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práce ( v České republice i Evropské unii). 

 

Annotation 

The dissertation “The Factors of Social Exclusion on the Labour Market” is aimed on 
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Sociální vyloučení je společenský problém, na který navazuje řada dalších problémů. 

Proto je problematika sociálního vyloučení  nedílnou a důležitou součástí  sociální 

politiky nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. Hlavním nástrojem 

sociálního začleňování je v dnešní společnosti  trh práce. Proto je velmi důležité, aby 

byla věnována dostatečná pozornost politice sociálního začleňování na trhu práce. A 

také, aby byly neustále vymýšleny nové a efektivnější nástroje, které by zamezovaly 

vylučování či marginalizování určitých osob, či skupin osob z trhu práce.  

 

 

Stručná charakteristika cílů a metod diplomové práce 

Hlavním cílem diplomové práce bude charakteristika  skupin osob, kterých se  nejvíce 

týká zhoršený přístup na trh práce. Konkrétně jsou to  – ženy ( zejména z důvodu péče 

o dítě), starší osoby, etnické a národnostní menšiny v České republice ( Romové, 

Ukrajinci, Vietnamci) a osoby se zdravotním postižením. Dalším cílem práce je 

zformulovat návrhy opatření, které by vedly ke zlepšení situace těchto skupin osob na 

trhu práce. Pozornost bude věnována také konceptu sociálního vyloučení, který 

nahradil koncept chudoby. Dále trhu práce a faktorům, které ovlivňují marginalizaci na 

trhu práce. 
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1. Úvod  
 

Se sociálním vyloučením se setkáváme v různých formách ve všech 

společnostech. Velkou pozornost mu věnuje politika Evropské unie i jednotlivé členské 

státy. Giddens ( 1998 in Mareš, 2008 : 271) uvádí, že dnes se „koncept sociální exkluze 

nevztahuje ke stupňování nerovností, ale k mechanismům, které mají za následek 

oddělování určitých skupin od hlavního proudu společnosti.“ 

Hlavním zdrojem sociálního vyloučení v moderní společnosti je omezená 

participace na trhu práce či nezaměstnanost. Zaměstnání hraje v životě člověka velmi 

důležitou roli. Je nejen zdrojem obživy, ale je také základem  sociálního statusu 

člověka, jedním z ukazatelů postavení ve společnosti a  způsobem seberealizace.  

Vzhledem k tomu, že na trhu práce existuje konkurenční prostředí, může tak   

docházet  k znevýhodnění  určitých skupin osob. Znevýhodnění  na trhu práce nejsou 

pouze ti, kteří mají nedostatečný lidský kapitál, ale také ti, kteří jsou z různých důvodů 

diskriminováni. Tato znevýhodnění můžeme shrnout  a definovat několik základních 

kategorií osob, kterých se nejvíce týká. Jedná se  o ženy po mateřské dovolené, osoby 

v předdůchodovém věku, osoby se zdravotním postižením, příslušníky minoritních 

etnických skupin, cizince, osoby po výkonu trestu, bezdomovce a společensky 

nepřizpůsobivé osoby (§33 Zákona č. 435/2004 Sb. zaměstnanosti).  Těmto osobám je 

nutné věnovat zvýšenou pozornost a poskytovat jim podporu při začlenění na trh práce. 

Znevýhodnění a diskriminace na trhu práce totiž posiluje ekonomické i sociální 

nerovnosti a narušuje soudržnost společnosti. Dnešní společnost tedy nemá efektivnější 

nástroj zajištění sociální integrace a sociálního začlenění, než je trh práce. 

Tato diplomová práce se snaží charakterizovat postavení výše zmíněných 

znevýhodněných  skupin osob na trhu práce v České republice a nastínit návrhy 

opatření, které mohou přístup znevýhodněných osob na trh práce usnadnit. Věnuje se 

také konceptu sociálního vyloučení, faktorům, které ovlivňují marginalizaci na 

pracovním trhu a politice v oblasti sociálního začleňovaní na trh práce. 
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2. Vymezení problému sociálního vyloučení na trhu 

práce 

 
Sociální vyloučení je  problém, který se týká velkého počtu osob. Jako klíčové 

se v dnešní společnosti jeví sociální vyloučení z trhu práce. Hlavním problémem 

sociálně vyloučených skupin na trhu práce je jejich nedostatečná participace   na trhu 

práce (nízká míra zaměstnanosti). Příčin tohoto problému je mnoho, velmi obecně 

můžeme  jako hlavní  uvést čtyři.  

První příčinou  je malá motivace k samotnému vstupu na trh práce, která se týká 

více skupin. Jednou z nich jsou  Romové, kteří jsou často zvyklí žít z různých  

sociálních dávek, které jsou často srovnatelné s výší příjmu, který by jim poskytlo 

zaměstnání. Další skupinou jsou ženy na rodičovské dovolené a to také zejména kvůli 

výši rodičovského přídavku (platí to především u žen s nižším vzděláním, které 

zastávají málo finančně ohodnocené zaměstnání). Druhou příčinu můžeme nazvat jako 

nedostatečný lidský kapitál. Zejména nedostatečné vzdělání či nízká kvalifikace jsou 

obecně jedním z hlavních  problémů při vstupu na trh práce. Týká se tedy i všech 

skupin, které jsou zmíněné v diplomové práci. U cizinců sem můžeme zařadit navíc 

také nedostatečnou jazykovou vybavenost ( jazykovou bariéra - především Vietnamci). 

Třetí příčinou nedostatečné participace na trhu práce je u  těchto skupin osob 

diskriminace ze strany zaměstnavatele. Opět se týká více skupin – Romů, starších 

pracovníků, žen s malými dětmi a  osob po výkonu trestu. Poslední příčinou je 

nedostatek vhodných pracovních míst. I tato příčina se dotýká většiny skupin. V 

případě žen s malými dětmi je to nedostatek pracovních příležitostí na částečný úvazek, 

u osob se zdravotním postižením nedostatek vhodně upravených pracovních míst atd. 

Důsledky nedostatečné participace na trhu práce můžeme identifikovat na velmi 

obecné úrovni tři hlavní. Prvním jsou hospodářské ztráty, které vznikají především tím, 

že lidé nepracují a nevytvářejí žádné hodnoty. Druhým důsledkem jsou zvýšené 

ekonomické náklady ( pasivní politika zaměstnanosti – dávky v nezaměstnanosti, 

placení pojištění státem..). Posledním, třetím důsledkem, je sociální vyloučení a 

desintegrace. Uvedené obecné důsledky mají samozřejmě mnoho z nich vyplývajících, 

dalších, konkrétnějších důsledků.  
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           sociální vyloučení                          zvýšené výdaje                          hospodářské ztráty 
              a desintegrace                             státu (dávky v                           
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                                                                                                            důsledky  
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3.1 Cíle 

 
Hlavním cílem této diplomové práce je reflexe současného stavu na trhu práce 

z pohledu skupin osob, které mají z nějakého důvodu na trh práce ztížený přístup. 

Zaměřím se na ženy, starší osoby, Romy a cizince, osoby se zdravotním postižením a 

okrajově na osoby desintegrované. Dalším cílem práce je charakteristika těchto skupin 

a jejich postavení na trhu práce. Také se  pokusím  zformulovat vhodné návrhy 

opatření, které by vedly ke zlepšení postavení jednotlivých skupin osob na trhu práce. 

 
 

3.2 Otázky 

 

Na základě uvedených cílů jsem zformulovala následující otázky: 
 

• Jaké je postavení vybraných skupin osob na trhu práce? 

• Jaké mechanismy přispívají k vylučování osob z trhu práce? 

• Jak si stojí Česká republika v kontextu ostatních zemí Evropské unie? 

• Jaké je právní vymezení diskriminace na trhu práce? 

• Jaké jsou možnosti usnadnění vstupu těchto skupin osob na trh práce? 

• Jaká je politika Evropské unie v oblasti začleňování na trhu práce? 

 

 

3.3 Metody  

3.3.1 Studium dokumentů relevantních k tématu 

Hlavní metodou použitou v diplomové práci je především studium a analýza 

literatury a dokumentů relevantních k tématu. Zejména odborné literatury a studií 

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Dále  právních předpisů (zákon o 

zaměstnanosti), strategických dokumentů Evropské unie (Národní zprávy o sociálním 

začleňovaní). Dalším zdrojem byly také analýzy (Gabal Analysis Consulting) a data 

z Českého statistického úřadu a Eurostatu. 
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3.3.2 Sekundární analýza dat 

Sekundární zdroje dat jsou důležitým stavebním kamenem většiny analýz. Ve 

veřejné politice existují následující zdroje sekundárních dat: 

• Odborné studie, články a monografie. 

• Veřejně-politické studie a expertizy zabývající se danou oblastí či problémem. 

• Záznamy a dokumenty veřejné správy (koncepční a strategické dokumenty, 

návrhy zákonů atd.) . 

• Zprávy a publikace odborníků a zájmových skupin. 

• Judikáty a zákony. 

• Statistiky, encyklopedie, slovníky atd. (Veselý, Nekola, 2007:159) 

 

3.3.3 Strom problémů 

Strom problémů je metoda identifikace a vizualizace problému. Je to diagram 

příčin a důsledků, tedy faktorů, které způsobují určitý problém. Strom problémů má 

kmen – klíčový problém, kořeny – příčiny problému a větve – důsledky problému. Při 

jeho tvorbě je prvním krokem formulace negativních výroků, které se týkají dané 

problematiky. Druhým krokem je seskupení podobných tvrzení a výroků a jejich 

převedení na podobnou úroveň obecnosti. Následuje identifikace klíčového problému, 

který se zdá být v centru všech problémů. Čtvrtým krokem je zhodnocení ostatních 

výroků a jejich rozdělení na příčiny a důsledky problému. Dále pak pokračování 

v uspořádání efektů a důsledků a jejich vzájemné porovnání. Šestým krokem je 

zhodnocení, zda nechybí nějaká tvrzení, případně jejich doplnění. Posledním krokem je 

zkontrolování celkové logiky stromu. Účelem stromu problémů  je prvotní vyjasnění 

problematiky a její strukturace (Veselý, Nekola, 2007:218 -220). 

 

4. Teoretická východiska  

4.1 Teorie rovných příležitostí   

Sama o sobě je rovnost práv formální a nemůže ovlivnit změnu úrovně 

statusových nerovností  ve společnosti. Moderní státy veřejných sociálních služeb ale 

usilují o zajištění rovnosti. Protože dosažení plné statusové rovnosti je považováno za 

nemožné, obhajitelnou alternativou, jak zmírnit  dopad těchto nerovností je rovnost 
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příležitostí. Jedná se o pojetí rovnosti liberálně orientované teorie, které našlo inspiraci 

v učení J.S. Milla. Vychází z předpokladu, že „stát i společenské poměry mají vliv na 

příležitosti, stejně jako svobodný trh. J.S.Mill soudí, že všichni jedinci by měli dostat 

stejnou šanci. Úkolem státu veřejných sociálních služeb je prostřednictvím svých 

mechanismů vyrovnávat šance slabších.“ (Musilová, 1999:10). Důraz na rovnost 

příležitostí potvrzuje existenci nerovností a nižší šance na úspěch pro některé sociální 

skupiny. Příčinou nerovností nemusí být jen ekonomické, právní či politické bariéry, 

ale také motivační, kulturní a jiné rozdíly, které mohou rovnost příležitostí jedince 

omezovat (Musilová, 1999).    

4.2 Stratifikační teorie 

Míra legitimizace sociálních nerovností a jejich přijetí větší částí společnosti 

souvisí s rozlišením mezi sociální stratifikací a sociální nerovností. Pojem sociální 

nerovnost se vztahuje k různým projevům a případům sociálně vytvořené nerovnosti 

mezi lidmi. Sociální stratifikace je institucionalizovaná a stabilizovaná forma sociální 

nerovnosti lidí. „Vztahuje se k existenci oddělených sociálních skupin a vrstev lidí, kteří 

mají přibližně stejnou společenskou pozici. Uvedené vrstvy se tedy liší v přístupu 

k moci, k materiálním zdrojům a mají odlišnou společenskou prestiž. V rámci těchto 

společenských vrstev se postupně utváří společné zájmy a společné vědomí „my“. 

Příslušníci určité společenské vrstvy sdílejí společný životní styl, vyznávají podobné 

hodnoty a normy chování. Vytváří se postupně subkultura vrstvy. Důležité místo 

v rámci těchto subkultur zaujímají způsoby legitimizace společenské pozice.“ Sociální 

stratifikace je tedy systém institucionalizovaných sociálních nerovností, které jsou 

v rozvrstvené společnosti více méně všeobecně přijímány. 

Teorie sociální stratifikace umožňuje zařazení jednotlivců do hierarchických vrstev 

společnosti podle různých životních šancí, které sociální prostředí jedinci nabízí. 

Předpokladem teorie je skutečnost, že rozvrstvení lidí ve společnosti lze provést podle 

jednotného kritéria, které je pro společnost významné  a dává společenskému životu 

jednotný řád. Existence takového kritéria je nejslabším článkem současné teorie 

sociální stratifikace. Který faktor společenské pozice je pro společnost nejdůležitější? 

Moc, společenská prestiž či bohatství? Tento nejdůležitější faktor bývá označován jako 

stratifikační dominanta. V zásadě je uplatňováno pět přístupů k definování stratifikační 

dominanty – společenská prestiž, profese, moc, bohatství a neformální kontakty 

(Winkler). 
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4. 3 Teorie rolí  

Role je jeden z klíčových pojmů ve společenských vědách – vyjadřuje souhrn 

očekávaných jednání vůči jedinci, který zastává určitou sociální pozici. V rámci teorie 

rolí můžeme sledovat dva základní přístupy. Jeden vychází ze sociální antropologie a 

dává strukturální význam rolím umístěným ve společenském systému. Zde se role stává 

institucionalizovanou skupinou normativních práv a povinností, kterým se jedinec učí 

v procesu socializace. Druhý přístup, který je spojován s G. H. Meadem je více psycho-

sociální. Je vystavěn na předpokladu, že lidé v sociální struktuře mají různé pozice. 

Role označují očekávané jednání držitelů těchto pozic. Role lze chápat pouze 

v kontextu vztahů. Role mohou být připsané (výsledek okolností - věk, pohlaví, rasa), 

získané (výsledek naší činnosti – vzdělání, postavení) nebo vnucené (výsledek činnosti 

někoho jiného – vojenská služba, nezaměstnanost) (Varianty). 

 

4.4 Teorie fronty 

Tato teorie vychází z teorie lidského kapitálu a doplňuje ji o dimenzi 

stereotypního vnímání určitých sociálních skupin na trhu práce, což vede 

k diskriminačním praktikám. Podle této teorie odhadují zaměstnavatelé lidský kapitál 

(kvalifikaci, zkušenosti, spolehlivost atd.) žadatelů o práci a seřazují si je podle 

odhadovaného potencionálního přínosu. Uchazeče o práci si řadí do pomyslné fronty 

dle jejich potencionálních přínosů a problémů, které s nimi mohou být. Ti, kteří jsou 

v tomto ohledu hodnoceni negativně nebo nízko (ať na základě stereotypů či reálně) se 

dostávají na konec fronty a mají tak jen malou šanci na získání pracovního místa, o 

které se ucházejí. Tam, kde jsou velké nároky na lidský kapitál, se řadí na konec této 

fronty ti, u nichž se předpokládá nepřizpůsobivost, neloajalita vůči zaměstnavateli či 

existence nějakých překážek, které mohou zaměstnavateli bránit plně disponovat 

najímanou pracovní silou (zhoršený, zdravotní stav, malé děti atd.) ( Mareš, 2002). 
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5. Sociální vyloučení 
 

5.1 Historie a vývoj přístupu k sociálnímu vyloučení 

Poprvé se termín sociální vyloučení objevil v 70. letech a za jeho autora je 

považován Francouz Lenoir, který publikoval v roce 1974 knihu Les Exlus: un Francais 

sur Dix (Vyloučení, jeden Francouz z deseti). Přestože Lenoir význam toho termínu 

nespecifikoval jasně, zdá se, že termín byl původně odvozen od „představy společnosti, 

která je tvořena lidmi vzájemně provázanými právy i povinnostmi, definovanými 

s ohledem na sdílený morální řád. Lidé, kteří jsou vyloučeni z tohoto morálního řádu, 

se stávají marginalizovanými v oblasti práce a ve svých vztazích k státu.“ (Lee, Murie, 

1999 in Navrátil, 2003: 23). Tento termín se z Francie velmi brzy rozšířil po celé 

Evropě. V České republice je problém sociálního vyloučení poměrně nový. Před rokem 

1989 komunistický režim předstíral, že se mu podařilo všechny sociální rozdíly 

eliminovat, takže veřejná politika se tímto tématem vůbec nezabývala. Tento termín se 

tedy v sociálních vědách začal objevovat po roce 1989. 

