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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou na trhu práce, a to ve vztahu k vybrané skupině 

osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) během koronavirové krize z roku 2020. Hlavní 

cíl práce se tak zabývá otázkou zmapování a srovnání proměny přístupu k OSVČ během 

koronavirové krize, a to optikou teorie sociální konstrukce cílových populací od autorek 

Ingram a Schneider. Hlavní cíl práce byl doplněn čtyřmi výzkumnými otázkami, které se 

zabývají proměnou sociální konstrukce OSVČ během pandemie, uplatněnou výslednou 

politikou, využitými nástroji a variabilitou témat, která se ve vztahu k OSVČ vyskytovala 

v médiích. Úvod práce čtenáře seznamuje s vývojem zkoumané problematiky, statistikami 

a stěžejními využitými teoriemi a koncepty. Ve druhé části je blíže popsána metodologie 

práce, jako např. využité výzkumné metody a analýzy dat. V návaznosti na to jsou 

představeny výsledky provedené analýzy událostí, jejíž součástí je časová osa vývoje 

vybraných opatření, které se v průběhu roku 2020 týkaly vybrané cílové populace OSVČ. 

Analýza je doplněna o přepisy stenografických záznamů z Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky a dále také o bližší vhled do kompenzačních bonusových 

období a nákladů, které byly na pomoc pro OSVČ vynaloženy. Práce dále představuje 

výsledky provedené mediální analýzy vybraných článků z tištěných médií, jimiž byl deník 

Blesk, Mladá fronta DNES a Hospodářské noviny.  

  



 

 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with labour market issues in relation to a selected group of self-

employed persons during the coronavirus crisis of 2020. The main goal of the thesis deals 

with mapping and comparing the change of approach to self-employment during the 

coronavirus crisis from perspective of the theory of social construction of target populations 

by Ingram and Schneider. The main goal of the thesis was supplemented by four research 

questions that deal with the transformation of the social structure of the self-employed during 

a pandemic, the resulting policy, the tools used in employment policy and the variability of 

topics that appeared in the media in relation to self-employment. In the introduction, the 

reader gets acquainted with the development of the researched issues, statistics and the main 

theories and concepts that have been used. The second part describes the methodology of the 

work, such as research methods and data analysis. Following this, the work presents the 

results of the analysis of events, where was created a timeline of the development of selected 

measures. The analysis is supplemented by transcripts of stenographic records from the 

Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic and also by a closer insight 

into the compensation bonus periods and costs that were spent on assistance for the self-

employed population. Finally, the work presents the results of a media analysis of selected 

articles from the Czech print media, such as Blesk, Mladá fronta DNES and Hospodářské 

noviny. 
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Úvod 

V této diplomové práci se zabývám vybranou skupinou osob samostatně výdělečně činných 

(dále jen OSVČ) v rámci koronavirové krize v roce 2020. Tato krize byla způsobená 

pandemií, díky níž byl během několika týdnů ochromen téměř celý svět. Pandemie tak 

ovlivnila každodenní životy miliard lidí, a to zejména v souvislosti s mnoha zavedenými 

restrikcemi, které se kvůli šíření nákazy koronavirem začaly napříč státy uplatňovat. 

Výběr cílové skupiny OSVČ se mi jevil jako nejzajímavější, neboť právě uzavření pracovišť 

a zákaz vykonávání služeb postihlo v celé České republice mnoho drobných podnikatelů. 

Následně tato nečekaná situace v mnoha případech vyústila ke znatelnému snížení 

finančních příjmů domácností. Tuto problematiku jsem navíc mohla pozorovat na vlastní oči 

i ve svém širším okolí, a proto jsem se rozhodla zmíněnou situaci blíže prozkoumat. Téma 

jsem si tedy navíc vybrala z důvodu, protože cílová skupina OSVČ výrazně pocítila dopady 

protiepidemických opatření a jedná se tak o oblast, která dosud není vědecky příliš 

prozkoumána. 

Hlavní cíl mé diplomové práce spočívá ve zkoumání a srovnání přístupu k vybrané cílové 

populaci OSVČ v České republice během pandemie v roce 2020. V teoretické části práce 

vycházím, mimo jiné, zejména z teorie sociální konstrukce cílových populací od autorek 

Ingram a Schneider a dále také např. z konceptu rámování. Druhá část práce si klade za cíl 

zodpovědět stanovené výzkumné otázky. Proto byla provedena analýza politických událostí, 

díky níž byl zjištěn vývoj konkrétních stěžejních opatření pro vybranou cílovou skupinu. 

Následně byla provedena také mediální analýza vybraných článků z nejčtenějších tištěných 

periodik, jimiž jsou deník Blesk, Mladá fronta DNES a Hospodářské noviny. Cílem mediální 

analýzy bylo blíže prozkoumat mediální diskurz v souvislosti s cílovou populací OSVČ.  

Domnívám se, že tato diplomová práce může do budoucna sloužit jako základ pro další 

výzkumy v rámci vybraných veřejných politik v kontextu koronavirové krize. Za stěžejní 

přínos této práce považuji zejména to, že byl v oblasti politiky zaměstnanosti proveden 

výzkum na nové téma související s cílovou skupinou OSVČ. 
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1 Výzkumný problém 

1.1 Vymezení výzkumného problému 

Diplomová práce se zabývá problematikou na trhu práce, která vychází z koronavirové 

pandemie, jež ovlivnila celosvětové sociální prostředí a společnost se kvůli ní dodnes potýká 

s řadou překážek.  

Domnívám se, že pro přiblížení vážnosti situace a dopadů na společnost, je důležité nejprve 

okrajově popsat koronavirus z medicínského hlediska, neboť medicínská povaha 

onemocnění má následný dopad na opatření veřejných politik. Pandemie se nejvíce dotýká 

zejména veřejného zdraví, nicméně protiepidemická opatření mají dopad také na další 

sociální oblasti jako je např. vzdělávání či již zmíněný trh práce. 

Koronavirus je příbuzný dalších známých virů jako je např. SARS nebo MERS, které již v 

minulosti způsobily epidemii, nicméně celosvětově mnohem menšího rozsahu. Původní 

zdroj nákazy koronaviru není dosud znám. Předpokládá se však, že nemoc se poprvé 

vyskytla u netopýrů či luskounů. Samotný přenos nákazy probíhá buď přímým nebo 

nepřímým kontaktem. Přímý přenos probíhá při úzkém kontaktu lidí skrze kapénky, které se 

vylučují zejména při mluvení a kašlání. Nepřímý přenos naopak probíhá při situaci, kdy se 

kapénky usazují na různých předmětech (jedná se např. o kliky či povrchy v městské 

hromadné dopravě), se kterými přišel nakažený do styku. Skrze také předměty se nemoc 

následně šíří dál. Vstupními branami pro nákazu jsou pak zejména horní cesty dýchací jako 

jsou ústa a nos, v ojedinělých případech také oční sliznice. Nemoc může probíhat 

asymptomaticky, tedy bez zjevných příznaků. Avšak co se týká typických projevů nemoci, 

jedná se zejména o dušnost a respirační potíže doprovázené horečkou, dále také ztrátou čichu 

a chuti. Na základě zmíněných symptomů pak lze rozlišovat mezi lehkým až kritickým 

průběhem onemocnění, které závisí na dávce infekčního viru a rizikových faktorech. Mezi 

rizikové faktory se řadí zejména věk, obezita či další zdravotní obtíže jedince jako je 

například cukrovka nebo nádorové onemocnění. [Avenier, 2020] 

Aktuální léčba koronaviru vychází z léčiv a metod, které příznaky nemoci pouze potlačují. 

Důležitá je tak zejména samotná prevence před nákazou, která vychází z nošení ochranných 

prostředků dýchacích cest, jako jsou např. roušky či respirátory. Důležité je také zachovávat 
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minimálně dvoumetrový rozestup a dbát na správnou hygienu, a to zejména v oblasti mytí a 

dezinfekce rukou. [Avenier, 2020]  

Co se týká samotného vývoje epidemie, koncem roku 2019 se v čínském městě Wu-chan, 

provincie Chu-pej, poprvé objevilo do té doby neznámé virové onemocnění s následným 

označením COVID-19. Jinak laicky též známé pod názvem koronavirus. Wu-chan se tak stal 

tzv. ohniskem nákazy, odkud se virus začátkem roku 2020 nekontrolovatelně rozšířil do 

všech světových kontinentů a mnoha státu, včetně České republiky. [MZČR, 2020]  

Na konci ledna roku 2020 byl tak ve Francii potvrzen první pozitivní případ nákazy 

koronavirem na území Evropské unie. V následujících dnech byly následně potvrzeny 

zprávy o nákaze i v ostatních zemích Evropské unie jako např. v Itálii, Německu či Finsku. 

V České republice bylo potvrzeno několik prvních pozitivních případů dne 1. března. Od 

této doby se na našem území začala uplatňovat různá protiepidemická opatření. Dne 

12.3.2020 tak byl na 30 dnů z důvodu pandemie poprvé vyhlášen mimořádný nouzový stav, 

který umožňuje vyhlašovat opatření, jež mohou jistým způsobem omezovat lidská práva. O 

dva dny později byl v návaznosti na nouzový stav vyhlášen např. zákaz maloobchodního 

prodeje (kromě vybraných prodejen, jimiž byly např. potraviny či lékárny), zákaz 

přítomnosti ve stravovacích zařízeních či povinnost nošení ochranných prostředků 

dýchacích cest. [MPSV 2020] Nouzový stav byl následně několikrát prodloužen a v roce 

2020 tak na našem území trval celkem 87 dnů. [MVČR, 2021] 

V České republice však můžeme identifikovat několik fází koronavirové pandemie. Jarní 

tzv. první koronavirovou vlnu lze datovat zhruba od poloviny března, kdy byl vyhlášen 

nouzový stav a společně s ním také řada restrikcí, zejména v oblasti uzavření škol, 

maloobchodního prodeje a poskytování služeb. Od března se tak počet pozitivně nakažených 

pacientů s koronavirem postupně zvyšoval. Vyvrcholení první vlny nastalo v polovině 

dubna, kdy bylo evidováno zhruba 4,5 tisíce nakažených osob a z toho bylo 450 lidí 

hospitalizováno. Od poloviny dubna následně počet infikovaných a hospitalizovaných lidí 

klesal, dokud se v průběhu května a června počet nově nakažených osob neustálil. V této 

době tak začalo postupné rozvolňování vládních opatření. [MZČR, 2021] 

Podzimní tzv. druhou vlnu lze datovat zhruba od poloviny září, kdy se počet nakažených 

koronavirem začal opět rapidně zvyšovat. Tentokrát však čísla infikovaných a 
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hospitalizovaných osob s koronavirem začala dosahovat mnohem vyšších hodnot, než tomu 

bylo v první vlně. Od poloviny října tak došlo k opětovnému plošnému uzavírání škol, 

maloobchodního prodeje a zákazu poskytování služeb. Na konci října počet nakažených 

osob v ČR dosáhl svého maxima, kdy bylo infikováno zhruba 122 000 osob. Krátké 

rozvolňování proběhlo začátkem prosince, jelikož počet nakažených koronavirem klesl na 

cca 35 000 osob. Nicméně od poloviny prosince počet nakažených osob začal opět narůstat, 

což znamenalo opětovné uzavření škol a prodejen. Od této doby lze mluvit o třetí vlně 

koronavirové pandemie. [MZČR, 2021] 

V průběhu roku 2020 se situace v oblasti zákazu maloobchodního prodeje a vykonávání 

služeb několikrát změnila. V rámci vyhlášení zmíněných krizových opatření se tak mnoho 

lidí ocitlo bez stálého finančního příjmu. Přes neustále se měnící situaci v oblasti uzavření 

pracovišt jsou odvětví, která tato opatření postihují více než ostatní. Více postižená odvětví 

si žádají vyšší finanční kompenzace, které neustále navyšují státní finanční dluh. 

V návaznosti na koronavirovou krizi bylo v oblasti zaměstnanosti upraveno a schváleno 

nejvíce mimořádných opatření, kdy byl např. schválen program Antivirus, který měl pomoci 

zaměstnavatelům s výplatou mezd anebo kompenzační bonusy pro podnikatele, kteří byli 

zasaženi vládními protiepidemickými opatřeními. Vláda tedy za pomoci jisté vybrané sady 

nástrojů reagovala na problém, se kterým se ze dne na den začala potýkat valná většina 

občanů České republiky.  

Vzhledem k tomu, že se tedy jedná o velmi široký a komplexní problém, bylo velmi důležité 

si zkoumanou oblast co nejvíce zúžit a zkonkretizovat. Proto se v této diplomové práci 

zaměřím pouze na první a druhou vlnu koronavirové pandemie v roce 2020. Vzhledem 

k povaze tématu práce a využitých teorií, se ve výzkumu dále zaměřím pouze na vybranou 

cílovou skupinu OSVČ (osob samostatně výdělečně činných).  
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1.2 Výzkumy a statistiky dopadů pandemie v oblasti zaměstnanosti 

V následující podkapitole představím vybraný výzkum a statistiky týkající se politiky 

zaměstnanosti v souvislosti s koronavirovou krizí z roku 2020. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o nově zkoumané téma, v rámci této podkapitoly jsem vybrala tři dostupné zdroje 

pojednávající převážně o jarní vlně pandemie, o nichž si myslím, že mají v oblasti 

zkoumaného problému vypovídající hodnotu. Jedná se o výzkum dopadů koronavirové krize 

na trh práce, který zveřejnil časopis Fórum sociální politiky. Dále se jedná o zveřejněné 

statistiky Centra pro výzkum veřejného mínění, díky nimž je možno lépe pochopit obraz 

zkoumané problematiky ve společnosti. Na závěr jsem do kapitoly zařadila také statistiky 

Českého statistického úřadu, které blíže představují dopady pandemie na zaměstnané 

jedince. 

1.2.1 Dopady nástupu koronavirové krize na trh práce v ČR 

Recenzovaný odborný časopis Fórum sociální politiky ve svém pátém čísle zveřejnil článek 

na téma dopadu koronavirové krize na trh práce v ČR, a to v období od února do července 

roku 2020. Autorem článku je Pavel Kaczor, který se zaměřil na rámcovou analýzu dopadů 

koronavirové krize. Tato krize způsobená koronavirovou pandemií je velmi specifická, jisté 

však je, že vedla k celosvětové ekonomické nejistotě a výraznému narušení v oblasti 

podnikání. [Maller, 2020, str. 36; Kaczor, 2020, str.2-3] 

Vzhledem k tomu, že se autor zaměřuje zejména na oblast trhu práce v ČR, článek blíže 

představuje výčet ukazatelů, na jejichž základě je možné vyhodnocovat a následně také 

analyzovat průběžný stav trhu práce. Jedním z nejpoužívanějších ukazatelů v ČR je tzv. 

ukazatel registrované nezaměstnanosti, který pravidelně zveřejňuje Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (dále jen MPSV). Avšak kvůli tomu, že jeho výpočet prošel v roce 2013 

zásadní změnou metodiky, nelze tak dopady koronavirové krize srovnávat se situací v roce 

2008, kdy byla tzv. Velká recese. Dle autora je tak porovnávání těchto dvou časových 

období, na základě zmíněného ukazatele, zcela nemyslitelné. V médiích se však přesto velmi 

často vyskytuje. [Kaczor, 2020, str.3] 

Do roku 2012 se míra registrované nezaměstnanosti vypočítávala jako poměr dosažitelných 

nezaměstnaných v evidenci Úřadu práce ČR (dále jen ÚP) spolu s počtem zaměstnaných a 
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nezaměstnaných v evidenci ÚP. Nicméně od roku 2013 se tedy využívá nový ukazatel 

označovaný jako tzv. PNO (podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu od 15 do 64 let). [Kaczor, 

2020, str. 3].  

Nový ukazatel je koncipován následovně [Kaczor, 2020, str. 3]: 

𝑃𝑁𝑂 =
dosažitelní nezaměstnaní v evidenci ÚP (ve věku 15 − 64 let)

obyvatelstvo ČR (ve věku 15 − 64 let)
∗ 100 (%) 

Zásadním rozdílem ve výpočtu tak není změna v čitateli, nýbrž ve jmenovateli. Do roku 

2012 šlo o využívání teorie v ekonomickém duchu, kdy se v rovnici bral v potaz celkový 

počet práceschopných jedinců. Od roku 2013 se však počet dosažitelných nezaměstnaných 

v evidenci ÚP porovnává s celkovým počtem obyvatelstva ČR ve věku 15-64 let. 

