lepší známku nikdy nedostane, navzdory tomu, ţe se opravdu snaţí a není mu 

jedno, jakou známku přinese. Situace je o to horší, ţe si to uvědomuje i on sám a tak 

reálně hrozí rezignace a pasivita. Nejsem si ani jista, zda jeho poruchu akceptovali i 

učitelé jiných předmětů. I přesto si syn stále drţí určitý standard. Je to však především 

díky řádné domácí přípravě. Dodnes s ním dělá úkoly babička (bývalá učitelka prvního 

stupně) nebo já, přičemţ na mně zůstává především cizí jazyk. Pokud ve škole některé 

látce nerozumí, učitelé se zřídka snaţí o to, aby porozuměla celá třída (co uţ je tedy 

posláním učitele, nebo aspoň náplní práce za kterou je placen, neţ naučit?). Často se 

tedy doma snaţíme vysvětlit látku ještě jednou a srozumitelně. Kdybychom domácí 

přípravu podceňovali, měl by syn velmi pravděpodobně o dost horší známky. 
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Škola je povinna vypracovat individuální plán péče a na začátku kaţdého 

školního roku mi jej dává ke schválení a k podpisu  Ve výsledku se však jedná pouze o 

cár papíru.“ (maminka syna v 7. třídě základní školy v Ústí nad Labem). 

 

V souvislosti s prolínáním kultur do vzdělávání a vysokým počtem osob 

především romské národnosti ve školách, realizují některé školy multikulturní 

výchovu v prŧběhu studia na základní škole. Její podstatou je zprostředkovat ţákŧm 

základní znalosti o rŧzných etnických a kulturních skupinách a otevřeně mluvit o 

současných problémech rasové nesnášenlivosti, netoleranci, xenofobii či diskriminaci 

s cílem vytvářet respekt k odlišným sociokulturním skupinám. Efekt je ovlivněn 

zpŧsobem výuky učitelŧ. Chybí výzkumy zjišťující, zda se zamýšlený vzdělávací obsah 

multikulturní výchovy kryje s realizací výuky učitele. Především psychologové 

spekulují s účinkem multikulturní výchovy. Vycházejí z toho, ţe psychika lidí má tři 

komponenty – kognitivní, afektivní a behaviorální.
62

 Zatímco na kognitivní sloţku je 

moţné pŧsobit prostřednictví výchovy a vzdělávání, na afektivní a behaviorální nikoliv 

(Prŧcha In: Kalous, Veselý 2006: 65 – 76). 

 

8.3.1 Moţnosti a formy vzdělávání v okrese Ústí nad Labem 

 

V okrese Ústí nad Labem je 25 základních škol, 4 praktické základní školy, 1 

speciální spojená s mateřskou školou a 1 speciální a praktická škola jednoletá či 

dvouletá (pro pokračování studia po základní škole). Na kaţdé základní škole je 

nejméně jeden výchovný poradce, na většině školách jsou další pracovníci, kteří se 

zabývají primární prevencí či sociálně patologickými jevy. „Ne kaţdý ředitel školy 

povaţuje výchovné poradce za prioritu, pro některé ředitele je to bohuţel pouze 

okrajová záleţitost. […] Výchovný poradce potřebuje nezbytně podporu ředitele, 

protoţe výchovný poradce nemá automaticky v očích svých kolegů ty správné 

kompetence a není vţdycky přijímán jako první článek úspěšného řešení problému.“ 

(pracovnice Pedagogicko psychologické poradny). Některé školy zaměstnávají 

asistenty pedagoga, z toho pouze dvě školy na svých webových stránkách uvádějí, ţe 

se jedná o romské asistenty. Obě se nacházejí v sociálně vyloučených lokalitách – 

v Předlicích  a Trmicích. Dle Navrátila (2003: 97) pŧsobí v Ústí nad Labem 17 
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 Kognitivní sloţka zahrnuje znalosti o jednotlivých skupinách lidí, afektivní sloţka vyjadřuje postoje 

vŧči těmto skupinám, v nichţ se odráţí jejich hodnocení a behaviorální sloţka se projevuje v jednání 

s odlišnými skupinami. 
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romských pedagogických asistentŧ, z toho 14 z nich mluví romsky.
63

 Romský asistent 

představuje kladný vzor pro ostatní děti ve škole, jeho výhodou je přiblíţení se dětem 

z romského prostředí, pŧsobení na jejich vzdělávání i na rodiče. 

Pro lepší přípravu dětí z odlišného sociokulturního prostředí či sociálně slabého 

zázemí jsou v některých školách otevírány tzv. přípravné (nulté) ročníky. Z 31 

základních škol v okrese jsou na 12ti z nich. Výhodou je nácvik základních sociálních 

dovedností, pravidel a reţimu školní docházky, případně osvojení českého jazyka. 

„Učitelky se věnují tomu, co by dítě mělo zvládnout, aby mělo předpoklady k dobrému 

startu v první třídě základní školy. Přípravné ročníky většinou přinášejí poměrně dobrý 

efekt.“ (pracovnice Pedagogicko psychologické poradny). 

Moţnosti vzdělávání často určují zájem lidí se dále učit. V okrese je 18 středních 

škol. Osoby, které jsou evidované na úřadu práce, nemají zájem o denní studium 

učebních či maturitních oborŧ. Přesto v rámci okresu Ústí nad Labem není zavedeno 

dálkové studium učebních oborů na ţádné střední škole. Dŧvodem bývá praktická 

část výuky, která je součástí studia učebních oborŧ a tvoří asi polovinu vzdělávacího 

programu. Osoby se základním vzděláním však mají omezenou moţnost dálkově 

studovat také maturitní obor (po dobu 5ti let), který v okrese ÚL ve školním roce 

2010/2011 bude realizován pouze na jedné střední škole, konkrétně Obchodní akademii. 

Tento problém mají také okolní okresy (Teplice, Děčín a Litoměřice) i ostatní města 

v jiných krajích České republiky. V Děčíně je otevřené dálkové studium oboru 

zdravotnický asistent, v Teplicích distanční studium gymnázia a v Litoměřicích není 

ţádný dálkový obor. V jiných krajích se otevírají zkrácená studia dálkových maturitních 

oborŧ, která však nejsou příliš početně zastoupena. Moţnost dálkově studovat obory 

končící výučním listem jsou také velmi omezené a jsou více typické pro soukromé 

střední školy, jeţ jsou pruţnější a nabízejí lidem se základním vzděláním více moţností 

doplnění studia. Jedinci, kteří mají zájem dálkově studovat, nemají příliš příleţitostí a 

ve výběru školy jsou tedy velmi omezení. Navíc dojíţdět do jiného města či kraje je pro 

ně často spojeno s časovou a finanční náročností. Povolení otevírat ve školách učební či 

maturitní obory uděluje Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy prostřednictvím 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odboru školství, mládeţe a tělovýchovy. Pracovník 
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 Mnou zjišťované informace pocházely z webových stránek škol. Bohuţel, většina praktických škol je 

nemá. Z tohoto dŧvodu uvádím také zjištění a výsledky Navrátila (2003) i přesto, ţe se jedná o starší 

údaj. 
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tohoto odboru uvedl, ţe vydávají povolení na základě poţadavkŧ škol.
64

 Sami nemohou 

organizovat formu školní výuky na středních školách. Dle vyjádření některých zástupcŧ 

středních škol v okrese Ústí nad Labem, není po dálkových oborech poptávka, navíc 

jsou na ně poskytovány poměrně niţší finanční normativy.
65

 

Alternativou ve vzdělávání mŧţe být národní individuální projekt UNIV2
66

, 

jehoţ realizace probíhá od srpna 2009 a je uskutečňován ve všech krajích České 

republiky. Jeho cílem je proměnit střední školy v centra celoţivotního vzdělávání, která 

budou poskytovat počáteční vzdělávání i nabízet formy dalšího vzdělávání pro dospělé. 

Tento projekt není zaměřen přímo na osoby se základním vzděláním, ale mŧţe jim 

pomoci ke zvýšení jejich znalostí, dovedností a kvalifikace. V Ústeckém kraji je do 

UNIV2 zapojeno 28 škol, z toho v okrese Ústí nad Labem se jedná o 3 střední školy
67

, 

které nabízejí vzdělávací moduly manaţer(ka) prodeje, truhlář a logistické a poštovní 

sluţby. Školy mohou spolupracovat se zaměstnavateli a zvyšovat kvalifikaci jejich 

současným zaměstnancŧm. Také mohou spolupracovat s úřady práce a poskytovat 

vzdělávání nezaměstnaným a zvyšovat tak jejich zaměstnatelnost a šance na trhu práce. 

V okrese Ústí nad Labem sídlí také velké mnoţství vzdělávacích a 

rekvalifikačních středisek. Nevýhodou zde však není pouze nemotivovanost uchazečŧ 

se základním vzděláním se vzdělávat, ale také absence informací či nedostatek 

finančních prostředkŧ na zaplacení těchto kurzŧ.  

Na základě rozhovorŧ s uchazeči jsem zjistila, ţe většina z nich nemá přehled o 

středních školách či moţnostech dalšího vzdělávání v okrese Ústí nad Labem. Je třeba 

upozornit, ţe ti, kteří neměli přehled, zároveň neměli zájem se dále vzdělávat. 

 
 

SHRNUTÍ KAPITOLY č. 8 

Analýza poskytovaných sluţeb osobám se základním vzděláním 
 

 Zpřísnění podmínek výplaty sociálních dávek nemá příliš velký vliv na snížení 

nezaměstnanosti. Naopak, někteří nezaměstnaní mohou propadnout záchrannou 
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 Ředitel školy si podává ţádost na Krajský úřad Ústeckého kraje, která se poté předkládá na Radě 

Ústeckého kraje a následně na MŠMT. 
65

 Normativy středního vzdělávání stanovuje Krajský úřad Ústeckého kraje. V současné době činí na 

dálkové studium středních škol cca 1/6 normativu denního. 
66

 Projekt je realizován MŠMT a jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Projekt přispívá 

k realizaci cílŧ, obsaţených v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání – podpora dalšího vzdělávání 

a návrh opatření na podporu rozvoje celoţivotního učení. 
67

 Střední škola obchodu a sluţeb, Integrované střední škola stavební a Střední škola elektrotechniky a 

spojŧ. 



 111 

sociální sítí a dostat se do existenčních problémů. Důsledkem můţe být vykonávání 

nelegální práce, trestná činnost (krádeţe, prostituce) a sociální napětí mezi 

nezaměstnanými a zaměstnanými. 

 Implementace státní politiky zaměstnanosti je na každém úřadu práce jiná. Na lokální 

úrovni existují velké rozdíly v implementaci především aktivní politiky zaměstnanosti. 

 Individuální práce s jedinci a poradenská činnost nejsou na Úřadu práce v Ústí nad 

Labem prioritou pro řešení dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním. 

 Osoby se základním vzděláním se v Ústí nad Labem v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti nejčastěji účastní veřejně prospěšných prací. 

 Nabídka rekvalifikačních kurzů je na Úřadu práce v Ústí nad Labem pro uchazeče se 

základním vzděláním omezená, v průběhu roku 2009 se jich účastnilo 269 uchazečů 

z 960. 

  Společensky účelná pracovní místa patří k nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, 

které nejméně podporují osoby se základním vzděláním. Z 322 uchazečů se jednalo o 

62 se základním vzděláním. 

 Na Úřadu práce v Ústí nad Labem dochází rok od roku ke zvyšování sankčně 

vyřazených uchazečů. Na toto vyřazení se kumulují další problémy, především 

zadluţování jedinců, sníţení ţivotní úrovně jednotlivců i rodin, marginalizace a sociální 

vyloučení. 

 V rámci úpravy vzdělávacího systému probíhá v České republice kurikulární reforma. 

Způsob a pojetí výuky se na školách v souvislosti s realizací školních vzdělávacích 

programů odlišuje. 

 Klima a kultura školy, vztahy mezi učiteli a ţáky či vztahy mezi školou a rodiči jsou 

skrytým kurikulem kaţdé školy, které má velký vliv na pojetí výuky. 

 Výchovné poradenství na základních školách, zapojení sociálních partnerů a rodičů do 

výuky tvoří základ pro další vzdělávací cestu dítěte. Politika školy je však určena 

především jejím ředitelem, jeho názory, postoji, zkušenostmi, schopnostmi apod. 

 V okrese Ústí nad Labem není na žádné střední škole pokryto dálkové studium 

učebních oborů a pouze na jedné je ve školním roce 2010/2011 plánovaná realizace 

dálkového studia maturitního oboru. 
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9. Formulace problémů, bránících v zapojení těchto osob na 

trh práce 
 

„Nezaměstnanost není primárně výsledkem individuální lenosti, nepředvídavosti 

nebo morální netečnosti nezaměstnaných, ale výsledkem 

mocných sil vymykajících se jejich kontrole.“ 

Petr Mareš (1998: 13) 

 

U formulace příčin, které brání osobám dlouhodobě nezaměstnaným se 

základním vzděláním v okrese Ústí nad Labem v zapojení na trh práce, vycházím 

z předešlých kapitol, především z analýzy příčin dlouhodobé nezaměstnanosti těchto 

osob a z analýzy poskytovaných sluţeb, dále pak z vlastní zkušenosti a výsledkŧ 

metody Delphi. Je třeba upozornit, ţe většina uvedených problémů se netýká pouze 

okresu Ústí nad Labem, ale celé České republiky. 