Termín sociální vyloučení není vykládán jednoznačně a má mnohé interpretace 

(což je pro sociální vědy příznačné). Různé významy má také v různých národních 

kontextech. Nejvíce je tento rozdíl vidět ve francouzském a anglosaském výkladu. 

Francouzský koncept zdůrazňuje aspekt solidarity státu a jednotlivce, sociální 

vyloučení je tedy chápáno jako narušení sociálního pouta mezi státem a jednotlivcem. 

Tato interpretace čerpá z ideologie francouzského republikánského solidarismu, který 

se snaží propojit ideje socialismu, státní odpovědnosti s liberálním a humanistickým 

zájmem o práva jedince a jeho rozvoj. Oproti tomu anglosaská interpretace vychází 

z Lockova humanistického liberalismu a také je spjata s inkluzivním diskurzem, který 

zformuloval T. H. Marshall v roce 1964. Podle Marshalla progresivní rozšíření 

občanských, politických a sociálních práv vyústí do rovného statusu, přičemž občanství 

se podle něj tedy stává základem sociální integrace ve společnostech kapitalistického 

typu. Od devadesátých let se v evropském kontextu diskutuje o sociálním vyloučení 

zejména ve smyslu odepření nebo nerealizace občanských práv. (Šimíková, Navrátil, 

Winkler, 2004: 6) 

Další možný pohled na různé výklady sociálního vyloučení nabídl významný text Ruth 

Levitas (1998). Autorka předkládá tři různé interpretace sociální exkluze.  
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• RED (Redistributionist Discourse) – jedná se o redistributivní diskurz, který se 

zajímá především o ty společenské skupiny, které žijí v chudobě a o sociální 

síly, které chudobu způsobují. Zastánci tohoto pohledu tvrdí, že jedině 

prostřednictvím redistribuce statků ve společnosti, prostřednictvím zdanění, 

dávek a služeb lze redukovat chudobu a nerovnost. Tento přístup také 

zdůrazňuje, že příčinou sociálního vyloučení nejsou osobní postoje nebo 

morální a kulturní charakteristiky.  

• MUD (Moral Underclass Discourse) – tento diskurz je moralizující a soustředí 

se na individuální prohřešky a delikvence v postojích a morálce. Jeho 

představitelé své argumenty zobecňují na celé sociální skupiny (např. bydlení 

v deprimované čtvrti je vnímáno jako symptom nedostatku pracovní etiky nebo 

jiného sociálně patologického postoje). Součástí tohoto diskurzu je důraz na 

problémy s naplňováním rolí – např.kritika výkonu mateřské či otcovské role. 

Za zdravé se považují tradiční rysy společenského života. Oponenti této 

interpretace argumentují, že vyloučení vlastně vylučují sami sebe tím, že jednají 

určitým, nesprávný způsobem. Vyloučení jsou tedy ti, kteří si osvojili 

antisociální chování. 

• SID (Social Integrationist Discourse ) – sociálně-integrační přístup, který se 

zaměřuje primárně na placenou práci a přístup na trh práce. Sociální soudržnosti 

a integrace společnosti je obecně dosahováno prostřednictvím placené práce. 

Přestože se zdá, že SID má některé podobné charakteristiky jako RED, jeho 

podstatnou charakteristikou je, že sociální vyloučení chápe převážně jako 

sociální vyloučení z trhu práce. (Šimíková, Navrátil, Winkler, 2004 :6-7) 

Další autor Room (1991) upozorňuje, že koncept sociálního vyloučení není zcela nový 

a že v mnohém kopíruje koncept chudoby. Přínos vidí zejména v tom, jakým způsobem 

se starým obsahem pracuje. Room uvádí pět klíčových aspektů, které jsou specifické 

pro koncept sociálního vyloučení. 

Koncept sociálního vyloučení je:  

• mulitidimenzionální. Netýká se pouze výše příjmu, ale také mnoha dalších 

indikátorů životního standardu. 

• dynamický. Analýza sociálního vyloučení předpokládá porozumění procesu a 

identifikaci faktorů, které mohou vyloučení podněcovat nebo naopak podporují 

jeho odstranění. 
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• má lokální dimenzi. Deprivace není způsobena pouze nedostatkem osobních 

zdrojů, ale také nedostatečným vybavením komunity. 

• je relativní. Pojem chudoby je orientován primárně na otázky distribuce, 

nedostatek zdrojů. Koncept sociálního vyloučení se soustředí na poměrové 

aspekty (neadekvátní sociální participace, nedostatek sociální integrace atd.) 

• implikuje větší diskontinuitu s ostatní společností (Šimíková, Navrátil, Winkler, 

2004:7). 

Podle Petra Mareše je tradičně sociální exkluzí označována celá řada konkrétních 

mechanismů a důsledků jejich působení, s nimiž se v jejich různorodých formách 

setkáváme snad ve všech časově či prostorově určených společnostech. „Odsouvání 

určitých osob a sociálních skupin na okraj společnosti (marginalizace) či mimo ni 

(exkluze) představovalo vždy pro společnost mechanismus sociální kontroly, jímž 

společnost zajišťovala konformitu svých členů. Představovalo sankci uplatňovanou 

proti všem, kdo zpochybňovali  a narušovali její řád. Důvodem ke společenskému 

vyloučení, nebo alespoň ke společenské marginalizaci jedinců i kolektivit, bylo reálné či 

jen jim připisované porušování právních a etických norem, zvyků, modelů a základních 

hodnot z jejich strany, nebo i pouhé podezření v tomto směru.“ (Mareš in Sirovátka, 

2002:10)  Vylučováni nebyli však jen ti, kdo řád dané kolektivity ohrožovali přímo 

svým jednáním či myšlením, ale i ti, kteří ji ohrožovali svou jinakostí. Sociální 

vyloučení totiž představuje pro lidské kolektivity také jeden z mechanismů formování a 

posilování vlastní identity a udržení integrity směrem dovnitř i navenek. 

Sociální vyloučení může mít mnoho podob. Extrémní podobou bylo zejména v 

minulosti upření práva na život, na život v řádu společnosti či vyhnanství. Vyloučené 

osoby byly také často stigmatizovány.  I v moderní společnosti je vyloučení stále 

nástrojem sociální kontroly, ale má jiné formy a dosah. Moderní koncepty sociálního 

vyloučení upozorňují především na způsoby, jimiž jsou lidé vylučováni 

z ekonomického života, z obvyklého životního standardu v dané společnosti, z politické 

participace, ze sociálního styku atd. Jde o proces vydělování osob z organizací, z nichž 

je složena společnost a který zbavuje práv a povinností, které jsou s tímto členstvím 

spojeny (Mareš, 2002). 

V současnosti je podle Petra Mareše  sociální vyloučení chápáno většinou  jako 

ohrožení integrity a sociální koheze dané kolektivity a také zpochybnění společné 

identity jejích členů. Důležitý je také přesun pozornosti směrem od vertikálních 

nerovností pojímaných v tradičních termínech sociální stratifikace (nahoře/dole, 
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bohatství/chudoba, moc/bezmoc, privilegia/deprivace, důraz na redistribuci) 

k nerovnostem horizontálním (uvnitř/vně, separace/participace, důraz na začleňování). 

Ale přesto stále často platí, že nebýt uvnitř znamená být dole a naopak1. Když tedy 

sociální exkluze nepochybně stále souvisí s nerovností, není to jen nerovnost ve smyslu 

klasických stratifikačních teorií, ale nově jsou to také nerovnosti založené na etnické, 

genderové, kulturní či náboženské odlišnosti, které mohou vést k sociální exkluzi 

(Mareš, 2008). 

Další definicí sociální exkluze je například ta, které charakterizuje její obecně 

rozšířené pojetí v Evropské unii. V této definici jsou sociálně vyloučení jedinci 

vymezováni jako obyvatelé/občané společnosti, kteří z důvodů, které nemají sami pod 

kontrolou, nemohou participovat na obvyklých aktivitách, k nimž by je jejich občanství 

opravňovalo a na něž aspirují. (Burchardt, Le Grand, Piachaud 1999, in Mareš 2008) 

V této definici je také určen systém, do kterého je žádoucí, aby byli tito vyloučení 

jedinci integrováni. Přitom se přepokládá nejen silný akcent existence práva těchto 

jedinců na integraci, ale také existence jejich vlastní vůle být integrováni. Upření práva 

je přitom hlavní myšlenkou většiny vymezení podstaty sociální exkluze v dnešní 

společnosti (Mareš, 2008). 

 

 

5.1.1 Koncept  marginalizace a koncept chudoby 

Koncept sociálního vyloučení čerpá v mnohém z konceptu marginalizace a 

konceptu chodoby, které mu předcházely. 

Koncept marginality, jak ji přinesl do sociologie E. Park koncem 20. let 

minulého století, se nesl v duchu chápání „margo“ jako hranice, která odděluje různé 

kulturní světy a marginálů jako jedinců, kteří v těchto světech participují. V 50. letech 

popsal David Riesman marginalitu otevřenou a marginalitu skrytou. První forma 

zahrnuje osoby zakotvené institucionálně ve dvou kulturách, které nejčastěji z jedné 

kultury pocházejí a do jiné se včleňují. Oproti tomu skrytá marginalizace spočívá 

v nesouladu identity subjektivně pociťované s identitou očekávanou okolím. Od 60. let 

původně kulturní koncept marginality přesouvá pozornost k ekonomickým stránkám 

života. „Margo“ už také není chápáno jako hranice mezi dvěma životními světy, ale 

                                                 
1 Giddens (1998, in Mareš 2008) charakterizuje tuto změnu dizkurzu tak, že dnes se koncept sociální 
exkluze nevztahuje ke stupňování nerovností,ale k mechanismům, které mají za následek oddělování 
určitých skupin od hlavního proudu společnosti. 
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jako okraj společnosti. V této době také slovo marginalita nahrazuje výstižnější 

marginalizace. Koncept marginalizace ztrácí postupně svoji svébytnost a stává se 

součástí konceptu sociální exkluze vznikajícího v 80. letech. „Hovořit o marginalitě 

mělo smysl v situaci, kdy problémové skupiny obyvatelstva existovaly ve štěrbinách a 

trhlinách, čili na okraji společnosti. V těchto dobách se stále ještě očekávalo,že 

marginální budou do společnosti zpětně integrováni, jakmile daná společnost zbohatne 

natolik, že bohatství bude moci překapávat  až do nejnižších pater sociální pyramidy.“ 

(Keller 1995 in Sirovátka 2002). Specifika používaní konceptu marginalizace spočívají 

zejména v důrazu na dynamiku a postupnost procesu, kterým jsou lidé odsouváni na 

okraj společnosti a poté z ní vylučováni a v popisu těch mechanismů společnosti, které 

jsou sociální politikou málo ovlivnitelné (nejčastěji sféra ekonomiky) (Sirovátka, 

2002). 

Koncept sociální exkluze je  s konceptem chudoby stále spojen, i když jeho 

význam je daleko širší. Ve vztahu k chudobě znamená použití konceptu sociální 

exkluze zejména přenesení důrazu z absolutní chudoby na relativní a z příjmové 

chudoby na její multidimenzionalní povahu (Sirovátka, 2004 :18). 

Podle většiny autorů není chudoba uprostřed bohatství paradoxem, ale 

nevyhnutelným důsledkem koncentrace politické a ekonomické moci a ideologie 

akcentující zisk a ekonomický růst před uspokojováním potřeb. Příčinou existence 

chudoby zde není nedostatek zdrojů, ale dominující vzory jejich distribuce.  

Ohledně  termínu chudoby neexistuje jednotná definice. Podle Friedmanna 

existují nejméně čtyři diskursy chudoby. Byrokratický, který se věnuje určení hranic 

chudoby, moralistický, který je o tom, v jakém vztahu jsou chudí k vlastní chudobě, 

akademický, který chápe chudobu jako důsledek společenských mechanismů a diskurs 

samotných chudých, který je zejména o vlastní bezmocnosti a způsobech, jak ji 

překonat (Mareš, 1999). 

Koncepty chudoby mohou být vytvářeny podle různých kritérií a mohou se 

překrývat. Hlavní jsou tyto protikladné dvojice kategorií konceptů chudoby: 

• Absolutní či relativní2 – absolutní pojetí je založeno pouze na představě o 

minimální životní úrovni. Hranice absolutní chudoby se nemění se změnou 

životního standardu ve společnosti. Relativní pojetí vymezuje chudobu 

porovnáním se standardy, které existují v dané společnosti. Představuje problém 

                                                 
2 Absolutní koncept (typický pro politickou pravici) se opírá spíše o objektivní vymezování chudoby, 
relativní (typický pro politickou levici) o subjektivní.  
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chudoby v bohaté, ale nerovností charakterizované společnosti. V tomto pojetí 

je chudoba značně identifikována s příjmovou nerovností a nemůže být 

odstraněna bez odstranění této nerovnosti.  

• Přímé či nepřímé – přímé koncepty jsou spojeny s kupní silou peněz, odrážejí 

pocit adekvátnosti příjmu, jsou založeny na spotřebě statků. Nepřímé se opírají 

o hodnocení disponibilního příjmu. 

• Objektivní či subjektivní – u objektivních konceptů je hranice chudoby určena 

zvenčí , narozdíl od subjektivního vymezení, které je založeno na  názorech a 

pocitech osob, kterých se týká, bez ohledu na mínění ostatní společnosti. 

• Preskriptivní (stanovené experty) či konsensuální  - preskriptivní definice 

chudoby se zabývají vymezením charakteristik chudých prostřednictvím 

expertních odhadů. Oproti tomu konsensuální definice jsou založeny na 

konsensu společnosti o tom, koho za chudého považovat a koho ne (Mareš, 

1999 : 115 -119). 

 

5.2 Dimenze a mechanismy sociálního vyloučení 

Příčiny způsobující sociální vyloučení jsou různorodé. Obecně je můžeme 

rozdělit na příčiny vnější a vnitřní. Vnější příčiny sociálního vyloučení jsou jevy, které 

jsou mimo dosah a kontrolu vyloučených osob. Jsou dány společenskými podmínkami 

nebo vycházejí z jednání lidí, kteří se nacházejí vně sociálního vyloučení (tzv. 

strukturální příčiny - patří sem i trh práce).  Vnitřní vlivy jsou výsledkem konání lidí, 

kterých se vyloučení přímo týká, mohou si svým jednáním situaci vyloučení 

způsobovat anebo posilovat jeho stávající existenci (příčiny individuální) (Toušek, 

2007). 

Existuje mnoho pokusů o vymezení jednotlivých dimenzí sociální exkluze. 

Například Percy-Smith, 2000 in Sirovátka, 2004 : 19) uvádí ekonomickou dimenzi 

(nízký příjem a příjmová chudoba, dlouhodobá nezaměstnanost), sociální (rozpady 

rodin, manželství, kriminalita, bezdomovectví), politickou dimenzi (upírání politických 

práv, nízká účast ve volbách), komunitní dimenzi  (devastované obydlí, nedostupnost 

služeb), individuální dimenzi (zdravotní handicap, chybějící vzdělání, ztráta 

sebevědomí), dimenzi prostorovou (koncentrace vyloučených osob v oblastech 
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s kumulací rizikových vlivů) a skupinovou dimenzi (koncentrace charakteristik 

vyloučení v konkrétních skupinách). 