Započítávají se sem i např. osoby, u kterých se může vyskytovat nějaká zdravotní či právní 

překážka. [ČSÚ, 2012] 

Média tedy tyto dvě události často staví do protikladu, což je dle autora zavádějící. Kaczor 

se však pokouší srovnat tyto dvě události na základě řetězových indexů, které se vypočítávají 

z celkového počtu nezaměstnaných, kteří jsou evidování Úřadem práce. Stěžejním je také 

očištění údajů o přirozené sezónní vlivy. Druhým cílem článku je pak srovnání regionálních 

dopadů na nezaměstnanost. [Kaczor, 2020, str. 3] 

Na grafu níže můžeme pozorovat, že trh práce a jeho vývoj je cyklický. V porovnání 

s nástupem Velké recese v roce 2008 lze pozorovat rozdíl pouze v tom, že se posunulo níže 

„dno“ počtu nezaměstnaných před samotným nástupem krize. To znamená, že do aktuální 

koronavirové pandemie vstoupil trh práce v lepší formě, než se nacházel před počátkem 

krize v roce 2008. Avšak po očištění sezónních vlivů lze zjistit, že nástup recese v roce 2008 

byl pozvolnější, kdežto v roce 2020 jde o mnohem razantnější nástup recese. Nicméně ani 

tak evidovaný počet nezaměstnaných v roce 2020 nepřekročil hranici počtu nezaměstnaných 

v roce 2008. Na tom může mít také velký podíl změna demografické struktury obyvatelstva 

a počet ekonomicky aktivních obyvatel. [Kaczor, 2020, str. 4] 
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Graf 1: Evidovaný počet nezaměstnaných lidí na Úřadu práce v ČR (1/2000-7/2020) 

Zdroj: Úřad práce ČR, úprava P. Kaczor, 2020, str. 5 

Nicméně stěžejní rozdíl mezi recesí v roce 2008 a 2020 lze shledávat již v tzv. startéru 

recese. V roce 2008 byla spouštěčem recese hypoteční krize v Americe, která následně 

přerostla v krizi celosvětového rozsahu. Naopak v roce 2020 se startérem recese stalo 

zavádění protiepidemických opatření ve snaze zamezit šíření koronaviru. To spočívalo ve 

státních zásazích do ekonomiky, kdy následně došlo k zavedení restrikcí, souvisejících 

s omezením obchodů a služeb. Mimo jiné docházelo také k plošnému uzavírání škol anebo 

omezení volného pohybu mezi státy. Z pohledu autora se zavedená opatření zdají ze 

zdravotnického hlediska pochopitelná. Nicméně z pohledu ekonomiky států se jedná o zcela 

nevídaná opatření. [Kaczor, 2020, str. 7] 

V oblasti dopadů na vývoj nezaměstnanosti se obě zmíněné krize taktéž liší. V roce 2008 

bylo možné hovořit o poněkud pozvolném náběhu zvyšujícího se počtu nezaměstnaných 

v evidenci ÚP. Nicméně v roce 2020 nastalo strmé zvýšení počtu nezaměstnaných pouze 

v prvním měsíci, kdy se koronavirová krize projevila v evidenci nezaměstnaných Úřadu 

práce. V dalších měsících však došlo k postupnému snižování nově evidovaných a nastal 

poměrně rychlý návrat k obvyklým hodnotám. [Kaczor, 2020, str. 7]  



 

 

9 

1.2.2 Veřejné mínění společnosti v otázce dopadů epidemických opatření v zaměstnání 

V červenci roku 2020 provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (dále jen CVVM) 

výzkum na téma jarních dopadů epidemie koronaviru v oblasti zaměstnání. Výzkum byl 

proveden na základě rozhovorů s celkem 972 respondenty, kteří byli starší 15 let. Všem 

dotázaným byla položena sada otázek, které se týkaly změn na pracovišti, a to v porovnání 

před a po propuknutí jarní koronavirové pandemie. [CVVM, 2020] 

Graf 2: Změny v zaměstnání před a po propuknutí jarní epidemie koronaviru 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, 2020 

Na základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že 49 % dotázaných respondentů 

zaznamenalo na pracovišti největší změnu v podobě nošení ochranných pomůcek dýchacích 

cest. Více než 1/3 dotázaných se snížil příjem. Dále cca 1/3 respondentů zaznamenala nižší 

počet odpracovaných hodin nebo změnu režimu, který nastolil omezení setkávání se s kolegy 

na pracovišti. Zhruba 22 % dotázaných začalo pracovat střídavě ze svého pracoviště a 

z domova, přičemž 12 % respondentů začalo pracovat pouze z domova. S tím se se pojí také 

to, že 21 % dotázaných nabylo nové technologické dovednosti. Z výzkumu také vyplynulo, 

že 16 % respondentům se snížil pracovní úvazek. Nicméně pouhá 3 % respondentů dostala 

výpověď anebo vlivem koronavirové krize museli své podnikání ukončit. [CVVM, 2020] 
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1.2.3 Dopady koronavirových opatření na zaměstnané 

Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně provádí Výběrové šetření pracovních sil (dále jen 

VŠPS). VŠPS publikováno v červenci 2020 bylo zaměřeno na dopady jarní koronavirové 

krize. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že celkem 1,8 milionu zaměstnanců pocítilo v dubnu a 

květnu negativní dopady související se zavedením protiepidemických opatření proti šíření 

koronaviru. Šetření se soustředilo na negativní dopady na celkovou ekonomiku, tržby a 

objem práce. Nejvíce zasaženými oblastmi tak bylo ubytování, stravování a pohostinství, 

kde byl podíl celkového počtu zaměstnanců v daném odvětví téměř 90 %. Dále byla 

zasažena také kultura spolu se zábavními a rekreačními činnostmi, kde podíl představoval 

64,5 %. V dalších odvětvích byl podíl negativních dopadů na zaměstnance okolo 50 % či 

menší. Nejméně ohroženi koronavirovou krizí se cítili být zaměstnanci veřejné správy, 

obrany a sociálního zabezpečení. [ČSÚ, 2020] 

Tabulka 1: Zaměstnanci pociťující problémy s ekonomickou situací v jednotlivých 

odvětvích ve 2. čtvrtletí 2020 

 

Zdroj: VŠPS ČSÚ, 2020 
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Zhruba 63 % podnikatelů (OSVČ), což představuje zhruba půl milionu lidí, pocítilo 

negativní dopady jarní koronavirové situace. Opět se jednalo zejména o pracovníky v 

odvětví ubytování, stravování a pohostinství, kde negativní dopady pocítilo téměř 98 % 

podnikatelů v těchto oborech. [ČSÚ, 2020] 

Tabulka 2: Dopady koronavirové krize na zaměstnané ve 2. čtvrtletí 2020 

Zdroj: VŠPS ČSÚ, 2020 

Na základě výzkumu dopadů koronavirové krize z tabulky vidíme, že celkem 43,1 % (což 

představuje zhruba 1 870 tisíc zaměstnanců) pocítilo negativní dopady krize u svého 

zaměstnavatele. Podíl zasažených mužů a žen byl téměř shodný (cca 43 %). [ČSÚ, 2020] 

Tabulka 3: Dopady koronavirové krize na sebezaměstnané ve 2. čtvrtletí 2020 

Zdroj: VŠPS ČSÚ, 2020 

Ve 2. čtvrtletí 2020 se s negativními dopady koronavirové krize potýkalo celkem 60,2 % 

(cca 514 tisíc) sebezaměstnaných, tedy OSVČ nebo podnikatelů. V tomto případě se ženy 

v porovnání s muži setkaly s negativními dopady častěji, a to v 5,6 % případů. [ČSÚ, 2020]  
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Tabulka 4: Vážnost dopadů pandemie na sebezaměstnané ve 2. čtvrtletí 2020 

Zdroj: VŠPS ČSÚ, 2020 

Dalším zjištěním bylo, že i přes to, že se většina OSVČ a podnikatelů setkala s negativními 

dopady, zhruba 72 % (cca 370 tisíc) respondentů si myslí, že se jedná pouze o dočasné 

dopady, které bude možné překonat, a to například s pomocí vládních programů. [ČSÚ, 

2020] 

Co se týká dopadů v oblasti finančních problémů u lidí, kteří přišli v důsledku pandemie o 

práci, celkem 42 % dotázaných považuje finanční problémy pouze za dočasné a zhruba 41 

% za těžké. Nicméně 17 % respondentů považuje tyto problémy za velmi vážné až ohrožující 

v oblasti chodu jejich domácnosti. [ČSÚ, 2020] 
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2 Sociální konstrukce cílových populací 

V této kapitole blíže představím stěžejní teorii sociální konstrukce cílových populací (dále 

jen SKCP) od autorek Anne Schneider a Helen Ingram, kterou se pokusím aplikovat na 

problematiku politiky zaměstnanosti s ohledem na OSVČ, a to během koronavirové krize 

z roku 2020. Teorie byla autorkami představena poprvé v roce 1993. Jedná se o velmi 

významný teoretický přístup veřejné politiky, který se soustřeďuje na porozumění procesu 

tvorby veřejných politik a jejich následný vliv na společnost. Jde tedy o vysvětlení, jak 

sociální konstrukce ovlivňuje veřejnou politiku, její uplatňované nástroje a jak působí na 

chování cílových skupin. [Schneider, Ingram, Sidney, 2009, s. 105] 

Hlavní tezí teorie SKCP je to, že předsudky a stereotypy, které převládají ve společnosti a 

týkají se společenských skupin, ovlivňují následnou podobu veřejných politik ve vztahu 

k těmto společenským skupinám. K definování sociální reality, tedy rozhodování o tom, co 

je a co není ve společnosti považováno za problém a kdo je či není pro společnost důležitý, 

dochází při procesu tvorby politik. V tomto procesu jsou pak udržovány zmíněné předsudky 

a stereotypy, tedy sociální konstrukce, které byly vytvořeny sociokulturním prostředním 

jako např. politikou, historií, kulturou a tak dále. Dle autorek se tedy jedná o připisování 

jednotlivých významů a hodnot daným lidem, událostem či chování. Tyto sociální 

konstrukce pak o cílové populaci převládají ve většinové populaci. Cílovou populaci autorky 

definují jako skupinu příjemců odměn či trestu dané politiky. [Schneider, Ingram, 1993, s. 

334–335]  

SKCP odkazuje na kulturní charakteristiky a společenské skupiny, jejichž chování je 

ovlivněno veřejnou politikou. Autorky tvrdí, že konstrukce mají velký vliv na formování 

politické agendy, rozhodování politických aktérů, a nakonec i na samotný výsledný design 

politiky. Na veřejné činitele může být společností navíc vyvíjen nátlak, aby vytvářeli 

prospěšnou politiku pro pozitivní cílové populace, a naopak represivní politiku pro negativně 

konstruované cílové populace. [Schneider, Ingram, 1993, s. 334] 
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Autorky teorie dále vysvětlují, že sociální konstrukty jsou tvořeny a následně přenášeny na 

základě jazyka, příběhů, metafor atp. Díky tomu jsou konstrukce zkresleně rozděleny na 

pozitivní a negativní konstrukce, které společnost přejímá a považuje je za fakta na základě, 

kterých dané skupiny hodnotově soudí. Skrze tyto konstrukce a přesvědčení společnost 

ospravedlňuje dominanci jednotlivých skupin nad ostatními. Společnost má totiž tendence 

kategorizovat a přisuzovat jednotlivým skupinám charakteristiky na základě oněch 

konstrukcí, tedy stereotypů. To se následně může projevit ve výsledné politice. [Schneider, 

Ingram, 2005, s. 1-3]  

2.1 Cílové populace 

Autorky tedy rozdělují čtyři skupiny typů cílových populací – zasloužilí, potřební, 

uzurpátoři a devianti (viz tabulka č. 5).1 Cílové skupiny jsou rozděleny na základě toho, 

jakou má jednotlivá skupina politickou moc a sociální konstrukci. Politická moc je důležitá, 

neboť představuje propojení také s mocí ekonomickou, což dohromady zapříčiňuje možnost 

ovlivňování procesu tvorby politik, politické agendy a norem institucí. A jak již bylo 

zmíněno, konstrukci lze vnímat na úrovni pozitivní či negativní. [Schneider, Ingram, 1993, 

s. 336] 

Cílová populace zasloužilých (advantaged) je vnímána jako skupina se silnou politickou 

mocí a pozitivní konstrukcí. Jedná se např. o seniory či podnikatele. Naopak populace 

uzurpátorů (contenders) je sice vnímána jako skupina se silnou politickou mocí, ale 

s negativní konstrukcí. Tuto skupinu zastupují zejména bohatí, kulturní elity či odbory. Děti, 

matky a hendikepované osoby naopak představují skupinu potřebných (dependents), jež se 

vyznačuje slabou politickou mocí, ale pozitivními konstrukcemi. Posledním typem cílových 

populací jsou devianti (deviants). Jejich situace je obecně nejhorší, neboť mají nízkou 

politickou moc, a navíc také negativní konstrukce. Jedná se např. o trestané či drogově 

závislé jedince. [Schneider, Ingram, 1993, s. 336] 

 

1 Názvy rozdělení skupin cílových populací vychází z překladu E. Hejzlarové [2014, s. 113], které se mi jeví 

jako nejvhodnější. Často jsou však v literatuře využívány i jiné překlady cílových populací. Jedná se např. o 

zvýhodněné (advantaged), uchazeče (contenders), závislé (dependents) a devianty (deviants).  
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Tabulka 5: Sociální konstrukce a politická moc – typy cílových populací 

 Konstrukce 

Pozitivní Negativní 

 

Politická 

moc 

 

Silná 

Zasloužilí 

- Senioři 

- Businessmani 

- Veteráni 

- Vědci 

 

Uzurpátoři 

- Bohatí 

- Odbory 

- Minority 

- Kulturní elity 

 

Slabá 

Potřební 

- Děti 

- Matky 

- Hendikepovaní 

Devianti 

- Trestaní lidé 

- Lidé závislí na drogách 

- Komunisté 

- Anarchisté 

- Gangy 

Zdroj: Schneider, Ingram, 1993, s. 334; překlad: E. Hejzlarová, 2014, s. 113; vlastní úprava 

Tvůrci politiky považují tedy za výhodnější poskytovat prospěšnou politiku a hájit zájmy 

skupiny zasloužilých (silná politická moc a pozitivní konstrukce). Zejména z důvodu, že 

společnost s ohledem na pozitivní konstrukce souhlasí s tím, že si tato skupina prospěnou 

politiku zaslouží. Skupina zasloužilých pro tvůrce politik navíc představuje potenciální 

voliče a politický kapitál. Naopak pro skupinu deviantů (se slabou politickou mocí a 

negativní konstrukcí) je tvořena politika založena na trestech a sankcích, neboť to společnost 

schvaluje. Důležité je také zmínit, že některé sociální konstrukce jsou konstantní a jiné 

naopak mohou být proměnlivé v čase, protože podléhají neustále debatě a manipulaci. 

[Schneider, Ingram, 1993, s. 336]  

Na základě společenského kontextu pozitivních a negativních konstrukcí následně cílové 

skupiny v policy designu obdrží buď výhody (benefits) anebo zátěže (burdens). Očekává se, 

že prospěšnější politika spolu s výhodami bude určena pro cílovou populaci zasloužilých, 

naopak skupina deviantů mnoho výhod neobdrží. U deviantů se očekává větší zátěž zatím 

co u zasloužilé skupiny nikoliv. [Schneider, Ingram, 1993, s. 337] Skrze toto rozdělování 

výhod a zátěží politika ve společnosti určuje stigma či prestiž jednotlivých cílových skupin. 

Pro aktéry tvorby politik je také důležité potenciální propojení cílových skupin s cílem a 

záměrem výsledné politiky. Výsledný policy design tak vyobrazuje institucionální kulturu, 

sociální nerovnosti, ale také hodnoty v konkrétní společnosti, protože obsahuje jak 
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symbolickou, tak materiální složku. [Schneider, Ingram, deLeon, 2014, s. 97] Policy design, 

tedy návrh politiky, tak cílovým skupinám podává buď nějaké sdělení (message) anebo 

ponaučení (lesson) o tom, které problémy cílových skupin jsou pro vládu důležité, či které 

chování je správné a kdo si podporu zaslouží či nikoliv. [Schneider, Ingram, 1993, s. 334] 

Na obrázku č. 1 lze pozorovat základní tezi teorie SKCP, která pojednává o tom, že nejen 

současný, ale i minulý design politiky ovlivňuje společensko-kulturní kontext, cílovou 

populaci a také tvorbu politické dynamiky, která následně tvoří základ pro budoucí policy 

design. [Schneider, Ingram, deLeon, 2014, s. 108] 

Obrázek 1: Teze teorie SKCP 

 

Zdroj: Schneider, Ingram, deLeon, 2014, s. 108 ve Weible, Sabatier, 2014 

2.2 Politické nástroje uplatňované na cílové populace 

Uplatňované politické nástroje se v závislosti na síle politické moci a sociální konstrukci liší. 

Nástroje si kladou za cíl jednotlivé cílové skupiny motivovat k dodržování politiky anebo k 

využívání politických příležitostí. Politiky, které nejsou pro dané populace vhodné by totiž 
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nebyly politicky průchodné zejména z důvodu, že by s nimi většinová společnost 

nesouhlasila. [Schneider, Ingram, 1993, s. 338-339] 

Pro cílovou skupinu, která je vnímána pozitivně a zároveň jako politicky silná – skupina 

zasloužilých, kladou politické nástroje důraz na budování kapacit a technik, které mohou 

cílové populaci umožnit dozvědět se o výsledcích svého chování a dobrovolně tak přijímat 

veškerá vhodná opatření. U skupiny zasloužilých se uplatňuje distributivní politika, která je 

v porovnání s jinými skupinami zvýhodňuje. Jsou tak přímými příjemci výhod. Výhody pro 

skupinu zasloužilých tvůrci politik často ospravedlňují tím, že jsou výhodné pro celou 

společnost a ekonomickou situaci země. [Schneider, Ingram, 1993, s. 338-339] Sankce a 

zátěže na pozitivně konstruované skupiny nebývají často využívány a pokud ano, tak se 

jedná o břemena dobrovolná. Poskytování výhod těmto skupinám navíc poskytuje tvůrcům 

politik značný politický kapitál. [Schneider, Ingram, deLeon, 2014, s. 110-111] 

Zájmy skupiny potřebných jsou politiky tedy také vnímány jako oprávněné, neboť se jedná 

o pozitivně konstruovanou skupinu, avšak s nízkou politickou mocí. Nedostatek politické 

moci tak omezuje příjem výhod pro tuto skupinu, ač se zde vyskytují jisté pocity sympatie a 

empatie vůči těmto skupinám. Proto není v přímém politickém zájmů jim pomoci a 

odpovědnost za tyto skupiny je často přisuzována rodině či církvi, potažmo soukromému 

sektoru. Jako nástroje jsou zde nejčastěji využívány dávky, které však mohou podněcovat 

stigmatizaci dané skupiny, neboť je vyobrazována jako „bezmocná“. [Schneider, Ingram, 

1993, s. 339; Hejzlarová, 2014, s. 113] 

Naopak pro skupinu deviantů, která je vnímána jako negativní a s malou politickou mocí, se 

nejčastěji uplatňují zátěže, tedy sankce a represe. Bývají tak přímými příjemci trestů. Tvůrci 

politik do této skupiny neradi vynakládají zdroje, protože panuje přesvědčení, že tato 

skupina představuje pro společnost problém. Využívány tak bývají spíše pouze informační 

kampaně. Z potrestání deviantů navíc mohou tvůrci politik získat značný politický kapitál. 

Zejména z důvodu, protože skupina deviantů nemá sama prostředky k tomu, aby se bránila 

a společnost s „potrestáním“ souhlasí, protože si myslí, že devianti si nic lepšího nezaslouží. 