Tato kapitola shrnuje veškeré příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti osob se 

základním vzděláním na Ústecku, ať jsou na straně nabídky, poptávky či 

(ne)poskytovaných sluţeb. Jejím cílem je podat ucelený souhrn problémŧ, které brání 

těmto osobám v zapojení na trh práce. Zároveň je však třeba si uvědomit, ţe všechny 

uvedené faktory se navzájem prolínají. 

Teorie lidského kapitálu předpokládá, ţe vzdělání zaručí úspěšnost na trhu 

práce. Tudíţ lidé, kteří mají nedostatečné vzdělání, znalosti, dovednosti či 

kvalifikace, jsou předurčeni k nezaměstnanosti. Příčinou nízkého vzdělání mŧţe být 

řada faktorŧ, jako například nezájem a nízká motivace jedinců se vzdělávat ať uţ 

formou studia na střední škole nebo v souvislosti s absolvováním a úspěšným 

dokončením rekvalifikací. V rámci poskytování rekvalifikací na ÚP v ÚL můţe jít o 

jejich nedostatečnou zacílenost na osoby se základním vzděláním a o absenci 

poradenství před rekvalifikací, jejímţ cílem je motivovat uchazeče ve vzdělávání. 

Problematickým nástrojem APZ, jehoţ cílem je osvojení si pracovních návykŧ a 

sociálních dovedností ze strany uchazeče, jsou veřejně prospěšné práce, jejichţ 

realizace na ÚP v ÚL spočívá v neustálém opakování těchto prací pro stále stejné 

uchazeče o zaměstnání a efektem tak není osvojování si pracovních návykŧ, vedoucích 

k zaměstnání na otevřeném trhu práce. Otázkou zŧstává také kompetentnost a 

angaţovanost některých pracovníků na ÚP v ÚL. 
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Velkému počtu lidí se základním vzděláním brání v nalezení práce jejich osobní 

charakteristiky jako malá či ţádná ctiţádostivost, nízká motivace, pasivita, nezájem 

překonávat překáţky a nést zodpovědnost, dále také nesamostatnost, problémy se 

sebeprezentací a komunikací. Na vině však mŧţe být i vzdělávací systém, především 

ve smyslu nedostatku dálkových učebních i maturitních oborů v Ústí nad Labem a 

okolních okresech, v minimální prevenci nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním například v souvislosti s předmětem volba povolání, ve kterém ve velké míře 

chybí praktická část výuky a aktivní spolupráce sociálních partnerŧ a to jiţ na základní 

škole.
68

 Základní škola jako prvotní studijní dráha určuje postoj jedincŧ ke vzdělávání. 

Problematickými se tak mohou jevit vztahy mezi učiteli a ţáky na základní škole, 

způsob hodnocení ţáků či systém vzdělávání osob z odlišného sociokulturního 

prostředí, především Romŧ. V současném vzdělávacím systému chybí aktivní 

spolupráce mezi učiteli a rodiči. Soudobá společenská preference maturitních oborŧ 

před učebními mŧţe ovlivňovat ţáka ve výběrŧ oborŧ, u kterých v prŧběhu studia 

nezvládne dané učivo.  

Vlivem trţního prostředí, technického rozvoje a restrukturalizace hospodářství 

v okrese Ústí nad Labem dochází v posledních letech k měnícím a zvyšujícím se 

nárokům zaměstnavatelů na dovednosti, znalosti a dosaţené vzdělání budoucích 

pracovníků. Zaměstnavatelé kladou velký důraz na prokázání dokončeného 

vzdělání, tedy na doklad v podobě výučního listu, maturitního vysvědčení či 

vysokoškolského diplomu. Dŧsledkem je sníţení šancí na pracovní uplatnění osob se 

základním vzděláním. V souvislosti s celosvětovou hospodářskou recesí navíc 

dochází k rapidnímu úbytku volných pracovních míst a ke zvyšující se konkurenci 

na trhu práce. V případě, ţe se lidem se základním vzděláním naskytne moţnost 

nastoupit do zaměstnání, jedná se převáţně o nekvalifikovanou práci s nízkou mzdou, 

často sezónního charakteru či krátkodobého a nejistého pracovního poměru. Následkem 

pak můţe být předurčení jedince se základním vzděláním na sekundární trh práce 

či dokonce sociální vyloučení. Dle Offeho (1985 dle Mareš 1998) se segmentace 

pracovního trhu projevuje také většími předpoklady k opakované a dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Jejich příčinou mŧţe být způsob zaměstnávání osob se základním 
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 Zapojení sociálních partnerŧ, především firem, do výuky na středních školách se jiţ rozvíjí. Jak 

poznamenala pracovnice Hospodářské komory, zaměstnavatelé si jiţ uvědomili, ţe je dŧleţité 

spolupracovat se školami a vychovávat si tak potencionální zaměstnance v oboru, který poţadují. Přesto, 

ţe zmíněná spolupráce mezi střední školou a firmou se rozvíjí, spolupráce mezi firmou a základní školou 

není běţná a v okrese Ústí nad Labem se nevyskytuje. 
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vzděláním přes agentury práce, které jim často nabízí moţnosti krátkodobého a 

nestabilního zaměstnání na dobu tří či šesti měsícŧ. Někteří oslovení odborníci také 

upozorňovali na nelegální zaměstnávání osob se základním vzděláním. Pracovnice 

Hospodářské komory dokonce podotkla, zda procento nezaměstnaných s nízkým 

vzděláním není pouze fiktivní údaj, protoţe někteří z nich se ocitají na neformálním 

trhu práce a pracují. Evidence na Úřadu práce v Ústí nad Labem jim umoţňuje získávat 

dvojí výdělky – sociální dávky i mzdy za nelegální práci. 

V souvislosti s teorií vzdělanostních aspirací je předpokladem nízkého vzdělání 

dítěte třídní pozice rodičŧ, coţ se projevuje tím, ţe děti z niţších sociálních tříd dosahují 

niţšího vzdělání neţ děti z vyšších tříd a to bez ohledu na jejich schopnosti a nadání. 

Oproti tomu meritokratický princip je zaloţen na hodnotové orientaci, motivaci, 

vzdělání rodičŧ a jejich očekávání, na schopnostech a talentu dětí. V praxi je typické 

spojení obou přístupŧ. Na základě výsledkŧ PISA 2000 je zřejmé, ţe na dosaţení 

určité úrovně vědomostí a dovedností dětí má vliv sociálně ekonomický status 

rodiny i její kulturní úroveň. Významným faktorem je také zpŧsob komunikace 

rodičŧ s dětmi. V rodinách, kde rodiče s dětmi nekomunikují, mají ţáci ve školách horší 

výsledky. Vzdělanostní aspirace dětí vycházejí také z výchovy v rodině a ze 

vzdělání jejich rodičů. Na základě rozhovorŧ s uchazeči o zaměstnání bylo zjištěno, ţe 

rodiče osob dlouhodobě nezaměstnaných se základním vzděláním mají v převáţné 

většině základní nebo střední vzdělání bez maturity. Významným vlivem je také postoj 

rodičů ke vzdělávání. Patrné je to zejména u romských rodin, kde není dokončení 

vyššího vzdělání povaţováno za dŧleţité. Významným faktorem moţnosti uplatnění 

na trhu práce se tedy jeví sociokulturní prostředí jedince, spojené převáţně 

s romskými občany. 

Romové se na trhu práce setkávají s předsudky či diskriminací. Přesto, ţe se 

většina z nich nehlásí k romské národnosti (viz sčítání lidu 2001, rozhovory s uchazeči), 

vnímají svŧj pŧvod jako stigma. Jeden z oslovených uchazečŧ na otázku, jak si myslí, 

ţe ho vnímá jeho okolí, odpověděl, ţe „jsem černej cikán“. Etnocenstrismus či 

xenofóbní postoj majority mŧţe mít vliv na problémy s pracovním uplatněním Romŧ a 

jejich vysoké míře nezaměstnanosti. Vliv diskriminace či předsudků a dlouhodobá 

ztráta pracovního místa, s níţ jsou spojené vlastnosti jedince jako pasivita, ztráta 

pracovních návyků a rezignace, mohou mít za následek sociální exkluzi. V okrese 

Ústí nad Labem se projevuje také její dimenze prostorová a skupinová. Jak je v 
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podkapitole č. 7.2.1 uvedeno, tento okres má šest prostorově vyloučených lokalit, které 

koncentrují vysoký počet obyvatel romské národnosti. 

 V nestimulujícím rodinném prostředí, ve kterém členové nepracují, mají nízké 

vzdělanostní aspirace, ţijí z podpor a členové rodiny tolerují chování svých členŧ, se 

projevuje koncept kultury bídy, který je předáván z generace na generaci. Dle této 

teorie jsou na vině osobnostní charakteristiky jedinců i systém sociálních dávek.  

Sociální vyloučení mŧţe být také dŧsledkem nedostatku slabých vazeb s jedinci 

z odlišného prostředí. Teorie sociálního kapitálu dle Granovettera (1973) předpokládá, 

ţe slabé vazby jsou významnější, protoţe umoţňují propojit vztahy člověka s jiným 

sociálním prostředím. Dlouhodobě nezaměstnané osoby se základním vzděláním 

mají často vazby s nejbliţšími příbuznými či lidmi s podobným vzděláním nebo se 

stejným problémem dlouhodobé ztráty pracovního místa. Oslovení uchazeči ve 

velké míře uváděli, ţe si zaměstnání hledají přes své známé. Ve výsledku však většina 

z nich odpovídala, ţe tento zpŧsob není příliš efektivní. Dŧvodem mohou být příliš úzké 

vazby a omezené sítě, které jim neposkytují dostatek informací, vedoucích k získání 

zaměstnání. 

Na základě všech zjištěných informací vyplývá, ţe u dlouhodobě evidovaných se 

projevuje jak teorie dobrovolné, tak nedobrovolné nezaměstnanosti. V souvislosti 

s demotivujícím systémem sociálních dávek a nízkou minimální mzdou dochází 

k adaptaci na vzniklou situaci. Na základě jiţ zmíněných vlastností souvisejících 

s dlouhodobou ztrátou pracovního místa dochází mimo jiné ke ztrátě motivace hledat 

nové zaměstnání a pracovat. Lze tedy říci, ţe někteří dlouhodobě nezaměstnaní lidé 

se základním vzděláním neusilují o nalezení práce. Naopak na základě teorie 

nedobrovolné nezaměstnanosti, další část osob se základním vzděláním je aktivní při 

hledání práce a motivovaná pracovat, ale v nalezení práce je neúspěšná. Trţní 

prostředí, nové technologie, zájem zaměstnavatelŧ o kvalifikované pracovníky, 

nepřizpŧsobení otevírací doby mateřských škol pracovní době řady ţen, v některých 

případech špatný zdravotní stav a problémy s dojíţděním za prací jim znemoţňují nalézt 

práci. 
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9.1 Kvalitativní vyhodnocení závaţnosti problémů dlouhodobé 

nezaměstnanosti osob se základním vzděláním na Ústecku 
 

V této podkapitole vycházím výsledkŧ metody Delphi a pro komparaci názorŧ 

expertŧ uvádím výroky z rozhovorŧ s uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce v Ústí nad 

Labem. Respondenti metody Delphi se vyjadřovali k problémŧm, které brání 

dlouhodobě nezaměstnaným se základním vzděláním v zapojení na trh práce v okrese 

Ústí nad Labem. V celkovém shrnutí se jednalo o faktory, které jsou uvedeny a 

zhodnoceny v následující tabulce. 

Tabulka č. 19 - Příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním na Ústecku 

a jejich vyhodnocení 
PŘÍČINY DLOUHODOBÉ 

NEZAMĚSTNANOSTI OZŠ NA 
ÚSTECKU 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Průměr Modus Medián 

Nedostatečné vzdělání, ţádná 
kvalifikace, s tím spojené 

nedostatečné znalosti a dovednosti 
3 1 6 1 3 2 1 1   3 1 1 2,09 1,00 1,00 

Nedostatek pracovních míst pro 

osoby se základním vzděláním. 
Převaţuje zájem o kvalifikované 

odborníky a odborné práce. 

 2 3 2 1 1  4   1 5  2,38 1,00 2,00 

Postoj zaměstnavatelů 

k zaměstnávání osob se základním 

vzděláním a kladení dŧrazu na 

prokázání dokončeného vzdělání 

(dŧleţitost výučního listu, 
maturitního vysvědčení či 

vysokoškolského diplomu). 