Z výše uvedených charakteristik a definic pojmu sociální exkluze, (které jsou  příliš 

obecné, než aby sloužily k identifikaci jevu sociálního vyloučení v realitě) lze  vyvodit 

základní směry, kterými se lze ubírat, pokud chceme nějakou skupinu či jednotlivce 

označit jako sociálně vyloučené. Důraz je kladen na dimenze, které se týkají 

pracovního statusu, protože většina autorů se shoduje, že „zaměstnání či jeho absence 

je zásadním elementem v procesu inkluze či exkluze“ (Šimíčková, Navrátil, 

Winkler,2004 :10). Sociální exkluzi nahlíženou optikou sociální kvality můžeme 

rozčlenit do několika dimenzí: 

• Chudoba a přístup k sociální ochraně  

• Vzdělání 

• Zaměstnání a rekvalifikace 

• Pracovní podmínky a odborné školení 

• Bydlení 

• Zdraví 

•  Služby sociální péče 

• Komunitní služby 

 

Ke každé dimenzi existují indikátory – u zaměstnání a rekvalifikace jsou to 

procentuální podíl dlouhodobě nezaměstnaných, procentuální podíl nezaměstnané 

mládeže, procentuální podíl invalidních lidí bez zaměstnání, procentuální podíl 

nezaměstnaných, kteří se účastní rekvalifikací, poměr těch, kteří po absolvování 

rekvalifikace získali zaměstnání. U dimenze pracovní podmínky a odborné školení to 

jsou – procentuální podíl lidí zaměstnaných na krátkou dobu, procentuální podíl lidí 

s pocitem „nadbytečnosti“, procentuální podíl pracujících, kteří v posledním roce 

získali nějaké školení v rámci svého zaměstnání. (Šimíčková, Navrátil, Winkler, 

2004:10) 
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Zdroj: Mareš, Sirovátka (2008) 

 

Mechanismy sociálního vyloučení jsou nejčastěji uváděny následující: 

• Prostorové vyloučení – prostorová segregace sociálně vyloučených (ghetta). 

Hlavními příčinami tohoto vyloučení bývá špatná bytová politika obcí, 

neexistující koncepce sociálního bydlení. Důsledky – nejistota bydlení, tvorba 

ghett, slabá sociální kontrola. „Racionální“ adaptace - neplatičství, orientace na 

přítomnost. 

• Ekonomické vyloučení – vyloučení z trhu práce. Příčiny – nízká úroveň 

vzdělání a diskriminace na trhu práce. Důsledky – neuplatnění se na trhu práce, 

orientace na šedou ekonomiku. Adaptace – práce načerno, motivace ke 

kriminálnímu jednání.  
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• Sociální vyloučení v užším smyslu – vyloučení ze sociálního kapitálu 

společnosti. Příčiny - vyloučení ze sociálních sítí majoritní společnosti. 

Důsledky - uzavřené sociální sítě. Adaptace - orientace na příbuzenské sítě. 

• Kulturní vyloučení – vyloučení ze sdílení kulturního kapitálu společnosti. 

Příčiny – vzdělanostní status rodičů, diskriminace na trhu vzdělání (zvláštní 

školy). Důsledky – nízká úroveň vzdělání, neuplatnění se na trhu práce, nízké 

vzdělanostní aspirace potomků. Adaptace – vzdělaní není hodnotou, rezignace 

na vzdělání. 

• Symbolické vyloučení – stigmatizace sociálně znevýhodněných osob 

• Politické vyloučení – vyloučení z politických, občanských a lidských práv 

(tadyated). 

 

5.3 Sociální inkluze a koheze 

Koncept sociální inkluze je často vnímán jako opak sociální exkluze, s čímž 

řada autorů nesouhlasí a zdůrazňují, že jde o svébytný koncept, který není od konceptu 

sociální exkluze beze zbytku odvozen. Mezi sociální exkluzí a inkluzí je spíše 

dynamický vztah (např. sociální exkluze, zejména ta prostorová, specificky posiluje 

vnitřní inkluzi a sociální kohezi vyloučených v komunitách nepřátelských vůči svému 

okolí). 

Podle Giddense (2001 in Sirovátka 2004 :23) pojem inkluze označuje ve  svém 

nejširším významu  „občanství, občanská práva a povinnosti, kterými by měli 

disponovat všichni členové společnosti nejen formálně, ale i fakticky“. Evropská unie 

formuluje sociální inkluzi jako „proces, který zabezpečuje, že všem, kdo jsou vystaveni 

riziku chudoby a sociálního vyloučení se dostane příležitosti a zdrojů nezbytných k plné 

participaci na ekonomickém, sociálním a kulturním životě společnosti a životní úrovně 

považované ve společnosti kde žijí, za standardní.“  (Commission of the European 

Union, 2003 in Sirovátka, 2004 :23). 

Woodoward a Kohli (2001) rozlišují tři základní dimenze sociální inkluze – 

politickou (občanská a sociální práva, politická participace) , ekonomickou (realizovaná 

prostřednictvím pracovního trhu a sociálního státu) a občanskou (participace na 

komunitním životě) (Sirovátka, 2004 :24). 

Koncepty sociální exkluze a inkluze jsou často spojovány s otázkami sociální koheze. 

V tomto pojetí se sociální koheze vztahuje“ k harmonizaci systému založeného na trhu, 
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svobodě podnikání a rovnosti příležitostí s ohledem na hodnoty vnitřní solidarity a 

vzájemné podpory, zaručující podporu a ochranu všem členům společnosti.“ (Geeds, 

1998, in Sirovátka 2004 :21). Koheze má jak ekonomickou, tak také sociální a morální 

hodnotu a její narušení vede k ekonomickým, sociálním a morálním  ztrátám. Sociální 

koheze může být také chápána jako určitá podoba sociálního smíru, dosahovaná 

vyrovnáváním rozdílů a minimalizací rizika sociálního vyloučení. Koncept se snaží 

sladit a smířit systém založený na tržních silách a svobodě podnikání se závazky 

plynoucími z hodnoty solidarity a vzájemné podpory, které by zajišťovaly otevřený 

přístup k blahobytu a ochraně všem členům společnosti. Sociální koheze je tedy 

založena na zmírňování nerovností, které jsou považovány za nepřiměřené či 

nelegitimní, vyžaduje jistou míru redistribuce, která zajistí přiblížení životní úrovně 

deprivovaných osob standardním podmínkám. (Sirovátka, 2004) 

Existuje také pojetí sociální koheze jakožto výsledků lidské aktivity, podle 

kterého je založena na paměti, sdílených hodnotách, na dlouhodobých přátelských 

vztazích. Rozporný je koncept sociální koheze v tom, že koheze menších celků může 

celkovou kohezi jak zesilovat, tak zeslabovat. Dosažení koheze v měřítku celé 

společnosti může být osudné pro kohezi jejích dílčích částí (Sirovátka, 2004). 

 

5.4 Sociální vyloučení  na trhu práce 

Jako klíčové se dnes jeví sociální vyloučení na trhu práce. S tímto problémem 

zápasí většina průmyslově rozvinutých zemí. Zaměstnání je obecně považováno za 

nejlepší ochranu proti sociálnímu vyloučení a sociální práva jsou většinou podmíněna 

začleněním na trhu práce. Placené zaměstnání je centrálním prostředkem sociální 

integrace a nástrojem sociální kontroly.  

Také  politika  Evropské unie chápe  nezaměstnanost  nejen   jako   

mechanismus  produkující sociální vyloučení, ale i jako jeho základní formu. Inkluze a 

zaměstnanost jsou vzájemně závislými veličinami a cíle inkluzivní politiky a politiky 

zaměstnanosti se prolínají a jejich nástroje doplňují. Politika inkluze na trhu práce se 

může opírat o řadů cílů jako jsou rozvoj lidského kapitálu, zvyšování zaměstnanosti, 

zvyšování adaptability a flexibility, podpora rovných příležitostí na pracovním trhu, boj 

proti diskriminaci atd. Placená práce není jen zdrojem příjmu, ale také zdrojem 

sociálního statusu a identity jedince a základní formou jeho vztahu ke společnosti. 

Proto ztráta zaměstnání může znamenat ztrátu identity, sebevědomí a nejistotu 
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postavení ve společnosti. Ovšem není možné redukovat mechanismy inkluze pouze na 

ty, které jsou spojeny s placenou prací, ale inkluzivní společnost musí uspokojit také 

základní potřeby těch, kteří nemohou najít zaměstnání či nejsou schopni pracovat 

(Mareš in Sirovátka, 2004). 
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6. Trh práce  

6.1 Funkce trhu práce 

„Rozvinuté ekonomiky jsou založeny na efektivním fungovaní instituce trhu. 

Ekonomická teorie rozlišuje trh výrobků a služeb a vedle něj trh výrobních faktorů, 

k němuž je řazen i pracovní trh.“ (Sirovátka, 1995 :5). 

Pracovní trh zprostředkovává pracovníkům nejen určitý příjem, ale také sociální 

status, který je s pozicí na pracovním trhu spojený (dnes je profesní status hlavní 

komponentou vytvářející status jednotlivce). Takže kromě funkce ekonomické instituce 

(sytému ekonomických vztahů směny práce za mzdu) je také současně i institucí 

sociální. 

Ekonomický pohled na trh práce vyjadřuje koncept poptávky a nabídky. 

Poptávku po práci charakterizuje její rozsah a struktura rozložená podle sektorů, 

profesních kategorií a kvalifikačních požadavků. Je závislá především na poměru 

mzdových nákladů produktu a výnosů z prodeje produktu. Nabídku práce 

charakterizuje její rozsah a struktura rozložená podle pohlaví. Rovnováha na pracovním 

trhu se vytváří pomocí interakce nabídky a poptávky. Nabídka práce i poptávka po 

práci reagují na cenu práce (mzdu). Bodem rovnováhy na pracovním trhu je bod, kdy se 

protne při dané úrovni mezd poptávka po práci s nabídkou práce. 

Z pohledu sociální instituce není trh chápán jako homogenní uzavřený systém 

regulovaný nabídkou a poptávkou po pracovní síle, ale je interpretován jako trh 

segmentovaný  (viz.následující kapitola ). (Sirovátka, 1995). 

 

6.2 Marginalizace a sociální vyloučení na trhu práce 

Marginalizace je obecně definována jako protiklad k participaci. Například 

Moller (1996) chápe marginalizaci jako nedostatek participace jednotlivců a skupin 

v těch oblastech, kde se v souladu s normami očekává, že by participovat měli. Z toho 

vyplývá, že marginalizaci lze interpretovat jako důsledek střetu sociálních norem a 

stratifikovaného přístupu k různým zdrojům. Kromě již zmíněného normativního rámce 

jsou pro proces marginalizace podle Mollera klíčové další dva prvky. Objektivní zdroje 

(objektivní podmínky nezbytné k tomu, aby byla participace efektivně možná – 

vzdělání, zaměstnání, finanční zdroje) a pak také osobní vlastnosti lidí. 
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Snaha operacionalizovat pojem marginalizace na pracovním trhu, strukturovat 

marginalizaci jako proces, jeho příčiny, je spojena s problémy  Podle Sirovátky je proto  

marginalizece na pracovním trhu nejčastěji operacionalizována jako dlouhodobá 

nezaměstnanost (základní charakteristika pracovních trhů, základní projev 

marginalizace, který vyplývá z nedostačujících pracovních příležitostí a ze segmentace 

pracovního trhu), jejíž důsledky mohou být ekonomická exkluze a chudoba a poté také 

sociální exkluze. Kromě dlouhodobé nezaměstnanosti můžeme identifikovat další 

projevy marginalizace na pracovním trhu jako jsou podzaměstnanost, opakovaná 

nezaměstnanost, nejistá a špatně placená zaměstnání. Ale hranice marginality na 

pracovním trhu nejsou ostré, vyplývají totiž z interakce mezi sociálními normami a 

objektivními podmínkami na pracovních trzích, z interakce mezi zdroji, které mají 

účastníci pracovního trhu k dispozici a také z jejich individuálních aktivit. Mnoho 

forem marginalizace na pracovním trhu neznamená nutně exkluzi z pracovního trhu – i 

dlouhodobá nezaměstnanost neznamená ve všech případech definitivní opuštění 

pracovního trhu a nemusí nutně znamenat exkluzi sociální (nevylučuje různé formy 

participace na formálním a neformálním pracovním trhu, v šedé ekonomice atd.) 

(Sirovátka, 1997). 

 

6.2.1 Koncept flexibility trhu práce 

Problémové fungování soudobých trhů práce může být v nejobecnější rovině 

viděno z ekonomické perspektivy jako problém vysokých nákladů na práci, či ze 

sociální perspektivy jako problém negativních sociálních důsledků vysoké 

nezaměstnanosti. Společným jmenovatelem řešení obou problémů je zejména 

schopnost přizpůsobení strany nabídky  (pracovní síly)  dynamice trhu práce 

(poptávce), proto je požadavek flexibility pracovní síly pokládán za podstatu řešení 

problému a zasluhuje pozornost. 

Podle Standinga v globalizovaných postmoderních ekonomikách narůstá objem 

nejistých zaměstnání. Okruh vytrácejících se a omezovaných jistot pracovníků je 

přitom relativně široký. Jedná se o následující: 

• Postavení na pracovním trhu (příležitost k zaměstnání) 

• Zaměstnání (ochrana proti propuštění) 

• Práce (myšleno jako kariéra, profese, kvalifikace) 

• Bezpečnost práce (ochrana proti pracovnímu úrazu) 
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• Reprodukce kvalifikace (příležitost udržet si pracovní dovednosti) 

• Příjem (garance minimální mzdy atd.) (Mareš, Hofírek, 2007 : 87) 

Tento proces „znejistění“ má závažné sociální důsledky. Někteří autoři hovoří dokonce 

o termínu „brazilianizace“3 pracovních trhů západních společností. 

Nejčastěji je flexibilita chápána jako rychlost a rozsah přizpůsobení změnám na trhu 

práce. Rozlišujeme více typů flexibility (Atkinson 1984 in Mareš, Hofírek, 2007 :88) 

• externí numerická flexibilita, kterou charakterizuje   přizpůsobení počtu 

pracovníků, zachovává výši mzdy redukcí zaměstnanosti. 

• mzdová či finanční flexibilita spočívající v uplatnění principu trhu (mzda je 

utvářena pouze interakcí poptávky a nabídky po práci), zachovává zaměstnanost 

přizpůsobením výše mzdy. 

• časová flexibilita, flexibilita v pracovní době (částečné úvazky, noční a 

víkendové práce), zachovává zaměstnanost redukcí pracovních úvazků. 

• funkční flexibilita – organizační přizpůsobení, výcvik pracovníků podle potřeb 

trhu, zvyšuje jistotu pracovního místa. 

Vztah mezi flexibilitou a jistotou na pracovních trzích je relativně komplexní. Lze říci, 

že soudobá dynamika trhů práce rozvolnila vztah mezi stabilitou a jistotou zaměstnání. 

Aktéři na trhu práce reagují na nejistoty na trhu práce snahou o redistribuci rizik – 

přenos rizik na specifické segmenty trhu práce a na specifické kategorie pracovníků. 

Tento jev byl už dříve definován jako dualizace pracovních trhů (viz. níže v textu). 

Diferenciace rizik probíhá v závislosti na kvalitách lidského i sociálního kapitálu a míra 

segmentace trhu práce s jeho narůstající flexibilitou stoupá. Právě možnost a schopnost 

potencionálních pracovníků volit mezi různými formami flexibility se stává důležitým 

kritériem odlišující primární a sekundární trh práce. Ztráta jistot na trhu práce a 

požadavky flexibility nejvíce postihují pracovníky na sekundárních pracovních trzích a 

důsledkem je nízká mzda, přerušovaná pracovní kariéra, neformální zaměstnávání a 

dlouhodobá nezaměstnanost. 

V České republice, tak jako v ostatních postkomunistických zemích, přinesla 

mimořádnou míru mzdové flexibility první etapa transformace (1990 -1992). V druhé 

etapě (1993 – 1997) byla flexibilitě vystavena zejména místa v sekundárním sektoru. 

Trh práce se při nízké nezaměstnanosti silně segmentoval, což bylo poznat například 

                                                 
3 V důsledku tlaku vysoce mobilního kapitálu na pracovní náklady v ekonomikách vystavených globální 
soutěži narůstá jednak váha dočasných a legislativně špatně chráněných míst, tak zejména váha 
neformálního sektoru a nelegálních zaměstnavatelských praktik. 
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z mimořádně vysokých rozdílů ve specifických mírách nezaměstnanosti podle vzdělání, 

věku, pohlaví, zdravotního postižení a etnické příslušnosti. Po roce 1998, v důsledku 

nástupu opožděné tržní transformace a v důsledku deregulace  strany poptávky po 

práci, došlo k další vlně externí numerické flexibilizace a to i na primárních trzích ( 

v rozmezí let 1997 – 2000 5% pracovní síly odešlo z pracovního trhu, plus 1% odešlo 

do předčasného starobního důchodu) (Mareš, Hofírek, 2007). 