[Schneider, Ingram, 1993, s. 339; Schneider, Ingram, deLeon, 2014, s. 112; Hejzlarová, 

2014, s. 113] 
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Poslední skupinou jsou uzurpátoři, kteří mají silnou politickou a ekonomickou moc, ale jsou 

negativně vnímáni, protože ve společnosti působí jako sobečtí a nedůvěřiví. Uplatňovaná 

politika je označována jako symbolicky regulativní. Politika tedy působí jako plná zátěží, 

avšak skupina dostává skryté odměny. Břemena dotýkající se této skupiny se mohou 

vyskytovat v legislativě, ale vzhledem k jejich politické moci je těžké je prosadit. Neboť 

omezení činnosti těchto skupin by představovalo výrazný dopad na ekonomickou situaci 

země. [Schneider, Ingram, 1997, s. 140; Schneider, Ingram, deLeon, 2014, s. 112] 

2.3 Vliv designu politiky a změna sociální konstrukce 

Design politiky předává cílovým populacím zprávy (messages) o jejich statusu ve 

společnosti, čímž jim říkají, jak s nimi bude vláda pravděpodobně zacházet a zda jsou 

problémy cílové populace pro vládu legitimní či nikoliv. Politika, jenž distribuuje výhody 

tak dává najevo, že cílová populace je inteligentní a z pohledu vlády dobrá a přispívá 

k veřejnému blahu. [Schneider, Ingram, 1993, s. 340-341] Represivní politika tak dává 

naopak cílovým populacím pocit toho, že nejsou důležití, a že jejich problémy nejsou 

součástí politické agendy a veřejného zájmu. [Schneider, Sidney, 2009, s. 110] 

Jak již bylo zmíněno výše, některé sociální konstrukce se mohou proměňovat v čase. Avšak 

ty, které jsou poměrně kulturně zakořeněné jsou vůči proměně poněkud odolné.  Nicméně 

nakonec mohou také změně podlehnout, a to zejména kvůli nějaké významné události, která 

změní myšlení ve společnosti a způsob pohledu na svět. Předpokladem pro změnu sociální 

konstrukce, zejména z negativní na pozitivní, je také změna přerozdělování moci. 

[Schneider, Ingram, 1993, s. 336]  

Autorky ilustrují, že v průběhu historie nastalo několik významných případů změny sociální 

konstrukce. Jedná se např. o postavení LGBT komunity. Kdy se tato skupina s nízkou 

politickou mocí a negativní konstrukcí dokázala skrze sociální hnutí a mobilizaci dostat k 

silnější polické moci a mnohem pozitivnějším konstrukcím. [Schneider, Ingram, deLeon, 

2014, s. 126] 

Co se týká přímo této diplomové práce, rozhodla jsem se zaměřit na cílovou skupinu OSVČ 

(osob samostatně výdělečně činných), jejichž vymezení rozumím na základě zákona č. 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Za OSVČ je považován ten, kdo ukončil povinnou 
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základní školní docházku a dovršil alespoň věku 15 let a vykonává buď samostatně 

výdělečnou činnost skrze oprávnění k činnosti plynoucí z právních předpisů anebo při 

takové samostatné činnosti spolupracuje. [Zákon č. 155/1995 Sb.] 

Při splnění výše zmíněných podmínek má OSVČ povinnou účast na důchodovém pojištění 

a platbě příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V tomto případě je nemocenské pojištění 

dobrovolné, avšak od jeho platby se odvíjí následné poskytování nemocenské, ošetřovného, 

peněžité pomoci v mateřství anebo také otcovské poporodní péče. [ČSSZ, 2021] 

Na základě vymezení typů cílových populací dle autorek Schneider a Ingram, jsem se 

rozhodla OSVČ zařadit do skupiny zasloužilých. Zařazení do této skupiny vychází 

z překladu E. Hejzlarové [2014, s. 113], kde se v tabulce typů cílových populací ve skupině 

zasloužilých vyskytují tzv. businessmani (viz tabulka č. 5). Tento pojem lze do českého 

jazyka přeložit jako podnikatelé, což OSVČ představují. Uvědomuji si, že pod tento pojem 

lze zařadit také podnikatele z velkých firem, kteří se mohou vyznačovat mnohem vyšší 

politickou mocí, kdežto OSVČ často představují spíše drobné podnikatele. Nicméně 

politická moc OSVČ spočívá v tom, že pro tvůrce politik představují potenciální voliče a 

politický kapitál. Proto se mi zařazení OSVČ do skupiny zasloužilých jeví jako nejvhodnější 

možnost.  

Skrze analýzy provedené v následující části práce se zaměřím na sociální konstrukci OSVČ 

v průběhu koronavirové pandemie v roce 2020.  
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3 Rámování 

Konceptem rámování (neboli framingem) se ve svém díle zabýval sociolog Erving Goffman 

[1974], který si kladl otázku, zda způsob, kterým média informují o různých událostech 

ovlivňují veřejnost a také, jak samotný proces probíhá. To znamená, jestli se způsob, jakým 

jsou vybrané události prezentovány mohou odrazit v uvažování lidí. Nicméně v 

oblasti konceptu rámování je důležité se orientovat v celém kontextu událostí. Na základě 

zjištění kontextu se totiž může celý obraz vnímání situace značně proměnit. [Goffman, 1974, 

s. 73; Tabery, 2009, s. 1] 

Definice rámců v teorii není zcela jednotná, přesto existuje několik stěžejních bodů, ze 

kterých lze vycházet. Rámce představují jisté mantinely, ve kterých se média či čtenáři 

pohybují v oblasti daného tématu. Jedná se tedy o složité myšlenkové struktury a každá nově 

získaná informace se promítne do již vytvořené tzv. myšlenkové sítě. Rámec zjednodušeně 

řečeno představuje úhel pohledu na konkrétní věc a můžeme jej naleznout jak v oblasti 

mediálních sděleních (jedná se o mediální rámce), tak u příjemců takových sdělení (rámce 

individuální). Mezi těmito dvěma typy pak existuje složitá cesta přenosu oněch rámců. 

Nicméně u přenosu rámců může dojít ke dvěma možnostem. Buď si mediální rámce 

s individuálními rámci „porozumí“ a dojde tak k přenosu či sdílení rámců. Anebo může být 

mediální rámování pro publikum „cizí“ a téma tím pádem může být zcela zapomenuto. 

Rámec tedy nějaké konkrétní věci vyzdvihuje a některé naopak vynechává. Pro vymezení 

rámce je nicméně důležité obojí. [Entman, 1993; Tabery, 2009, s. 2] 

Rámování tedy dokáže jednotlivým tématům či událostem přisuzovat jejich význam, a proto 

je s tímto konceptem často spojována jistá společenská moc. Možnost rámovat totiž 

představuje možnost interpretace, čímž je udáván směr smýšlení nad daným tématem. Média 

tak určují, o jakých tématech mají příjemci sdělení přemýšlet a dle McCombse [2004, s. 71] 

také jakým způsobem. Neříkají nám však co přesně si máme myslet. [Tabery, 2009, s. 2] 
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4 Politika zaměstnanosti 

Následující kapitola se zabývá politikou zaměstnanosti, kde blíže představím její nástroje. 

Politika zaměstnanosti je tedy jistý soubor opatření, jenž zajišťují rovnováhu mezi trhem 

práce a efektivním využitím pracovní síly. Je výsledkem společného úsilí státu, 

zaměstnavatelů, odborů a zaměstnanců. [MVČR, 2020]  

Politika zaměstnanosti navíc usiluje o dosažení stanového veřejného cíle, jenž představuje 

odstranění a zmírnění sociálních a ekonomických důsledků nezaměstnanosti. K dosažení 

cíle tak využívá sadu nástrojů a opatření, které jsou plošné nebo diferencované např. podle 

regionálních rozdílů. [Halásková, 2008, s. 13] Obsah a funkce politiky zaměstnanosti jsou 

upraveny zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 

Co se týká vymezení politiky zaměstnanosti v rámci politiky veřejné, panuje mezi nimi 

velmi úzký vztah. Veřejná politika představuje sadu metod, nástrojů a opatření, které vedou 

k dosažení daného veřejného cíle. Záleží však na analytickém přístupu ke slovu „veřejný“, 

ke kterému můžeme přistupovat jako k širšímu či užšímu vymezení veřejné politiky. Širší 

vymezení se soustředí na analýzu formování veřejných zájmů. To znamená, že součástí 

může být také např. sociální, zahraniční či bezpečností politika atp. U užšího pojetí veřejné 

politiky se jedná pouze o vybraný aspekt veřejné politiky, např. tedy regionální politika či 

vybrané odvětví veřejného sektoru jako např. politika vzdělávací. [Halásková, 2008, s. 13]  

Politika zaměstnanosti je provázána s celou řadou jiných veřejných politik. Jedná se zejména 

o hospodářskou, vzdělávací či sociální politiku. S hospodářskou politikou je velmi důležitá 

spolupráce a symbióza, neboť obě politiky představují základní kameny politiky, která může 

zajistit rozvoj evropského sociálního modelu. Ekonomický růst a zdravé veřejné finance 

totiž tvoří základní předpoklad pro zvýšení zaměstnanosti a upevnění sociální soudržnosti. 

[Halásková, 2008, s. 14] 

Politiku zaměstnanosti můžeme rozdělit na dvě stěžejní oblasti, jimiž je pasivní a aktivní 

politika zaměstnanosti. Pasivní politika zaměstnanosti (PPZ) souvisí s hmotným 

zabezpečením nezaměstnaných. Jedná se zejména o kompenzace určené nezaměstnaným za 

ztrátu finančního příjmu. Naopak aktivní politika zaměstnanosti (APZ) se zaměřuje na 

podporu aktivního přístupu nezaměstnaných lidí k hledání práce. [MVČR, 2020] 
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Graf 3: Pasivní a aktivní politika zaměstnanosti 

 

Zdroj: Kaczor, 2015, vlastní úprava 

4.1 Pasivní politika zaměstnanosti 

Pasivní politika zaměstnanosti představuje ochranu osob, které na trhu práce nemohou najít 

vhodné uplatnění v zaměstnání nebo jej ztratili. Jedná se tedy o zprostředkování práce 

nezaměstnaným a jejich hmotné zabezpečení, a to skrze poskytování dávek 

v nezaměstnanosti, které jsou příspěvkově definované. [MVČR, 2020] Podpora 

v nezaměstnanosti má tak sloužit ke zvládnutí obtížné přechodové fáze během hledání 

nového zaměstnání ve spolupráci s Úřadem práce ČR (dále jen ÚP). Aby jedinec mohl 

takové dávky pobírat, musí doložit, že splňuje podmínky pro jejích získání. [MPSV, 2021] 

Prvním krokem je podání žádosti na ÚP o zprostředkování zaměstnání, díky čemuž může 

být uchazeč zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání a následně tak může zažádat o 

podporu v nezaměstnanosti. Nárok na získání podpory v nezaměstnanosti nemá uchazeč, 

který v posledním půl roce před zařazením do evidence sám ukončil pracovní poměr anebo 

byl jeho pracovní poměr ukončen na základě porušení pracovní kázně. Uchazeč dále také 

nesmí pobírat mateřskou, nemocenskou, ošetřovné či starobní důchod. Nárok na získání 

podpory má naopak uchazeč, který se uchází skrze úřad o novou práci a byl v rozhodném 

období dvou let od podání žádosti minimálně jeden rok účastníkem sociálního pojištění. To 

znamená, že minimálně po dobu 12 měsíců musel uchazeč pracovat v pracovním poměru 

nebo být OSVČ a sám si platit minimální důchodové pojištění. Avšak tuto podmínku lze 

splnit započtením náhradní doby, která představuje výjimky jako je např. péče o dítě do věku 

čtyřech let atd. [MPSV, 2021] 
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Doba, po kterou je možné dávky v nezaměstnanosti pobírat však závisí na věku daného 

uchazeče a jejich výše se vypočítává z měsíčního průměrného příjmu v posledním 

zaměstnání anebo z vyměřovacího základu za rozhodné období přepočteného na 1 měsíc. 

Do výše věku 49 let je podpůrčí doba pět měsíců. V rozmezí 50-55 let se jedná o podpůrčí 

dobu po dobu osmi měsíců a od 56 let se pak jedná o jedenáct měsíců podpůrčí doby. 

Maximální hranice pro výši podpory však představuje 0,58násobek průměrné mzdy za 

období prvních tří čtvrtletí předcházejícího roku. [Úřad práce ČR, 2021] 

4.2 Aktivní politika zaměstnanosti 

Role aktivní politiky zaměstnanosti je nezastupitelná, neboť naopak využívá jednotlivé 

nástroje, které cílí na nezaměstnané a zaměstnavatele. APZ chce nezaměstnané podpořit v 

návratu na trh práce a podpořit je tak, aby se stali finančně soběstační. Na rozdíl od PPZ se 

tedy nejedná pouze o přechodnou státní sociální podporu daného jedince, ale jedná se o 

souhrn činností, díky nimž se má nezaměstnaný vrátit na trh práce. APZ dále také motivuje 

zaměstnavatele např. k vytvoření nových pracovních míst či k zaměstnání hendikepovaných 

osob. [Kaczor, 2015, s. 114] 

Jejím cílem je odstranit překážky pro vstup osob na trh práce a vytvořit soulad mezi nabídkou 

a poptávkou pracovních sil. Využívání jednotlivých nástrojů APZ je voleno s ohledem na 

momentální situaci na trhu práce a strukturou uchazečů. Přednostně jsou do programů APZ 

zařazování jedinci, jež jsou v evidenci uchazečů o práci (obvykle déle než jeden rok), 

absolventi škol bez patřičné praxe, osoby ve věku starší 50 let, zdravotně postižené osoby či 

rodiče po dlouhodobé rodičovské dovolené. Poskytované finanční příspěvky v oblasti APZ 

vycházejí nejen ze státního rozpočtu a také např. z Evropského sociálního fondu. [Úřad práce 

ČR, 2020]  

Níže představím konkrétní nástroje a opatření APZ, které vycházejí ze zákona č. 435/2004 

Sb. o zaměstnanosti.  

Rekvalifikace 

Rekvalifikace představuje zvýšení stávající či získání zcela nové kvalifikace v profesní 

oblasti. Jedná se tak o nabytí nových teoretických a praktických dovedností v oblasti rozvoje 

profesního vzdělávání. Náklady na rekvalifikaci hradí ÚP po podepsání dohody o 
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rekvalifikaci. Uchazeč je povinen uhradit náklady na rekvalifikaci pouze v případě, pokud 

není schopen rekvalifikaci dokončit či odmítne nástup do zaměstnání, které vhodně 

odpovídá nově nabyté kvalifikaci. [Zákon č. 435/2004 Sb.] 

Uchazeč o zaměstnání má také nárok na podporu při rekvalifikaci, a to v případě, kdy je 

rekvalifikace zabezpečena krajskou pobočkou ÚP a uchazeč nepobírá starobní důchod. Výše 

takové podpory je 60 % měsíčního čistého příjmu, jenž byl pobírán při posledním 

vykonávaném zaměstnání. Maximální výše příspěvku však činí 0,65násobek průměrné 

mzdy za první tři čtvrtletí předchozího kalendářního roku. [Úřad práce ČR, 2021] 

O úhradu nákladů za rekvalifikaci může zažádat také zaměstnavatel pro své zaměstnance, 

jestliže se jedná o prohlubování dosavadní kvalifikace s ohledem na další profesní uplatnění 

přímo u zaměstnavatele. [Zákon č. 435/2004 Sb.] 

Investiční pobídky 

Investiční pobídky souvisí s podporou nezaměstnanosti v krajích s její vysokou mírou. Jedná 

se zejména o podporu tvorby nových pracovních míst (výše příspěvku je až 50 tis. Kč na 

jedno pracovní místo) a o podporu rekvalifikace a školení zaměstnanců (až do výše 25 % 

z celkových nákladů vynaložených na školení a rekvalifikaci pro zaměstnance). Oba 

příspěvky mohou být však přiděleny pouze v případě, že se jedná o vytvoření nového 

pracovního místa či školení, které je v okrese s mírou nezaměstnanosti alespoň o 50 % vyšší, 

než je tomu ve zbytku ČR. Mezi investiční pobídky patří dále např. také sleva na daních 

z příjmů. [MPSV, 2021; Zákon č. 435/2004 Sb.] 

Veřejně prospěšné práce 

V tomto případě se jedná zejména o časově omezenou pracovní příležitost, která spočívá 

v údržbě nebo úklidu veřejných prostranství a komunikací. Může se také jednat o jiné 

podobné činnosti, které jsou ku prospěchu obecních nebo státních institucí. Za takovou 

činnost lze považovat např. pomoc lidem se zdravotním postižením nebo výpomoc v kulturní 

a sociální oblasti. [Zákon č. 435/2004 Sb.] 

Subjekt, tedy zaměstnavatel, který přijme v rámci veřejně prospěšných pracích osobu 

z evidence ÚP má nárok na příspěvek na mzdu pro takového zaměstnance. [MPSV, 2021] 
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Společensky účelná pracovní místa 

Jedná se pracovní místo zřízené nebo vyhrazené zaměstnavatelem na základě dohody 

s krajským ÚP, které je následně obsazeno uchazečem z evidence uchazečů o práci. Cílem 

příspěvku je tak pokrýt náklady zaměstnavatele na zřízení takového místa pro uchazeče, 

kterým jinak nelze zajistit vhodné pracovní místo. Příspěvek je lze možné čerpat maximálně 

po dobu jednoho roku. [Úřad práce ČR, 2020; Zákon č. 435/2004 Sb.] 

Příspěvek může čerpat také přímo uchazeč o zaměstnání, který takové místo pro sebe zřídí 

za účelem samostatně výdělečné činnosti (SVČ). V takovém případě příspěvek slouží 

k nákupu vybavení, jenž souvisí se zřízením místa. Uchazeč je tak povinen se odhlásit 

z evidence ÚP a přihlásit se jako osoba samostatně výdělečná (OSVČ). V případě zahájení 

samostatně výdělečné činnosti po dohodě s ÚP je možné zažádat o překlenovací příspěvek. 

Ten slouží jako částečná náhrada na náklady spojené s výkonem SVČ. [Úřad práce ČR, 

2020; Zákon č. 435/2004 Sb.] 