5  5           5,00 5,00 5,00 

Nízké mzdové ohodnocení 
související s nekvalifikovanou prací, 

které nemotivuje jedince pracovat 
2 5  6 2     4 4  2 3,57 2,00 4,00 

Demotivující systém sociálních 

dávek, který nenutí jedince pracovat, 
ani se vzdělávat 

1  4    2 2 1  2 2 3 2,13 2,00 2,00 

Nízká motivace či nezájem lidí se 

základním vzděláním hledat 

zaměstnání a vzdělávat se formou 

studia na střední škole či rekvalifikaci 

4  2    4  3 1  3 5 3,14 4,00 3,00 

Vlastnosti související 

s dlouhodobou ztrátou pracovního 

místa (ztráta pracovních návykŧ, 

pasivita, lenost a rezignace) 

 4 1    6  5 2    3,60 
Nezjiš-

těno 
4,00 

Vlastnosti jedince jako 

nesamostatnost, problémy se 
sebeprezentací a komunikací 

   5  5  5  3 5 4 4 4,43 5,00 5,00 

Příčiny související s odlišným 

sociokulturním prostředím jedincŧ 

(sociokulturní handicap) 
 3    3 3 3 4     3,20 3,00 3,00 

Omezená nabídka dálkového studia 
učebních i maturitních oborŧ v okrese 

Ústí nad Labem 
    4 4  6   6 6  5,20 6,00 6,00 

Nabízené obory v okrese Ústí nad 
Labem -  preference maturitních a 

často neperspektivních oborů před 

perspektivními středoškolskými 

obory zakončenými výučním listem 

   3 5 6   2 5    4,20 5,00 5,00 

Minimální prevence v předcházení 
nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním 
6 6  4 6  5  6 6   6 5,63 6,00 6,00 

Zdroj: odpovědi respondentŧ, kteří spolupracovali na metodě Delphi 
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Mezi první tři nejzávaţnější problémy patří dle respondentŧ v okrese Ústí nad 

Labem nedostatečná kvalifikace, znalosti a dovednosti nezaměstnaných se základním 

vzděláním, které jim znemoţňují v současné době nalézt práci. K tomuto výroku se 

vyjádřilo nejvíce odborníkŧ, nejčastější uvedená hodnota činila číslo jedna (tedy 

nejzávaţnější faktor). S tím souvisí problém s nedostatkem pracovních míst pro osoby 

se základním vzděláním, zpŧsobený poptávkou po kvalifikovaných a odborných 

pracovnících. Další problém vidí odborníci v nedostatečně motivujícím systému 

sociálních dávek, které nenutí jedince pracovat a vzdělávat se. Nicméně z předešlé 

kapitoly je zřejmé, ţe s přijetím zákona o existenčním a ţivotním minimu a zákona o 

hmotné nouzi došlo ke zpřísnění podmínek pro výplatu sociálních dávek
69

 a vliv na 

zvýšení zaměstnanosti nebyl patrný. Větší shoda panovala také u příčiny související 

s odlišným sociokulturním prostředím, ke které se respondenti buď nevyjadřovali, tudíţ 

ji lze povaţovat za střední příčinu (neboli ne za zcela závaţnou, ale také ne za 

nezávaţnou), nebo se ti, kteří se k ní vyjadřovali, téměř všichni shodli, ţe patří na třetí 

místo z výše jmenovaných problémŧ, které brání osobám se základním vzděláním 

v uplatnění na trhu práce. 

Za nejméně závaţný problém pokládají respondenti nedostatečnou prevenci 

v předcházení dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním. V rozporu 

s tímto tvrzení je fakt, ţe mezi nejčastější návrhy řešení uváděli ty, které mají 

preventivní charakter. Pozitivně se vyjadřovali k opatřením, která si kladla za cíl zajistit 

dostatek pracovníkŧ na školách, především na základních, kteří by spolupracovali 

s rodiči a informovali je o dŧleţitosti vzdělání a zároveň dohlíţeli na vzdělávání těchto 

dětí. Nebo na opatření, související s úpravou sociálního systému, který by měl 

zaktivovat lidi v hledání zaměstnání a vzdělávání. Lze tedy polemizovat s jejich volbou, 

ţe nedostatečná prevence nepředstavuje závaţný problém dlouhodobé nezaměstnanosti 

osob se základním vzděláním. Předcházení jakéhokoliv problému patří mezi zásadní 

zpŧsoby jeho řešení. Dalším méně závaţným problémem je dle respondentŧ omezená 

nabídka dálkového studia učebních a maturitních oborů v okrese Ústí nad Labem. 

Dŧvodem mohou být zkušenosti některých oslovených odborníkŧ, kteří tvrdí, ţe o 

dálkové obory není ze strany lidí se základním vzděláním zájem a nastává tak problém 

s naplněním jednotlivých tříd. Nicméně i přesto je dŧleţité vzít v potaz tu skupinu lidí, 
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 Sami pracovníci na sociálním odboru uvádějí, ţe pro přiznání některých dávek hmotné nouze je 

určující aktivita jedince, to znamená prokázání snahy pracovat formou veřejný či dobrovolnických prací a 

brigád. 
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která má zájem se vzdělávat, ale omezená nabídka oborŧ ji brání v získání vyššího 

vzdělání a zároveň v uplatnění na  trhu práce (budeme-li vycházet z příčiny dlouhodobé 

nezaměstnanosti, která je zpŧsobená nedostatečnými znalostmi, dovednostmi a 

kvalifikací). V souvislosti s touto odpovědí je nutné brát v úvahu výběr respondentŧ, 

který mŧţe výsledky ovlivňovat. Velkou část z nich tvořili zástupci základních a 

středních škol. Další méně závaţný problém je dle výsledkŧ metody Delphi postoj 

zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se základním vzděláním a kladení důrazu na 

prokázání dokončeného vzdělání. Je třeba poznamenat, ţe k této formulaci se vyjádřili 

pouze dva respondenti. Z tohoto dŧvodu je tedy vhodné uvést další méně závaţný 

problém, který respondenti definovali jako nesamostatnost jedince a jeho problémy se 

sebeprezentací a komunikací. Nicméně je třeba připustit, ţe současné trţní prostředí 

předurčuje lidi s nízkým vzděláním či malou prŧbojností, neschopností se prosadit a 

komunikovat k dlouhodobé nezaměstnanosti. Jedinec, který nemá sociální dovednosti je 

na trhu práce znevýhodněn a jeho problémy se prohlubují, čímţ mŧţe dojít k sociálnímu 

vyloučení. Patrné je to u Romŧ, jejichţ komunikační dovednosti představují bariéru pro 

vstup na trh práce. Navíc doklad o ukončeném vzdělání je v některých oblastech nutnou 

podmínkou pro získání zaměstnání. Zároveň je moţné souhlasit s odborníky, protoţe 

existují oblasti, především ve stavebnictví, kde zaměstnavatelé nekladou příliš velký 

dŧraz na prokázání dokončeného vzdělání, ale na schopnosti a ochotu pracovat. 

Na základě zjištěných poznatkŧ je evidentní, ţe výše lidského kapitálu a přístup 

k jeho zvyšování patří v současné době k hlavním faktorům, které určují uplatnění 

osob na trhu práce. Z těchto dŧvodŧ jsou osoby se základním vzděláním předurčeny 

k práci pouze na sekundárním trhu práce. Je také zřejmé, ţe u nezaměstnaných se 

základním vzděláním se silně projevuje koncept kultury bídy, který je spojený 

s adaptací na sociální dávky, dlouhodobou nezaměstnaností a s předáváním vzorcŧ 

chování ostatním členŧm v rodině. Někteří oslovení odborníci připustili fakt, ţe lidé 

z odlišného sociokulturního prostředí, především Romové, mají omezené moţnosti při 

shánění práce (ať vlivem předsudků či diskriminace na trhu práce nebo vlivem 

jejich rodinného prostředí a přístupu k práci) a v okrese Ústí nad Labem tvoří 

součást skupiny dlouhodobě evidovaných osob se základním vzděláním.  

Při porovnání názorŧ respondentŧ metody Delphi a dlouhodobě evidovaných 

uchazečŧ se základním vzděláním na ÚP v ÚL je zřejmé, ţe se shodují v hlavní příčině 

jejich nezaměstnanosti. Naprostá většina dotázaných uchazečŧ si uvědomuje, ţe jejich 

nízké vzdělání jim brání nalézt práci. Další problémy jejich dlouhodobé 



 119 

nezaměstnanosti vidí spíše v překáţkách jako dojíţdění, věk, zdravotní stav či malé děti, 

které však nejsou typické pouze pro skupinu lidí se základním vzděláním a proto je 

moţné, ţe se k nim odborníci nevyjadřovali. Někteří uchazeči upozorňují na romskou 

národnost, kterou vnímají jako sociokulturní handicap při shánění práce a vyjadřují se 

ve smyslu předsudkŧ a diskriminace z pohledu zaměstnavatelŧ. 

Na závěr je třeba zaujmout kritický pohled nad výsledky metody Delphi a pro 

zhodnocení je třeba brát v úvahu výběr respondentŧ, který je popsán v metodologické 

části v kapitole č. 3. Je zřejmé, ţe někteří respondenti nahlíţeli na problém 

dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním na Ústecku svým pohledem 

na základě vlastních zkušeností z práce či ze ţivota, ale jiţ se příliš nevcítili do 

problému konkrétních osob, které mají na současném trhu omezené moţnosti při 

shánění práce. Často posuzovali příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti na základě 

předsudkŧ, především v souvislosti s pobíráním sociálních dávek. Názor, ţe například 

vícečetné rodiny mají příjmy nad hranicí ţivotního minima není oprávněný, výše 

přídavku na dítě je odvozena od násobku ţivotního minima rodiny
70

 a výše jejího 

příjmu se nemŧţe zásadním zpŧsobem zvýšit (Šimíková In: Navrátil 2003: 66 – 67). 

Navíc je dŧleţité si uvědomit, ţe například romské rodiny mají jiné hodnoty, jiné 

potřeby a jiné sociální zázemí, které jim umoţní vyţít ze sociálních dávek. Zobecňování 

systému sociálních dávek separuje společnost na dvě poloviny – pracující a 

nezaměstnaní – které stojí proti sobě. 

Nicméně je také třeba si uvědomit, ţe někteří uchazeči si práci nehledají, 

protoţe nechtějí, pro některé uchazeče se základním vzděláním je soudobý 

pracovní trh uzavřen. 

 

 

SHRNUTÍ KAPITOLY č. 9 

Formulace problémů, bránících v zapojení osob 

se základním vzděláním na trh práce 
 

 Většina uvedených problémů se netýká pouze okresu Ústí nad Labem, ale celé České 

republiky. 

 Veškeré problémy a příčiny jsou navzájem propojené. 

 Mezi nejzávažnější příčiny uvedli respondenti metody Delphi nedostatečnou 
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 V současné době mají nárok na přídavek na dítě rodiny do 2,4násobku ţivotního minima. 
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kvalifikaci, znalosti a dovednosti osob se základním vzděláním, čímţ potvrdili platnost 

teorie lidského kapitálu. 

 Zároveň byl potvrzen koncept kultury bídy či tzv. underclass, který je spojený s adaptací 

na sociální dávky, dlouhodobou nezaměstnaností a předáváním vzorců chování 

ostatním členům v rodině. Existuje a vždy bude existovat skupina lidí, která bude 

nezaměstnaná. 

 Jako další nejzávažnější příčinu, ze všech uvedených, přiřadili respondenti nedostatku 

volných pracovních míst pro osoby se základním vzděláním. Příčinou jsou zvyšující 

poţadavky zaměstnavatelů na profesní strukturu zaměstnanců. 

 Problém dlouhodobé nezaměstnanosti v okrese Ústí nad Labem může souviset také 

s odlišným sociokulturním prostředím některých nezaměstnaných. 

 Za nejméně závaţné příčiny, ze všech hodnocených, povaţovali respondenti tyto: 

nedostatečnou prevenci v předcházení dlouhodobé nezaměstnanosti osob se 

základním vzděláním, omezenou nabídku dálkového studia učebních a maturitních 

oborů v okrese Ústí nad Labem, postoj zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se 

základním vzděláním a kladení důrazu na prokázání dokončeného vzdělání, 

nesamostatnost jedince a jeho problémy se sebeprezentací a komunikací. 

 Je však třeba zaujmout kritický pohled nad výsledky metody Delphi a vzít v úvahu 

sloţení respondentů. 
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10. Doporučení pro veřejnou a sociální politiku 
 

„Nezaměstnanost není jednoduchým problémem s jednoduchým řešením“ 

Gregory Mankiw (1999) 

 

Jak je jiţ v úvodu diplomové práce uvedeno, dlouhodobá nezaměstnanost 

představuje závaţný ekonomický, politický i sociální problém, jehoţ dŧsledky mají vliv 

nejen na jedince, ale také na společnost a ekonomickou situaci státu. Z tohoto dŧvodu je 

třeba navrhnout opatření na národní úrovni. Protoţe se práce zabývá dlouhodobou 

nezaměstnaností osob se základním vzděláním na lokálním trhu práce, navrhnutá 

opatření budou také na krajské a obecní (lokální) úrovni. 