 

6.3 Faktory ovlivňující marginalizaci na pracovním trhu 

V procesu marginalizace na pracovním trhu se kumulují vlivy makro i 

mikroekonomických, sociálních a kulturních faktorů. Lze je rozdělit do dvou hlavních 

skupin – první je komplex strukturálních  podmínek  a druhou kulturní charakteristiky a 

behaviorální strategie aktérů. (Sirovátka, 1997). 

 

6.3.1 Strukturální podmínky 

Segmentace pracovního trhu  

Teorie segmentace pracovního trhu vznikala ve Spojených státech od 50. let 

minulého století. V této teorii není pracovní trh chápán jako homogenní uzavřený 

systém regulovaný pouze nabídkou a poptávkou po pracovní síle. Segmentací jsou 

souhrnně označovány sociální procesy, které vedou jak ke vzájemnému oddělení 

určitých skupin prací či sektorů pracovního trhu, tak  i k rozlišení rozdílných sociálně 

determinovaných příležitostí různých jednotlivců a skupin, a v důsledku toho k selekci 

mezi nimi v přístupu k těmto pracím či sektorům pracovního trhu (Sirovátka, 1997). 

Zdrojem segmentace pracovního trhu je především 

• Heterogenita a diferenciace prací – různé typy prací se odlišují úrovní 

požadované kvalifikace, intelektuální či fyzickou náročností, úrovní pracovních 

podmínek, mezd, možnostmi přístupu k těmto pracím, možnostmi jejich 

udržení. Tyto odlišnosti podmiňují jednak typ, obsah činnosti, ale také 

regionální a sektorové ekonomické struktury, nestejná úroveň technologického 

rozvoje atd. Mohou se přidat také bariéry mobility profesní a prostorové, které 

spočívají v dalších sociálně-ekonomických podmínkách (regionální ekonomické 

rozdíly, možnosti dalšího vzdělávání atd.), které heterogenitu prací posilují.  
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• Heterogenita a diferenciace pracovníků – jejich rozdílná kvalita ovlivněná 

zejména jejich kvalifikací, z které vyplývá rozdílná pozice na trhu práce, 

z pohledu zaměstnavatele pak jejich rozdílná mezní produktivita. 

Vytváření segmentů pracovního trhu tedy ovlivňují technologické charakteristiky a 

ekonomické podmínky práce, heterogenita pracovníků, sociální struktury, instituce, 

normy atd. Segmentace pracovního trhu pak zpětně posiluje sociální nerovnosti, vytváří 

bariéry mobility a flexibility pracovního trhu a upevňuje jeho heterogenitu (Sirovátka, 

1995 :24). 

Nečastěji je segmentace prezentována jako dichotomie mezi primárními a sekundárními 

trhy práce. Na primárním trhu práce se nacházejí lepší a výhodnější pracovní 

příležitosti s vyšší prestiží, které poskytují dobré možnosti profesionálního růstu i lepší 

pracovní podmínky. Tato pracovní místa poskytují relativní bezpečí před ztrátou 

zaměstnání. Je zde snazší zvýšit si kvalifikaci, práce je relativně dobře placená a je zde 

zajištěn i růst mezd. Také je zde relativně nízká fluktuace. Oproti tomu sekundární trh 

práce je charakterizován pracovními místy s nižší prestiží a nižší mzdovou úrovní. Je to 

trh méně stabilních pracovních příležitostí a jeho pracovníci se častěji stávají 

nezaměstnanými (na druhé straně je zde snazší získat nové zaměstnání než na 

 primárním trhu). Je zde velká fluktuace pracovníků a malá možnost zvýšení 

kvalifikace, což znemožňuje přechod na primární trh práce. Úroveň nezaměstnanosti 

ovlivňuje více mzdovou hladinu v sekundárním než primárním sektoru. Na 

sekundárním pracovním trhu se koncentrují zejména ženy, hodně mladí nebo naopak 

staří lidé, osoby se zdravotním znevýhodněním a příslušníci etnických minorit. 

Dalším možným hlediskem  segmentace trhu práce je podle Pahla (1984 in 

Mareš 1998) rozlišení mezi formálním a neformálním trhem práce. Formální trh 

představuje trh oficiálních pracovních příležitostí, který je kontrolovaný společenskými 

institucemi sloužícími k jeho regulaci. Oproti tomu neformální trh je mimo kontrolu 

těchto institucí. Pahl upozorňuje, že oba trhy jsou propojeny a kdo má lepší postavení 

na formálním trhu práce, tomu se otevírají lepší podmínky pro uplatnění na trhu 

neformálním. Můžeme rozlišovat také mezi interním trhem práce uvnitř jednotlivých 

podniků a externím trhem, na kterém si tyto podniky navzájem konkurují (Mareš, 

1998). 

Existují však také koncepce, které prezentují vícesegmentované pracovní trhy. 

Například Mok (1975) rozvinul segmentační model tak, že rozlišil jak uvnitř interního, 

tak uvnitř externího pracovního trhu primární a sekundární sektor, čímž definoval čtyři 
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sub-trhy práce. Osa primární – sekundární je v tomto modelu hierarchická a představuje 

rozlišení podle jistoty zaměstnání, pracovních podmínek, odměňování a odpovědnosti 

(sociální osa pracovního trhu). Osa interní – externí je horizontální a rozlišuje podle 

podstaty činností, dovedností, kvalifikace (technická osa trhu práce)  (Sirovátka, 1997). 

 

Ekonomické mechanismy pracovního trhu 

Marginalizaci na pracovním trhu lze chápat v prvé řadě jako důsledek procesu 

soutěžení a selekce ovlivněné poměrem nabídky a poptávky na pracovním trhu a  

produktivitou pracovní síly. Podle teorie hledání práce, která vychází z neoklasické 

ekonomické teorie, lze analyzovat efektivitu hledání práce jako výsledek působení 

několika mikroekonomických podmínek. A to zejména: nabídka práce a poptávka po 

práci na pracovních trzích, úroveň lidského kapitálu, úroveň pobídek k hledání 

zaměstnání - zejména poměr podpory v nezaměstnanosti ke mzdě. Tento poměr je 

klíčovou proměnnou a má vztah k další řadě proměnných jako je rodinný status, trvání 

nezaměstnanosti, lidský kapitál a také institucionální proměnné (daně z příjmu, nabídka 

dětských zařízení). Podle této teorie je významným ekonomickým faktorem 

ovlivňujícím marginalizaci na pracovním trhu především úroveň motivace k přijetí 

zaměstnání (tzv. past nezaměstnanosti vzniká při malém rozdílu mezi očekávaným 

příjmem ze zaměstnání a podporami v nezaměstnanosti nebo sociálními dávkami) 

(Sirovátka, 2007). 

 

 Individuální a sociální strukturální zdroje 

„Podle teorie lidského kapitálu ovlivňují vrozené i získané individuální 

vlastnosti lidí jako atributy “lidského kapitálu“ mezní produktivitu pracovní síly jako 

výrobního faktoru v ekonomickém sytému. Mezní produktivita pracovní síly určuje pak 

procesy selekce pracovníků na pracovním trhu.“ ( Sirovátka, 1997 :30) 

Podle tržního neoklasického modelu je pracovní síla faktor homogenní, složený 

z individuálních pracovníků, jejichž pozice na trhu práce je dána právě jejich mezní 

produktivitou v poměru k nákladům na jejich zaměstnávání. Produktivita pracovní síly 

vyplývá z kvality lidského kapitálu, tzn. z individuálních charakteristik pracovníků, 

které odrážejí jejich obecné i specifické schopnosti, dovednosti, zkušenosti i motivaci a 

tím  i celkovou připravenost k pracovnímu výkonu. Ochota investovat do této 
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připravenosti je věcí pouze individuálního rozhodnutí, které závisí na individuálním 

zhodnocení návratnosti takovéto investice.  

Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost, která je důsledkem selektivity pracovního 

trhu tak zpětně ovlivňuje selektivní procesy, protože dochází 

• Ke ztrátám lidského kapitálu (ztráta dovedností, zkušeností a pracovních 

návyků) 

• K oslabení úsilí a motivace při hledání zaměstnání 

• K negativnímu „signalizačnímu efektu“ ohledně trvání nezaměstnanosti pro 

zaměstnavatele ( Sirovátka, 1997 : 31 -32) 

Další důležitou roli v procesu marginalizace na pracovním trhu hraje sociální 

kapitál. Rodina a sociální sítě poskytují ochranu v době nezaměstnanosti (princip 

subsidiarity) a také podporu při hledání zaměstnání. Důležité jsou také jako sociální síť 

kontaktů k hledání zaměstnání a jako sociálně kontrolní mechanismus (poskytují 

normativní orientaci a kontrolu jednání). Na druhé straně disfunkční či neexistující 

rodinné sítě proces marginalizace posilují (kumulace nezaměstnanosti v rodinných 

domácnostech) (Sirovátka, 1997). 

 

6.3.2 Kulturně - behaviorální faktory 

„Kulturně – behaviorální faktory marginalizace na pracovním trhu zahrnují 

komplexní soubor podmínek, k nimž řadíme institucionální a normativní zakořeněnost 

segmentace pracovního trhu a na ni navazující konceptualizaci pracovního trhu, jež se 

utváří ve vzájemné interakci všech jeho účastníků.“ ( Sirovátka, 1997 : 36) 

Důsledkem a projevem těchto faktorů je diskriminace ze strany zaměstnavatelů, 

ale také vztahy institucí a marginalizované pracovní síly při řešení vztahů na pracovním 

trhu a strategie přijímané marginalizovanou pracovní silou. I když má segmentace 

pracovního trhu ekonomické příčiny, způsob, jak je pracovní trh segmentován ve 

vztahu k sociálním kategoriím, je určen sociálně a kulturně. Sociálně – kulturně 

definovaný koncept navíc nabízí i vysvětlení selhání určitých kategorií lidí na trhu 

práce.  

Institucionálně potvrzovaná segmentace trhu práce a sociálně vytvářené bariéry 

objektivně brání některým kategoriím pracovníků získávat pozice, které na pracovním 

trhu pokládají za žádoucí. Tento proces není založen jen na objektivních 

charakteristikách prací a pracovníků. Je založen také na konceptualizaci pracovních 
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trhů a konceptualizaci statusu jednotlivých kategorií pracovníků na něm. Na tomto 

procesu se podílejí všichni účastníci pracovního trhu v jejich vzájemných interakcích. 

(Sirovátka, 1997). 

 

6.4 Trh práce a nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je obtížné měřit, existuje ale při jejím vymezování shoda v tom, že 

jde o aproximaci aktuálního počtu osob které současně : 

• Jsou schopny práce (věkem, zdravotní situací atd.) 

• Chtějí aktuálně zaměstnání 

• Ale jsou přes tuto snahu v daný okamžik bez zaměstnání  

Tyto tři požadavky obsahuje také definice nezaměstnanosti podle Mezinárodního úřadu 

práce (ILO) v Ženevě. ( ČSÚ) 

Podle další obecné definice, kterou používá Evropské společenství, jsou za 

nezaměstnané považovány osoby: 

• Bez placeného zaměstnání 

• Registrované na úřadech práce 

• Hledající práci 

• Které jsou schopny a ochotny do práce ihned nastoupit ( Mareš, 1998). 

Pokud budeme rozlišovat nezaměstnanost podle příčin a jiných jejích charakteristik, 

můžeme rozlišit: 

• Frikční nezaměstnanost – v důsledku mobility pracovníků se na trhu práce 

v každém okamžiku vyskytují na straně nabídky práce osoby bez placeného 

zaměstnání. Mezi pracovními místy totiž dochází běžně k přesunům osob, které 

jsou různě motivovány (vstup na trh práce, změna zaměstnání atd.) 

• Strukturální nezaměstnanost – přetrvávající disproporce mezi kvalifikační 

strukturou nabídky práce a kvalifikační strukturou poptávky po ní na pracovním 

trhu. Lidé takto nezaměstnaní se vyznačují často určitým věkem, kvalifikací a 

zkušenostmi. 

• Cyklická a sezónní (pravidelná, spojená s přírodním cyklem) nezaměstnanost – 

je důsledkem nevyužití stávajících kapacit z důvodu odbytových potíží (recese). 
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• Skrytá nezaměstnanost – se týká fakticky nezaměstnaných, kteří nejsou jako 

nezaměstnaní registrováni a při dostatečné nabídce by zaměstnání přijali 

(zejména vdané ženy a mladiství). 

• Nepravá nezaměstnanost – osoby, které sice jsou nezaměstnané, ale práci 

nehledají či ji odmítají přijmout. Také osoby, které se registrují jako 

nezaměstnaní, ale pracují nelegálně v šedé ekonomice. 

• Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost – různě definována, nejčastěji 

nezaměstnanost trvající déle než jeden či dva roky ( Mareš .1998 ). 

Zatímco frikční nezaměstnanost můžeme chápat jako jeden z mechanismů 

udržování rovnováhy na trhu práce, dlouhodobá nezaměstnanost představuje sociální a 

ekonomické ztráty jak pro jedince, tak i pro společnost. Z hlediska jedinců je jednou 

z nejviditelnějších a hlavním forem jejich marginalizace a z hlediska společnosti pak 

jevem ohrožujícím její integraci (Sirovátka, 2004 ). 

 

6.4.1 Politika pracovního trhu a její nástroje 

Politika pracovního trhu řeší problém optimalizace fungování trhu jako 

ekonomického sytému a jako sociální instituce současně. Rozlišujeme pasivní a aktivní 

politiku pracovního trhu. Pasivní politika (původně spjata s kvalifikovanými 

pracovníky) zahrnuje různé formy kompenzace za ztrátu výdělku. Aktivní politika 

zahrnuje opatření, která přímo či nepřímo přispívají k zvyšování zaměstnanosti a 

vytváření nových míst a jejím cílem je podpora flexibility pracovního trhu. 

Tak jako je důležitá souvislost politiky pracovního trhu a makroekonomické 

politiky, je významná i její souvislost se sociální a veřejnou politikou. Při řešení 

problému nezaměstnanosti jde i o udržení úrovně sociální integrace a solidarity, o 

sociální kontrolu a podporu legitimity sociálního a politického systému. 

Nástroje politiky trhu práce jsou velice rozmanité, doplňují se a prolínají a jejich 

podoba je v každé zemi specifická. Zavedená klasifikace OECD uvádí následující 

kategorie nástrojů 

• Služby zaměstnanosti 

• Pracovní příprava – výcvik a rekvalifikace 

• Opatření pro mládež 

• Podporovaná zaměstnanost 

• Opatření pro zdravotně postižené 
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• Kompenzace příjmu v nezaměstnanosti 

• Předčasné důchody v důsledku nedostatku pracovních míst (Sirovátka, 1995 : 

77 -80). 

 

6.4.3  Situace na trhu práce v České republice v kontextu EU 

V druhé polovině devadesátých let, v období let 1996 – 1999, došlo v České 

republice v důsledku ekonomického poklesu k růstu míry nezaměstnanosti. V období 

1995 – 2001 se míra dlouhodobé nezaměstnanosti dokonce ztrojnásobila a podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných na celkové nezaměstnanosti vzrostl z necelé třetiny na 

více než polovinu (podobná situace  proběhla v řadě dalších nových členských zemí 

EU, např. na Slovensku v roce 2002 postihla dlouhodobá nezaměstnanosti dvě třetiny 

uchazečů o zaměstnání).  Nastaly také změny ve struktuře zaměstnanosti. Nejvíce byla 

postižená tradiční odvětví – zemědělství, zpracovatelský průmysl, stavebnictví atd. 

V roce 2000 došlo k mírnému hospodářskému oživení a nezaměstnanost klesla. 

Nejvýznamnější změnou ve struktuře zaměstnanosti však byla změna kvalifikační 

struktury  pracovní síly. Během tří let odešlo z pracovního trhu skoro 30% z původního 

počtu nekvalifikovaných pracovníků a 10 -20%  vyučených. Rostl počet pracovníků se 

středním odborným vzděláním s maturitou a vysokoškoláků (Sirovátka, 2004). 