Příspěvek na zapracování 

Příspěvek na zapracování představuje příspěvek pro zaměstnavatele, jenž má sloužit na 

náklady, které jsou spojeny se zapracováním zaměstnance z evidence uchazečů o 

zaměstnání. Jedná se o uchazeče, kterého je na trh práce těžké umístit, a tudíž je mu 

věnována větší péče. Tento příspěvek se vyplácí zpětně maximálně po dobu tří měsíců, a to 

na základě uzavřené dohody s ÚP. [Zákon č. 435/2004 Sb.] 

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

Jedná se taktéž o příspěvek pro zaměstnavatele, který není schopen pro své zaměstnance 

zabezpečit práci v rozsahu stanovené doby, kvůli přechodu na nový výrobní program. Tím 

se myslí velká změna v oblasti technologie či celková změna v oblasti podnikání. Příspěvek 

je možné čerpat maximálně po dobu půl roku. Měsíční příspěvek na jednoho ze zaměstnanců 

se vyplácí v maximální možné výši poloviny minimální mzdy. [Zákon č. 435/2004 Sb.] 
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Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

V této oblasti je možné čerpat příspěvek pro zaměstnavatele na vytvoření pracovního místa 

pro osobu se zdravotním postižením (tzv. chráněné pracovní místo) a příspěvek na pokrytí 

provozních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnání této osoby. [Zákon č. 435/2004 

Sb.] 

Nicméně APZ se vyznačuje i dalšími nástroji, mezi které patří také např. poradenství pod 

záštitou ÚP, jenž zajišťuje např. poradenství při volbě rekvalifikace či vhodnosti práce. Dále 

také cílené programy zaměstnanosti, jež jsou financovány z rozpočtu ČR a fondů Evropské 

unie či příspěvek v době částečné nezaměstnanosti. [Krebs, 2015, s. 339] 

Na závěr této kapitoly bych ráda provedla stručné usouvztažnění výše zmíněných nástrojů 

politiky zaměstnanosti přímo na vybranou skupinu OSVČ, které jsou pro tuto práci stěžejní. 

Co se týká PPZ a podpory v nezaměstnanosti, OSVČ na ni mají nárok při ukončení nebo 

přerušení činnosti pouze v případě prokázání, že v posledních dvou letech minimálně po 

dobu 12 měsíců odváděly platby na důchodové pojištění. U nástrojů APZ mohou o všechny 

výše zmíněné příspěvky žádat OSVČ zaměstnavatelé anebo lidé v evidenci ÚP, kteří chtějí 

jako OSVČ začít podnikat.   
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5 Metodologie  

5.1 Cíl a výzkumné otázky 

Cíl práce 

Hlavním cílem této práce je zmapování a srovnání proměny přístupu k OSVČ během 

koronavirové krize v roce 2020 optikou teorie sociální konstrukce cílových populací.  

 

Výzkumné otázky 

1. Jakým způsobem se v průběhu pandemie proměnila sociální konstrukce OSVČ? 

2. Jaký typ výsledné politiky byl v rámci pandemie na OSVČ uplatňován? 

Touto otázkou rozumím, že na základě provedených analýz nejdříve zjistím, jaký 

druh zpráv (messages) byl v oblasti designu politiky cílové skupině vysílán. A 

následně pomocí analýzy zjistím, zda výsledná politika vybrané skupině 

distribuovala výhody (benefits) anebo zátěže (burdens).  

3. K jakým posunům došlo ve výběru nástrojů politiky zaměstnanosti? 

4. Jaká byla variabilita témat ve vztahu k OSVČ v tištěných médiích? 
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5.2 Výzkumné metody sběru a analýzy dat 

V této podkapitole blíže představím, jak probíhal samotný sběr dat a následně popíšu 

vybrané výzkumné metody a analýzy dat.  

Pro nalezení odpovědí na stanovené výzkumné otázky jsem nejprve využila metodu desk 

research a sekundární analýzu dat. V praktické části práce jsem provedla analýzu událostí 

veřejné politiky a následně také analýzu mediálního obsahu, a to za pomoci obsahové a 

tematické analýzy. U obou provedených analýz byl navíc uplatněn koncept rámování. 

V rámci práce bylo na začátku nejdůležitější provést tzv. desk research, tedy shromáždění a 

zpracování dostupných dat. S tím souvisí následná analýza sekundárních dat, která spočívá 

v analýze již existujících sebraných dat. [Hendl, 2016, s. 375]  

Sekundární zdroje představují základní kámen pro většinu analýz. Nejčastěji se jedná např. 

o dokumenty veřejné správy, zákony, statistiky, periodika či odborné studie a články. 

Důležitým faktorem ovlivňujícím sekundární data je jejich samotná kvalita. Proto jejich sběr 

spočívá v důkladné rešerši literatury a dokumentů na dané téma. K tomu lze využít různé 

dostupné vyhledávače, knihovní indexy, bibliografické služby atp. Nicméně i sekundární 

data mohou mít ve výzkumu jisté limity vzhledem k tomu, že byla sebrána za jiným účelem. 

Proto pak shromážděná data nemusí vyhovovat aktuálním potřebám výzkumníka, který 

nemá dostatek informací o jejich sběru.  A z toho důvodu může být následně velmi obtížné 

ověřit validitu dat. [Nekola, Veselý, 2007, s. 158-160] 

V mém případě jsem desk research využila nejprve v teoretické části práce, kde mi tato 

metoda posloužila k dohledání potřebné literatury, odborných článků a statistik, díky čemuž 

bylo možné získat hlubší vhled do zkoumané problematiky. Analýzu sekundárních dat jsem 

pak mimo jiné využila k analýze veřejně-politických dokumentů, jako jsou vládní opatření, 

tiskové zprávy ministerstev či stenografické záznamy schůzí Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Pro mediální analýzu jsem dále shromáždila vybrané mediální obsahy za 

pomoci využití databáze Newton Media archivu.  

V první části analytické kapitoly práce využívám analýzu událostí veřejné politiky. Jedná se 

o narativní přístup, který si klade za cíl analyzovat formování a následnou realizaci 

vybraných veřejných politik. [Purkrábek, 1994, s. 9] Díky této metodě mi bylo umožněno 



 

 

29 

lépe popsat, jak se v průběhu času vyvíjela daná veřejná politika s ohledem k vybrané 

skupině OSVČ v rámci koronavirové krize v roce 2020.  

Využívaná data v rámci studia dokumentů byla pro tuto analýzu sesbírána v rámci desk-

research. V tomto případě se jedná především o vládní opatření a stenografické záznamy ze 

schůzí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Stenografické záznamy byly následně využity 

k rámování politického diskurzu. 

U analýzy politických událostí v kapitole 6.1 Analýza vývoje opatření, tedy byly 

identifikovány a popsány stěžejní události týkající se OSVČ. Následně jsem provedla 

syntézu poznatků k veřejné politice, což představuje celkové zhodnocení veřejné politiky, 

v mém případě související s OSVČ. [Purkrábek, 1994, s. 12] 

V druhé polovině analytické části práce je provedena mediální analýza vybraných článků. 

Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla pro analýzu mediálního obsahu, nejvhodnější 

metodou se mi jeví obsahová analýza, jenž představuje techniku výzkumu využívanou 

v oblasti výzkumu masmédií. Obsahová analýza může být jak kvalitativní, tak kvantitativní. 

Ve své práci využívám výzkum smíšený, kdy se jedná právě o míchání kvalitativního i 

kvantitativního přístupu výzkumu obsahové analýzy. 

Obsahová analýza někdy bývá mylně zaměňována za studium dokumentů. Nicméně u 

obsahové analýzy se jedná o standardizovanou metodologii pro objektivní analýzy obsahu, 

kdy jsou explicitně stanovena určitá výzkumná pravidla. [Veselý, Nekola, 2007, s. 187] 

Dle Hendla [2016, s. 383-384] se obsahová kvantitativní analýza sestává ze sedmi kroků: 

1. Stanovení výzkumné otázky 

2. Rozhodnutí o výběru textů 

3. Definice kódovacích jednotek 

4. Konstrukce kategoriálního systému 

5. Testování  

6. Kódování 

7. Analýza 
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Obsahová analýza představuje velmi často využívanou a propracovanou metodu analýzy, 

kdy určujeme četnost výskytu stanovených kategorií a hledáme mezi nimi vztahy. 

V kvantitativní obsahové analýze se klade důraz na přesné definování kategorií, aby mohlo 

případně více výzkumníků kódovat data stejným způsobem. Tato analýza vychází 

z pozitivistického směru a dbá na koncept validity a reliability. V rámci této metody jsou 

kvalitativní data konvertována na data kvantitativní. [Hendl, 2016, s. 383-384] 

Dle Reifové [2011, s. 29] je pro kvantitativní obsahovou analýzu charakteristická velká míra 

strukturovanosti a následné ověřitelnosti, vzhledem k tomu, že každý krok analýzy podléhá 

stanoveným pravidlům. Za výhodu obsahové analýzy lze považovat také možnost analýzy 

velkého počtu textů. [Reifová, 2011, s. 29]  

Kvalitativní obsahová analýza se naopak zaměřuje na subjektivní interpretací latentních 

(tedy skrytých) významů na základě kódování a následného identifikování témat. Právě 

samotné kódování je stěžejním krokem v rámci kvalitativní obsahové analýzy, díky čemuž 

se velké množství dat převede na menší počet kategorií, které následně výzkumník 

interpretuje. [Hsieh a Shannon 2005, s. 1285] Kategorie mohou být tvořeny na základě 

deduktivního i induktivního přístupu, což znamená, že samotné kategorie mohou být 

vytvořeny na základě předporozumění samotného jevu anebo na základě dat. V rámci 

kvalitativní obsahové analýzy se navíc nedbá na frekvenci výskytu slovních spojení. 

[Mayring 2000, s. 2] 

Stěžejní rozdíl mezi kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzou tedy spočívá v tvorbě 

kategorií na základě kódování. V kvalitativní obsahové analýze se využívá spíše induktivní 

tvorba kategorií, a naopak u kvantitativní obsahové analýzy se jedná spíše o deduktivní 

tvorbu kategorií. [Hsieh a Shannon 2005, s. 1286] Ve své práci tedy pro zodpovězení 

výzkumných otázek využívám oba tyto zmíněné přístupy. 

V práci dále využívám analýzu tematickou, jež je velmi častá a představuje identifikaci 

jednotlivých témat v kvalitativních datech. Jedná se tedy o organizaci a následný podrobný 

popis získaných dat. Výhodou tematické analýzy je její pružnost a to, že není vázána na 

žádnou teorii či epistemologii. [Hendl, 2016, s. 264]  

V rámci analýzy mediálního obsahu jsem se tedy rozhodla analyzovat články nejčetnějších 

tištěných celostátních deníků. Vycházela jsem z výzkumu čtenosti tisku s názvem Media 
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projekt, jehož zadavatelem je Unie vydavatelů a Asociace mediálních agentur. Výzkum je 

prováděn pod záštitou výzkumných agentur STEMMARK a MEDIAN. Tento výzkum je 

prováděn 2x ročně na výzkumném vzorku 25 000 respondentů skrze stratifikovaný náhodný 

výběr. [Unie vydavatelů, 2021] 

Výsledky čtenosti tisku za rok 2020 představují, že mezi nejčtenější celostátní deníky patří 

Blesk, MF DNES a Právo. Vzhledem k povaze tématu diplomové práce však místo deníku 

Právo budu analyzovat články z Hospodářských novin, a to s ohledem na ekonomické 

zaměření deníku. V tabulce níže můžeme pozorovat seznam nejčtenějších celostátních 

deníků a jejich průměrnou čtenost jednoho vydání a počet prodaných kusů. [Unie 

vydavatelů, 2021] 

Tabulka 6: Čtenost tištených titulů celostátních deníků v roce 2020 

 

Zdroj: Unie vydavatelů, ASMEA, 2021 

Blesk 

Deník Blesk vychází již od roku 1992 a jeho vydavatelem je Czech News Center. Blesk od 

roku 2002 představuje nejprodávanější celostátní deník v ČR, který vychází 6x týdně 

(pondělí až sobota). Lze ho označit za tzv. bulvární médium, jež se zaměřuje na 

zpravodajství a senzace z ČR i ze světa. Vyznačuje se zejména svou barevností a 

velkoformátovými fotografiemi, které doplňují novinové články. [CNC, 2021] 

Mladá fronta DNES 

Deník Mladá fronta DNES vychází od 1990 a jeho vydavatelem je mediální dům MAFRA. 

Vychází 6x týdně (od pondělí do soboty) a jedná se o seriózní deník se zaměřením na 

aktuální zpravodajství doplněné řadou specializovaných příloh a časopisů ke každému 
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vydání. Mezi pravidelné rubriky patří především zprávy z domova i ze světa, dále také např. 

ekonomika či kultura a sport. Každý čtvrtek výtisk navíc obsahuje přílohu se zaměřením na 

zaměstnání. [Mafra, 2021] 

Hospodářské noviny 

Hospodářské noviny jsou na trhu od roku 1990 a jejich vydavatelem je mediální společnost 

Economia, která se soustřeďuje na odborná a ekonomická periodika. Jedná se o seriózní 

deník, který vychází 5x týdně (od pondělí do pátku) a vyznačuje se všeobecným 

zpravodajstvím se silným zaměřením na ekonomii, byznys a finance. Mimo běžné 

zpravodajství se v deníku často vyskytují analýzy či analytické komentáře týkající se dění 

jak v ČR, tak ve světě. [Economia, 2021] 

Z výše zmíněních tištěných deníků jsem se rozhodla analyzovat články za období celého 

roku 2020 týkající se OSVČ v souvislosti s koronavirovou pandemií. Dalším krokem tedy 

bylo vygenerování článků na dané téma ze zmíněných periodik. Generování článků proběhlo 

za pomoci využití Newton Media archivu, který představuje nejen kompletní úložiště dat 

tisku, ale také online zdrojů či rozhlasového a televizního vysílání. [Newton media, 2021] 

Následně již proběhla samotná analýza, jejíž výsledky popisuji v další části práce v kapitole 

6.3 Mediální analýza tištěných médií.  
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6 Výzkum OSVČ během pandemie  

6.1 Analýza vývoje opatření 

V této kapitole představuji výsledky analýzy událostí skrze časový vývoj opatření, které se 

přímo dotýkaly cílové skupiny OSVČ v souvislosti s koronavirovou pandemii v roce 2020. 

Pro dokreslení situace jsem do časové osy zahrnula také nejdůležitější vybrané milníky 

pandemie v ČR, od kterých se celková situace OSVČ odvíjela. Do této kapitoly jsou 

následně zahrnuty také vybrané přepisy stenografických záznamů ze schůzí Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR (dále jen PSP ČR). 

Co se týká samotného počátku vývoje pandemie v ČR, dne 3. března roku 2020 byly 

odhaleny první tři případy nákazy koronavirem, což lze považovat za kritickou událost, která 

následně spustila sadu daných opatření, které popisuji níže. [MZČR, 2020]  

6.1.1 Časová osa opatření 

Jarní vlna pandemie 

12.3.2020  

Vláda vyhlásila z důvodu ohrožení veřejného zdraví, v souvislosti s koronavirem, nouzový 

stav. [Vláda ČR, usnesení č. 194, 2020] 

14.3.2020  

Zákaz maloobchodního prodeje a provozování služeb s výjimkou vybraných prodejen jako 

jsou např. potraviny, lékárny či prodejny drogistického zboží. [Vláda ČR, usnesení č. 211, 

2020] 

16.3.2020 

Vláda začala projednávat podporu pro OSVČ v důsledku zasažení protiepidemických 

opatření. [Vláda ČR, usnesení č. 237, 2020] 
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19.3.2020  

Schválení finančního příspěvku prostřednictvím ošetřovného pro OSVČ, které musely 

z důvodu zajištění péče o děti zůstat doma. Jednalo se o schválenou částku 424 Kč za den. 

Což představovalo zhruba 13 000 Kč za měsíc pod podmínkou, že ošetřovné nečerpal jiný 

rodinný člen. Žádosti mohli být podávány na příslušný živnostenský úřad, který jej následně 

předával ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). [Vláda ČR, usnesení č. 262, 2020] 

24.3.2020 

V tento den se na 42. schůzi PSP ČR projednával ve zkráceném jednání vládní návrh zákona 

o změně pojistného na veřejné zdravotní pojištění v rámci koronavirové pandemie.  

Níže přikládám přepis vybraných úryvků ze stenografických zápisů 42. schůze. 

„Další věc, kterou chceme zmínit, je samozřejmě potřeba pomoci nějak OSVČ ... je třeba na 

tuto skupinu samozřejmě nezapomenout, protože i oni přišli mávnutím kouzelného proutku 

o svoje byznysy, o svoji práci, o svoje zakázky, a jsou to také lidé, kteří drží tu ekonomiku a 

kteří potřebují pomoc.“ [Poslanec Lukáš Kolářík, PSP ČR, 2020]  

„Předložili jsme návrh zákona týkající se odpuštění odvodů nebo platby záloh na pojistném 

na veřejné zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. ... Tak abychom 

odlehčili těm, kteří zkrátka mají teď aktuálně problémy z hlediska svého podnikání, stejně 

tak jako je to v případě sociálního pojištění.“ [Tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, 

PSP ČR, 2020] 

„Vnímáme jako velmi citlivou v tuto chvíli situaci osob samostatně výdělečně činných. Víme, 

že v tuto chvíli řada malých a středních podnikatelů musela utlumit nebo zcela zastavit svoji 

činnost, a nemá to vliv nejenom na jejich rodiny, ale má to významný vliv i na zaměstnanost 

celé řady dalších lidí.“ [Poslanec Vít Kaňovský, PSP ČR, 2020]  

Pro OSVČ byl následně vyhlášen předpis č. 133/2020 Sb., který pojednává o schválení 

prominutí platby záloh na zdravotní a sociální pojištění, a to v době od března do srpna 

roku 2020. Jestliže OSVČ odvádí zálohy v minimální výši, povinná platba bude v plné výši 

odpuštěna. V případě, kdy si platí OSVČ zálohy vyšší, než je minimum, bude mu po dobu 

půl roku odpuštěno pouze minimum a ve vyúčtování za rok 2020 je povinen doplatit rozdíl. 
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Navíc jestliže OSVČ již odvedla zálohy na březen, částka se bude počítat jako odvedená 

záloha za září. [ČSSZ, 2020] 

Výhodou je, že OSVČ nemusely nikde nic nahlašovat a zálohy jim byly prominuty 

automaticky. Jediným zbylým odvodem, který si OSVČ tak dobrovolně platily bylo 

nemocenské pojištění. [ČSSZ, 2020] 

Dále bylo schváleno a také prezidentem podepsáno pozastavení povinnosti elektronické 

evidence tržeb (dále jen EET). Jedná se o pozastavení povinností vyplývajících ze zákona 

o EET po dobu tří měsíců od konce nouzového stavu. [PSP ČR, 2020] 

26.3.2020  

Vyhlášení dotačního programu na Ošetřovné pro OSVČ, jako podpora malým a středním 

podnikům, jež byli zasaženi protiepidemickými opatřeními v důsledku koronaviru. 