Osoby se základním vzděláním nejsou v zákonu o zaměstnanosti v § 33 

definované jako rizikové skupiny, přesto patří mezi nejohroţenější skupiny na trhu 

práce, kterým je třeba věnovat zvýšenou péči. Otázka zvýšené péče je ve skutečnosti 

vţdy spojena s určitou mírou pozitivní diskriminace. Mezi veřejností i 

zaměstnavateli však převaţuje preference rovného přístupu jak ke vzdělání, tak 

k zaměstnání. Zvýhodňování jakékoliv skupiny na trhu práce se setkává s nesouhlasem. 

Zvyšování lidského kapitálu je obsaţeno jiţ ve strategických dokumentech 

Evropské unie i České republiky. Lisabonská strategie stanovila konkrétní cíle míry 

zaměstnanosti jednotlivých členských státŧ EU (do roku 2010).
71

 Úlohu při jejich plnění 

má evropská strategie zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti jednotlivých členských 

státŧ je vyjádřená v Národních programech reforem, které umoţňují hodnotit stanovené 

cíle. Česká republika se v současné době řídí Národním programem reforem na léta 

2008 aţ 2010. Tato opatření jsou však na obecné úrovni a chybí tak konkrétní 

nástroje, které by řešily problematiku osob se základním vzděláním. Do této doby 

se také příliš neřešila problematika jiţ nezaměstnaných osob se základním vzděláním, 

která je typická pro Ústecko. Většina sluţeb a opatření v tomto okrese není na tuto 

specifickou skupinu přímo zacílená (viz kapitola č. 8.2 Systém aktivní a pasivní politiky 

zaměstnanosti). 

 

 

 

                                                 
71

 EU i ČR si stanovily dosáhnout do roku 2010 celkové zaměstnanosti 70 %, zaměstnanosti ţen 60 % a 

osob starších 55 let 50 %. 
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10.1 Strom cílů 
 

Ke znázornění jednotlivých cílŧ, kterými se podrobněji zabývám v následujících 

kapitolách, jeţ obsahují konkrétní opatření a řešení dlouhodobé nezaměstnanosti osob 

se základním vzděláním, jsem vybrala metodu strom cílŧ. Je třeba si však uvědomit, ţe 

jakékoliv pokusy o jejich zobrazení vedou ke zjednodušování. Řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti osob se základním vzděláním je ve skutečnosti mnohem sloţitější a 

jednotlivé cíle a opatření se navzájem prolínají. 

Schéma č. 10 – Strom cílů 

 

Zdroj: autorka 

Sníţení dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním představuje 

základní cíl, jehoţ naplnění se odvíjí od několika obecných podcílŧ a konkrétních 

opatření. Vzhledem k současnému vývoji a trendu neustálého zvyšování vzdělanostní 

úrovně jedincŧ vlivem technického pokroku a v souvislosti s otevřeným trhem, je nutné 

zahrnout především opatření, která jsou zacílená na sniţování počtu 

nezaměstnaných se základní školou, zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatel, jejich 

motivaci pracovat a vzdělávat se, na zvyšování zaměstnatelnosti osob se základním 

vzděláním a zabránění či boj proti předsudkům a diskriminaci. Na současném 

pracovním trhu nelze příliš očekávat, ţe zaměstnavatelé budou ochotní a svolní 

zaměstnávat osoby se základním vzděláním i v případě poskytování finančních 
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příspěvkŧ, zároveň při současném stavu ekonomiky nelze předpokládat, ţe poskytování 

takovýchto dotací bude politicky prŧchodné. Přesto je v práci dále uvádím jako jednu 

z dalších moţností řešení problému. 

V dalším textu se tedy zaměřím především na opatření z oblasti sociální politiky,  

vzdělávací politiky, politiky zaměstnanosti a na opatření v souvislosti s omezením 

diskriminace. Pro účinnost a efektivitu je třeba respektovat vzájemné propojení 

jednotlivých nástrojů. Pouze komplexní řešení můţe přispět k řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti osob se základním vzděláním. 

 

10.2 Opatření v rámci sociální politiky 
 

Mezi nejčastější příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním se dle výsledkŧ metody Delphi řadil demotivující systém sociálních dávek. 

Z tohoto dŧvodu je podle odborníků třeba navrhnout opatření, která přispějí k jeho 

úpravě a k motivaci lidí se základním vzděláním pracovat a vzdělávat se. Opatření 

v rámci sociální politiky budou tedy navrhnuta v souvislosti s jejím uţším pojetím, které 

se týká především sociálních dávek, jeţ je nutné poskytovat k zajištění základních 

ţivotních potřeb nezaměstnaných, úpravy minimální mzdy a odvodŧ na sociální, 

zdravotní pojištění a daně. 

Mezi opatření s cílem motivovat lidi ke vzdělávání patří především nástroje, 

které po splnění určitých podmínek ze strany osob se základním vzděláním, zvýhodňují 

tyto jedince na trhu práce a motivují je ke vzdělávání. Jedná se o poskytování 

finančních příspěvků na školní pomůcky rodinám ze sociálně slabého prostředí.
72

 

Jeho poskytování musí být zaloţeno na potvrzení o nákupu. Ředitel nejmenované 

střední školy v Ústí nad Labem je v případě tohoto nástroje skeptický, dle jeho názoru 

se pomŧcky k velkému počtu dětí nedostanou a ze strany rodičŧ není zájem o jejich 

proplácení. Sociálně slabým rodinám je třeba zajistit mimořádné příspěvky na 

podporu volného času jejich dětí s cílem stimulovat především romské občany a 

integrovat romské děti do běţného ţivota s ostatními vrstevníky a předcházet tak 

nepodnětnému rodinnému prostředí a přispět ke kvalitě výchovy. Jedná se o mimořádné 

                                                 
72

 Ţádné opatření nebude přímo směrované pouze na osoby z odlišného sociokulturního prostředí, tedy na 

romské obyvatele, a to z několika dŧvodŧ: Romové se nehlásí k romské národnosti a nelze je tedy tímto 

zpŧsobem zvýhodňovat, zároveň z hlediska rovnosti nelze poskytovat finanční příspěvky pouze některým 

národnostem, a za další, ze zkušenosti vím, ţe některým Romŧm takovéto „nálepkování“ není příjemné a 

nelíbí se jim. Výsledkem je tedy zacílit opatření na sociálně slabé jedince a jejich rodiny, do kterým se ve 

velké míře řadí také Romové. 
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příspěvky na školní výlety, letní tábory, sportovní a vzdělávací kurzy a jiné. Jejich 

proplácení je vhodné zajistit formou poukázek, které poskytne škola nebo proplacením 

na základě dokladu o výši nákladŧ. Tento nástroj lze realizovat jiţ na úrovni obce či 

kraje. Dalším motivačním nástrojem je poskytování finančních prostředků dětem, 

respektive jejich rodičŧm, v případě řádného a úspěšného studia na střední škole. 

Podmínkou je sledování docházky a vysvědčení studentŧ v jednotlivých ročnících 

střední školy, které budou zpracovávat pracovníci té které školy. Poskytování těchto 

příspěvkŧ bude na ţádost rodičŧ a budou propláceny pouze rodinám ze sociálně 

slabého prostředí. Realizace tohoto opatření je však administrativně náročná jak pro 

ţadatele, tak pro pracovníky sociálního odboru. Navíc je třeba brát v úvahu finanční 

náročnost výše uvedených opatření. 

Pro motivaci osob se základním vzděláním pracovat je třeba upravit výši a 

okolnosti poskytování sociálních dávek a stanovit minimální mzdu. Současný sociální 

systém zpřísňuje podmínky pro vyplácení sociálních dávek a v souvislosti se zákonem 

č. 110/2006 Sb. stanovuje výši ţivotního a existenčního minima. Přesto je třeba upravit 

systém jejich poskytování, které lze provést jiţ na lokální úrovni. Sociální dávky je 

moţné vyplácet v podobě poukázek (na potraviny, lékařskou péči) a to v 60 % 

z celkového objemu, zbylá procenta pak v penězích. Tím se zajistí, aby rodiny dostaly 

to, co nejvíce potřebují a zabrání se utrácení peněz za alkohol či cigarety. Nicméně 

kritici dle Mankiwa (1999: 433) povaţují takové transfery za neefektivní a poniţující, 

protoţe vláda či úřad nemohou vědět, co lidé potřebují. Alternativou je poskytovat 

sociální dávky v naturáliích aţ v případě nezaměstnanosti, přesahující více neţ dva 

roky. 

Neefektivita systému sociálních dávek je patrná také u příspěvkŧ na děti, které 

jsou vypláceny rodičŧm do 18ti let věku jejich dítěte a to i přesto, ţe děti jsou v té době 

v evidenci úřadu práce. Je třeba zvýhodnit v příspěvcích rodiče, jejichţ děti řádně 

studují a pravidelně dochází na střední školu. Někteří respondenti metody Delphi se 

přiklonili k podmínění pobírání příspěvků na děti zaměstnáním jejich rodičů. 

Další moţností s cílem motivovat uchazeče se základním vzděláním 

v pracovním uplatnění je zvýšit minimální mzdu.
73

 Sníţením sociálních dávek a 

zvýšením minimálního výdělku se předejde pasti nezaměstnanosti. Nicméně toto 

                                                 
73

 Dle Mankiwa (1999: 555) není minimální mzda převaţující příčinou nezaměstnanosti, protoţe většina 

pracovníkŧ má mzdu na vyšší úrovni. Nicméně výše minimální mzdy se nejvíce dotýká právě 

nekvalifikovaných a mladistvích bez praxe, u nichţ mŧţe představovat riziko nezaměstnanosti. 
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opatření nevyjádřil ţádný oslovený odborník ani respondent metody Delphi. Jeho 

nevýhodu lze vysvětlit substitučním efektem a efektem rozsahu na straně poptávky. 

V případě, ţe se zvýší minimální mzda, zvýší se náklady zaměstnavatelŧ a ti budou 

zaměstnávat menší počet osob (Balek 2004). Naopak způsob, jak motivovat 

zaměstnavatele v přijímání osob se základním vzděláním, je poskytovat úlevy na 

sociálním a zdravotním pojištění v případě jejich zaměstnání. Zda to však povede 

k jejich zaměstnávání není jisté. Příjmy osob se základním vzděláním bývají ve většině 

případech niţší, ohodnocení za nekvalifikovanou práci se pohybuje na úrovni současné 

minimální mzdy. Odvody na sociální a zdravotní pojištění nebudou tudíţ přinášet 

zaměstnavatelŧm příliš velké finanční úlevy.  

V předchozím textu je při analýze poskytovaných sluţeb uvedeno, ţe osoby 

evidované déle neţ šest měsícŧ musí pracovat formou veřejné či dobrovolnické sluţby, 

aby dosáhly na zvýšení příspěvkŧ z existenčního na ţivotní minimum. V okrese Ústí 

nad Labem je třeba zajistit koordinátora veřejných sluţeb, který bude pracovat pod 

sociálním odborem příslušného místního obvodu a bude spolupracovat s ÚP v ÚL a 

poskytovateli těchto prací. Efektem je zajištění lepší informovanosti uchazečŧ o 

zaměstnání. Alternativou příspěvkŧ v případě vykonávání veřejné či dobrovolnické 

sluţby je znatelnější zvýšení příjmu alespoň na polovinu minimální mzdy. 

Bariéry některých lidí v podobě jejich nízkého vzdělání, které je navíc 

kombinováno špatným zdravotním stavem, péčí o dítě, ţádnou pracovní zkušeností, 

starším věkem atp. v dŧsledku zpŧsobují ohroţení dlouhodobou nezaměstnaností a 

sociální exkluzí. Řešení je moţné formou sociální ekonomiky a sociálního podnikání. 

Mezinárodní projekt LNet
74

 si stanovuje za cíl podporovat rozvoj sociálních podnikŧ, 

které přispívají k rŧstu zaměstnanosti a integraci znevýhodněných a marginalizovaných 

skupin na trhu práce. Sociální firmy „přispívají k dobrému sebehodnocení lidí, kteří 

v nich pracují, a samozřejmě také k jejich kladnému přijetí okolím.“ (Schwarzová 2005: 

328). 