Ve srovnání s novými členskými zeměmi Evropské unie je míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti v České republice relativně nízká a podíl dlouhodobě nezaměstnaných 

na celkové zaměstnanosti průměrný. Avšak ve srovnání se zeměmi původní EU 15 jsou 

míra dlouhodobé nezaměstnanosti i podíl dlouhodobě nezaměstnaných relativně vysoké 

(oproti skandinávským zemím, Velké Británii, Rakousku je podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných až dvojnásobný). Což vypovídá o nižší dynamice na trhu práce a také 

o vyšším podílu strukturální nezaměstnanosti na českém pracovním trhu. Obecně jsou 

dlouhodobou nezaměstnaností postiženy více ženy (i v ČR), opačně je toto riziko  

rozloženo v Estonsku, Irsku, Litvě, Maďarsku, Finsku a Velké Británii – zde jsou ženy 

postiženy dlouhodobou nezaměstnaností méně často než muži. (Sirovátka, Kofroň, 

Rákoczyová, 2005) 

Sociální inkluze prostřednictvím pracovního trhu není otázkou pouze pracovní 

participace jednotlivce, ale také závisí na celkové míře kontaktu se světem práce. Tento 

kontakt mohou zprostředkovávat další členové domácnosti, tam kde žádný další člen 

domácnosti na trhu práce neparticipuje, může zcela chybět. Domácnosti, které nemají 
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vazby na pracovní trh, jsou důsledkem různé situace, ve které se osoby v ekonomicky 

aktivním věku mohou nacházet. Jsou to domácnosti, kde jsou z pracovního trhu 

vyloučeni i další členové a domácnosti, ve kterých další osoby v produktivním věku 

nejsou (partner důchodce, samoživitelé atd.) Tento podíl osob žijících v domácnostech 

bez pracovního příjmu je vysoký zejména v Belgii, Velké Británii a Maďarsku, nízký 

naopak v Portugalsku, Kypru, Slovinsku a Lucembursku. Česká republika patří v tomto 

ohledu k zemím s podprůměrným podílem těchto domácností. Přesto je tento problém 

pro českou společnost relevantní a závažný z hlediska rizika sociálního vyloučení. ( 

Sirovátka, Kofroň, Rákoczyová, 2005) 

 

6.5  Právní vymezení diskriminačního jednání4 na trhu práce 

„Požadavek rovnosti a zákaz jakéhokoli druhu diskriminace je jedním ze 

základních demokratických požadavků, na němž stojí existence právního státu. V době 

globální společnosti s rozvinutým trhem zboží, výrobků a služeb, kdy sílící tlak na 

ekonomické fungování tržních mechanismů vytváří řadu zdánlivě ospravedlnitelných 

forem vyčleňování a odlišného zacházení s různými kategoriemi osob, je požadavek na 

zákaz jakékoli formy nezákonného zhoršení postavení určité skupiny obyvatel vnímán o 

to citlivěji.“ ( ICOS : 5). 

 

6.5.1 Česká republika  

Zákaz diskriminace a povinnost zajišťovat rovné zacházení na trhu práce je ve 

vnitrostátních dokumentech zakotvena především v těchto: 

  

 

 

 
                                                 
4 Diskriminace – původně  latinský  termín lze  přeložit  jako  rozlišování,  rozdílný  nebo  jiný  přístup k 
 jedné osobě nebo skupině než k  jiné osobě  nebo skupině či celku. „Jak vyjádřil  
Ústavní soud ČR v mnoha svých rozhodnutích, zákaz diskriminace představuje zakotvení principu 
rovnosti všech lidí v pozitivním právu. Kategorie rovnosti náleží k těm základním lidským právům, jež 
svou povahou jsou sociálními hodnotami konstituujícími hodnotový řád společnosti.“ ( ICOS, 2006 :6). 
Diskriminace může být přímá (rozlišování na základě určitého právem zakázaného kritéria) či nepřímá 
(kdy určité opatření atd. je na první pohled neutrální, ale ve svém důsledku vede k nerovnému postavení) 
(ICOS, 2006). 
 
 



 42  

Listina základních práv a svobod5 

Článek 3, odstavec 1 Listiny základních práv a svobod stanovuje, že základní 

práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 

náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

Diskriminační důvody jsou v Listině vyjmenovány pouze demonstrativně, nejsou 

konečné a lze je výkladem rozšiřovat. Takže zákaz diskriminace se vztahuje i na 

zdravotní postižení, sexuální orientaci atd. 

Článek 26 této Listiny zakotvuje právo na práci spolu s právem na svobodnou 

volbu povolání a přípravu k němu a také právo podnikat, jako základní lidská práva. 

Článek 28 podrobněji stanovuje, že zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za 

práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Následující 29 článek Listiny zaručuje 

zvýšenou ochranu zdraví při práci a zvláštní pracovní podmínky ženám, mladistvím a 

osobám se zdravotním postižením. Posledním dvěma jmenovaným skupinám je také 

garantováno právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě 

k povolaní. Další úpravy jsou delegovány na následující zákonné právní předpisy ( 

Hubálek, Štěpánková, Zamboj, 2008). 

 

Zákon o zaměstnanosti 

V zákonech, které regulují pracovněprávní vztahy, je třeba rozlišovat ochranu 

před diskriminací v oblasti přístupu k zaměstnání, tedy před zahájením pracovního 

procesu a v samotném zaměstnání (po uzavření pracovní smlouvy). 

Přístup k zaměstnání a nediskriminaci na pracovním trhu upravuje v českém 

právním řádu   zákon o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sb., konkrétně v § 4 – Rovné 

zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání. V tomto 

paragrafu, odstavci 2 je uvedeno „ Při uplatnění práva na zaměstnání je zakázána 

přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo 

etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, 

zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu 

nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti 

v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo 

                                                 
5 Usnesením č.2/1993 Sb., předsednictva České národní rady byla Listina základních práv a svobod 
vyhlášena jako součást ústavního pořádku ČR. 
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organizacích zaměstnavatelů, diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se 

považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Za diskriminaci se považuje i jednání 

zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího 

k diskriminaci.“ (Tento výčet je na rozdíl od Listiny základních práv a svobod 

taxativní, nelze jej tedy dále rozšiřovat). 

Následující třetí odstavec definuje, co za diskriminaci považováno není. 

V pátém je definována přímá diskriminace „Přímou diskriminací se rozumí jednání, 

kdy je, bylo nebo by bylo na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních 

důvodů s fyzickou osobou zacházeno méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo 

by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci.“ Nepřímá diskriminace je 

popsána v odstavci šestém „5epřímou diskriminací se rozumí jednání, kdy zdánlivě 

neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou 

osobu vůči jiné na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů, 

nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního stavu je i odmítnutí nebo opomenutí 

přijmout opatření, která jsou v konkrétním případě nezbytná, aby fyzická  osoba se 

zdravotním postižením měla přístup k zaměstnání. Za nepřímou diskriminaci se 

nepovažuje, pokud zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup jsou 

objektivně odůvodněny cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a 

nezbytné, nebo pokud u osob se zdravotním postižením je právnická nebo fyzická osoba 

povinna učinit vhodná opatření k odstranění nevýhod vyplývajících z takového 

rozhodnutí, rozlišování nebo postupu.“ 

Desátý odstavec § 4 uvádí „Dojde-li při uplatňování práva na zaměstnání 

k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, 

má fyzická osoba právo se domáhat, aby  a) bylo upuštěno od tohoto porušování, b) 

byly odstraněny následky tohoto porušování a c) jí bylo dáno přiměřené 

zadostiučinění.“ 

Paragraf dvanáct tohoto zákona zakazuje v prvním odstavci činit nabídky 

zaměstnání, které mají diskriminační charakter, v druhém zakazuje zaměstnavateli 

vyžadování informací týkajících se národnosti, politických postojů atd. (Zákon č. 

435/2004 Sb.) 
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 Zákoník práce 6 

Ochranu před diskriminací a rovné zacházení během trvání pracovního poměru 

upravuje zákoník práce,  Zákon č. 262/2006 Sb. Zákaz diskriminace v oblasti 

pracovněprávních vztahů se vztahuje na pracovní podmínky zaměstnanců, jejich 

odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění  - paragraf 110 odst.1 – za 

stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u 

zaměstnavatele stejná mzda, plat či odměna z dohody. Dále na odbornou přípravu a 

příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. V paragrafu 14 

zákoníku je stanoveno, že zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem 

postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv 

vyplývajících z pracovněprávních vztahů. 

Avšak konkrétní ustanovení o diskriminaci, možnostech obrany proti 

diskriminačnímu jednaní a výklad pojmů v této oblasti zákoník již neobsahuje a 

odkazuje na neexistující antidiskriminační zákon (viz. Hlava IV Rovné zacházení, 

zákaz diskriminace a důsledky porušení práv a povinností vyplývajících 

z pracovněprávních vztahů, paragraf 16, odst.2, 3, dále paragraf 17) (Zákon č. 262/2006 

Sb.). 

  

Atidiskriminační zákon 

Antidiskriminační zákon má zapracovat veškerou evropskou legislativu ohledně 

antidiskriminace, má zakotvit zásadu rovných příležitostí a zákaz diskriminace nejen 

v oblasti pracovněprávních vztahů, ale i v oblasti přístupu ke službám a zboží a jejich 

poskytování. Jeho absence v českém právním řádu je problém  (i z důvodu porušení 

povinností členského státu EU, ČR je jedinou zemí unie, která zákon nemá). První 

návrh tohoto zákona byl ve znění pozměňovacích návrhů schválen Poslaneckou 

sněmovnou 7.12.2005, ale zamítnut Senátem v lednu následujícího roku. 

K přehlasování Senátu Poslaneckou sněmovou poté už nedošlo. Druhý, kompromisní 

návrh antidiskriminačního zákona, byl s několika pozměňovacími návrhy přijat 

Poslaneckou sněmovnou i Senátem. Prezident republiky však zákon v květnu 2008 

vetoval s tím, že je zbytečný, kontraproduktivní a nekvalitní. Zákon byl tedy vrácen 

Poslanecké sněmovně, která musí prezidentské veto přehlasovat nadpoloviční většinou 

                                                 
6 Zákaz diskriminace a povinnost zajišťovat rovné zacházení jsou zakotveny také v zákoně 361/2003 Sb. 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, dále v zákoně o vojácích z povolání  č. 211/1999 
Sb. a služebním zákoně č. 218/2002 Sb. 
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poslanců.  Což je vzhledem k současné politické situaci nemožné, takže hlasování o 

něm se neustále odsouvá. V této situaci hrozí České republice žaloba před Evropským 

soudním dvorem a také pokuta od Evropské komise (Advokátní komora). V české 

právní úpravě diskriminačního jednání na trhu práce je tedy  výrazná absence 

antidisktiminačního zákona, jehož potřeba je zřejmá. 

 

6.5.2 Evropská unie 
Ochrana před diskriminací na mezinárodní úrovni je upravena úmluvami OSN i 

Rady Evropy, jimiž je vázána i Česká republika. Jde především o Všeobecnou deklaraci 

lidských práv7, Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace8, Úmluvu o 

odstranění všech forem diskriminace žen9, Úmluvu Mezinárodní organizace práce o 

diskriminaci v zaměstnání a povolání10 a další. 

V právu Evropského společenství můžeme nalézt podrobnou právní úpravu 

ochrany před diskriminací. Zákaz diskriminace je obsažen v čl. 14 Evropské úmluvy: 

„Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace 

založené na jakémkoliv důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, 

politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost 

k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení“ (ICOS, 2006). 

Důraz na rovné postavení subjektů se objevuje v celém právním systému, 

v právu veřejném i soukromém. Tak jako do ostatních právních odvětví, se i do 

pracovního práva promítají předpisy práva evropského. Ke sbližování českého práva 

s právem evropským docházelo ještě před vstupem ČR do EU. V roce 1997 se začala 

připravovat novela zákona o zaměstnanosti, která reflektovala zákaz diskriminace. Poté 

došlo i k novelizaci zákoníku práce zákonem číslo 155/2000Sb., v které bylo 

zapracováno několik antidiskriminačních evropských směrnic. Stav české legislativy 

garantující ochranu rovnosti lze (až na absenci antidiskriminačního zákona) označit za 

dostačující, ale nedostatkem bývá její nejasná aplikace a to zejména ze strany soudců 

prvního stupně.   

V primárním právu Evropské unie byla nejdříve pouze úprava zásady rovného 

odměňování mužů a žen a za práci stejné hodnoty (článek 119/141/Smlouvy o založení 

                                                 
7 Dostupná z http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf 
8 Dostupná z http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004112305 
9 Dostupná z http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-
diskriminace-zen.pdf 
10 Dostupná z http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004011905 
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Evropských společenství. Zásadnější změnu přinesla Amsterodamská smlouva, díky 

které je umožněno přijímání antidiskriminačních opatření. Tato pravomoc Rady 

znamená přihlášení se k principu nediskriminace na všech polích společenského života, 

tedy i pracovněprávních vztazích. Dalším krokem bylo přijetí Charty základních práv 

EU roku 2000 v Nice (kapitola tři  Rovnost) 

Jedním z nástrojů práva sekundárního, které je přijímáno na základě práva 

primárního, jsou směrnice. Těch, které se věnují diskriminaci na trhu práce, je několik. 
11 V těchto předpisech jsou obsaženy definice přímé a nepřímé diskriminace, legitimní 

výjimky ze zákazu diskriminace. Kromě těchto základních směrnic existují i další 

dokumenty přispívající k prosazení principu rovného zacházení. 

Tak jako u Evropského soudního dvora (ESD), tak i u českých soudů většina 

rozhodnutí končí verdiktem, kterým je zamítnut návrh dotčeného subjektu. Hlavním 

důvodem neúspěšných žalob je především nízké právní podvědomí široké veřejnosti 

(subjektivně je vnímáno jako diskriminace něco, co jí není). Faktem je, že velké 

množství kauz se do stadia soudního projednávání vůbec nedostane (mimosoudní 

vyrovnání). Kasuistiku tvoří u EDS i u českých soudů zejména rovnost mužů a žen 

v přístupu k zaměstnání, odměně za práci, ukončení pracovního poměru žalobce jako 

zaměstnance, který v tom spatřuje diskriminaci a diskriminace při nepřijetí na pracovní 

místo. Vyskytuje se problém nejasnosti příslušnosti soudů ve sporech o diskriminaci ve 

věcech pracovních – např. ochrana osobnosti podle občanského zákoníku. Soudní 

proces je také finančně náročný (náhrada nákladů soudního řízení, advokát, předběžné 

opatření atd.) (ICOS, 2006). 

 

 

                                                 
11 Směrnice Rady č.75/117/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se provedení 
zásady stejné odměny pro muže a ženy.  
Směrnice  Rady 76/207EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup 
k zaměstnání, odborné přípravě a postupu v zaměstnání, a pracovní podmínky.  
Směrnice Rady č.2000/43/ES, kterou se provádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na 
jejich rasu nebo etnický původ. 
Směrnice Rady č. 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a 
povolání. 
Směrnice č. 2006/54/ES, o zavedení  zásady rovného zacházení pro muže ženy v oblasti zaměstnání a 
povolání, která od 15.8.2009 ruší účinnost prvních dvou uvedených.(ICOS) 
 



 47  

7. Politika EU v oblasti boje proti sociálnímu vyloučení 

na trhu práce  

                                                                                                                                                        

Do devadesátých let minulého století ovládal diskurz programových dokumentů 

Evropské unie vztahujících se k sociální politice koncept chudoby. Poté byla pozornost 

přesunuta ke konceptům, jako jsou sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze. 

Tato změna znamená přenesení důrazu z kolektivit na jedince a také určité zjemnění 

kritérií toho, co společnost považuje ve vztahu k postavení a životní situaci svých členů 

a jejich životních šancí, za nepřípustné či nežádoucí (Mareš, 2008). 

Postup členských zemí v boji proti sociální exkluzi spočívá na principu otevřené 

metody koordinace, jejímiž základními prvky jsou společně definované cíle pro 

Evropskou unii jako celek, formulace akčních plánů na národních úrovních jako 

specifických nástrojů dosažení těchto cílů a pravidelné monitorování výsledků. 