Realizace tohoto programu je v gesci MPO. [Vláda ČR, usnesení č. 311, 2020] 

31.3.2020  

Na mimořádné vládní schůzi bylo schváleno k předložení do PSP ČR rozšíření programu 

Ošetřovného pro OSVČ, které podnikají v oblasti zemědělství a lesnictví. Dále byl také 

schválen návrh zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ (neboli tzv. „Pětadvacítka“) 

v rámci koronavirové krize. Jedná se o jednorázovou podporu v maximální možné výši 

25 000 Kč. K čerpání finančního příspěvku musí OSVČ splnit podmínku prokázání, že byly 

vlivem koronavirové pandemie ekonomicky zasaženy. Tato jednorázová pomoc nepodléhá 

zdanění. [Vláda ČR, 2020] 

7.4.2020 

Dne 7.4. proběhla schůze PSP ČR, kde se projednával zákon č. 159/2020 Sb. o 

kompenzačním bonusu, který byl ještě tentýž den podepsán prezidentem ČR. 

Níže přikládám vybrané úryvky ze stenografického zápisu ze 44. schůze PSP ČR.  

„Všichni víme, že malí, střední podnikatelé a živnostníci jsou páteří české ekonomiky. A tak 

jako tělo nemůže být bez páteře stabilní, tak ani česká ekonomika nemůže bez těchto lidí, 
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aktivních podnikatelů, existovat a fungovat. Jsou to zástupci střední třídy, která často vytváří 

nezastupitelné hodnoty, které pak ostatní spotřebovávají. Vytváří služby, které poskytuje 

všem ostatním, a jsou to lidé, kteří málokdy od státu něco žádají. A my teď, v tuto chvíli, když 

se jim velmi těžce vede, jsme povinni jim podat pomocnou ruku a pokusit se co největší 

množství z nich zachránit. ... Právě zejména OSVČ, malé a střední firmy tou situací, dovolím 

si tvrdit, trpí nejvíc. Proč je musíme zachránit, je snad jednoznačné.“ [Poslankyně Markéta 

Pekarová Adamová, PSP ČR, 2020] 

„Teď jsme rychle chtěli pomoct OSVČ co nejšířeji, protože to je také zranitelná skupina.“ 

[Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, PSP ČR, 2020] 

Mimo výše zmíněný zákon se navíc projednával také návrh zákona o opatření v oblasti 

splácení úvěrů, který byl následně 17.4. vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 177/2020 

Sb. Ten souvisí s přerušením splátek úvěru po dobu 3-6 měsíců a týká se také skupiny 

OSVČ. [PSP ČR, 2020] 

14.4.2020 

V tento den vešel v platnost zákon č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu. [PSP ČR, 

2020] 

22.4.2020 

V Poslanecké sněmovně byla schválena novela zákona o kompenzačním bonusu, která 

pojednávala o jeho prodloužení, a to od 1.5. do 8.6. [PSP ČR, 2020]  

„Vítáme prodloužení kompenzačního bonusu pro OSVČ, avšak namístě je otázka, zda je to 

pomoc dostatečná ve své výši, ve své šíři.“ [Poslanec Vojtěch Munzar, PSP ČR, 2020] 

11.5. 2020 

Od 11.5. nastalo pozvolné rozvolňování protiepidemických opatření. S tím souviselo např. 

otevření zahrádek restauračních zařízeních, otevření obchodů či dokonce vykonávání služeb 

v omezeném provozu. Což znamenalo např. povinnost zakrytí dýchacích cest, dezinfekce 

rukou či dodržování dvoumetrových rozestupů. [Vláda ČR, usnesení č. 491, 2020] 
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17.5.2020 

Konec nouzového stavu, který trval celkem 66 dnů. 

18.5.2020 

V tento den bylo chváleno navýšení rozpočtové rezervy o 2,5 mld. Kč pro MPO na 

financování programu Ošetřovné pro OSVČ. [Vláda ČR, 2020] 

26.5.2020 

Další sada rozvolnění týkajících se protiepidemických opatření, kdy se mimo jiné 

v omezeném režimu otevřely také vnitřní prostory stravovacích služeb. [Vláda ČR, usnesení 

č. 580, 2020] 

2.6.2020 

Byl vyhlášen zákon č. 263/2020 Sb., který pojednává o odložení povinností souvisejících 

s přechodem na EET pro všechny vlny, a to až do konce roku 2020. [PSP ČR, 2020] 

Původně mělo EET platit od 1.5.2020 pro mnoho nových odvětví a povolání jako jsou např. 

zemědělci, taxikáři, kadeřnice atp., jež právě často pracují jako OSVČ.  

„Já bych chtěl ocenit, že tady máme konečně návrh na delší odklad EET. Ale co považuji ve 

vyjádření paní ministryně za velmi cenné, tak je to takové nepřímé přiznání, že EET je zátěží 

pro podnikání a že vlastně ekonomiku dusí. ... Dnes zejména malí podnikatelé bojují o svoji 

holou existenci a v plné nahotě se dnes ukazuje role a důležitost drobných živnostníků a 

podnikatelů.“ [Poslanec Vojtěch Munzar, 45. schůze PSP ČR, 2020] 

8.6.2020  

Vláda schválila návrh zákona týkajícího se zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí 

v roce 2020. [Vláda ČR, usnesení č. 637, 2020] 
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Podzimní vlna pandemie 

30.9.2020 

Vyhlášení nouzového stavu od 5.10.2020. [Vláda ČR, usnesení č. 957, 2020] 

Níže přikládám výňatek ze stenografického zápisu 60. schůze PSP ČR, kde se projednávala 

situace OSVČ s ohledem na budoucí podzimní vývoj situace.  

„Pokud někdo byl OSVČ a nebyl eseróčko, mohl čerpat standardní dotaci, respektive 

kompenzační bonus, což činilo 43 tis. korun, navíc 30 tis. korun dostal ve formě odpuštěného 

sociálního a zdravotního. To znamená téměř 80 tis. korun.“ [Místopředseda vlády, ministr 

průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, PSP ČR, 2020] 

„Když dneska zavře nějaká škola z důvodu karantény, tak rodiče, co jsou OSVČ nebo 

dohodáři, nemají nárok na ošetřovné. Ti lidé prostě nemají nárok na ošetřovné, a to je podle 

nás problém. ... A z toho důvodu apelujeme na to, abyste tento program obnovili.“ [Poslanec 

Mikuláš Ferjenčík, PSP ČR, 2020] 

5.10.2020 

Vláda schválila zpětvzetí návrhu zákona o zmírnění dopadu daňových příjmu obcí 

v souvislosti s koronavirovou pandemií. [Vláda ČR, usnesení č. 979, 2020] 

7.10.2020 

V PSP ČR byl na 61. schůzi ve druhém čtení předložen návrh na změnu zákona č. 

589/1922 Sb. o daních z příjmu, který pojednává o tzv. paušální dani. Změna se dotýká 

toho, že paušalizovaná by byla nejen daň z přijmu fyzických osob, ale i tzv. veřejná pojistná. 

To znamená, že OSVČ si budou moci vybrat, zda si paušální daň zvolí či nikoliv. V případě 

zvolení paušální daně by tak bylo umožněno platit měsíčně pouze jeden odvod, který by 

kromě daně obsahoval také sociální a zdravotní pojištění, čímž by se podnikatelům ulevilo 

v oblasti administrativní náročnosti. [PSP ČR, 2020] 

„Pokud přejde osoba samostatně výdělečně činná, která splňuje podmínky podle zákona, na 

tento systém, nepodává žádné daňové přiznání, nemusí si platit žádného účetního, který vede 
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daňovou evidenci, a nehrozí nikdy žádná daňová kontrola. Takže neumím si představit nic 

jednoduššího tady pro ty nejdrobnější živnostníky a osoby samostatně výdělečně činné.“ 

[Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, PSP ČR, 2020] 

Tento návrh změny zákona byl následně schválen a 18.12. byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. 

16.10.2020 

Schválení žádosti MPO na znovuobnovení programu Ošetřovné pro OSVČ II. OSVČ si 

tak mohly zažádat o částku 400 Kč na den, jestliže nemohly na základě péče o dítě do věku 

10 let vykonávat samostatně výdělečnou činnost. [MPO, 2020] 

21.10.2020 

V tento den byla schválena obnova kompenzačního bonusu pro OSVČ, kdy se opět 

jednalo o částku 500 Kč na den, což tedy představovalo celkem zhruba 15 000 Kč za měsíc. 

[MFČR, 2020] 

2.11.2020 

Vyhlášení novely zákona o úpravách v oblasti EET, na jehož základě odpadla povinnost 

evidence tržeb pro stávající i nové obory, a to až do konce roku 2022. [PSP ČR, 2020] 

„Pro naši politickou stranu je pořád evidence tržeb jedním z nástrojů boje proti možným 

únikům. Ale na druhou stranu samozřejmě nežijeme ve vzduchoprázdnu a uvědomujeme si 

těžkou situaci, kterou mají naše OSVČ, naši podnikatelé.“ [Poslankyně Miloslava Vostrá, 

62. schůze PSP ČR, 2020] 

Další vývoj  

Nouzový stav vyhlášen 5.10.2020 byl následně několikrát prodloužen a skončil po 

rekordních 189 dnech, a to dne 11.4.2021. Maloobchodní prodej a poskytování služeb 

nebylo dosud plně obnoveno. Kompenzace spojené s OSVČ dosud přetrvávají, nicméně 

v této oblasti nastala v únoru stěžejní změna, kdy byl zaveden tzv. nový kompenzační 

bonus 2021. Tento bonus již není navázán na nouzový stav, okruh žadatelů byl rozšířen a 

zvedla se vyplácená částka, která nyní představuje 1 000 Kč na den. [MFČR, 2021] 
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Na grafu níže můžeme pozorovat celkový vývoj vybraných stěžejních opatření, které se 

v průběhu roku 2020 dotýkaly zasažené cílové skupiny OSVČ. 

 

Graf 4: Časová osa vývoje opatření, vlastní úprava 

 

6.1.2 Diskuse výsledků analýzy vývoje opatření  

Nyní bych ráda shrnula stěžejní výsledky provedené analýzy politických událostí.  

Jak již bylo v práci několikrát zmíněno, v průběhu roku 2020 je možno koronavirovou 

pandemii identifikovat na jarní a podzimní vlnu. Na základě provedené analýzy bylo 

zjištěno, že vybraná schválená opatření byla taktéž zaváděna ve dvou vlnách – na jaře a na 

podzim, a to s ohledem na vývoj epidemiologické situace. 

Na grafu níže tak můžeme pozorovat výsledný přehled stěžejních opatření, které byly 

v roce 2020 v rámci koronavirové pandemie v souvislosti s OSVČ v České republice 

zavedeny.  
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Graf 5: Přehled výsledných opatření pro OSVČ v rámci koronavirové krize v roce 2020, vlastní úprava 

V jarní koronavirové vlně tedy lze identifikovat celkem pět stěžejních opatření, jež si kladla 

za cíl ulevit a pomoci OSVČ v důsledku protiepidemických opatření. Jedná se o program 

Ošetřovné pro OSVČ, odpuštění záloh na zdravotním a sociálním pojištěním, 

kompenzační bonus, opatření v oblasti splácení úvěrů a přerušení EET pro stávající 

obory a jeho následný odklad do konce roku 2020 pro nové vlny oborů.  

Na rozdíl od toho na podzim lze identifikovat program Ošetřovné pro OSVČ II, 

kompenzační bonus, novelu zákona o EET a možnost volby paušální daně, která se ne 

přímo dotýká koronavirové pandemie. Nicméně její schválení mělo podnikatelům ulevit 

zejména v oblasti byrokracie.  

Na první pohled je patrné, že zavedená opatření týkající se OSVČ se mezi jarní a podzimní 

vlnou příliš nelišila. Stěžejní rozdíl byl v rámci odpuštění záloh na zdravotním a 

sociálním pojištění, které bylo uplatněno pouze v jarní vlně pandemie. V rámci podzimní 

vlny se nad touto úlevou často diskutovalo, nicméně nebyla schválena. Níže přikládám 

vyjádření paní ministryně financí Aleny Schillerové.  
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„Téma odpuštění odvodů diskutujeme, ale v tuto chvíli k nim přistoupit nechceme. 

Ekonomiku jsme na rozdíl od jara nevypnuli jako celek a prominutí odvodů jenom některým 

skupinám není možné. Znamenalo by to velkou díru do zdravotního systému, který naopak 

potřebujeme posilovat.“ [Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, 

Twitter, 2020] 

Co se týká programu kompenzačního bonusu pro OSVČ, v obou případech se jednalo o 

finanční příspěvek ve výši 500 Kč na den. Nicméně malý rozdíl nastal v programu Ošetřovné 

pro OSVČ, kdy v rámci jarní vlny byl příspěvek 424 Kč na den a na podzim se jednalo o 

částku 400 Kč denně. Zde tedy nastal mírný pokles.  

Na základě provedené analýzy bylo dále zjištěno, že v rámci výsledné politiky v oblasti 

koronavirové pandemie byly OSVČ udělovány pouze výhody (benefits) a nikoliv zátěže 

(burdens). Jednalo se o výhody distribuované formou finančních kompenzací a úlev. Jejich 

souhrnný výčet se nachází níže na grafu č. 6. 

 

 

Graf 6: Přehled udělených výhod pro OSVČ v roce 2020, vlastní úprava 
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Na základě provedené analýzy ve výsledné politice tedy nebyla zjištěna žádná výrazná zátěž, 

která by OSVČ znesnadňovala stávající obtížnou situaci.  

Ze stenografických záznamů z PSP ČR, které se průřezově vyskytovaly v celé kapitole, je 

možno pozorovat pozitivní rámování vybrané skupiny OSVČ.  

Převažující výhody a pozitivní rámování tak značí o nezměněném typu sociální konstrukce. 

V teoretické části byly OSVČ zařazeny do skupiny zasloužilých, která se vyznačuje pozitivní 

sociální konstrukcí a silnou politickou mocí. [Schneider, Ingram, 1993, s. 336] Domnívám 

se, že na základě analýzy tak bylo potvrzeno, že skupina OSVČ představuje skupinu 

zasloužilých a její sociální konstrukce se vlivem pandemické situace nezměnila. To tedy 

potvrzují zmíněné udělené výhody v oblasti výsledné politiky a pozitivní rámování ve 

smyslu sociální konstrukce OSVČ, které bylo zjištěno na základě analýzy stenografických 

záznamů z PSP ČR.  
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6.2 Bonusové období a náklady na kompenzace pro OSVČ 

V návaznosti na předchozí kapitolu nyní představím jednotlivá bonusová kompenzační 

období a náklady s nimi spojené. A to z důvodu, abych přiblížila způsob a míru pomoci, jež 

byla OSVČ poskytnuta. Tato kapitola navíc popisuje reálné finanční dopady na oblast 

státního rozpočtu v souvislosti s podporou OSVČ.  

6.2.1 Jarní kompenzační období 

V jarním období, tedy první vlně pandemie, lze identifikovat dvě bonusová období, kdy byly 

vypláceny kompenzace pro podnikatele. Mimo OSVČ měli na tyto kompenzace nárok také 

společníci malých společností s ručením omezeným (s.r.o.) a tzv. dohodáři, jež jsou lidé, 

kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP) anebo na dohodu o pracovní činnosti 

(DPČ). [Finanční správa ČR, 2020] 

První bonusové období bylo za období 12. 3. - 30. 4. 2020 a bylo možné o něj zažádat 

elektronicky či v listinné podobě nejpozději do 29.6.2020. Maximální možná částka, o 

kterou bylo možné zažádat činila 25 000 Kč. [Finanční správa ČR, 2020] 

Druhé bonusové období probíhalo mezi 1. 5. - 8. 6. 2020 a bylo možné o něj zažádat 

nejpozději do 7.8.2020. Maximální možná výše částky v tomto období činila 19 500 Kč. 

[Finanční správa ČR, 2020] 

Finanční správa jednou měsíčně zveřejňuje data k loňským jarním kompenzačním bonusům. 

Níže přikládám tabulku, která pojednává o vyplacených kompenzačních bonusech na 

základě nejnovějších dostupných statistik z 6.4.2021. 
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Tabulka 7: Vyplacené jarní kompenzační bonusy 

Zdroj: Finanční správa ČR, 2021 

Na základě zveřejněných statistik můžeme pozorovat, že skupina OSVČ představovala 

nejpočetněji zastoupenou skupinu žadatelů, a to jak v prvním, tak ve druhém bonusovém 

období.  