 

10.3 Opatření v rámci politiky zaměstnanosti 
 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole č. 8.2, zastřešujícím orgánem politiky 

zaměstnanosti je Ministerstvo práce a sociálních věcí, jehoţ vliv směrem k lokální 
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 LNet neboli LearningNetwork, jehoţ parnerem je Amsterodam (Nizozemsko), Hamburk (Německo), 

Praha (Česká republika), Milán (Itálie) a Londýn (Velká Británie). 
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úrovni slábne. V České republice chybí institucionální zázemí a koordinace, které by 

ucelily implementaci politiky zaměstnanosti na úřadech práce. Kaţdý úřad práce má 

jinou organizační strukturu, jinak klasifikované odbory a oddělení a jiné počty 

zaměstnancŧ v konkrétních agendách. Tím vyjadřuje postoj ke zpŧsobu realizace 

politiky zaměstnanosti. Úřad práce v Ústí nad Labem postrádá samostatné oddělení či 

odbor, zabývající se speciálním poradenstvím a zaměřuje se spíše na tzv. politiku 

statistických ukazatelŧ a ekonomické efektivity, neţ na snahu o rozvoj lidského 

potenciálu (Hiekischová 2009: 25)
75

. Změna vyţaduje uskutečnění opatření na národní 

úrovni. Dle připravovaných změn je snaha o vytvoření jednoho centrálního úřadu práce 

a krajských pracovišť. Nicméně realizace takovéto koncepce je velice náročná a její 

urychlení mŧţe zpŧsobit více problémŧ neţ pozitivních výsledkŧ. Transformace úřadŧ 

práce jako institucí s vlastní právní subjektivitou není jednoduchá. Je však nutné, aby 

MPSV, respektive Správa sluţeb zaměstnanosti, vytvořila jednotnou strukturu 

odborů a oddělení na úřadech práce. Konkrétněji vytvořit Odbor zprostředkování, 

v rámci něhoţ by uchazečŧm byla nabízena volná pracovní místa, pracovník pro 

zprostředkování by vedl agendu uchazeče, zjišťoval změny v osobních údajích, 

zahajoval správní řízení atp. Další Odbor poradenství (či speciálního poradenství) by 

byl úzce napojen na odbor zprostředkování. Jeho podstatou by byla individuální péče o 

uchazeče, kteří jsou v evidenci déle neţ 6 měsícŧ. Cílem individuální práce je 

zaktivizování uchazečŧ a nabízení sluţeb, které povedou ke zvýšení jejich 

zaměstnatelnosti. Dlouhodobě nezaměstnaný jedinec by tak docházel ke svému 

zprostředkovateli (zprostředkovatelce) i osobnímu poradci. Součástí Odboru 

poradenství (či speciálního poradenství) by bylo také Informační poradenské středisko, 

oddělení rekvalifikací, pracovní rehabilitace a EURES poradce. Další odbor, který by 

úzce spolupracoval především s odborem poradenství, je Odbor trhu práce, který by 

zahrnoval oddělení aktivní politiky zaměstnanosti (kromě rekvalifikací), oddělení 

monitoringu trhu práce (mezi jehoţ činnosti patří povolování pracovní činnosti 

cizincŧm, zadávání volných pracovních míst, tvorba analýz a prognóz trhu práce a 

osobní poradce pro firmy). Součástí úřadŧ práce by byl také Odbor kontrolní a právní, 

jehoţ náplní by bylo poskytovat základní právní informace uchazečŧm o zaměstnání a 

zároveň provádět kontrolní činnost stanovenou zákonem o zaměstnanosti. V rámci 

organizační struktury úřadŧ práce by fungoval také Odbor kanceláře úřadu práce, tedy 
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 V této práci byla zohledněna teorie modernizace a teorie lidského potenciálu. 
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oddělení hospodářské správy, personální oddělení a oddělení informačních technologií. 

Ověřování dokumentŧ, ekonomické a účetní záleţitosti by spadali do kompetence 

Odboru ekonomického. 

Dle výsledkŧ Kulhavého a Sirovátky (2008) existují obrovské rozdíly 

v implementaci aktivní politiky zaměstnanosti na lokální úrovni a to z hlediska rozsahu, 

kvality a cílenosti. Zde se nabízí otázka odbornosti pracovníkŧ na úřadech práce a 

zpŧsob financování APZ. V souvislosti s aktivizací a zvyšováním vzdělání pracovníkŧ 

na Úřadu práce v Ústí nad Labem je vhodné zabezpečovat personální politiku 

zaloţenou na systému pravidelného hodnocení pracovníků a jejich následném 

odměňování. Otázkou však zŧstává kompetentnost a objektivita vedoucích pracovníkŧ, 

která mŧţe vést nejen k větší aktivitě a snaze řadových pracovníkŧ, ale také třeba 

k jejich apatii se realizovat (a to především v případě subjektivního hodnocení 

pracovníkŧ). Součástí personální politiky, s cílem zlepšit vzdělanostní úroveň 

zaměstnancŧ úřadŧ práce, by mělo být zavedení povinného a pravidelného 

odborného vzdělávání a zajištění supervize pro zprostředkovatele a poradce. 

Syndromem vyhoření jsou ohroţeny všechny pomáhající profese. Dŧsledkem ve vztahu 

k uchazeči o zaměstnání mŧţe být lhostejnost, ztráta smyslu práce, nízká empatie či 

cynismus (Kopřiva 1997). Předcházení tohoto stavu lze dosáhnout zavedením 

pravidelné supervize, jejíţ výkon bude v kompetenci externího pracovníka přiděleného 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Opatření v rámci pravidelného školení 

pracovníkŧ úřadŧ práce je nutné provést na národní úrovni a je třeba počítat s finanční 

náročností a dlouhodobějším horizontem účinnosti. Pravomocí na lokální úrovni je 

zajistit organizaci prŧběhu jednotlivých druhŧ školení. 

Současné financování nástrojŧ aktivní politiky zaměstnanosti pochází ze 75 % 

z Evropského sociálního fondu a z 15 % z rozpočtu České republiky. Financování a 

výběr rekvalifikačních středisek probíhá formou veřejných zakázek. Tento způsob se 

projevil jako velmi administrativně náročný a zároveň postrádá flexibilitu k měnící se 

situaci na trhu práce. Na Úřadu práce v Ústí nad Labem je v současné době 

realizovaná veřejná zakázka „Rekvalifikace a poradenství“ v hodnotě 16 milionŧ korun. 

Pracovníci úřadu museli předem stanovit druhy rekvalifikací, počet jejich opakování a 

mnoţství uchazečŧ při realizaci jednoho kurzu. V prŧběhu uskutečňování veřejné 

zakázky však došlo k hospodářské recesi a k navýšení počtu nezaměstnaných. Zároveň 

se z pohledu uchazečŧ změnil zájem o jednotlivé kurzy. Opatření v rámci zpŧsobu 

financování rekvalifikačních kurzŧ je třeba provést na národní úrovni. Úkolem MPSV 
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je zajistit pracovníky na úřadech práce, kteří budou zajišťovat pouze administraci 

veřejných zakázek nebo zrušit současný způsob financování rekvalifikací na 

základě veřejných zakázek. 

Na lokální úrovni je v kompetenci Úřadu práce v Ústí nad Labem rozšíření 

nabídky (specifických) rekvalifikačních kurzů zacílených na osoby se základním 

vzděláním.
76

 Polovina oslovených odborníkŧ se přiklonila k názoru, ţe je třeba zúčelnit 

a realizovat zejména dlouhodobé rekvalifikace s praktickou částí výuky, při kterých 

si jedinec dostatečně osvojí určité znalosti a získá praktické zkušenosti a dovednosti. 

Zároveň je potřeba přizpůsobit druhy rekvalifikací aktuálním poţadavkům trhu. 

V souvislosti s poskytováním rekvalifikačních kurzŧ je nutné zavést povinné 

poradenství pro uchazeče o zaměstnání se základním vzděláním před nástupem na 

rekvalifikaci. Motivovaný a zaktivizovaný uchazeč má větší předpoklady úspěšného 

dokončení kurzu a zapojení na trh práce. Speciální a kariérové poradenství
77

 je na ÚP 

v ÚL třeba rozvinout také bez návaznosti na rekvalifikační kurzy. Pomocí 

interaktivních a motivačních postupŧ v rámci skupinového poradenství naučit 

dlouhodobě nezaměstnané uchazeče se základním vzděláním sociálním a prezentačním 

dovednostem, právnímu minimu a základŧm finanční gramotnosti. Někteří dlouhodobě 

evidovaní uchazeči se základním vzděláním, převáţně Romové, ale také matky po 

rodičovské dovolené, mladiství či osoby nad 50 let, jsou ohroţeni diskriminací na trhu 

práce. Z tohoto dŧvodu je vhodné jim v rámci individuálního poradenství poskytovat 

osobní asistenci při hledání zaměstnání (skrze poradce na ÚP v ÚL). Odborné 

poradenství, ať individuální či skupinové, však představuje finanční, personální a 

organizační náročnost a jeho účinky lze předpokládat aţ v delším časovém horizontu. 

Dalším nástrojem APZ, který je zapotřebí zúčelnit, jsou veřejně prospěšné 

práce. Na ÚP v ÚL dochází k neustálému opakování veřejně prospěšných míst pro 

stejné uchazeče, coţ přináší efekty pro zaměstnavatele (především obce), kteří nemusí 

neustále zaučovat nové pracovníky, zároveň však nedochází k osvojování si pracovních 

návykŧ vedoucích k zaměstnání na otevřeném trhu práce. Ohroţenou skupinou jsou 

právě dlouhodobě nezaměstnaní se základním vzděláním. Z tohoto dŧvodu je nutné 

nařízení na národní úrovni, ve kterém MPSV stanoví povinnost neustálého 
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 Jak upozorňují někteří oslovení odborníci, otázkou zŧstává definice rekvalifikace, která souvisí se 

změnou stávající kvalifikace. Osoby se základním vzděláním však ţádnou kvalifikaci nemají a tudíţ ji 

nemohou změnit. Zároveň však rekvalifikace představují snadnější cestu k získání určitých znalostí a 

schopností. 
77

 OECD (2010) doporučuje České republice rozšířit formy kariérového poradenství. Velký dŧraz však 

klade na jeho rozvoj jiţ v počátečním vzdělávání. 
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obměňování pracovníků na veřejně prospěšné práce a na lokální úrovni je dŧleţité 

efektivně koordinovat jejich činnost a spolupracovat se zaměstnavateli. 

Na společensky účelná pracovní místa jsou nejvíce umisťováni uchazeči se 

středním vzděláním bez maturity či s maturitou. Pro podporu osob se základním 

vzděláním a zvýšení jejich zaměstnatelnosti je třeba poskytovat zaměstnavatelům 

vyšší finanční příspěvky při zaměstnání uchazeče se základním vzděláním neţ při 

zaměstnání lidí s vyšším vzděláním. Toto opatření má v sobě prvek pozitivní 

diskriminace, který mŧţe být ostatními chápán jako nespravedlivý a nerovný. Zároveň 

nezaručí, ţe zaměstnavatelé zvýší zájem o zaměstnávání nekvalifikovaných lidí, které je 

nutné dále zaškolovat a vzdělávat. Pro posílení tohoto opatření je vhodné poskytovat 

příspěvky na zaškolování a rekvalifikace pracovníků se základním vzděláním. Oba 

tyto nástroje jsou však finančně velice náročné a při současném trţním prostředí a stavu 

ekonomiky politicky spíše neprŧchodné. Přesto se k těmto řešením přiklonilo 

několik oslovených respondentŧ. Také OECD (2009) doporučuje v rámci celoţivotního 

vzdělávání rozvoj kurzŧ, výcvikŧ a školení na pracovišti. Alternací je poskytování 

těchto příspěvků v rámci investičních pobídek v krajích, které jsou dlouhodobou 

nezaměstnaností osob se základním vzděláním postiţeny nejvíce. 

 Součástí politiky zaměstnanosti je také kontrola diskriminace na trhu práce a 

nelegálního zaměstnávání. Pro vyšší účinky je třeba personálně posílit kontrolní 

oddělení. V souvislosti s kontrolou nelegální práce a jejím prokazování je nutné změnit 

zákoník práce, konkrétně § 75 , který upravuje náleţitosti dohody o provedení 

práce. Pokud budou moci zaměstnavatelé uzavírat ústní dohody, nebudou moci 

pracovníci ÚP zasáhnout. Nelegální práce je přirozenou součástí některých dlouhodobě 

evidovaných uchazečŧ, kteří tak pobírají mzdu i sociální dávky. Pracovnice 

Hospodářské komory zastává názor, ţe zvýšení kontrol a pokut za nelegální práci není 

správný směr, jak tuto problematiku řešit. Dle jejího mínění je třeba na národní úrovni 

upravit systém daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. „Kdyby výpočet 

daně byl například jednodušší, průkaznější a daňové procento by nebylo tak vysoké, tak 

by asi nebylo nutné, aby podnikatelé optimalizovali svoje náklady a výdaje a v podstatě 

by nebyl důvod, proč by měli nějak obcházet vše, včetně oficiálního zaměstnávání 

dlouhodobě nezaměstnaných.“ (pracovnice Hospodářské komory). 
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10.4 Opatření v rámci vzdělávací politiky 
 

Vzdělání představuje jeden z nejzákladnějších atributŧ pro uplatnění na trhu 

práce. Z předchozích kapitol je zřejmé, ţe dosaţení pouze základního vzdělání, 

předurčuje jejich nositele k (dlouhodobé) nezaměstnanosti. Mezinárodní instituce 

OECD (2001, 2009, 2010) či ILO (2004) kladou velký dŧraz na rozvoj vzdělání a 

zvyšování lidského a sociálního kapitálu člověka, který mu umoţní flexibilně reagovat 

na změny na trhu práce. Jedinec, který se v prŧběhu svého ţivota vzdělává a rozvíjí své 

kompetence a kvalifikaci, si zvyšuje zaměstnatelnost na trhu práce. Celoţivotní 

vzdělávání rozvíjí znalosti člověka, přispívá k rozkvětu společnosti a rŧstu ekonomiky, 

je nositelem zaměstnanosti a sociální inkluze. Z těchto dŧvodŧ je třeba klást velký dŧraz 

na vzdělávací politiku, její úpravy, změny a zároveň financování. 