V kontextu otevřené metody koordinace hraje podstatnou roli měřitelnost výsledků 

dosažených prostřednictvím implementace jednotlivých národních akčních plánů a 

jejich vzájemná srovnatelnost mezi zeměmi. Za tímto účelem byla vypracována 

Výborem pro sociální ochranu  sada 18 indikátorů chudoby a sociální exkluze, které 

byly přijaty Evropskou komisí na summitu v Laekenu v roce 2001. Jsou zaměřeny 

především na relativní chudobu, příjmové nerovnosti, participaci na trhu práce (na trh 

práce mají přímou vazbu tři indikátory) a okrajově na oblast zdraví a vzdělávání. 

(Rákoczyová, 2005:24) 

 

7.1 Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního 

začleňování 

V roce 2008 předložila Česká republika Evropské komisi Národní zprávu o 

strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování 2008 - 2010. Zpráva navazuje na 

strategické dokumenty v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování z let 2004 – 

2008, zejména na Národní zprávu o strategiích sociální ochrany a sociálního 

začleňování na léta 2006 - 2008. Národní zpráva popisuje problémy, se kterými se 

České republika potýká v oblasti podpory sociální soudržnosti, boje s chudobou a 

sociálním vyloučením, modernizace důchodového sytému a sytému zdravotní a 
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dlouhodobé péče. Byla vypracována na základě Metodického pokynu k přípravě 

Národních zpráv, na kterém se neformálně dohodly členské státy Evropské unie v rámci 

Výboru pro sociální ochranu a vychází se Společných cílů sladěného procesu 

koordinace politik v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování navržených ve 

Sdělení Evropské komise „Pracujeme společně, pracujeme lépe: nový rámec pro 

otevřenou koordinaci politiky sociální ochrany a začlenění v Evropské unii.“ 

schválených v březnu 2006 v Bruselu. V rámci Národní zprávy jsou předkládány tři 

strategické dokumenty: 

• Národní akční plán sociálního začleňování 

• Národní strategie pro důchody 

• Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče. 

Předchází jim Společný přehled a shrnující sdělení, kde je charakterizována 

hospodářská a sociální situace v ČR, do které je zasazen celkový strategický přístup a 

propojuje tyto tři strategie v jeden celek. Provázání s politikou zaměstnanosti a 

hospodářskou politikou státu je důležitou podmínkou úspěchu strategie sociální 

ochrany a sociálního začleňování. Národní zpráva je v souladu s opatřeními 

realizovanými v rámci reformy veřejných financí a vychází z programového prohlášení 

vlády na funkční období 2006 - 2010. V oblasti podpory ekonomického růstu a 

zaměstnanosti se doplňuje s Národním programem reforem na léta 2008 - 2010, který je 

základním nástrojem revidované Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Zpráva 

byla zpracována v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí a schválena vládou ČR 

v září 2008 ( MPSV, 2008). 

 

8.1.1 Národní akční plány     
Členské země Evropské unie se už na zasedáních Evropské rady v Lisabonu 

v březnu 2000 zavázaly podporovat trvale udržitelný ekonomický rozvoj a 

zaměstnanost s cílem snížit nebezpečí chudoby a sociálního vyloučení a posílit sociální 

soudržnost Evropské unie. Strategický cíl Evropské unie, který byl stanoven 

v Lisabonu, zní následovně „stát se co nejvíce konkurenceschopnou a dynamickou 

ekonomikou světa založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného rozvoje a 

nabízející stále více a lepší pracovní příležitosti a větší sociální soudržnost“. 

(Kotýnková, Laňka, 2002:4) 

Na zasedání Evropské rady v Nice byl přijat Evropský sociální program 

(European Social Agenda), jehož součástí je boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 
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Dále byly na tomto zasedání stanoveny společné cíle v boji proti chudobě a sociálnímu 

vyloučení a bylo rozhodnuto, že na jejich základě budou členské země sestavovat své 

Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (NAPs/incl). První  

NAPs/incl sestavily členské země v období ledna až května roku 2001 za spolupráce 

s Výborem pro sociální ochranu (poradní orgán Evropské komise) a tyto plány byly 

dvouleté.  

Po dohodě o společném postupu při snižování chudoby a sociálního vyloučení byly 

v Nice (2000) přijaty čtyři společné cíle: 

• usnadnit účast v zaměstnání a přístup ke zdrojům, právům, zboží a službám 

všem lidem,  

• prevence rizika sociálního vyloučení,  

• pomoc nejvíce ohroženým skupinám obyvatelstva a   

• mobilizace všech stran účastnících se boje proti chudobě a sociálnímu 

vyloučení. (Kotýnková, Laňka, 2002:8) 

Pro dosažení těchto cílů byla přijata metoda koordinace (new open Metod of 

coordination). Ohledně prvního cíle, který se zabývá trhem práce, existují následující 

opatření  - opatření na podporu přístupu ke stabilnímu a kvalitnímu zaměstnání pro 

všechny, kteří jsou schopni pracovat a to prostřednictvím jednak zvýšeného úsilí při 

začleňování ohrožených skupin obyvatelstva do společnosti vytvářením cest směrem 

k zaměstnanosti a tvorbou vzdělávacích a kvalifikačních programů, tak také 

vypracováním souboru opatření pro sladění rodičovství a zaměstnání včetně řešení 

problému péče o děti a závislé osoby a využitím sociální ekonomiky k vyšší 

zaměstnanosti a integraci lidí do společnosti. Další skupinou jsou opatření zaměřená na 

prevenci proti vyloučení lidí z trhu práce zvyšováním zaměstnatelnosti lidí 

prostřednictvím nástrojů pro řízení lidských zdrojů, organizace práce a celoživotního 

vzdělávání. Dále opatření garantující každému zdroje nezbytné k lidsky důstojnému 

životu (minimální příjem), ale zároveň podporující motivaci ke vstupu do zaměstnání 

tím, že zaměstnání vyústí ve zvýšení příjmů. V minulosti byla přijata například 

takováto opatření vedoucí ke zvýšení otevřenosti a pružnosti trhů práce orientovaná ve 

prospěch vyloučených osob: 

• Zavedení sociálních klauzulí do kolektivních smluv, na základě kterých jsou 

zaměstnávány osoby se změněnou pracovní schopností (Dánsko) nebo 
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stanovení povinných kvót pro zaměstnávání ohrožených skupin (Německo, 

Rakousko). 

• Snížení nemzdových nákladů práce pro zaměstnavatele, kteří zaměstnají nízko 

kvalifikované nebo některé další kategorie nezaměstnaných (Dánsko, 

Lucembursko, Švédsko, Řecko). 

• Podpora vzdělávání a školení zaměstnavatelů zaměřená proti předsudkům a 

diskriminaci lidí z určitých skupin a pravidelné monitorování procedur přijímání 

a propouštění zaměstnanců včetně monitorování účinnosti zavedených opatření. 

• Zavedení sociálních klauzulí do veřejných zakázek, na základě kterých jsou 

zaměstnány při realizaci těchto zakázek také dlouhodobě nezaměstnané osoby 

atd. a přijetí opatření směřujících k rovnosti mezi osobami z různých etnik 

(Dánsko). 

• Zvýšení chráněných pracovních příležitostí, pracovních příležitostí tzv. 

„blízkých trhů“ (near market: pracovní příležitosti, které vedou nezaměstnané 

z nezaměstnanosti k zaměstnanosti) a rehabilitačních pracovních příležitostí 

především pro ohrožené skupiny obyvatelstva (Dánsko, Finsko) 

• Podpora podnikání těch, kteří patří k znevýhodnění skupinám, poskytování 

intenzivní podpory pro rozvoj ekonomických aktivit v znevýhodněných 

oblastech.  

• Zvýšení investic a rozvoj opatření na podporu zaměstnanosti v znevýhodněných 

oblastech (unemplyment blackspots – černé oblasti nezaměstnanosti) 

(Kotýková, Laňka 2002:36). 

 

 

�árodní akční plán sociálního začleňování – Česká republika 

Třetí Národní akční plán sociálního začleňování 2008 -2010 (NAPSI) je 

součástí Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování. 

Stanovuje cíle v boji s chudobou a sociálním vyloučením na léta 2008 - 2010 (včetně) 

na základě Společných cílů, které členské státy přijaly  na jarním zasedání Evropské 

rady v roce 2006.  

Na zpracování NAPSI se podílela všechna zainteresovaná ministerstva, poradní 

orgány vlády, Český statistický úřad, sociální partneři, Asociace krajů ČR, Svaz měst a 

obcí ČR, veřejný ochránce práv, zástupci nestátních neziskových organizací a 



 51  

odborníci. Tyto organizace jsou také členy mezirezortní Komise pro sociální 

začleňování, která byla zřízena pro přípravu Společného memoranda a sociálním 

začleňování a Národního akčního plánu ( MPSV, 2008). 

Prvním prioritním cílem plánu je „Prostřednictvím sociální pomoci a služeb 

posílit integraci osob ohrožených sociálním vyloučením, odstranit bariéry vstupu a 

udržení těchto osob na trhu práce.“ (Národní zpráva:20). K úspěšnému dosažení tohoto 

cíle je nutné zejména posilovat sociální dovednosti osob sociálně vyloučených nebo 

sociálním vyloučením ohrožených při hledání zaměstnání a jeho následného udržení 

s cílem zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost těchto osob na trhu práce. Snižovat počet 

lokalit, ve kterých žijí sociálně vyloučení lidé, předcházet sociálně negativním jevům, 

které se v těchto lokalitách vyskytují a to hlavně podporou terénní a komunitní práce a 

mentorských programů. Podporovat začleňování cizinců do společnosti prostřednictvím 

podpory jejich ekonomické soběstačnosti, dále podporovat dovednosti požadované 

trhem práce. V rámci tohoto cíle jsou cílovými skupinami zejména dlouhodobě 

nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby pocházející z odlišného 

sociokulturního prostředí, cizinci, osoby bez přístřeší. Jako opatření k realizaci těchto 

cílů plán uvádí – podporování poskytování sociálních služeb a realizaci dalších činností 

a aktivit umožňujících prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc cílovým 

skupinám (sociálně preventivní programy, programy motivace k aktivizaci na trhu 

práce, pracovní rehabilitace). Také podporování takových služeb, které pomohou lidem 

odstranit bariéry v jejich přístupu ke vzdělání a zaměstnání, specifická podpora 

opatřením, která vedou ke zvyšování zaměstnatelnosti, podpora terénních sociálních 

prací.  Ve 12 vybraných obcích bude Agenturou pro sociální začleňování v romských 

lokalitách realizován program komplexního řešení situace ve vyloučených lokalitách, 

budou podporovány inovativní nástroje pro začlenění této cílové skupiny na trh práce 

prostřednictvím sociální ekonomiky. Podpora integrace cizinců v ČR bude na národní 

úrovni uskutečňována v rámci Koncepce integrace cizinců, důležitým předpokladem je 

také zapojení regionální a lokální úrovně do realizace integrace cizinců. Budou 

prováděna opatření k podpoře zjednodušení administrativní náročnosti související 

s uplatněním cizinců na českém trhu práce a aktivity ke zvyšování informovanosti 

cizinců a jejich právního povědomí. Rozvíjena bude komunikace mezi cizinci a orgány 

státní správy a místní samosprávy. V rámci Národního programu přípravy na stárnutí 

2008 - 2012 bude podporováno celoživotní vzdělávání, bude také realizován projekt 

Podpora individuálního dalšího vzdělávání. Opatření ohledně sociálního vyloučení 
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v rámci prvního prioritního cíle budou podporována především ze strukturálních fondů 

EU, Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost), na účelové dotace budou prostředky vyčleněny také ze státního 

rozpočtu, v kapitolách příslušných resortů. Jednotlivé programové dokumenty 

strukturálních fondů také stanovují indikátory a mechanismy sledování. Monitorování 

bude prováděno prostřednictvím kontrolních návštěv řešitelů projektů a prostřednictvím 

závěrečných zpráv projektů. V rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost bude 

podpořeno vytvoření systémových nástrojů pro monitorování a hodnocení efektivnosti 

využívaných jednotlivých nástrojů v oblasti sociálního začleňování. 

Zbývající dva prioritní cíle znějí: „Rozvíjet metody a aplikaci sociální práce a 

příbuzných profesí tak, aby byly podporovány rodiny se specifickými potřebami a 

přijímat cílená opatření, která přispějí k tomu, aby členové těchto rodin měli rovný 

přístup ke vzdělávání, uplatnění na trhu práce a ve společnosti a nestávali se tak 

sociálně vyloučenými.“ A „Podporovat koncepční a rozhodovací procesy na všech 

úrovních veřejné správy tak, aby se opíraly o objektivní poznání problému chudoby a 

sociálního vyloučení, podporovat komunikaci a partnerství  všech aktérů  politiky 

sociálního začleňování se zaměřením na komplexní řešení problémů.“ ( Národní 

zpráva: 24 - 26 ) 

Velmi důležité je přenesení akčního plánu na nižší či regionální úroveň, protože 

na lokální úrovni jsou chudoba a sociální vyloučení nejlépe postižitelné. MPSV proto 

vstoupilo do mezinárodního projektu Vytvoření metodiky pro tvorbu regionálních a 

lokálních akčních plánů. Do projektu se v ČR zapojila města Vsetín, Havlíčkův Brod, 

Karviná, Olomoucký kraj, Svaz měst a obcí ČR a Rada pro záležitosti romské 

komunity. V roce 2007 ministerstvo vstoupilo do navazujícího projektu Regionální a 

lokální plány sociálního začleňování. Důležité je také rozšiřovat povědomí o 

problematice sociálního vyloučení, což se dělo například prostřednictvím dvou na sebe 

navazujících projektů STOP sociálnímu vyloučení. Plán se věnuje také konceptu 

mainstreamingu sociálního začleňování, který není v ČR plně aplikován. Pro zvýšení 

porozumění tomuto konceptu a jeho využití v politické praxi se ČR zapojila do 

mezinárodního projektu Mainstreaming sociálního začleňování, jehož výstupem byla 

kniha Lepší politiky, lepší výsledky – prosazování mainstreamingu sociálního 

začleňování, která byla přeložena do češtiny a uveřejněna na internetových stránkách 

MPSV. V rámci projektu byl také vytvořen dotazník, který byl testován a podle 

výsledků je uplatnění mainstreamingu sociálního začleňování v politikách mimo 
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tradičně sociální oblast v ČR relativně nízké. Nejvíce jsou snahy o prosazování 

mainstreamingu patrné na centrální úrovni (Národní zpráva, 2008). 

 

7.2 Evropský sociální fond 

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie a 

je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. 

Jeho hlavní cíle týkající se trhu práce jsou: 

• Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce. 

• Rovné příležitosti pro všechny při vstupu na trh práce. 

• Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných skupin při vstupu na trh 

práce. 

• Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce. 

• Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce. 

Finanční prostředky z ESF pro ČR na programovací období 2007 - 2013 činí 3,8 

mld.EUR.  Základními programy ESF v ČR jsou Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost (OP LZZ), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Adaptabilita. 

Odpovědným orgánem je MPSV ( esfcr).   

 

7.3 Evropský hospodářský a sociální výbor  

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradním orgánem Evropské 

unie. Byl založen roku 1957 a jeho posláním je poskytovat odborné poradenství 

institucím EU (Evropské komisi, Radě EU, Evropskému parlamentu). To činí 

prostřednictvím stanovisek k návrhům EU a také připravuje stanoviska z vlastní 

iniciativy k tématům, která považuje za závažná. Výbor je rozdělen do tří skupin – 

Zaměstnavatelé, Zaměstnanci a Různé zájmy. (eesc). Složení EHSV ukazuje 

následující obrázek. 
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Obrázek č.1:  Složení Evropského hospodářského a sociálního výboru  

 

Zdroj: http://eesc.europa.eu// 

 
V roce 2007 vypracoval z EHSV  (sekce Zaměstnanost) stanovisko z vlastní iniciativy 

ve věci Pracovní příležitosti  pro prioritní skupiny (Lisabonská strategie). Ve 

stanovisku EHSV zaměřilo svou analýzu  vývoje evropského trhu práce i svá politická 

doporučení také na sociálně vyloučené  skupiny, které mají ztížený přístup na trh práce. 