V prvním období o finanční kompenzaci zažádalo více než půl milionu OSVČ. Skupina 

OSVČ tak pro porovnání představovala 92 % z celkového počtu žadatelů o kompenzační 

bonus.2 Průměrná finanční částka na jednu žádost byla 24 431 Kč a celkem tak bylo v prvním 

období OSVČ vyplaceno zhruba 13,1 mld. Kč z celkového součtu 14,2 mld. Kč. Pokrytí 

finančních bonusů pro OSVČ tak představovalo téměř 93 % z celkové vyplacené částky.3 

Ve druhém kompenzačním období se počet OSVČ snížil na necelých 400 000 žadatelů a 

snížení nastalo také u tzv. dohodářů. U malých s.r.o. se naopak počet žadatelů, v porovnání 

s prvním obdobím, nepatrně zvýšil. Nicméně i tentokrát skupina OSVČ opět představovala 

 

2 Výpočet: 
537 307

537 307+39 542+5 472
∗ 100 ≐ 92 % 

3 Výpočet: 
13 126 145 957

14 164 976 792
∗ 100 ≐ 93 % 
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majoritní podíl žadatelů, kdy se jednalo o 89 %.4 Snížila se také průměrná částka na jednu 

žádost, která byla 18 327 Kč. Celkem tak pro OSVČ bylo vyplaceno zhruba 7,1 mld. Kč 

z celkových 7,9 mld. Kč. Pro pokrytí finančních bonusů OSVČ bylo vynaloženo 90 % 

z celkových vyplacených peněz ve druhém bonusovém období.5  

Během jarního kompenzačního období bylo tedy vyřízeno 1 013 094 žádostí, a to v celkové 

hodnotě 22,1 mld. Kč. Z toho bylo vyřízeno 921 836 žádostí OSVČ, kterým bylo celkem 

vyplaceno zhruba 20,2 mld. Kč. 

6.2.2 Podzimní kompenzační období 

Podzimní kompenzační období, v rámci druhé vlny koronavirové pandemie, bylo rozděleno 

celkem do šesti období [Finanční správa ČR, 2021]: 

1. bonusové období 5.10.-4.11.2020, žádost bylo možné podat do 5.1.2021. 

2. bonusové období 5.11.-21.11.2020, žádost bylo možné podat do 22.1.2021. 

3. bonusové období 22.11.-13.12.2020, žádost bylo možné podat do 15.2.2021. 

4. bonusové období 14.12.-24.12.-2020, žádost bylo možné podat do 25.2.2021. 

5. bonusové období 25.12.-23.1.2021, žádost bylo možné podat do 24.3.2021. 

6. bonusové období 24.1.-15.2.2021, žádost bylo možné podat do 16.4.2021.  

[Finanční správa ČR, 2021] 

Finanční správa opět pravidelně zveřejňuje statistiky počtu vyřízených žádostí a o objemu 

vyplácených kompenzačních bonusů. V tabulce níže lze pozorovat aktuální data, která byla 

uveřejněná ke 12.4.2021.  

 

4 Výpočet: 
384 591

384 591+41 530+4 749 
∗ 100 ≐ 89 % 

5 Výpočet: 
7,1

7,9
 ≐ 90 % 
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Tabulka 8: Vyplacené podzimní kompenzační bonusy 

Zdroj: Finanční správa ČR, 2021 

Nicméně Finanční správa tentokrát nezveřejňuje data za jednotlivé skupiny žadatelů, nýbrž 

jako celkový počet žádostí a vyplacených kompenzací za OSVČ, společníky malých s.r.o. a 

tzv. dohodářů. Proto provedu na základě dostupných statistik z jarního kompenzačního 

období kvalifikovaný odhad nákladů pro skupinu OSVČ v rámci podzimního 

kompenzačního bonusu. Tím rozumím, že se pokusím na základě již předešlých 

zpracovaných dat vypočítat finanční výdaje za podzimní kompenzační bonus, kde statistika 

pro zvolenou cílovou skupinu OSVČ chybí. 

Vzhledem k povaze práce, která se zabývá rokem 2020 se zaměřím pouze na první čtyři 

kompenzační období, jež proběhly v daném roce. Za tato období se pokusím stanovit, jaký 

podíl z celkové vyplacené sumy na kompenzačních bonusech byl vyplacen pouze pro 

skupinu OSVČ.  

Na základě dostupných dat z jarního kompenzačního bonusu bylo zjištěno, že v prvním 

období bylo pro OSVČ vyčleněno 92 % financí z celkové vyplacené sumy. Ve druhém 

kompenzačním období se jednalo o 89 %. Pro výpočet podzimního kompenzačního bonusu 
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tak budu uvažovat, že v každém období bylo pro OSVČ vyčleněno celkem 90,5 % z celkové 

sumy. Tento 90,5% podíl byl vypočten na základě průměru z jarních hodnot.6 

Na základě výpočtu kvalifikovaného odhadu tedy bylo zjištěno, že v prvním podzimním 

kompenzačním období bylo pro skupinu OSVČ vyplaceno 1,2 mld. Kč a ve druhém období 

1,1 mld. Kč. Ve třetím období se jednalo o vyplacení 1,1 mld. Kč a ve čtvrtém období o 0,4 

mld. Kč. 7 Konkrétní provedené výpočty jsou uvedeny v příloze č. 6.  

Během prvních čtyř podzimních kompenzačních období tak bylo na základě 

kvalifikovaného odhadu vypočítáno, že OSVČ bylo celkem vyplaceno zhruba 3,8 mld. 

Kč.  

6.2.3 Diskuse výsledků bonusových období a nákladů na kompenzace pro 

OSVČ 

Nyní bych ráda shrnula kompenzační období v roce 2020, kdy lze v ČR identifikovat dvě 

období, a to jarní a podzimní. 

Jarní kompenzační bonus byl rozdělen do dvou období, během kterých bylo OSVČ 

vyplaceno 20,2 mld. Kč. Podzimní bonus byl rozdělen do šesti období, nicméně v této práci 

jsem se zaměřila pouze na první čtyři období, která proběhla v roce 2020. Během těchto 

období bylo na základě kvalifikovaného odhadu vypočítáno, že skupině OSVČ bylo 

vyplaceno 3,9 mld. Kč.  

Na podzim tedy byla pro OSVČ vyplacena mnohem menší částka než na jaře. To může být 

způsobeno několika faktory. Jak již bylo zmíněno výše, dle slov paní ministryně Schillerové 

[2020] nebyla ekonomika na podzim, na rozdíl od jara, pozastavená jako celek. Tudíž více 

OSVČ mohlo svou činnost vykonávat, a proto nebylo podáno obecně tolik žádostí. Podzimní 

 

6 Výpočet průměru na základě jarních hodnot: 
91+89

2
= 90,5.  

7 Pro snazší orientaci v textu byly vyplacené kompenzační bonusy zaokrouhleny. Přesná čísla na základě 

kvalifikovaného odhadu byla za 1. období – 1 247 217 817 Kč, 2. období – 1 084 107 590 Kč, 3. období – 

1 078 981 501 Kč, 4. období – 434 512 758 Kč. Což v součtu představuje celkem 3 844 819 666 Kč. 
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kompenzační období bylo navíc rozděleno do kratších časových úseků, než tomu bylo na 

jaře, což vysvětluje menší průměrnou vyplacenou částku na jednu žádost.  

Na grafu můžeme pozorovat částku vyplacených kompenzací pro OSVČ za jednotlivá 

časová období. Největší suma byla vyplacena v prvním období jarních kompenzací a 

nejmenší ve čtvrtém období podzimních kompenzací. 

 

Graf 7: Celkové náklady na kompenzace pro OSVČ v roce 2020, vlastní úprava 

V celkovém součtu tak na základě kvalifikovaného odhadu bylo OSVČ v roce 2020 na 

kompenzačních bonusech vyplaceno zhruba 24,1 mld. Kč.  

Na závěr kapitoly bych ráda zmínila statistiky spojené se státním rozpočtem.  

V roce 2019 představoval schodek státního rozpočtu 28,5 mld. korun. V roce 2020 byl však 

státní deficit, z důvodu pandemie, dosud nejvyšší v novodobých dějinách České republiky. 

Jednalo se celkem o deficit v řádu 367,4 mld. korun. Dle dostupných informací zveřejněných 

ministerstvem financí tak bylo 216,5 mld. využito na boj s koronavirovou pandemií. Na 

přímá opatření vlády, jako byl právě kompenzační bonus, program Antivirus atp., bylo 

využito téměř 138 mld. korun. To znamená, že z celkového finančního obnosu využitého 

na přímé opatření vlády bylo na základě odhadu využito celkem 17,5 % na pomoc 

OSVČ. [MFČR, 2021] 

Jarní 
kompenzace

1. období

13,1 mld. Kč

2. období

7,1 mld. Kč

Podzimní 
kompenzace

1. období

1,3 mld. Kč

2. období

1,1 mld. Kč

3. období

1,1 mld. Kč

4. období

0,4 mld. Kč
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6.3 Mediální analýza tištěných médií 

Nyní se již dostáváme k samotné mediální analýze vybraných tištěných médií. 

V Newton Media archivu jsem vygenerovala potřebné články z tištěných celostátních 

deníků – Blesk, Mladá fronta DNES a Hospodářské noviny, které se týkaly OSVČ. Nejprve 

jsem si však pro porovnání vygenerovala články ze zmíněných periodik s klíčovým slovem 

„OSVČ“ v období od roku 2018 až do roku 2020. 

Tabulka 9: Počet článků s klíčovým slovem "OSVČ" ve vybraných denících 

Počet článků za rok 2018 62 

Počet článků za rok 2019 47 

Počet článků za rok 2020 327 

Zdroj: Newton Media archiv, 2021, vlastní úprava 

Z výše uvedené tabulky tak můžeme pozorovat, že v roce 2020 se počet článků souvisejících 

s OSVČ, na rozdíl od roku 2018, více než zpětinásobil. V porovnání s rokem 2019 se 

počet článků zvýšil téměř sedmkrát. V roce 2020 tedy lze pozorovat rapidní nárůst počtu 

článků týkajících se OSVČ. Následná mediální analýza by mi měla mimo jiné pomoci 

pochopit tento masivní nárůst zájmu o OSVČ v tištěných médiích v roce 2020.  

V rámci této práce jsem se však rozhodla analyzovat pouze články za rok 2020. Nejprve 

jsem se tedy zaměřila na rozložení článků na časové ose a také v rámci jednotlivých médií.  

Dle dostupných dat je možné pozorovat, že výskyt článků týkajících se OSVČ byl 

nejfrekventovanější v období od března do května, kdy v dubnu bylo zveřejněno nejvíce 

článků (celkem 74). Od června do srpna nastal sestupný trend frekvence takovýchto článků, 

dokud se četnost nezačala opět zvyšovat. Svého maxima v druhé polovině roku dosáhla 

v říjnu (celkem 37 článků). Níže uvedená časová osa znázorňuje počet článků obsahující 

klíčové slovo „OSVČ“ a kopíruje tak časovou osu vývoje pandemie, kterou jsem popisovala 

v kapitole 1.1 Vymezení výzkumného problému, kde jsem rozlišovala mezi první (jarní) a 

druhou (podzimní) vlnou koronavirové pandemie.  
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Graf 8: Vývoj počtu zpráv v jednotlivých měsících roku 2020 

 

Zdroj: Archiv Newton Media, 2021 

Co se týká rozložení článků v jednotlivých médiích, ve svých článcích OSVČ nejčastěji 

zmiňoval deník MF DNES, dále Blesk a nejméně Hospodářské noviny. 

 

Graf 9: Rozložení článků v jednotlivých médiích, zdroj: Newton Media Archiv, 2021, vlastní úprava 
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Vygenerované články jsem následně roztřídila na téma spojené s koronavirem či nikoliv. Po 

první fázi analýzy bylo zjištěno, že se celkem 275 článků zabývalo OSVČ ve spojení 

s koronavirovou pandemií a zbylých 52 článků se zabývalo OSVČ ve spojení s jinými 

tématy, než je koronavirus.  

Největší prostor článkům, souvisejícím s OSVČ ve spojení s tématy mimo koronavirus, 

věnoval deník MF DNES, dále Hospodářské noviny a nejméně Blesk. 

 

Graf 10: Články týkající se OSVČ ve spojení s tématy mimo koronavirus ve vybraných médiích, vlastní úprava 

V porovnání s celkovým počtem článků, který zahrnuje OSVČ jak ve spojení s koronavirem, 

tak s jinými tématy lze pozorovat, že v obou případech byl největší prostor věnován v deníku 

MF DNES. Deník Blesk sice věnoval článkům s tématikou OSVČ obecně větší pozornost, 

nicméně Hospodářské noviny zveřejnily větší počet článků než deník Blesk zmiňující OSVČ 

ve spojení s jinými tématy, než je koronavirus. 

Na následujícím grafu můžeme pozorovat témata, která se mimo koronavirus vyskytovala 

ve zvolených tištěných médiích v roce 2020 v souvislosti s OSVČ.  

32
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jednotlivých médiích

MF DNES Hospodářské noviny Blesk
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Graf 11: Témata článků ve vybraných tištěných médií za rok 2020 nesouvisejících s koronavirovou pandemií, vlastní 

úprava 

Nejčastěji se tak OSVČ skloňovaly ve spojení s daněmi a financemi a také pouze jako 

konkrétní označení dané osoby v článku. Pojem OSVČ se také vyskytoval u promo článků, 

které souvisely s nabídkou práce či propagací dané instituce. V ojedinělých případech se pak 

řešil sport (jako např. hokej), jehož hráči jsou OSVČ. Dále se také psalo o zrušení superhrubé 

mzdy či penzijní reformě.    

Nicméně nyní se již dostáváme k samotné analýze 275 článků, ve kterých se vyskytuje 

klíčové slovo „OSVČ“ v souvislosti s koronavirovou pandemií.  

Články jsem tedy analyzovala za využití kvalitativní a kvantitativní obsahové a tematické 

analýzy, kdy jsem se snažila velké množství získaných dat skrze kódování převést na menší 

počet kategorií, díky kterým jsem následně schopna výsledky interpretovat. Tvorba kategorií 

tak na základě využití smíšeného výzkumu spočívala jak v deduktivním, tak induktivním 

přístupu.  

V analyzovaných článcích jsem mimo jiné analyzovala textovou formu článku, tedy o jaký 

typ textu se jedná. Bylo zjištěno, že v drtivé většině se jednalo o texty publicistické – tedy 

takové, které mají čtenáře informovat o aktuálním veřejném dění. V necelé ¼ případů textů 

se jednalo o formu rozhovoru, kdy se v článku reportéři dotazovali konkrétní osoby. V menší 
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míře se dále vyskytovaly tzv. PR články – placené reklamní texty a názory – články 

vyjadřující pouze osobní názory novinářů či čtenářů.  

Nicméně jednu ze stěžejních částí mediální analýzy můžeme pozorovat na grafu níže, který 

popisuje obecná témata článků. To znamená, že na základě analýzy byly zjištěny jednotlivá 

témata, kterým se celý článek obecně zabýval.  

 

Graf 12: Obecná témata vybraných článků, vlastní úprava 

Nejčastěji se tedy ve spojení s OSVČ vyskytovaly články, které se svou povahou obecně 

týkaly kompenzací a dopadů koronavirové krize. Za velmi zajímavé zjištění analýzy 

považuji to, že se OSVČ objevovaly častěji v textech zabývajících se kulturou a sportem, 

než turismem a pohostinstvím.  

Dalším stěžejním kódem v oblasti mediální analýzy bylo rámování OSVČ. Z analýzy mi 

vyplynuly kategorie, na jejichž základě lze bylo zjištěno, že OSVČ byly rámovány jako 

pozitivní, neutrální a negativní. 
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Graf 13: Rámování OSVČ v analyzovaných článcích, vlastní úprava 

Ve 237 článcích bylo rámování OSVČ neutrální. To znamená, že se v textu nevyskytovaly 

žádné informace, které by konkrétně přisuzovaly nějaké vlastnosti cílové skupině OSVČ.  

Ve 31 zprávách bylo naopak rámování OSVČ pozitivní. A to zejména ve smyslu toho, že 

OSVČ byly označovány v rámci koronavirové krize za velmi ohroženou a postiženou 

skupinu obyvatel, která by si zasloužila pomoc.  

„Podmínky pro OSVČ nyní řešíme. Musíme pomoci i této významné skupině obyvatel.“ 

[Ministryně Klára Dostálová, Blesk, 9.4.2020] 

„Nyní ještě není nikomu jasné, jak se bude přesně situace vyvíjet a jak dlouho se její dohra 

potáhne. Mezi nejvíce ekonomicky postižené patří OSVČ.“ [Ředitel retailové sekce banky 

ING Radek Sedlář, MF DNES, 18.4.2020] 

„OSVČ jsou tak více ohroženy chudobou, rostoucí zadlužeností a exekucemi.“ [Hospodářské 

noviny, 19.10.2020] 

Na základě analýzy bylo zjištěno, že v 7 případech byly OSVČ rámovány negativně. 

V těchto případech se nejčastěji odkazovalo na možné nemorální chování skupiny OSVČ. 
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„V případě, že si coby OSVČ nemravně žádají o státní kompenzační příspěvek 25 tisíc 

korun.“ [Blesk, 18.4.2020] 

„Dlouhodobě by je 25 tisíc samozřejmě nezachránilo, na druhou stranu si musíme uvědomit, 

že OSVČ velmi často neodváděli nemocenské pojištění.“ [Sociolog Daniel Prokop, 

Hospodářské noviny, 20.4.2020] 

Za velmi důležitý výstup analýzy považuji následující graf, který znázorňuje nejčastěji 

zmiňovaná témata, která se vyskytovala přímo v článcích v souvislosti s OSVČ, a to 

souhrnně za všechny zkoumaná média.  

 

Graf 14: Nejčastěji zmiňovaná témata v souvislosti s OSVČ, vlastní úprava 

Na základě provedené tematické analýzy můžeme pozorovat, že ve vybraných médiích se 

ve spojitosti s OSVČ nejčastěji vyskytovalo téma spojené s kompenzacemi a úlevami, 

které byly projednávány v rámci pomoci OSVČ zasažených koronavirovou krizí. Konkrétní 

(diskutované) kompenzace a úlevy, které byly v roce 2020 zavedeny pro podporu OSVČ 

jsou blíže popsány v rámci předchozí kapitoly 6.1 Analýza vývoje opatření. 

V médiích se také často diskutovalo nad problémem, že opatření jsou nedostatečná, čímž 

byla účinnost provedených kroků na pomoc OSVČ zpochybňována.  
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„Už teď je jasné, že jednorázová podpora ministerstva financí v podobě 25 tisíc korun na 

ruku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) nebude mnohým stačit.“ [Blesk, 

17.4.2020] 

„Státní pomoc podnikatelskému sektoru tvrdě zasaženému opatřeními proti šíření 

koronaviru hodnotí živnostníci a zástupci firem oslovení v průzkumu MF DNES nejčastěji 

jako nedostatečnou.“ [Mladá Fronta DNES, 16.5.2020] 

V neposlední řadě se často vyskytovalo diskutované téma související se snížením rozpočtů 

krajů a obcí. To mezi samosprávami vyvolalo řadu nevole, protože vyplácený kompenzační 

bonus pro OSVČ a společnosti s ručením omezením měl být vyplácen z vratky daní příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti. Ten patří mezi sdílené daně, které se následně využívají 

nejen v rámci státního rozpočtu, ale také v rozpočtech krajů a obcí. 