Opatření v rámci vzdělávací politiky vycházejí ze tří základních cílů: 1) ţáci 

musí být motivovaní studovat a vzdělávat se; 2) je třeba zabránit předčasných 

odchodŧm ze středního vzdělávání či zajistit jejich sniţování; 3) je dŧleţité umoţnit 

lidem návrat do vzdělání a zajistit prostupnost vzdělávací soustavy. 

Zvýšit motivaci se vzdělávat je moţné za pomocí rŧzných nástrojŧ. Motivaci 

v negativním smyslu vyjádřil zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, který uvedl, ţe 

povinná školní docházka se má buď prodlouţit do 18ti let nebo se mají zavést 

sankce v případě nedodrţování zákonné povinnosti rodičů starat se o své děti do 

18ti let. „Ve společnosti se nevyţaduje, aby rodina do 18ti let dítěte za něho měla 

zodpovědnost ve výchově či vzdělávání. […]  V případě nesplnění či porušení by měli 

být rodiče sankcionováni a to pokutami či jinými finančními postihy. Nic jiného 

nefunguje. […] Školský zákon ukládá rodičům povinnost, aby dítě chodilo do školy, ale 

uţ tam není ţádná sankce.“ (zástupce Krajského úřadu ÚK). Toto opatření je dle 

osloveného odborníka třeba realizovat na národní úrovni formou legislativní úpravy a 

zavedením dŧsledné policejní kontroly v ulicích. Výhodou je, ţe pro státní pokladu 

nepředstavuje toto opatření vysoké finanční zatíţení, zároveň však vyţaduje represivní, 

kontrolní a regulační nástroje, které nejsou populární a tudíţ ani politicky příliš 

prŧchodné. Otázku prodlouţení povinné školní docházky uvedla také zástupkyně 

Pedagogicko psychologické poradny v Ústí nad Labem, která navrhovala její 

prodlouţení do 17ti let věku dítěte. 

Jako velmi dŧleţité opatření, ke kterému se vyjádřilo také poměrně velké 

mnoţství oslovených odborníkŧ, je zajištění pracovníků na školách, především na 
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základních, jejichţ úkolem bude spolupracovat s rodiči a informovat je o 

důleţitosti vzdělávání a zároveň budou dohlíţet na vzdělávání dětí v těchto 

rodinách. Cílem je nastavit spolupráci mezi rodiči a školou jiţ na základní škole a 

naučit děti základním studijním návykŧm. Toto opatření lze realizovat jiţ na lokální 

úrovni, v kompetenci ředitelŧ základních škol v okrese Ústí nad Labem je takového 

pracovníka zaměstnat. V doučování a osvojování si školních znalostí dětí v romských 

rodinách mohou pomoci neziskové organizace či dobrovolnické akce realizované 

v okrese Ústí nad Labem. 

Dŧleţitým a nepostradatelným prvkem ve vzdělávání jiţ na základních, později 

na středních školách, je respektování individuálních potřeb ţáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami, kteří jsou ohroţeni diskriminací a nerovným zacházením. 

Cílem je přizpůsobit výuku jejich potřebám, realizovat individuální vzdělávací 

plány a zajistit vhodné podmínky ke vzdělávání. Přesto, ţe individuální práce se ţáky 

a studenty je součástí rámcových vzdělávacích programŧ, účinná realizace je 

podmíněná zpŧsobem výuky učitele. Ve třídách, kde je velký počet ţákŧ se 

specifickými potřebami (téţ s poruchami učení), je vhodné zajistit a zafinancovat 

pomoc asistenta pedagoga, který se jim bude individuálně věnovat.  

Nevhodně zvolený studijní obor patří dle oslovených odborníkŧ mezi nejčastější 

příčiny předčasných odchodŧ ze středního vzdělávání. Proto je třeba nastavit systém, 

který by tento problém eliminoval.  Při rozhodování ţáka o volbě další vzdělávací cesty 

je třeba mít na základní škole odborně vzdělané a angaţované výchovné poradce, 

kteří budou ţáky učit předmětu volba povolání. Jak je jiţ uvedeno v podkapitole č. 

7.5.3, výchovný poradce musí sledovat a řešit spoustu úkolŧ, nejen volbu povolání. 

Z tohoto dŧvodu by bylo vhodné rozdělit jeho funkci na kariérového poradce a 

výchovného poradce, který bude řešit ostatní úkoly. Samotná realizace předmětu 

volba povolání by měla být zaloţena na propojení teoretické části s praktickými 

ukázkami profesí a jejich činnostmi ve firmách v okrese. Jeho účinnost je tedy 

podmíněna zapojením sociálních partnerů do výuky
78

, především zaměstnavatelů, 

kteří mohou ţákŧm zprostředkovávat praktické ukázky a informace o konkrétních 

profesích, ale také úřadu práce, Pedagogicko-psychologické poradny, středních 

škol atd. Tento zpŧsob výuky lze uskutečnit jiţ na lokální úrovni, rozhodnutí záleţí na 

řediteli školy a výchovném (případně kariérovém) poradci. 
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 Zapojení sociálních partnerŧ do výuky doporučuje také např. OECD (2009, 2010) i ILO (2004) 



 132 

Na středních školách je zapotřebí zajistit vertikální i horizontální prostupnost 

vzdělávací soustavy, díky níţ by se studenti, kteří předčasně ukončí střední školu, 

mohli opět vrátit do školy a úspěšně ji dokončit. V souvislosti s předčasnými odchody 

ze středního vzdělávání je vhodné zajistit uznávání odchozených ročníků ve škole. 

Současný vzdělávací systém spočívá v neuznávání odchozených let v prŧběhu střední 

školy, pokud nejsou zakončeny závěrečnou zkouškou, tedy výučním listem či 

maturitním vysvědčením. Jedinec, který ukončí studium ve druhém či třetím ročníku má 

oficiálně uznané pouze základní vzdělání. Také zaměstnavatelé poţadují ukončené 

vzdělání k prokázání určitých znalostí a schopností. 

V předchozích kapitolách jsem se jiţ zmínila, ţe v okrese Ústí nad Labem chybí 

nabídka dálkových učebních oborŧ a je pouze malá nabídka dálkových maturitních 

oborŧ. Pro zvýšení lidského kapitálu uchazečŧ se základním vzděláním je vhodné 

rozšířit v okrese moţnosti dálkového studia maturitních, především však učebních 

oborů na středních školách. Realizace tohoto opatření je moţná na krajské i místní 

úrovni. Krajský úřad Ústeckého kraje jako zastřešující orgán středních škol mŧţe jejich 

ředitelŧm doporučit rozšíření nabídky dálkového studia. Zároveň by bylo dobré zvýšit 

normativní financování dálkových oborŧ. 

 Dalším opatřením, které se netýká pouze nezaměstnaných se základním 

vzděláním, ale všech rodičŧ s malými dětmi, je zabezpečit otevírací dobu mateřských 

škol, která bude odpovídat poţadavkům trhu práce. Současný systém je nepruţný a 

pro mnoho rodičŧ zpŧsobuje zásadní překáţky v hledání zaměstnání. Toto opatření lze 

uskutečnit jak na národní úrovni, kdy stát legislativním nástrojem nařídí otevírací dobu 

mateřských škol, tak je moţné ho realizovat také na obecní úrovni, kdy Magistrát města 

Ústí nad Labem doporučí ředitelŧm a ředitelkám změnu otevírací doby. Je třeba si 

uvědomit, ţe aktuální stav je neudrţitelný a mateřské školy by se měly přizpŧsobit 

stejně jako v jiných případech školy základní a střední. 

Pro identifikaci problémŧ a bariér na trhu práce v souvislosti se vzděláváním a 

rozvíjením metodologických postupŧ je třeba provádět častější a kvalitnější 

výzkumy, statistiky a analýzy (Úlovcová, Viceníková, Bubíková, Hyťha 2006, OECD 

2009). 

Většina uvedených vzdělávacích nástrojŧ má preventivní charakter, jejichţ cílem 

je rozvíjet lidský kapitál osob se základním vzděláním a omezit jejich nárŧst na trhu 

práce. Významná pozornost je také kladena na zpŧsob výuky, učitele a jejich vztahy se 

ţáky, kteří z velké části ovlivňují realizaci opatření a jejich účinnost. Dle OECD (2009) 
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je třeba budoucí pedagogy vzdělávat nejen na základě teoretických poznatků, ale 

zprostředkovat jim moţnosti s pracovní zkušeností, díky níţ si osvojí širokou škálu 

kompetencí. Uvedené nástroje také předpokládají aktivní zapojení samotných osob se 

základním vzděláním a jejich zájem se vzdělávat. Při splnění všech podmínek lze 

viditelné výsledky pozorovat až v delším časovém horizontu, jako řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti lidí se základním vzděláním jsou však optimální. 

 

10.5 Omezení diskriminace na trhu práce 
 

V České republice je od 1. 1. 2009 účinný antidiskriminační zákon č. 198/2009 

Sb., který právně vymezil pojem diskriminace a jeho formy. Do té doby neexistovala 

ţádná jednotná legislativní úprava. Problémem ale zŧstává vymáhání práva v případě 

diskriminace. Její prokazování a finanční náročnost v souvislosti se soudním 

vymáháním, představují pro většinu uchazečŧ velký problém. Řešením je vyhledávat 

případy diskriminace a na základě stíţností uchazečů provádět častější kontroly u 

zaměstnavatelů ze strany ÚP v ÚL. Tím je moţné docílit alespoň částečné ochrany 

uchazečŧ o zaměstnání. Podmínkou této činnosti úřadu práce je však dostatečná 

personální kapacita kontrolního a právního odboru. 

I přes výše uvedené nástroje a snahy o zvyšování kvalifikace osob se základním 

vzděláním, brání v jejich zaměstnávání předsudky společnosti, které mají za následek 

diskriminaci na trhu práce. Proto je třeba pomocí osvětových a informačních opatření 

pŧsobit na širokou veřejnost. Negativní vnímání společnosti a zaměstnavatelŧ určitých 

skupin osob, které se odlišují národností, barvou pleti, pohlavím, péčí o dítě, věkem či 

zdravotním stavem, mŧţe ovlivnit informační kampaň za odbourání stereotypů a 

předsudků, související s dlouhodobou nezaměstnaností osob se základním 

vzděláním. Dŧleţité je, především u osob romské národnosti, ukazovat pozitivní 

příklady z praxe. Tyto nástroje je moţné realizovat na národní, krajské i obecní úrovni. 

Aktivní činnost ÚP v ÚL a jeho zapojení do tvorby dokumentů či směrnic dobré 

praxe, mŧţe významně ovlivnit trh práce v okrese. Současná média přinášejí záběry 

Romŧ, kteří jsou „nefotogeničtí, špatnou češtinou vyslovující stesky, neoprávněné 

nároky i rozčilené výhruţky“ (Říčan 1998: 78), navíc jsou zabírání pouze ve světle 

špatných událostí, coţ vŧči nim mŧţe posilovat averzi majority. 

V další části informační kampaně je důleţité informovat o současné situaci 

na trhu práce a moţnostech, jak se bránit proti diskriminaci. Oslovení odborníci 
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vyjadřují skepsi nad účinností opatření osvětového a informačního charakteru. Avšak 

v současné době představují média významné postavení a ovlivňují vnímání řady lidí. 

Nevýhodou se mŧţe zdát jejich účinek, který je patrný aţ v dlouhodobém horizontu, 

často přesahující více neţ jednu generaci. Cílem těchto opatření je zvýšit obecné 

povědomí o situaci na pracovním trhu a podpořit změnu hodnot ve společnosti. 