EHSV navrhl pro tyto skupiny balíček preventivních a aktivních opatření pro začlenění, 

kterým by členské státy měly ve svých politikách trhu práce a zaměstnanosti věnovat 

zvýšenou pozornost (EHSV, 2007).  
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8. Faktory sociálního vyloučení na trhu práce 

8.1 Pohlaví 

 
Rovnost žen a mužů patří mezi základní práva a představuje společnou hodnotu 

Evropské unie a nezbytnou podmínku pro splnění cílů EU v oblasti zaměstnanosti a 

sociální soudržnosti. V Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů (2006-

2010)12 zdůraznila Evropská komise nutnost dosáhnout stejné ekonomické nezávislosti 

pro ženy a muže. 

 

8.1.1 Faktory nerovného postavení žen na trhu práce 

Výdělky žen nepřispívají jen k jejich ekonomické nezávislosti a k větším 

ekonomickým možnostem rodiny, ale také zvyšují ekonomický výnos v sektorech, 

ve kterých jsou ve větší míře zaměstnány a zlepšují fiskální situaci státu (potřeba plátců 

daní a sociálního pojištění atd.). Potřeba účasti žen na trhu práce je tedy obecně 

přijímanou a veřejnými politikami podporovanou společenskou normou – jeden 

z hlavních cílů Lisabonské strategie zvyšující konkurenceschopnost zemí EU a zajištění 

modernizace sociálních systémů (součást strategie rozšíření ekonomicky aktivní 

populace). 

„Ekonomické a sociální nerovnosti vedou k tomu, že ženy a muži nejenže pracují 

na srovnatelných pracovních místech za různých podmínek a za nesrovnatelného 

ohodnocení, ale zároveň mají různé příležitosti přístupu ke vzdělávání, pracovnímu 

výcviku, k zaměstnání a k perspektivám na kariérní růst.“ (Kulhavý, Sirovátka, 

2006:8). 

Obecné pojetí principu rovnosti má dvě základní formy. Formální pojetí 

rovnosti vytváří podmínky, které vyjadřují svobodnou vůli o volbě vlastní budoucnosti 

bez ohledu na to, jak to pak v realitě vypadá. V tomto smyslu můžeme rovné příležitosti 

chápat spíše jako rovné šance. Oproti tomu substantivní rovnost nesleduje pouze 

formálně rovné příležitosti, ale i to, jak s nimi společnost nakládá (spravedlivá 

distribuce výsledků). Ospravedlňuje intervence do konkrétního pracovního místa, 

                                                 
12 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st13/st13947.en07.pdf 
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přijímá optiku náhledu skrze skupinu, ne jednotlivce, jak to dělá formální pojetí 

rovnosti. Akceptuje tedy faktické nerovnosti ve společnosti jako východisko intervence 

veřejných politik. 

Přesto tedy, že z formálního hlediska jsou si ženy a muži rovni, konkrétní 

institucionální podmínky působí na pozici žen na trhu práce negativně a upevňují 

historicky formované vzorce nerovností. 

Sirovátka za zdroje nerovné pozice mužů a žen na trhu práce považuje tři hlavní okruhy 

faktorů:  

1. Objektivní rovina – tlak sociálně definované role v rodině. Tzn. nerovnou dělbu 

práce mezi partnery v rodině, v domácnosti. Ženy přebírají v rodině většinu 

péče o děti a domácnost bez ohledu na to, zda jsou zaměstnány či nikoliv. 

Z tohoto důvodu potřebují ohledy od zaměstnavatelů, kteří tuto skutečnost 

berou na zřetel. Rodiče často zjišťují, že je obtížné vyrovnávat požadavky trhu 

práce a povinnosti v zaměstnání na jedné straně a povinnosti v rodině na straně 

druhé. Spolu s dalšími faktory jako jsou nedostatek vhodných a dostupných 

zaměstnání, nedostupnost služeb péče o děti - to vede k odkladu početí dětí do 

vyššího věku, menšímu počtu potomků, či životu bez dětí. Alternativou je, že 

rodič – obvykle žena, dočasně nebo dokonce natrvalo opouští pracovní trh. 

2. Objektivní rovina – předsudky aktérů. Zaměstnavatelé se často zaměstnávání 

žen brání, protože pod vlivem sociálně definovaného vzorce rolí v rodině 

přijímají předsudek o předurčenosti žen starat se o zaopatření rodiny a 

domácnosti. Předjímají tedy nižší míru flexibility žen. Kvůli genderovému 

stereotypu jsou ženy považovány za méně výkonné a vhodné pro specifická 

zaměstnání, v krajních případech jsou vytlačovány mimo trh práce jako 

ekonomicky méně produktivní. Také tvůrci veřejných politik zohledňují ve 

svých opatřeních obecně platné kulturní modely dělby práce v rodině i účasti na 

trhu práce. 

3. Subjektivní rovina – vliv role v domácnosti a na trhu práce na sebevědomí, 

motivaci a individuální strategie. Jedním z možných vysvětlení  znevýhodněné 

pozice žen je úvaha, že ženy samy reflektují zmíněné objektivní okolnosti a 

samy se pak považují za tržně slabé a proto často akceptují podmínky, které 

jsou pro muže většinou nepřijatelné (Kulhavý, Sirovátka, 2006: 236-237). 
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8.1.2 Genderová segmentace pracovního trhu 

Vedle obecné segmentace pracovního trhu existuje také horizontální a vertikální 

segmentace podle genderu. Obecně se takto segmentované trhy liší podle pracovních 

podmínek, šancí na kariérní vzestup a také v odměnách.  

Horizontální genderová segmentace se projevuje v odlišné koncentraci žen a 

mužů v různých ekonomických sektorech, profesích a v odvětvích národního 

hospodářství. Při pohledu na zastoupení mužů a žen ve třech základních ekonomických 

sektorech – zemědělství, průmysl, služby – nejméně pracovních sil nacházíme 

v zemědělství. Naopak nejvíce pracovních sil (mužů i žen) je ve službách. V sektoru 

průmyslu se v České republice udržuje větší podíl mužů (50%) i žen (téměř 30%). Co 

se týče genderové profesní segregace podle charakteristik pracovní síly, klesá mezi 

mladšími a vzdělanějšímu kohortami13 a podobně mezi pracovníky bez dětí, zatímco 

pracovníci starší, méně vzdělaní či pracovníci s dětmi, zůstávají více profesně 

segregováni. 

Vertikální genderová segmentace na pracovním trhu se vyznačuje nižším 

tarifním zařazením žen v rámci stejné profese a malým podílem žen ve vedoucích 

pozicích.14 Při pohledu na jednotlivá zaměstnání vidíme, že ženy jsou v průměru  

daleko méně zaměstnány ve vysokých administrativních a manažerských pozicích. Ve 

skupině zákonodárců a státních úředníků je v České republice koeficient relativní 

reprezentace15 žen 0,5, mezi manažery organizací 0,7 a mezi generálními manažery 0,6. 

Podhodnoceny jsou české ženy také výrazně v pozicích se zodpovědností za podřízené 

pracovníky (Bartáková, 2006). 

 

8.1.3 Ženy na trhu práce 

Rozdílné postavení mužů a žen na trhu práce souvisí s obecnou dělbou práce, 

která má svůj historický vývoj. Postavení ženy na pracovním trhu je také, mnohem více 

než u mužů, spjato s potencionálním či plánovaným rodičovstvím. Tato charakteristika 

ženské pracovní síly vede často zaměstnavatele k předpokladu, že z pohledu kontinuity 

pracovního nasazení je žena rizikovějším zaměstnancem než muž. Tento názor vychází 

                                                 
13 Kohorta – soubor jedinců zrozených v určitém časovém úseku, sloužící ke stanovení struktury určité 
živočišné populace, stejnověká populace.( http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kohorta) 
14 V souvislosti s touto nerovností je používán termín „skleněný strop“, který odkazuje k vlivu kulturně a 
sociálně předurčených rolí mužů a žen, které zabraňují ženám v kariérním postupu. 
15 Pokud má koeficient hodnotu 1 indikuje rovné rozložení mužů a žen. 
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z vývoje a fungování sociálních vztahů.16. Toto stereotypní vnímání ženské pracovní 

síly se odráží v pozicích žen na pracovním trhu.  

Míra zaměstnanosti žen v České republice je 56%, podobně jako ve Francii, 

Německu a Irsku17. Ale české ženy na rozdíl od těch francouzských, německých a 

irských nedosahují vysokých podílů částečných úvazků. Naopak, pracují skoro 

výhradně na plné pracovní úvazky a částečné využívá jen asi 5%- 8% žen (což je 

typický rys post-komunistických ekonomik). Rozdíl v míře zaměstnanosti mužů a žen 

je poměrně výrazný – 17%, čímž se Česká republika liší od ostatních 

postkomunistických zemí. Míra zaměstnanosti žen je také výrazně ovlivněna úrovní 

vzdělání. Jak v případě plných, tak i v případě částečných úvazků jsou míry 

zaměstnanosti mnohem vyšší u vzdělanějších žen. U nízkokvalifikovaných osob je 

genderový rozdíl v míře zaměstnanosti záporný (tzn., že v této kategorii je zaměstnáno 

relativně více žen než mužů). Ve střední vzdělanostní skupině genderový rozdíl roste na 

17%, u vysokoškoláků klesá, ale jen na 13,2%. 

Obecně ženy odpracují za týden méně hodin než muži, ale ve srovnání 

s většinou ostatních evropských zemí odpracují Češky, následované britskými, 

maďarskými a slovenskými ženami nejvíce hodin (40 – 40,5h.). V  této souvislosti je 

ovšem nutné zmínit produktivitu práce, která bývá v  postkomunistických zemích nižší. 

I u podzaměstnanosti18, díky které lze odhadnout, zda mají ženy přístup k zaměstnání 

v jimi preferovaném rozsahu, můžeme sledovat u žen opět vyšší míru než u mužů. I 

když v České republice není tento rozdíl příliš výrazný, což je dáno především tím, že 

většina českých žen pracuje na plné úvazky. A podzaměstnanost bývá spojena s prací 

na zkrácené úvazky. (Bartáková, 2006) 

Při podrobnějším pohledu na srovnání zemí EU vidíme, že ve všech zemích EU 

je míra zaměstnanosti nižší pro ženy než pro muže – pohybuje se v rozmezí 34% na 

Maltě až po 71% v Dánsku a Švédsku (ČR 56%). Nejméně žen pracuje na částečný 

úvazek na Slovensku (5%), nejvíce v Nizozemí (75%). Nejvíce žen na manažerských 

pozicích je v Lotyšsku (44%), Litvě, Estonsku nejméně naopak na Kypru (14%), Maltě 

a v Dánsku (ČR 30,3%). Nejmenší platové rozdíly mezi muži a ženami jsou na Maltě 

                                                 
16 Tzv. dělba práce – muž, živitel rodiny spjatý s veřejnou sférou. Naopak žena spjata se sférou 
soukromou. 
17 Země, kde přetrvává tzv. „breadwinner model“ – jedno příjmový model, kdy mužům přísluší primárně 
role živitele. 
18 Míru podzaměstnanosti definujeme jako procento osob, které jsou zaměstnány ne méně hodin, než by 
si přály a než jsou schopny pracovat. 
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(4%), v Portugalsku, Belgii. Největší naopak na Kypru (25%), v Estonsku, Slovensku a 

také České republice (osops). 

Také úroveň prorodinných politik se v jednotlivých zemích EU podstatně liší. 

Země jako Belgie a Dánsko se zaměřují na péči o děti, Litva, Maďarsko, Finsko, 

Rakousko, Česká republika zase na možnosti rodičovské dovolené. Pouze ve Švédsku a 

Francii se daří dosahovat příznivých výsledků v obou těchto oblastech. 

V jihoevropských státech je naopak podpora těchto opatření velmi nízká (Portugalsko, 

Itálie, Řecko). V těchto státech mají také nejméně flexibilní režimy (spolu s novými 

členskými státy), naopak flexibilní pracovní opatření jsou zaváděna nejvíce v zemích 

severozápadní Evropy (Velká Británie, Nizozemí, Německo) ( osops). 

  

 8.1.4 Specifické znevýhodnění žen na trhu práce – mateřství 

Přítomnost dítěte/dětí v rodině znamená pro ženy narůstající problémy 

v uplatnění na trhu práce i v návratu na něj (zejména u žen s dětmi v předškolním věku 

a samoživitelek). Rodičovství ovlivňuje i mužskou pracovní sílu, ale s rozdílným 

výsledkem. Muži s alespoň je¨¨dním malým dítětem do 6 let mají vyšší zaměstnanost, 

než muži bezdětní – narození dítěte tedy posiluje pozici muže na trhu práce. Údaje o 

ženské zaměstnanosti ukazují zcela opačný vývoj – s narozením dítěte se pozice žen na 

trhu práce zhoršuje.19  

V České republice je dopad mateřství na zaměstnanost žen zásadní – pokles 

z téměř 81% u bezdětných žen na 59% u žen s dvěma více dětmi. Genderový rozdíl 

vzrůstá z 5% u bezdětných jedinců až na 34% u jedinců s dvěma více dětmi. Ze všech 

sledovaných zemí přináší mateřství ženám v České republice nejdramatičtější zhoršení 

postavení na trhu práce. Naopak jako společný rys můžeme sledovat specifickou 

pracovní trajektorii matek, která je odlišná jak od mužské trajektorie, tak i od trajektorie 

bezdětných žen. K tomu přispívají různé okolnosti – různá úroveň politiky slaďování 

práce a rodiny (rozsah a dostupnost formální péče o děti předškolního věku), možnosti 

využívání práce na částečný úvazek, další flexibilní formy zaměstnávání, různá délka 

mateřské, rodičovské dovolené, sociální a kulturní normy. 

Co se týče věku dětí, je situace v postkomunistických zemích odlišná od 

původních zemí EU- 15. V zemích EU -15 je pro pozici žen na pracovním trhu více 

                                                 
19 Jak se mění situace v míře zaměstnanosti s narozením dítěte, narůstajícím počtem dětí a generový 
rozdíl ukazuje tabulka v příloze č.2 
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určující počet dětí, než věk nejmladšího dítěte. V České republice má naopak věk 

nejmladšího dítěte výrazně negativní vliv na zaměstnanost matek, výraznější než počet 

dětí. Míra zaměstnanosti u žen s nejmladším dítětem do 6 let věku nepřesahuje 30%, 

s nejmladšími dětmi do tří let je zaměstnáno ještě méně žen – pouze 17%. Míra 

zaměstnanosti u žen se zvedá až u matek s dítětem ve věku povinné školní docházky. 

Pokud se na tuto situaci podíváme podrobněji, zjistíme, že nízké míry 

zaměstnanosti žen s nejmladším dítětem do tří let věku mohou být v České republice 

vysvětleny za pomoci institucionálních a kulturních faktorů. Po roce 1990 nastala 

v české společnosti změna v péči o nejmladší věkovou kategorii dětí – stala se 

záležitostí domácí sféry. Individuální domácí péče o dítě v raném věku v rodině je 

chápána jako nejprospěšnější pro dítě a její preference se promítla do poklesu počtu 

jeslí. Tyto okolnosti spolu s nedostatkem částečných úvazků mohou vést ke tří až 

čtyřleté pracovní přestávce žen. 

U dalšího ukazatele  - dlouhodobé nezaměstnanosti, můžeme říci, že podíl žen a 

mužů je poměrně vyrovnaný. Jiná situace je ale u ukazatele míry neaktivity, která je 

několikanásobně vyšší u žen než u mužů. Dalším ukazatelem, na kterém lze vidět 

nerovnost na trhu práce mezi muži a ženami, jsou mzdové rozdíly. Platové podmínky 

mají vliv na pracovní strategie a volby žen ohledně jejich přechodů mezi zaměstnaností, 

nezaměstnaností a neaktivitou. Rozdíly v platech mužů a žen, ale i tendenci k jejich 

postupnému snižování, můžeme zaznamenat ve všech vyspělých zemích. Příčin rozdílů 

je více – rozdíly ve vzdělání  (v posledních letech se výrazně snižují), rozdíly ve 

struktuře vykonávané práce, v celkové době strávené v zaměstnání. V České republice 

dosahují ženy v průměru 75% platu mužů (Bartáková, 2006 ). 