„Stát totiž porušil příslib premiéra Babiše, že negativně nezasáhne do inkasa sdílených daní 

s obcemi a kraji. Kompenzace pro OSVČ se však vyplácí i na vrub samospráv a to, přestože 

z daní OSVČ samosprávy nemají prakticky žádný příjem.“ [Předseda Sdružení místních 

samospráv ČR Stanislav Polčák, Mladá fronta DNES, 13.5.2020] 

Následně jsem na základě analýzy vytvořila grafy popisující taktéž nejčastěji zmiňovaná 

témata v souvislosti s OSVČ, tentokrát však za každé zkoumané médium zvlášť.  
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Analýza témat v deníku MF DNES 

 

Graf 15: Nejčastěji zmiňovaná témata v souvislosti s OSVČ v MF DNES, vlastní úprava 

Na grafu výše lze pozorovat výsledek analýzy, která se zabývala výskytem nejčastěji 

zmiňovaných témat ve vybraných článcích deníku Mladá fronta DNES. Na základě analýzy 

bylo zjištěno, že v polovině zkoumaných článcích z deníku MF DNES se cílová skupina 

OSVČ spojovala s tématem kompenzací a v téměř čtvrtině článcích se objevovalo téma úlev. 

Další často vyskytující se oblastí bylo téma spojené s nedostatečnými opatřeními, které by 

vybrané skupině, v rámci uplatňované politiky, měly pomoct. V neposlední řadě se 

objevovalo téma spojené se snížením rozpočtů krajů a obcí. Nejméně zmiňovaným tématem 

pak bylo přísné nastavení podmínek pro čerpání kompenzací pro cílovou skupinu OSVČ. 
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Analýza témat v deníku Blesk 

 

Graf 16: Nejčastěji zmiňovaná témata v souvislosti s OSVČ v deníku Blesk, vlastní úprava 

Co se týká výsledků analýzy deníku Blesk, ve více než polovině analyzovaných článcích se 

také opět nejčastěji vyskytovalo téma spojené s kompenzacemi. Ve čtvrtině zkoumaných 

článcích se následně vyskytovalo téma úlev a dále nedostatečných opatření. Na rozdíl od 

Mladé fronty DNES, v Blesku se tak často nevyskytovalo téma spojené se snížením rozpočtů 

krajů a obcí. Téma spojené s nastavením přísných podmínek se v deníku Blesk objevovalo 

dokonce častěji, než zmíněné snížení rozpočtů krajů a obcí. 
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Analýza témat v deníku Hospodářské noviny 

 

Graf 17: Nejčastěji zmiňovaná témata v souvislosti s OSVČ v Hospodářských novinách, vlastní úprava 

Stejně jako u dvou předchozích médií, také v polovině analyzovaných článcích 

Hospodářských novin se nejčastěji vyskytovalo téma spojené s kompenzacemi. Dále se opět 

vyskytovalo téma spojené s úlevami a nedostatečnými opatřeními pro vybranou cílovou 

skupinu OSVČ. Na závěr se v článcích nejméně objevovalo téma snížení rozpočtů krajů a 

obcí, které se u Hospodářských novin vyskytovalo ve stejné míře jako téma přísných 

podmínek pro čerpání kompenzačního bonusu.  
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6.3.1 Diskuse výsledků mediální analýzy 

Nyní bych ráda shrnula stěžejní výsledky provedené mediální analýzy. Na začátku analýzy 

byla zjištěna variabilita témat, které se v souvislosti s OSVČ v roce 2020 ve vybraných 

médiích vyskytovaly. Nejčastěji se tedy objevovaly články pojednávající o OSVČ ve 

spojení s koronavirem, které byly následně zanalyzovány. Témata, která se v souvislosti 

s OSVČ vyskytovala v médiích, mimo již zmíněný koronavirus, byly daně a finance, PR 

články, sport, zrušení superhrubé mzdy a penzijní reforma. Na základě tohoto zjištění tak lze 

tvrdit, že zvýšený zájem vybraných tištěných médií o skupinu OSVČ byl z důvodu 

probíhající koronavirové pandemie.  

Vzhledem k povaze této diplomové práce a provázání se zvolenou teorií, je stěžejním 

výsledkem analýzy oblast rámování OSVČ. Rámování OSVČ na základě provedené 

analýzy vybraných tištěných médií v roce 2020 v souvislosti s koronavirovou pandemií 

bylo převážně neutrální. Média tedy ve vybraných článcích nereflektovala vyhraněný 

pozitivní či negativní postoj vůči skupině OSVČ. Články, které by reflektovaly negativní 

postoj vůči OSVČ se vyskytovaly minimálně. Nicméně, za stěžejní zjištění považuji velmi 

důležitý fakt, že OSVČ byly v médiích rámovány pozitivně ve smyslu velmi ohrožené a 

koronavirem zasažené skupiny.  

Co se týká nejčastěji zmiňovaných témat v souvislosti s koronavirem a OSVČ, jedná se 

o kompenzace, úlevy a nedostatečné opatření na podporu OSVČ. Tato zmíněná témata 

jsou ve všech zkoumaných médiích zastoupena ve stejném pořadí. Deník MF DNES, na 

rozdíl od Blesku a Hospodářských novin, věnoval ve svých příspěvcích více prostoru 

problematice v oblasti snížení rozpočtů krajů a obcí na úkor kompenzačních bonusů pro 

OSVČ. U zbylých dvou deníků byla větší pozornost věnována přísně nastaveným 

podmínkám pro čerpání kompenzací pro OSVČ.  

Na základě výsledků mediální analýzy je evidentní, že cílová skupina OSVČ byla 

rámována spíše neutrálně nebo pozitivně, jako ohrožená a koronavirem zasažená 

skupina. Témata, která se s nimi v médiích nejčastěji spojovala byly kompenzace a 

úlevy. To podporuje tvrzení, že cílové skupině byly v rámci designu politiky vysílány 

pozitivní zprávy (messages) a následně redistribuovány více výhody (benefits), než zátěže 

(burdens).  
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Na grafu níže je možno pozorovat souhrnný přehled a pořadí nejčastěji zmiňovaných témat 

v souvislosti s OSVČ v jednotlivých médiích.  

 

Graf 18: Souhrnný graf nejčastěji zmiňovaných témat v souvislosti s OSVČ ve vybraných médiích za rok 2020, vlastní 

úprava 

Na závěr jsem na základě výsledků analýzy vytvořila graf znázorňující časovou osu 

zmíněných témat vyskytujících se v médiích v souvislosti s OSVČ a koronavirem. 

V grafu je zahrnuto 10 měsíců roku 2020, a to od března do prosince. Měsíce leden a únor 

se v tabulce nevyskytují záměrně, vzhledem k tomu, že se v médiích neobjevil žádný článek 

týkající se OSVČ v souvislosti s koronavirem. To je způsobeno tím, že jak již bylo zmíněno, 

první případy nákazy koronavirem se v ČR objevily 1. března a teprve následně byly plošně 

uzavírány provozovny stravovacích zařízení, obchody a služby atp. 
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Graf 19: Časová osa témat souvisejících s OSVČ a koronavirem v médiích v roce 2020, vlastní úprava 

V březnu se v médiích vyskytovalo nejvíce téma úlev, kompenzací a nedostatečných 

podmínek pro OSVČ. V dubnu se však nejčastěji vyskytovaly zprávy týkající se kompenzací 

a následně úlev. K tématu nedostatečných opatření se přidala také kritika přísných podmínek 

pro získání kompenzací, která byla za celé analyzované období v tomto měsíci nejsilnější. 

V květnu se v médiích začalo objevovat v souvislosti s OSVČ nové téma, a to snížení 

rozpočtů krajů a obcí, které se v médiích vyskytovalo do června. Nicméně, od května se o 

OSVČ začalo psát méně a na základě analýzy bylo zjištěno, že zlomovým měsícem byl 

srpen, kdy bylo publikováno nejméně článků, a to pouze v souvislosti s kompenzacemi. Od 

září se v médiích OSVČ skloňovaly více a nejčastěji se opět vyskytovaly témata spojená 

s kompenzacemi a úlevami, doprovázená tématem nedostatečných opatření, přísných 

podmínek a snížení rozpočtů obcí. Koncem roku lze pozorovat zvýšený zájem o téma 

přísných podmínek pro získání kompenzačního bonusu.  

Tento graf tak opět kopíruje vývoj pandemie v roce 2020, kdy lze období březen–květen 

označit za první, jarní vlnu pandemie a září–listopad za druhou, podzimní vlnu koronavirové 

pandemie. Za zajímavé zjištění považuji, že v jarní vlně pandemie se v médiích témata 

související s OSVČ vyskytovala mnohem více než na podzim, ač v obou případech nastalo 

plošné uzavírání podniků a zákaz provozování služeb. 

B Ř E Z E N D U B E N K V Ě T E N Č E R V E N Č E R V E N E C S R P E N Z Á Ř Í Ř Í J E N L I S T O P A DP R O S I N E C

ČASOVÁ OSA TÉMAT

Kompenzace Úlevy Nedostatečné opatření Přísné podmínky Snížení rozpočtů krajů a obcí
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7 Diskuse výsledků 

Nyní se dostáváme k závěrečné části práce, kde představuji stěžejní výsledky provedených 

analýz. Na jejich základě odpovídám na stanovené výzkumné otázky, díky čemuž je možné 

naplnit hlavní cíl této diplomové práce. Hlavním cílem práce bylo zmapování a srovnání 

přístupu k OSVČ během pandemie v roce 2020, a to perspektivou teorie sociální 

konstrukce cílových populací. 

První výzkumná otázka, která se váže k teorii SKCP, spočívá v tom, že jsem hledala 

odpověď na otázku, jakým způsobem se proměnila sociální konstrukce OSVČ 

v průběhu roku 2020. Nejprve bylo důležité zařadit OSVČ do jedné ze čtyř konkrétních 

cílových populací, jež autorky teorie, Ingram a Schneider, v rámci své práce uvádí. Zmíněné 

rozdělení vychází ze stanovených sociálních konstrukcí a síle politické moci. Na základě 

tabulky č. 5 - Typy cílových populací (str. 15), jsem se rozhodla OSVČ zařadit do skupiny 

tzv. zasloužilých, kde se vyskytují i businessmani, jež se vyznačují pozitivní konstrukcí a 

silnou politickou mocí. [Schneider, Ingram, 1993, s. 334-6] K následnému zodpovězení 

výzkumné otázky jsem využila koncept rámování společně s tematickou analýzou. Koncept 

rámování byl uplatněn v oblasti analýzy politických událostí, kde jsem mimo jiné vycházela 

ze stenografických záznamů ze zasedání schůzí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Rámování bylo dále uplatněno také u mediální analýzy, kde jsem zkoumala 237 článků za 

pomoci obsahové a tematické analýzy.  

Co se týká samotných výsledků, na základě analýzy vybraných stenografických záznamů 

bylo za pomocí rámování zjištěno, že politici ve svých promluvách v PSP ČR rámovali 

OSVČ pouze pozitivně. Političtí aktéři totiž OSVČ označovali za velmi zranitelnou skupinu 

zasaženou koronavirem, které je důležité pomoci, a to s ohledem na budoucí vývoj 

ekonomické situace země. Další stěžejní zjištění, v oblasti rámování, vychází z mediální 

analýzy, kdy jsem analyzovala články týkající se OSVČ ze tří vybraných tištěných deníků – 

Blesk, Mladá fronta DNES a Hospodářské noviny. Z analýzy vyplynulo, že média o skupině 

OSVČ nejčastěji pojednávala neutrálně. Ve 31 zprávách se vyskytovalo rámování pozitivní, 

kdy byly OSVČ nejčastěji označovány za velmi ohroženou a postiženou skupinu, jež si 

zaslouží pomoc. Pouze v sedmi článcích pak OSVČ byly rámovány negativně, a to nejčastěji 

v souvislosti s nemorálním chováním této skupiny. Pozitivní rámování vycházející ze 
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stenografických přepisů tak odpovídá rámování OSVČ v médiích, kde jsou nejčastěji 

označování za ohroženou skupinu zasaženou koronavirem, které je důležité pomoct. 

Výsledné zjištění tak odkazuje na pozitivní sociální konstrukci ve společnosti, což 

znamená, že sociální konstrukce OSVČ se důsledkem koronavirové krize v roce 2020 

nezměnila a stále je možné OSVČ řadit do skupiny zasloužilých.  

Nicméně, jak již bylo zmíněno výše, v oblasti teorie SKCP je důležitá také politická moc, 

která by u skupiny zasloužilých měla být silná. Politickou moc lze určit na základě toho, zda 

jsou vybrané cílové skupině ve výsledné politice udělovány spíše výhody (benefits) anebo 

zátěže (burdens). Dle teorie jsou výhody či zátěže udělovány na základě sociálních 

konstrukcí cílové skupiny. Výhody jsou často udělovány skupinám s pozitivní sociální 

konstrukcí (jako je např. skupina zasloužilých) a nevýhody jsou pak uplatňovány na skupiny 

s negativní sociální konstrukcí (např. skupina deviantů). [Schneider, Ingram, 1993, s. 337] 

Další stanovená výzkumná otázka tak zněla, jaký typ výsledné politiky byl na OSVČ 

v rámci výsledné politiky uplatňován. V kontextu této otázky jsem se soustředila na to, 

jaké zprávy (messages) byly v rámci designu politiky cílové skupině vysílány a následně 

zejména na to, zda výsledná politika distribuovala spíše výhody (benefits) anebo zátěže 

(burdens).  

Na základě již zmíněných výsledků mediální analýzy a stenografických záznamů je možno 

tvrdit, že pozitivní rámování OSVČ souvisí s vysíláním dobrých zpráv (messages) k cílové 

skupině v rámci samotného designu politiky. Avšak pro nalezení odpovědi pro stěžejní 

oblast této výzkumné otázky byla provedena analýza politických událostí, kde jsem 

identifikovala stěžejní opatření týkající se OSVČ. Následně bylo na základě analýzy 

zjištěno, že s ohledem na vývoj pandemické situace v průběhu roku 2020 byly cílové 

populaci OSVČ ve výsledné politice udělovány pouze výhody (benefits), které spočívaly 

zejména ve finančních kompenzacích a úlevách. Autorky teorie SKPC dále uvádějí, že 

politika, která distribuuje výhody (benefits), dává vybrané cílové populaci najevo, že je 

z pohledu vlády shledávána jako přínosná a pro společnost velmi důležitá. Důležitý je však 

také fakt, že na základě významné události, která může ve společnosti změnit způsob 

pohledu na svět je možné, že nastane změna sociální konstrukce. [Schneider, Ingram, 1993, 

s. 336-341] Nicméně na základě provedených analýz bylo zjištěno, že ani koronavirová 

pandemie, která během pár měsíců proměnila smýšlení celé společnosti a lze ji tak považovat 

za významnou událost, nezměnila sociální konstrukci OSVČ.  
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K tomu se následně váže i předposlední výzkumná otázka, jenž se zabývala tím, k jakým 

došlo posunům v oblasti výběru nástrojů politiky zaměstnanosti. V kapitole 4 Politika 

zaměstnanosti jsem blíže představila její nástroje, které lze identifikovat na nástroje pasivní 

a aktivní politiky. Pasivní politika zaměstnanosti vychází zejména z hmotného zabezpečení 

ve formě podpory v nezaměstnanosti. Na rozdíl od toho aktivní politika zaměstnanosti 

disponuje jistou sadou nástrojů, které vycházejí ze zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 

Jedná se např. o rekvalifikaci, investiční pobídky, příspěvek při přechodu na nový 

podnikatelský program atd. Nástroje politiky zaměstnanosti jsou za splnění určitých 

podmínek uplatnitelné také na skupinu OSVČ. Vycházela jsem tedy z předpokladu, že když 

v důsledku protiepidemických opatření bylo mnoho podnikatelům nařízeno pozastavit 

pracovní činnost, tak právě nástroje politiky zaměstnanosti představují možnost pomoci 

zasažené skupině OSVČ. Za splnění daných podmínek tak podnikatelé během pandemie sice 

mohli využívat výše zmíněních nástrojů politiky zaměstnanosti, nicméně nejednalo se o 

stěžejní formu pomoci. Jak již bylo uvedeno, na základě analýzy politických událostí bylo 

zjištěno, že cílové populaci OSVČ byly v průběhu pandemie udělovány výhody (benefits), 

které spočívaly zejména ve finančních kompenzacích a úlevách. A právě ty představovaly 

stěžejní pomoc. Finanční kompenzace byly udělovány skrze mimořádné bonusy v rámci 

jarních a podzimních bonusových období, kdy na pomoc OSVČ bylo v součtu vyplaceno 

zhruba 24,1 mld. Kč. Další finanční kompenzace vycházela z programu Ošetřovné pro 

OSVČ. Co se týká úlev, jednalo se zejména odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění, 

které bylo uplatněno pouze v jarním období. Další úlevou byl také např. odklad elektronické 

evidence tržeb. Ve srovnání mezi jarním a podzimním obdobím byl tedy stěžejní rozdíl 

pouze v oblasti odpuštění odvodů. Celkový přehled uplatněných opatření lze naleznout na 

str. 40 v kapitole 6.1.3 Diskuse výsledků analýzy vývoje opatření. V oblasti výběru 

nástrojů tak došlo k posunu od klasicky využívaných nástrojů politiky zaměstnanosti, 

k vyplácení mimořádných finančních kompenzací během jednotlivých bonusových 

období a k udělování úlev, v souvislosti s pomocí podnikatelům zasaženým 

protiepidemickými opatřeními, kteří nemohli vykonávat svou pracovní činnost. 