Diskriminace či předsudky neprobíhají pouze na pracovišti či při zaměstnávání 

lidí se základním vzděláním, ale mohou se objevit také v nerovném přístupu ke 

vzdělávání. Ohroţeny jsou především osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Dŧsledkem pak mŧţe být ukončení vzdělání základním stupněm. V souvislosti se 

vzděláváním těchto osob hovoří zákon č. 531/2004 Sb. o zásadách a cílech: všem je 

třeba zaručit rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace, zohlednit 

vzdělávací potřeby jedince, garantovat pozornost na všeobecný rozvoj osobnosti 

s dŧrazem na poznávací, sociální, morální, mravní a duchovní hodnoty. Také 

v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je definován zpŧsob 

spolupráce se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pilař (In: Kalous, Veselý 

2006: 82) upozorňuje na nedostatečnou pregraduální prŧpravu učitelŧ v oblasti speciální 

pedagogiky, coţ brání v konceptu integrace osob se specifickými vzdělávacími 

potřebami do běţného typu škol. Z těchto dŧvodŧ je třeba zaručit, aby speciální 

pedagogika měla významnější pozici při vzdělávání budoucích pedagogů.  

 

 

SHRNUTÍ KAPITOLY č. 10 

Doporučení pro veřejnou a sociální politiku 
 

 Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním si vyţaduje 

především zásadní změny. 

 V současné i budoucí době se silně projevuje teorie lidského kapitálu, protoţe nelze 

očekávat, že zaměstnavatelé budou požadovat a přijímat osoby se základním 

vzděláním.  

 Cílem je snižovat počty nezaměstnaných se základním vzděláním, zvyšovat 

vzdělanostní úroveň obyvatel a jejich motivaci pracovat a vzdělávat se v souvislosti se 

zvyšování lidského kapitálu, bojem proti sociální exkluzi a neprostupnosti segmentů 

trhu práce. 

 Veškerá opatření, týkající se snižování osob s nízkou kvalifikací a úpravy 

vzdělávacího systému, mají preventivní charakter a z hlediska budoucí situace na trhu 
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práce jsou optimální, účinná  a měla by být  prioritní. V souvislosti s projevující se 

teorií vzdělanostních aspirací je nutné zavést aktivní spolupráci mezi školou a rodiči. 

 Opatření, která jsou zaměřena na zvyšování vzdělanostní úrovně současných 

uchazečů  se základním vzděláním jsou také zacílena na jejich zaměstnatelnost na 

trhu práce. Z těchto důvodů je třeba zúčelnit a zefektivnit rekvalifikace, zajistit 

realizaci speciálního a kariérového poradenství  a zajistit možnosti veřejných prací a 

jejich účinnější realizaci. 

 Současné podmínění sociálních dávek veřejnou či dobrovolnickou činností je vhodné 

pro zaktivizování uchazečů o zaměstnání a jejich svobodné rozhodnutí, zda chtějí vyšší 

příspěvky či nikoliv. Alternativou je znatelnější zvýšení příjmu alespoň na polovinu 

minimální mzdy. 

 K moţnosti pracovního uplatnění je velice důleţité zabránit předsudkům a diskriminaci 

na trhu práce formou zveřejňování a tvorbou příkladů dobré praxe, zároveň také 

informační kampaní o možnostech, jak se bránit proti diskriminaci. 

 Důleţitým opatřením je změnit pojetí institucí jako je úřad práce a zaměřit se na 

realizaci politiky zaměstnanosti, která se přiblíží požadavkům uchazečů. 

 Způsob realizace jednotlivých politik se odráţí od způsobu práce zaměstnanců v sektoru 

zaměstnanosti, vzdělávání či sociální oblasti. Je třeba zavést různé programy 

pravidelného vzdělávání, supervize a hodnocení pracovníků. 

 Při implementaci opatření na sniţování dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním je třeba počítat se skupinou uchazečů, kteří se dobrovolně rozhodnou, že 

budou nezaměstnaní nebo že se nebudou vzdělávat. Důsledkem pak může být 

uzavření pracovního trhu pro některé z nich… 

 Zajistit lidem základní ţivotní potřeby je nutným opatřením kaţdého sociálního státu. 
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11. Závěr  
 

Stará éra před rokem 1989 odešla a nastoupila nová etapa, ve které se mění 

struktura trhu práce, poţadováni jsou pracovníci s vyšší kvalifikací, odbornými 

znalostmi a zkušenostmi. Osoby se základním vzděláním jsou tak předurčeni 

k dlouhodobé nezaměstnanosti, k uplatnění na sekundárním trhu práce a jsou ohroţeni 

sociálním vyloučením. Z těchto dŧvodŧ je třeba na vzniklou situaci reagovat. Instituce 

vzdělávací politiky a politiky zaměstnanosti, zároveň však i samotní jedinci, se musí 

těmto poţadavkŧm přizpŧsobit. 

Kořenem problému dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním 

je nedostatek volných pracovních míst a nízká kvalifikace, znalosti a dovednosti 

uchazečŧ. Okres Ústí nad Labem je typický vysokým počtem osob romské národnosti, 

lze tedy říci, ţe problém dlouhodobé nezaměstnanosti souvisí také s odlišným 

sociokulturním prostředím jedince. Osoby se základním vzděláním mají velmi omezené 

moţnosti při hledání práce, ať uţ vlivem předsudkŧ a diskriminace na trhu práce či 

v souvislosti s nedostatečně motivujícím rodinným prostředím, které je nevede ke 

vzdělávání či pracovnímu uplatnění a v neposlední řadě také vlivem přístupu k práci 

samotných nezaměstnaných. 

Mezi osoby se základním vzděláním patří jednak ty, které se rozhodly 

v nepokračování ve studiu na střední škole a také ty, které studium na střední škole 

předčasně ukončily. Mezi hlavní dŧvody ukončení vzdělávání povinnou školní 

docházkou patří nemotivující rodinné prostředí, nezájem rodičŧ i ţákŧ o studium či 

vědomí dětí, ţe nejsou dost chytří. V souvislosti se současným trhem práce a sociálním 

systémem se projevuje koncept kultury bídy, který je předáván z generace na generaci. 

Mezi další faktory lze zařadit rodinné problémy či kriminální činnost. Dŧvodem 

předčasného ukončení studia na střední škole je z velké části nezájem o studium, 

uchazeči uváděli, ţe se nechtěli učit nebo ţe je škola nebavila, s tím mŧţe souviset 

nestimulující rodinné prostředí či individuální charakteristiky jedincŧ. Nezájem o 

vzdělávání na střední škole mŧţe být také zpŧsoben nevhodně zvoleným studijním 

oborem, na vině je i současný vzdělávací systém a zpŧsob výuky některých učitelŧ. 

Je tedy zřejmé, ţe teoretické pohledy, pouţité při psaní této diplomové práce, 

byly potvrzeny. Především teorie lidského kapitálu, která předpokládá moţnosti 

uplatnění jedince v souvislosti s jeho vzděláním - je zřejmé, ţe mezi dlouhodobě 

nezaměstnané se řadí převáţně osoby se základním vzděláním. Také teorie 
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vzdělanostních aspirací je validní. Rodina, její hodnoty a cíle pŧsobí na současnou 

situaci uchazečŧ, odborníci se shodují, ţe má velký vliv na motivaci se vzdělávat a 

následně pracovat. Platnost zaznamenala také teorie sociálního kapitálu, dobrovolné, 

nedobrovolné nezaměstnanosti a segmentace trhu práce, především pak teorie sociální 

exkluze v souvislosti s romskou minoritou v okrese Ústí nad Labem. Pro jejich ověření 

by bylo vhodné dalším výzkumem zjistit rozdíly mezi skupinou nezaměstnaných se 

základním vzděláním a s vyšším vzděláním. Či mezi skupinou nezaměstnaných se 

základním vzděláním a skupinou pracujících se základním vzděláním. 

Cíle opatření jsou navrhnuty v souladu s teoretickými koncepty diplomové 

práce. Sniţování počtu nezaměstnaných s ukončenou základní školou, zvyšování 

vzdělanostní úrovně obyvatel, jejich motivace pracovat a vzdělávat se je validní pro 

teorii lidského kapitálu a teorii vzdělanostních aspirací a vyţaduje vyuţití především 

nástrojŧ v oblasti vzdělávací politiky, ale také v oblasti sociální politiky a politiky 

zaměstnanosti. Zvyšování zaměstnatelnosti osob se základním vzděláním vysvětluje 

opět teorie lidského kapitálu, teorie dobrovolné nezaměstnanosti a segmentace trhu 

práce, které vyţadují realizaci nástrojŧ politiky zaměstnanosti i vzdělávací politiky 

doporučených v této diplomové práci. Teorie sociální exkluze a nedobrovolné 

nezaměstnanosti navrhuje tvorbu politiky v souvislosti se zabráněním či bojem proti 

předsudkŧm a diskriminaci a bojem proti sociálnímu vyloučení. Je nutné stanovit 

prioritu, kterou by měla být prevence dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním a sniţování počtu těchto lidí. 

Je tedy dŧleţité klást velký dŧraz na změny v politice zaměstnanosti a 

vzdělávacím systému, zároveň se zaměřit na jedince se základním vzděláním a jejich 

motivaci a vŧli se současnému trhu přizpŧsobit a pruţně reagovat na změny a 

poţadavky zaměstnavatelŧ. Je zřejmé, ţe přes veškeré snahy o řešení problému 

dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním zŧstane určitá skupina lidí 

s tímto vzděláním, která bude nezaměstnaná. Přidají-li se k nízkému vzdělání ještě jiné 

charakteristiky jako vysoký nebo mladý věk, péče o dítě, zdravotní problémy, romská či 

jiná národnost, mŧţe se stát, ţe pro některé z nich se pracovní trh uzavře. Aby nedošlo 

k sociálnímu vyloučení těchto lidí, je nutné zabezpečit jejich základní ţivotní potřeby 

v podobě sociálních dávek, pozitivně podporovat rozvoj dětí v rodině a snaţit se je 

integrovat do společnosti. Sociální dávky jsou a vţdy budou součástí ţivota některých 

dlouhodobě nezaměstnaných, proto je dŧleţité takové lidi zaktivizovat a nalézt jim 

alespoň krátkodobá zaměstnání či práci na částečný úvazek. Řešením je nabízet 
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dlouhodobě nezaměstnaným veřejně prospěšné práce, byť jen na poloviční úvazek, nebo 

jim znatelně zvýšit příjem v podobě sociálních dávek v případě vykonávání veřejné či 

dobrovolnické činnosti. Pomoci mŧţe také podpora a rozvoj sociálního podnikání a 

zaměstnávání takto znevýhodněných lidí. 

Instituce politiky zaměstnanosti, především úřady práce, vyţadují rozsáhlé 

strukturální změny od organizační přeměny po jednotlivé zaměstnance úřadu. Úřad 

práce je lidmi často vnímán jako represivní instituce, která uplatňuje své kontrolní a 

regulační nástroje a trestá porušování pravidel. Jeho roli je třeba proměnit, aby se 

přiblíţil lidem a jejich potřebám, poskytoval jim poradenství a motivoval v hledání 

práce. Úskalím veškeré dobře míněné implementace jsou pracovníci, kteří ji vykonávají. 

Je tedy třeba stanovit a dodrţovat standardy v přijímání a jmenování pracovníkŧ do 

funkcí. Pokud zaměstnanci nevidí, ţe jsou za svoje výkony hodnoceni, ať kladně či 

záporně, nemají potřebu zvyšovat efektivnost své práce a ustrnou v jakékoliv snaze a ve 

zvyšování odbornosti. Jako kaţdá jiná instituce, také úřad práce by měl podléhat 

hodnocení efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti svých činností. 

Velmi dŧleţitý je vzdělávací systém, který má v současné době nezastupitelnou 

úlohu. Základní škola jako počátek vzdělávání dítěte určuje jeho postoj k dalšímu 

rozvíjení svých znalostí a dovedností, lze říci, ţe ovlivňuje jeho budoucí dráhu a 

uplatnění na trhu práce. Cílem vzdělávacího systému by mělo být přizpŧsobení 

vzdělávání ţákŧm, respektování jejich potřeb, hodnot a kultury, vhodnou výukou je 

motivovat k učení, zabránit předčasným odchodŧm ze středního vzdělávání a zajistit 

horizontální i vertikální prostupnost vzdělávacích drah. Cíle vzdělávací politiky by měli 

být prvotní. 

Klíčovými subjekty při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním jsou tedy nejen samotní jedinci, ale také styl výuky a osobnost pedagogŧ na 

základních a středních školách, zpŧsob práce a lidský přístup úředníkŧ institucí státní 

správy. Přes veškeré dobře myšlené cíle, metodiky, koncepce politiky, předpisy či 

zákony, určujícím faktorem jsou vţdy lidé, vykonavatelé politiky. Konečná 

implementace je závislá na jejich zpŧsobu práce a konkrétní náplni. Kaţdý z nich do ní 

zahrnuje nejen znalosti, ale také svoji osobnost, názory či zkušenosti. 

Veškerá opatření a změny ve veřejné politice jsou ještě více dŧleţité při pohledu 

do budoucnosti. Jak jsem jiţ poznamenala, současný trh práce upřednostňuje 

pracovníky s vyšší kvalifikací a odbornými znalostmi. V budoucnu lze tento vývoj stále 

očekávat. Zaměstnavatelŧm se nabízí kvalifikovaná pracovní síla a osoby se základním 
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vzděláním jsou tak selektovány mimo trh práce. Je pravděpodobné, ţe nová éra 

nepřinese pouze změny v hospodářství, odvětvové a profesní struktuře zaměstnanosti či 

trhu práce, ale mŧţe zpŧsobit uzavření trhu lidem s niţším vzděláním, protoţe jejich 

znalosti a dovednosti nebudou odpovídat potřebám a poţadavkŧm zaměstnavatelŧ. 