Poslední výzkumná otázka se zabývala variabilitou témat ve vybraných tištěných 

médiích ve vztahu k OSVČ. Na základě mediální analýzy bylo zjištěno, že v roce 2020 se 

OSVČ vyskytovaly v tištěných médiích nejčastěji v souvislosti s koronavirovou krizí. Za 

využití obsahové a tematické analýzy jsem identifikovala několik stěžejních témat, která se 
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ve zkoumaných článcích vyskytovala spolu s cílovou populací OSVČ a koronavirovou 

pandemií. Ve více než polovině analyzovaných článcích se objevovalo téma spojené 

s kompenzacemi a v necelé čtvrtině téma související s úlevami. Dále se vyskytovaly 

témata jako nedostatečná opatření pro OSVČ, snížení rozpočtů obcí a přísné podmínky 

pro čerpání kompenzačních bonusů. Bylo také zjištěno, že variabilita témat se v průběhu 

roku proměňovala, často s ohledem na vývoj epidemické situace.  

Vzhledem k tomu, že epidemickou situaci v ČR lze identifikovat jako tzv. jarní a podzimní 

vlnu koronaviru, taktéž četnost zpráv v souvislosti s OSVČ kopírovala tento vývojový trend, 

kdy byl během léta výskyt zpráv s ohledem na dané téma minimální, a to na rozdíl od jarního 

či podzimního období. Variabilita témat byla, mimo jiné, proměnná také v souvislosti 

s průběhem vývoje opatření, tudíž některá témata (jako např. snížení rozpočtů krajů a obcí) 

se vyskytovala pouze v daném časovém úseku (viz str. 63). Na rozdíl od toho, témata spojená 

s kompenzacemi či úlevami se objevovala v každém zkoumaném měsíci. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zmapování a srovnání proměny přístupu k OSVČ během 

probíhající koronavirové krize v roce 2020, a to optikou teorie sociální konstrukce cílových 

populací. Má práce si, mimo jiné, kladla za cíl nalézt odpověď na otázku, zda tak kritická 

událost, jako je koronavirová pandemie, dokázala změnit smýšlení společnosti a politiků 

natolik, aby se proměnil přístup politiky ke zvolené cílové skupině OSVČ. 

První část práce čtenáře uvádí do vývoje problému a popisuje vybrané statistiky, podstatnou 

teorii sociální konstrukce cílových populací od autorek Ingram a Schneider, koncept 

rámování a politiku zaměstnanosti. Zmíněné oblasti tak představují teoretické ukotvení této 

práce. Text dále pokračuje výzkumem OSVČ v souvislosti s koronavirovou krizí v roce 

2020, kde se zabývám zkoumaným problémem z odlišných perspektiv.  

Na základě provedené analýzy událostí byla vytvořena časová osa vývoje opatření, které 

byly pro cílovou populaci OSVČ stěžejní.  Tato část je doplněna o přepisy stenografických 

záznamů ze zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v souvislosti s rámováním 

cílové skupiny. Z analýzy byl následně zjištěn výsledný přehled stěžejních opatření pro 

OSVČ, kdy se jednalo zejména o finanční kompenzace a úlevy. Z analýzy vybraných 

stenografických přepisů bylo zjištěno pozitivní rámování OSVČ. Ze zjištěných informací 

tak vyplývá, že vybrané zkoumané cílové populaci byly v rámci designu politiky vysílány 

pozitivní zprávy (messages) a ve výsledné politice byly distribuovány převážně samé 

výhody (benefits). V tomto případě bylo také zjištěno, že finanční kompenzace a úlevy se 

staly stěžejní formou pro pomoc OSVČ, čímž došlo k výraznému odklonu od výběru 

nástrojů, jenž jsou běžně uplatňovány politikou zaměstnanosti. V návaznosti na analýzu 

událostí bylo následně prozkoumáno jednotlivé období kompenzačních bonusů. Tato část je 

v práci zařazena záměrně, aby blíže představila míru pomoci, která byla v rámci pandemie 

OSVČ poskytnuta. Na základě dostupných dat a výpočtu kvalifikovaného odhadu bylo 

zjištěno, že pro OSVČ se v roce 2020 na kompenzačních bonusech vyplatilo zhruba 

24,1 mld. Kč.  

Na závěr byla provedena mediální analýza celkem 275 vybraných článků z tištěných médií 

deníku Blesk, Mladé fronty DNES a Hospodářských novin. Jednalo se o stěžejní část této 

práce, zejména v oblasti rámování OSVČ a variability témat, která se ve spojení s vybranou 
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populací v médiích vyskytovala. Z analýzy vyplynulo, že vybraná média ve svých článcích 

rámovala OSVČ převážně neutrálně a pozitivně. Pozitivní rámování nejčastěji souviselo 

s označením OSVČ jako velmi ohrožené skupiny, jež je zasažena protiepidemickými 

opatřeními, a proto si od státu zaslouží pomoc. Co se týká variability témat, z výsledků 

analýzy vyplývá, že stěžejními tématy byly kompenzace a úlevy. Dále také nedostatečná 

opatření, snížení rozpočtů obcí a přísné podmínky pro čerpání finančních kompenzací. 

Variabilita témat byla navíc v čase proměnná, a to zejména s ohledem na vývoj epidemické 

situace a vládních nařízení. 

Na základě provedených analýz se podařilo naplnit hlavní cíl této diplomové práce. V první 

části práce byly OSVČ zařazeny, dle teorie sociální konstrukce cílových populací, do 

skupiny zasloužilých, která se vyznačuje pozitivní sociální konstrukcí a silnou politickou 

mocí. [Schneider, Ingram, 1993, s. 336] Z výsledků analýz tedy vyplývá, že v rámci 

koronavirové pandemie v roce 2020 byla cílová populace OSVČ rámována pozitivně a 

uplatňovaná výsledná politika se vyznačovala distribucí výhod (benefits) a nikoliv zátěží 

(burdens). U OSVČ tak vlivem pandemie změna sociální konstrukce nenastala. 
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Summary 

The aim of this diploma thesis was to map and compare the change in the approach to the 

self - employed during the ongoing coronavirus crisis in 2020, from the perspective of the 

theory of social construction of target populations. Among other things, my work aimed to 

change the answer to the question of whether such a critical event as a coronavirus pandemic 

was able to change the mindset of society and politics enough to change the policy approach 

to the selected target group of self-employed. 

The first part of the work introduced the reader to the development of the problem and 

describes selected statistics, the essential theory of the social construction of target 

populations by the authors Ingram and Schneider and the concept of framing. Last but not 

least, employment policy and its instruments are also mentioned. The mentioned areas thus 

represent the theoretical anchoring of this work. The work continues with research on the 

self-employed in connection with the coronavirus crisis in 2020, where I deal with the 

researched problem from different perspectives. 

Based on the analysis of events, I created a timeline for the development of measures that 

were crucial for the group of self-employed persons. This analysis was supplemented by 

transcripts of stenographic records from the meeting of the Chamber of Deputies of the 

Parliament of the Czech Republic in connection with the framing of the target group. Based 

on the performed analysis, the final overview of key measures for self-employed persons 

was found, which were mainly financial compensations and reliefs. And on the basis of the 

analysis of selected stenographic transcripts, a positive framing of the self-employed was 

found. The information obtained shows that the selected research group was sent positive 

messages within the policy design and the resulting policy was subsequently distributed 

mainly the benefits. In this case, it was also found that financial compensation and relief 

have become a key form of assistance for the self-employed, thus significantly deviating 

from the choice of instruments that are commonly applied in employment policy. Following 

the analysis of events, I subsequently examined the bonus periods of compensation bonuses. 

This part was intentionally included in the work in order to present in more detail the level 

of assistance provided in the pandemic of the self-employed. Based on available data and 



 

 

71 

the calculation of a qualified estimate, it was found that approximately CZK 24.1 billion was 

paid to self-employed persons in 2020 on compensation bonuses. 

In the end, I performed a media analysis of a total of 275 selected articles from the printed 

media of the daily Blesk, Mladá fronta DNES and Hospodářské noviny. Media analysis was 

crucial for this work, especially in the field of framing the self-employed and the variability 

of topics that occurred in connection with the selected population in the media. Based on the 

analysis, it was found that the selected media framed the self-employed in their articles 

mostly neutrally and positively. Positive framing was most often associated with the 

designation of the self-employed as a very vulnerable group affected by anti-epidemic 

measures, and therefore deserves help from the state. Regarding the variability of the topic, 

the results of the analysis show that the key topics were compensation and relief. 

Furthermore, insufficient measures, reduction of municipal budgets and strict conditions for 

drawing financial compensation. In addition, the variability of topics has been variable over 

time, especially with regard to the evolution of the epidemic situation and government 

regulations. 

Based on the results of analyses, it was possible to fulfill the main goal of this thesis. In the 

introduction, I classified the self-employed, according to the theory of social construction of 

target populations, in the group of deserving, which is characterized by a positive social 

construction and strong political power. [Schneider, Ingram, 1993, p. 336] The results of the 

analyses show that in the pandemic, the self-employed were framed positively and the 

resulting policy was characterized by the distribution of benefits, not burdens. Thus, the 

social construction of the self-employed did not change due to the pandemic. 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. Vymezení výzkumného problému 

Začátkem letošního roku se z čínského města Wu-chan, v provincii Chu-pej, začalo 

nekontrolovatelně šířit, do té doby neznámé virové onemocnění, s označením Covid-19, 

jinak laicky známé také jako koronavirus. Jedná se o příbuzný vir dalších známějších virů 

jako je např. SARS nebo MERS, které již v minulosti způsobily epidemii, avšak celosvětově 

mnohem menšího rozsahu. Nicméně právě korona-virová pandemie během několika týdnů 

ochromila téměř celý svět a ovlivnila tak každodenní životy miliard lidí, a to zejména na 

základě mnoha restrikcí, které se kvůli šíření koronaviru začaly napříč státy zavádět. 

Na konci ledna byl ve Francii potvrzen první případ onemocnění na území Evropské unie. 

Následně se 1. března v České republice objevilo několik prvních potvrzených pozitivních 

případů souvisejícím s tímto onemocněním. O 12 dnů později byl v České republice 
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vyhlášen mimořádný nouzový stav, který umožňuje vyhlašovat opatření, jež mohou jistým 

způsobem omezovat lidská práva. Dne 14. března byl tak v návaznosti na nouzový stav 

vyhlášen např. zákaz maloobchodního prodeje, kromě vybraných prodejen, jimiž byly 

potraviny či lékárny nebo povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Jednalo 

se o situaci, na kterou nebyl nikdo připraven. A tak se v rámci vyhlášení několika krizových 

opatření ze dne na den mnoho lidí ocitlo bez stálého finančního příjmu z důvodu uzavření 

pracovišť. Tato diplomová práce se tedy bude zabývat vybranou politikou zaměstnanosti v 

rámci korona-virové krize z roku 2020. (MPSV 2020) 

Vzhledem k tomu, že se jedná o krizi, která v mnoha ohledech teprve před pár měsíci zasáhla 

celý svět, jde o velmi aktuální a diskutované téma, které dosud není mnoho prozkoumáno. 

Výběr politiky zaměstnanosti se mi jeví jako nejzajímavější, neboť právě uzavření pracovišť 

a chybějící finanční příjem postihlo nejvíce lidí. V návaznosti na krizi bylo v oblasti 

zaměstnanosti upraveno a schváleno nejvíce mimořádných příspěvků, navíc byl také 

schválen program Antivirus, který měl pomoci zaměstnavatelům s výplatou mezd. Např. u 

ošetřovného byly pozměněny podmínky pro čerpání této dávky. Jednorázových příspěvků 

se dočkaly také živnostníci a v neposlední řadě i brigádníci, často studenti, kteří se během 

krize ocitli zcela bez možnosti finančního přivýdělku. Vláda tedy začala pomocí jisté sady 

nástrojů reagovat na problém, se kterým se potýkala valná většina občanů České republiky. 

Jednalo se o uplatnění sady nástrojů, se kterými pracuje politika zaměstnanosti. Nástroje 

politiky zaměstnanosti s ohledem na korona-virovou krizi v této diplomové práci také 

prozkoumám více do hloubky. Zajímavým bodem diplomové práce bude navíc srovnání 

politického a mediálního diskurzu korona-virové krize v oblasti politiky zaměstnanosti, kdy 

pomocí obsahové analýzy provedu analýzu mediálního a politického diskurzu. 

Domnívám se, že tato diplomová práce by mohla sloužit jako základ pro další budoucí 

výzkumy v oblasti vybraných veřejných politik v kontextu korona-virové krize. Jako 

stěžejních přínosem této práce bych ráda poukázala na to, zda a jak efektivně fungoval 

krizový štáb v oblasti politiky zaměstnanosti a případě navrhla řešení jakých chyb by bylo 

možné se pro příště vyvarovat, jestliže by obdobná situace měla v budoucnu znova nastat. 

Výzkumným problémem je tedy jak se během korona-virové krize proměnila politika 

zaměstnanosti? 
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B. Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem práce je zmapování změny politiky zaměstnanosti během korona-virové 

krize optikou teorie rámcování.  

C. Výzkumné otázky 

V diplomové práci se soustředím na sadu vybraných výzkumných otázek: 

- Jaké nástroje politiky zaměstnanosti byly během korona-virové krize použity?  

- Odpovídala proměna politiky zaměstnanosti potřebám cílové skupiny? 

- Jaké byly v oblasti politiky zaměstnanosti stěžejní rozdíly mezi zaměstnanci, 

živnostníky a brigádníky?  

- Jakým způsobem je politika zaměstnanosti rámovaná? 

 

D. Teoretická východiska 

Hlavní veřejně politickou teorii v mé diplomové práci je teorie rámcování, kterou 

rozpracoval sociolog E. Goffman. Jedná se o přístup veřejné politiky, který slouží zejména 

k analýze daného problému, který se vyskytuje ve veřejně-politickém diskurzu. Zkoumání 

rámců nám může obecně přinášet nové poznatky, díky kterým lze pochopit určité politické 

změny. (Peters, 2015) Hlavní podstatou této teorie je určení vlastností, jenž podporují 

celkové pochopení a přemýšlení o určitých událostech. Teorie se snaží o vymezení rámce, 

který vyobrazuje realitu, čímž napomáhá určit politickou důležitost dané konkrétní události. 

Důležitou roli hrají také média, která tvoří pomyslný most mezi veřejností a aktéry. (Entman 

1991: 9) Proto se v mé diplomové práci navíc zaměřím také na srovnání politického a 

mediálního diskurzu pomocí obsahové analýzy médií. 

E. Výzkumný plán 

V diplomové práci budu čerpat jak z primárních, tak sekundárních zdrojů. Primárními zdroji 

mi budou zejména provedené polo-strukturované rozhovory zhruba s deseti respondenty, 

které bych volila podle předem zvolených kritérií. Mezi nejdůležitější kritérium patří, zda 

respondent v důsledku korona-virové krize ztratil finanční příjmem či přišel o práci.  
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Pokusím se obsáhnout co nejrůznorodější vzorek, který by se sestával jak ze zaměstnanců, 

tak živnostníků a brigádníků/studentů. Dále bych ráda oslovila představitele vrcholné 

politiky, kteří se na tvorbě opatření týkajících se politiky zaměstnanosti podíleli anebo s 

politiky a experty, kteří se touto problematikou aktivně zabývají. Pokud by to však situace 

nedovolila, výzkum by se dal také provést pomocí dotazníkového šetření, které by mohlo 

obsáhnout větší počet respondentů.  

Dále budu také vycházet z tiskových zpráv ministerstev, vládních opatření a z médií (zde by 

se jednalo např. o záznam tiskových konferencí po zasedání vlády či rozhovory s politiky a 

experty). Za sekundární zdroje zvolím odborné knihy a články týkající se zejména teorie a 

politiky zaměstnanosti. 
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

This diploma thesis will focus on employment policy during the coronavirus crisis in 2020. 

Coronavirus began to spread from the Chinese province of Chu-pej earlier this year and then 

paralyzed the world in a really short time. Due to coronavirus restrictions, many workplaces 

have closed, and many people have lost a stable financial income or lost their jobs.  

The main goal of this work is to map the change in employment policy during the coronary-

viral crisis through the lens of framing theory. The main public policy theory in this work 

will be the theory of framing. 

Interviews with respondents who lost their job or income or with politicians dealing with 

this topic, will serve as primary data. I will also focus on press releases from ministries, 

government measures and on the media outputs (this would include, for example, recording 

press conferences after government meetings or interviews with politicians and experts). As 

secondary sources, I will choose professional books and articles concerning especially the 

theory and employment policy. 

This research should make it possible to better understand and describe the change in 

employment policy during the coronavirus crisis. 

 

  



 

 

84 

Přílohy 
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5. Ukázka kódovací tabulky 

Níže přikládám ukázku finální kódovací tabulky. V kódovací tabulce můžeme mimo datum 

vydání článku, názvu zveřejněné zprávy, zdroje, povahy článku a poznámky, pozorovat 

celkem šest kódů. První kód s názvem rámování OSVČ, představuje kód deduktivní, tedy 

kód vytvořený na základě předporozumění jevu. Následných pět kódů (nedostačující 

opatření, úlevy, kompenzace, přísné podmínky a snížení rozpočtů obcí) vznikly induktivním 

způsobem, tedy až na základě analýzy dat. Jedná se o nejčastěji zmiňovaná témata ve 

vybraných denících v souvislosti s cílovou populací OSVČ a koronavirovou krizí.  
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6. Kvalifikovaný odhad 

Příloha znázorňuje provedené výpočty kvalifikovaného odhadu, který se týkal vyplácených 

podzimních kompenzačních bonusů pro OSVČ, na základě zveřejněných statistik Finanční 

správy ČR [2021]. 

Výpočet podzimního kompenzačního bonusu za první období: 

1 378 141 234 * 0,905 ≐ 1 247 217 817 ≐ 1,2 mld. Kč 

Výpočet podzimního kompenzačního bonusu za druhé období: 

1 197 908 939 * 0,905 ≐ 1 084 107 590 ≐ 1,1 mld. Kč 

Výpočet podzimního kompenzačního bonusu za třetí období: 

1 192 244 752 * 0,905 ≐ 1 078 981 501 ≐ 1,1 mld. Kč 

Výpočet podzimního kompenzačního bonusu za čtvrté období: 

480 124 594 * 0,905 ≐ 434 512 758 ≐ 0,4 mld. Kč 