Mŧţe tedy dojít k rozštěpení společnosti a sociální exkluzi osob s nízkým vzděláním. 

Proto je velmi dŧleţité klást velký dŧraz na vzdělávací politiku, která bude vzdělávat 

lidi s určitým stupněm odbornosti a kvalifikace potřebných pro trh práce, bude zvyšovat 

jejich sociální kapitál, pŧsobit na vzdělanostní aspirace rodičŧ, respektovat individuální 

potřeby jedincŧ a zajistí rovný přístup ke vzdělávání. 
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12. Resumé 
  

 Rigorózní práce „Politika sniţování dlouhodobé nezaměstnanosti osob se 

základním vzděláním na Ústecku“ se zabývá nezaměstnaností lidí s nízkou kvalifikací, 

kteří mají ztíţenou pozici při získávání zaměstnání a jsou tudíţ ohroţení dlouhodobou 

ztrátou pracovního místa. V okrese Ústí nad Labem tvoří nejpočetnější skupinu všech 

nezaměstnaných. Práce popisuje a vysvětluje příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti osob 

se základním vzděláním na Ústecku a klade si výzkumné otázky, které se týkají 

předčasných odchodŧ lidí ze středního vzdělávání a dŧvodŧ ukončení vzdělání 

základním stupněm. Cílem je také navrhnout nástroje a opatření k podpoře uplatnění 

osob se základním vzděláním na trhu práce.  

 Při analýze příčin a problémŧ dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním, analýze předčasných odchodŧ ze středního vzdělávání, dŧvodŧ ukončení 

vzdělání základním stupněm a navrhování moţných řešení je reflektováno několik 

teoretických východisek: teorie dobrovolné a nedobrovolné nezaměstnanosti, teorie 

lidského kapitálu, teorie segmentace na trhu práce, teorie sociálního kapitálu, teorie 

sociální exkluze a teorie vzdělanostních aspirací. 

 Veškerá zjištění a závěry v diplomové práci se netýkají pouze okresu Ústí nad 

Labem, ale ve většině případech se vztahují na celou Českou republiku. Navrhovaná 

opatření na sníţení dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním mohou 

být aplikována  na obecní, krajské a národní úrovni. Je však nutné respektovat jejich 

heterogenitu a časový horizont uskutečnitelnosti. Politika by se tedy měla zaměřit 

především na sniţování počtu osob se základním vzděláním, zvyšování 

zaměstnatelnosti osob se základní školou, jejich motivaci pracovat a vzdělávat se. 
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The thesis “The policy with an emphasis to reduce the long-term unemployment 

of people with primary education in selected region - Ústecko” deals with an issue of 

unemployment of people with low qualification, who have aggravate position on the 

labour market and who are threatened by the long-term unemployment. In Ústí nad 

Labem people with primary education represent the most numerous group of 

unemployed. This work explains reasons of the long-term unemployment of people with 

primary education in Ústí nad Labem. Research questions concern premature departures 

from secondary schools and reasons for decisions to finish education at level of primary 

education. One of goals of this thesis is also to propose public policy instruments and 

measures for reducing the long-term unemployment of people with primary education. 

During the problem analysis and discussion of possible problem solutions, few 

theoretical approaches were considered: theory of voluntary and involuntary 

unemployment, human capital theory, and theory of segmentation of labour market, 

social capital theory, theory of social exclusion and theory of educational aspiration. 

Most of the findings and conclusions are related not only to Ústí nad Labem but 

to whole Czech Republic as well. Offered public policy instruments and measures can 

be applied within the local, regional as well as within the national level. Nevertheless, it 

is necessary to respect the diversity of the unemployed with primary education and the 

time frame for implementation all particular instruments. Regarding all the facts, the 

policy should be focused at reducing the long-term unemployment of people with 

primary education, increasing qualification of people in the region, increasing 

employment of these people and their motivation to work, train, study and fight against 

stereotypes and discrimination on the labour market. 
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14. Přílohy 
 

14.1 Příloha č. 1 - Seznam respondentů, se kterými bylo provedeno 

expertní šetření 
 

1) Typ organizace: Úřad práce v Ústí nad Labem 

Datum provedení rozhovoru: 23. 10. 2009 

2) Typ organizace: Krajský úřad Ústeckého kraje 

Datum provedení rozhovoru: 11. 12. 2009 

3) Typ organizace: Magistrát města Ústí nad Labem 

Datum provedení rozhovoru: 21. 12. 2009 

4) Typ organizace: Sociální agentura, o. s. 

Datum provedení rozhovoru: 21. 12. 2009 

5) Typ organizace: okresní Hospodářská komora v Ústí nad Labem 

Datum provedení rozhovoru: 20. 10. 2009 

6) Typ organizace: Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Labem 

Datum provedení rozhovoru: 28. 1. 2010 

 

14.2 Příloha č. 2 - Seznam otázek, které byly pokládány odborníkům 
 

Otázky vztahující se k zaměstnání: 

Co konkrétně obsahuje Vaše pracovní pozice? Jaké máte úkoly, čeho se práce týká? 

Jaké pravomoci a odpovědnosti máte? 

Otázky zabývající se zaměstnatelností osob dlouhodobě nezaměstnaných se základním 

vzděláním: 

Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním 

vzděláním? 

Jaké faktory podle Vás nejvíce ovlivňují dlouhodobou nezaměstnanost? Jaké faktory jsou 

podle Vaší zkušenosti nejdůleţitější? Jak tyto faktory navzájem souvisí? Kde lze spatřovat 

„prapříčinu“ dlouhodobé nezaměstnanosti? 

Jak probíhá spolupráce s lidmi se základním vzděláním? 

Otázky týkající se postavení těchto lidí ve společnosti: 

Jaké si myslíte, ţe je celospolečenské vnímání dlouhodobě nezaměstnaných se základním 

vzděláním? 

Vyjmenoval(a) byste několik stereotypů, které se váţou k vnímání těchto lidí ve společnosti? 

Otázky zabývající se vzděláním a vzděláváním: 

Jak důleţité je podle Vás vzdělání při uplatnění se na trhu práce? (v ţebříčku od 1 do 10) 
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Jsou nezaměstnaní lidé se základním vzděláním motivovaní k dalšímu studiu? Pokud ne, co 

bývá příčinou? 

Jaké důvody podle Vás vedou k nepokračování mladých lidí se základním vzděláním 

v dalším studiu na střední škole? 

Jaké důvody je vedou k předčasnému odchodu se středních škol? 

Otázky nabízející řešení situace na trhu práce: 

Jaká opatření je třeba provést, aby se zaměstnanost lidí se základním vzděláním zvýšila? 

- Jaká existují v současnosti realizovaná opatření (nástroje a sluţby) na sníţení 

dlouhodobé nezaměstnanosti? Např. ve Vaší organizaci? 

- Jak jsou tato opatření účinná a efektivní? Jaké jsou klady a zápory těchto opatření? 

Jaká v současnosti realizovaná opatření jsou podle Vás nejefektivnější? Co dělat, 

aby současná opatření byla účinnější? V čem některá opatření selhávají? 

- Čím můţe přispět MPSV? 

- Jaké sluţby a jakým způsobem má poskytovat úřad práce? 

- Na čem se můţe podílet MŠMT? 

- Čím mohou přispět vzdělávací instituce (základní, střední, vysoké školy)? 

- Co mohou udělat zaměstnavatelé? 

- Jak se mohou zapojit neziskové organizace? 

- Jak můţe přispět ke zlepšení své situace nezaměstnaný jedinec se základním 

vzděláním? 

- Jaká jiná instituce se můţe na řešení podílet? 

 

14.3 Příloha č. 3 - Seznam otázek, které byly pokládány uchazečům o 

zaměstnání 
 
Otázky vztahující se k osobním údajŧm: 

Pohlaví, věk, národnost, délka evidence, počet evidencí, vzdělání (nedokončené základní 

vzdělání či dokončené základní vzdělání). 

Je někdo z Vaší rodiny nezaměstnaný? Kdo? Jak dlouho?  

Vzdělání rodičů? Dcer, synů? 

Otázky vztahující se k hledání zaměstnání: 

Jakým způsobem (kde) si hledáte zaměstnání? 

Kolikrát za měsíc se účastníte výběrového řízení u zaměstnavatele? 

Jaké jsou podle Vás hlavní příčiny Vaší nezaměstnanosti? 

Otázky vztahující se ke vzdělávání uchazečŧ: 

Rozhodl(a) jste se po ukončení základní školy k dalšímu studiu na střední škole? 

- Pokud ano, z jakého důvodu jste vzdělání na střední škole nedokončil(a)? 
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- Na jaký druh školy jste chodil(a)? Střední školu bez maturity či s maturitou? 

- Jaký obor jste studoval(a)? 

- V jakém ročníku jste školu nedokončil(a)? 

- Pokud ne, z jakého důvodu jste se rozhodl(a) v nepokračování ve studiu? 

Je podle Vás vzdělání při uplatnění na trhu práce důleţité? 

Máte zájem se dále vzdělávat na střední škole? 

- Pokud ano, máte přehled o středních školách v okrese Ústí nad Labem? 

- Máte přehled o moţnostech studia na střední škole? 

- Pokud ne, z jakého důvodu jste se rozhodl(a) v nepokračování ve studiu? 

Otázky vztahující se ke sluţbám Úřadu práce v Ústí nad Labem: 

Máte přehled o sluţbách Úřadu práce v Ústí nad Labem, které Vám mohou pomoci zvýšit 

vzdělání a kvalifikaci?  

- Pokud ano, o jaké sluţby se jedná? 

 

14.4 Příloha č. 4 - Seznam pouţitých zkratek 
 
ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

ESF – Evropský sociální fond 

EU – Evropská unie 

MN – míra nezaměstnanosti 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT – Ministerstvo školství 

OP RLZ – Operační program rozvoje lidských zdrojŧ 

OZŠ – osoba(y) se základním vzděláním 

SŠ – střední škola 

SÚPM – společensky účelná pracovní místa 

UoZ – uchazeč o zaměstnání 

ÚP v ÚL – Úřad práce v Ústí nad Labem 

ÚL – Ústí nad Labem 

VPM – volná pracovní místa 

VPP – veřejně prospěšné práce 

ZŠ – základní škola 
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14.5 Příloha č. 5 – Grafy a tabulky 
 

  Graf č. 11 - Důvody ekonomické neaktivity obyvatel v UK v roce 2008 (15+)  
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   Zdroj: ČSÚ http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3103-09 

 

Tabulka č. 20 - Okresy s nejvyšší mírou nezaměstnanosti  

v ČR (k 30.6.2009) 

Pořadí Okres MN 

1. Most 15,5 

2. Karviná 14,3 

3. Bruntál 13,6 

4. Šumperk 13,2 

5. Česká Lípa 13,2 

6. Děčín 13,2 

7. Hodonín 13,1 

8. Chomutov 13,0 

9. Ústí nad Labem 12,6 

10. Jeseník 12,1 

 Zdroj: MPSV - měsíční statistiky 2009 

 

Tabulka č. 21 - Podíl osob na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v okrese Ústí nad 

Labem k 31. 12. 2006, 2007, 2008 (v %) 

 ţeny OZP Do 25 let Nad 50 let 

Bez a 

základní 

vzdělání 

Nad 6 

měsíců 

Nad 12 

měsíců 

2006 50,0 14,5 20,4 23,1 47,3 64,0 47,2 

2007 52,3 16,3 18,0 25,3 48,2 65,3 50,6 

2008 52,5 14,6 18,9 25,1 46,5 55,0 39,7 

Zdroj: MPSV – Analýzy stavu a vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti za rok 2006, 2007, 2008 včetně 

příloh http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace 
 

Tabulka č. 22 – Míra nezaměstnanosti okresů Ústeckého kraje (k 31. 12.) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Děčín 14,9 15,1 12,9 11,0 10,8 15,0 

Chomutov 16,5 15,5 12,3 9,7 9,9 13,2 

Litoměřice 13,0 12,1 10,6 8,5 8,3 11,3 

Louny 15,1 13,2 12,1 8,9 8,8 11,7 

Most 22,7 21,2 19,5 15,5 13,1 16,4 

Teplice 16,6 16,8 15,7 11,7 10,6 13,8 

Ústí nad Labem 12,0 13,4 13,3 11,3 10,0 13,4 

Ústecký kraj 15,8 15,4 13,8 11,0 10,3 13,6 

Zdroj: MPSV- měsíční statistiky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3625287064&to=http%3a%2f%2fwww%2eczso%2ecz%2fcsu%2f2009edicniplan%2ensf%2fp%2f3103%2d09%2e