 

8.1.5 Vzdělání jako faktor ovlivňující délku přerušení pracovní dráhy 

Mnoho autorů chápe jako klíčový faktor pro postavení žen a mužů na trhu práce 

vztah mezi placenou (sféra zaměstnání) a neplacenou prací (sféra rodiny). Chování na 

pracovním trhu i rodinné chování nejde vysvětlit jedinou teorií, protože zde působí 

mnoho faktorů a to jak na mikro-sociální, tak makro-sociální úrovni. Mikro-sociální 

úrovní se zabývá především teorie racionální volby, která vysvětluje lidské jednání jako 

trvalé úsilí o maximalizaci prospěchu. Po zvážení poměru mezi náklady a zisky svého 

rozhodnutí jedinec volí takové řešení, při kterém je rozdíl mezi nimi pro něj 

nejpříznivější (nemusí jít vždy o zisky, ale i o minimalizaci ztráty). Chováním lidí 
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v mikro-perspektivě se zabývá také preferenční teorie, která se zaměřuje přímo na 

chování žen ve vztahu k zaměstnání a rodinnému životu. Tato teorie rozlišuje tři 

základní ideální typy životních strategií žen – ženy orientované na domácnost20 (cca 

20%), ženy orientované na práci21 (cca 20%) a ženy adaptivní22 (cca 60%).  Na makro-

sociální úrovni přináší vysvětlení normativní teorie – odkazuje k hodnotovým změnám 

dnešní post-moderní společnosti, významnému vlivu individualismu, důrazu na 

svobodu a za velmi významný považuje faktor vzdělání (lidé s vyšším vzděláním čelí 

menší míře nejistoty) (Bartáková, Plasová, 2007). 

Další možné vysvětlení nabízí Pfau-Effingerová (2004 in Mareš, Hofírek, 

2007), která při svém vysvětlení chování žen na trhu práce zvažuje interakci kulturních 

ideálů, institucionálních podmínek, sociálních struktur a jednání sociálních aktérů. Její 

teorie je založena na třech konceptech  - gender kultury (ve společnosti existuje idea 

žádoucí formy genderových vztahů), genderový systém (interakce mezi centrálními 

institucemi a genderovými strukturami) a genderové uspořádání, které je výsledkem 

propojení genderové kultury a sytému. 

Jak uvádí Kuchařová (2006 in Sirovátka, 2008), návrat žen na pracovní trh po 

rodičovské dovolené je výsledek interakce vnějších (systémových) a individuálních či 

osobnostních faktorů. Jedním z takových faktorů je vzdělání, které zásadně ovlivňuje 

nejen postavení žen na trhu práce, ale také (spolu s rodinným stavem) dobu strávenou 

na rodičovské dovolené a strategie žen při návratu z rodičovské dovolené na trh práce. 

Vliv vzdělání na chování žen ale není konzistentní, např. rodičovská dovolená bývá 

českými ženami využívána zpravidla ve své plné výši i u vysokoškolsky vzdělaných 

žen (ty však udržují častěji kontakt s prací i během rodičovské dovolené). Jako 

zlomový se ukazuje třetí rok věku dítěte, od kterého se  představy o ideální formě 

zapojení ženy na trh práce částečně liší  právě v závislosti na vzdělání (Bartáková, 

2008). 

V domácnostech vysokoškolsky vzdělaných žen lze předpokládat největší tenzi 

mezi kariérou a rodinným životem. V roce 2006 byl na toto téma proveden výzkum 

mezi vysokoškolsky vzdělanými ženami nacházejícími se okolo přechodu z rodičovské 

dovolené na trh práce, které měly pracovní zkušenost před nástupem na rodičovskou 

                                                 
20 Práci v domácnosti vidí jako prioritu, nevstupují na trh práce pokud to není nezbytně nutné, nečerpají 
prostředky z fondů zaměstnanecké politiky. 
21 Preferují kariéru, velmi často jsou bezdětné a investují do svého lidského kapitálu. 
22 Snaží se kombinovat rodinu a práci, často zaměstnány na poloviční úvazek, často využívají opatření 
regulující trh práce ve prospěch žen, opatření zajišťující  rovnost příležitostí mužů a žen ( Valentová 
2004 in Mareš, Hofírek, 2007). 
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dovolenou a jejich nejmladší dítě bylo v předškolním věku. Věk žen se pohyboval 

v rozmezí od 32 do 37 let, všechny byly vdané a většina párů byla vzdělanostně 

homogenní. Vyplynulo z něj, že mechanismy rozhodování vysokoškolsky vzdělaných 

žen ohledně návratu na pracovní trh po rodičovské dovolené ovlivňuje řada 

provázaných faktorů. Jako klíčové se ukázaly preference žen a jejich orientace na 

placenou práci. Dále je pro uskutečnění návratu na pracovní trh důležitá možnost 

zajištění vhodné péče o dítě, dostupnost vhodného pracovního místa (zejména jeho 

flexibilita) a osobní uspokojení z plnohodnotného vztahu s dítětem. Pokud se tyto 

podmínky nepodaří splnit, ženy návrat na trh práce odkládají (Mareš, Hofírek, 2007). 

Každopádně ale vysokoškolsky vzdělané ženy mají jednoznačně největší motivaci 

vrátit se na trh práce před třetím rokem věku dítěte. 

Časování návratu středoškolsky vzdělaných žen z rodičovské dovolené na trh 

práce můžeme podle výzkumu Bartákové z let 2006 - 2007 charakterizovat 

jednoznačnou preferencí dlouhodobé osobní péče o dítě v domácím prostředí. Potřeba 

seberealizace je u těchto žen méně významná než u vysokoškolaček (menší ztráta 

lidského kapitálu i zisků). Můžeme shrnout, že návrat středoškolsky vzdělaných žen 

závisí kromě dosažení 3 let věku dítěte na postavení u původního zaměstnavatele (zda 

se mají se kam vrátit), vhodné pracovní době (částečné úvazky), na finančním přínosu 

(mezi třetím a čtvrtým rokem věku dítěte je porovnáván s výší rodičovského příspěvku) 

a na zajištění kvalitní péče o dítě. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, ženy zůstávají 

doma až do 4 let věku dítěte a poté zvažují jako dočasnou strategii registraci na úřadu 

práce nebo přijmou méně preferované zaměstnání.  

U žen vyučených a se základním vzděláním můžeme sledovat silnou orientaci 

na využívání finančních opatření rodinné politiky, preferenci sféry rodiny a pro návrat 

na trh práce je pro ně podstatné, aby splňovaly vlastní představu o tom, kdo je dobrá 

matka (Bartáková, 2008 ).  

 

8.1.5 Harmonizace rodiny a zaměstnání 

Problematika harmonizace rodiny a zaměstnání se v posledních letech dostává 

do popředí zájmu sociální politiky. V České republice, tak jako v dalších 

postkomunistických zemích, byl v oblasti rodinné politiky kladen důraz na tzv. re-

familizaci (přenesení péče o děti do rodin, ovšem bez podpory genderové rovnosti). Re-

familizace je charakterizována rozvinutou sítí institucí péče o děti ve věku 3 až 6 let, 
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dlouhou rodičovskou dovolenou, zároveň ale vysokou zaměstnaností žen. Vývoj 

v České republice se liší od vývoje, který proběhl v devadesátých letech v EU 15. Zde 

se podařilo povětšinou přenesení péče o děti zčásti mimo rodinu a také narostla podpora 

větší genderové rovnosti na trhu práce i v péči o děti. Trend k re- familizaci má také 

silnou oporu v reálném generovém uspořádání společnosti, které zahrnuje jak 

strukturální, tak i kulturní a institucionální faktory. Především se jedná o tradiční dělbu 

práce mezi muže a ženy v domácnosti, o silnou preferenci péče o děti v rodině až do 

věku 3-4 let a  slabou preferenci zapojení žen v této době na trhu práce. Tímto vším je 

fixován model přerušované pracovní kariéry žen. Tomuto uspořádání odpovídá i 

preference sociálních politik blízká modelu obecné podpory rodiny, který 

upřednostňuje finanční kompenzace poskytované rodinám v souvislosti péčí o děti 

(Sirovátka, Bartáková,  2008 ). 

Forma zapojení žen na trhu práce je tedy spolu s dělbou práce23 v domácnosti 

mezi partnery a způsobem zajištění péče o děti24, jedním ze třech hlavních hledisek, 

která jsou v otázkách harmonizace rodiny a zaměstnání diskutována. Specifikem 

českých matek je relativně dlouhá doba přerušení kariéry z důvodu péče o malé dítě a 

pak návrat do zaměstnání nejčastěji na plný pracovní úvazek, což ČR odlišuje od 

většiny vyspělých evropských zemí. 

Můžeme konstatovat tzv. institucionální zaostání sociální politiky a praktik na 

trhu práce ve vztahu k obecným preferencím a hodnotovým orientacím populace, které 

se na rozdíl od celkových podmínek na trhu práce a dělby práce posunuly 

k egalitárnímu modelu. Strategie i preference řešení v oblasti péče o děti i zaměstnání 

žen jsou však stále do značné míry poplatné tradičnímu institucionálnímu kontextu 

genderového uspořádání. Při daných hodnotových orientacích by změna tohoto 

tradičního kontextu mohla přispět k rozšíření možnosti voleb rodin v oblasti 

harmonizace rodiny a práce. Dilematem české rodinné politiky je tedy v současnosti 

volba její další orientace. Buď má možnost podržet si strategie odpovídající aktuálnímu 

genderovému uspořádání, což znamená především zlepšování dávek poskytovaných 

rodině, vyšší kompenzace za péči o malé děti atd.. Tato víceméně aktuální strategie má 

slabé místo v podobě konfliktu mezi značnou preferencí částečných úvazků a jejich 

                                                 
23 Zde je zjištěna relativně vyvážená preference modifikovaného modelu živitele (muž zaujímá 
významnější pozici na trhu práce než žena a naopak se méně podílí v domácnosti) a egalitárního modelu 
(genderová rovnost v oblasti slaďování zaměstnání a rodiny) 
24 Obecně je preferována péče v rodině o děti do 3 let věku, po 4 letech věku dítěte 65-75% populace 
preferuje péči mimo rodinu.  
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malou dostupností, který znesnadňuje harmonizaci práce a rodiny. Dalším problémem 

této strategie preferující modifikovaný model živitele a pečovatelky (s na dlouhou 

dobou přerušenými pracovními kariérami žen a jejich následným nástupem na plné 

úvazky), jež fixuje genderové rozdíly na trhu práce i v domácnosti, což je také proti 

obecným preferencím značné části populace. 

Nebo druhou možností je reorientace rodinné politiky směrem k zvýšení 

podpory opatřením, které odpovídají egalitárnímu modelu, modelu dvou 

pracovníků/pečovatelů. Tato možnost má oporu v obecných preferencích populace a dá 

se též předpokládat, že změna institucionálního by přispěla k celkovému posunu 

generového uspořádání tak, aby rodiny mohly orientovat své strategie způsobem, který 

bude blízký jejich preferencím (Sirovátka, Bartáková,  2008 ). 

 

8.1.6 Návrhy na opatření zlepšující  zaměstnanost žen 

Přestože ženy za posledních 30 let významně vyrovnaly formální úroveň 

kvalifikace, stále neexistuje celková rovnost příležitostí na trhu práce. Ženy mohou 

zhodnotit své vzdělání z hlediska pracovního postavení obtížněji a slučitelnost povolání 

a rodiny je pro ženy stále nesrovnatelně těžší než pro muže. Také rozdíly v příjmech 

žen a mužů jsou nadále velké v téměř všech odvětvích a to i z důvodu přerušení kariéry 

žen z důvodu péče o děti. 

Evropský hospodářský a sociální výbor navrhuje následující  opatření k odstranění 

diskriminace žen na trhu práce: 

• Podpora samostatného sociálního zajištění žen, především prostřednictvím 

opatření k odstranění méně hodnotné nezajištěné práce na částečný úvazek a 

zlepšení regulace této práce (např. rozšíření práva na částečný úvazek pro rodiče 

s nárokem na návrat k plnému úvazku). 

• Rozvoj plošné, snadno dostupné a velmi kvalitní péče o malé a školní děti, která 

je i finančně dostupná. Efektivní přispění k podpoře rozdělení péče o děti mezi 

partnery. 

• Odstranění opatření, která jsou v rámci rodinné politiky doprovázena pobídkami 

k odchodu z pracovního života, případně delšímu přerušení, po kterých se 

zhoršují příležitosti k odpovídajícímu návratu do zaměstnání. 
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• Opatření politiky trhu práce na podporu návratu do práce po rodičovské 

dovolené a opatření proti ztrátě kvalifikace a ztrátě příjmu (např. flexibilní 

modely doplňkového vzdělávání během rodičovské dovolené). 

• Úprava pracovní doby s ohledem na rodinu (možnost rodičů malých dětí 

přizpůsobit si pracovní dobu, dohody o práci z domova i právní nároky na 

pružnou pracovní dobu u osob pečujících o jiné osoby) ( EHSV, 2007). 

 

8.2 Věk 

Věk představuje významnou sociální, sociálně – stratifikační a diferenciačně - 

diskriminační statusovou charakteristiku. Věková strukturace umožňuje definici 

problémů a alokaci zdrojů v rámci sociální politiky a jejich směřování k věkově 

specifikovaným skupinám obyvatel. Je využívána také v marketingu (k definici 

cílových skupin zákazníků) a velmi důležitá je i na trhu práce ( Vidovičová, 2008). 

Trh práce je věkově diferencován a věkem je definována i doba participace  na 

něm – odkdy je možné uzavírat pracovní kontrakt, kdy je obvyklé pracovní trh opustit. 

Legislativně je vztah  účasti na trhu práce a věku zakotven zejména v zákoníku práce, 

který stanovuje hraniční věk pro možnost uzavření pracovněprávních vztahů, a 

v zákoně o zaměstnanosti.  Součástí zákona je i zákaz diskriminační  inzerce (výběru 

pracovníků na základě jejich věku). Zákonná úprava ale využívá definice věku pouze 

v jeho čisté chronologické podobě, takže diskriminace se stala více skrytou (faktor věku 

je nahrazován atributy mládí, požaduje se vzdělání z oborů, které se vyučují teprve 

omezenou dobu atd.) Z toho je zřejmé, že i když legislativa může relativně úspěšně 

ošetřit určitý segment pracovního trhu, nemůže zcela proměnit jeho systémové 

parametry (Vidovičová, 2008). 

Sociální exkluze ve vyšším věku má svá specifika oproti exkluzi u jiných 

sociálně-demograficky definovaných skupin. Phillipson a Scharf (2004 in Sirovátka 

2006b) uvádějí čtyři základní příčiny sociální exkluze u starších lidí. První jsou věkově 

závislé charakteristiky, které reprezentují některé z typů ztrát a omezení, jejichž 

objektivní výskyt se může výrazně zvýšit s rostoucím věkem (snížení disponibilního 

příjmu, zvyšující se rizika chronických onemocnění, ztráta partnera). Druhou skupinou 

jsou kumulativní nevýhody, které odkazují k faktu, že věkové kohorty se mohou stát 

obětí nerovností v průběhu času (nerovnost v přístupu k informacím, službám, 

technickému pokroku). Další specifickou příčinou exkluze seniorů jsou charakteristiky 
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komunitní (ohrožení změnami spojenými s transformací sociálního prostředí a 

sousedství), které mohou mít zásadní vliv na kvalitu života a mohou se projevovat 

prostorovou segregací. Čtvrtou dimenzí sociální exkluze je věková diskriminace 

prezentující stáří jako formu strukturální a sociálně-politicky konstruované závislosti. 

Tato specifická rizika mohou vést k vyloučení některých starších osob z podílu na 

materiálních zdrojích, sociálních vztazích atd. Tak jako má svá specifika sociální 

exkluze seniorů, má je i její řešení. Podle plánů sociální inkluze, které respektují váhu 

demografických změn v celkovém fungování společnosti, je hlavním indikátorem 

inkluze participace na trhu práce (Vidovičová, Gregorová, 2006 ). 

 

8.2.1 Ageismus 

Ageismus a věková diskriminace se jako významnější pojmy objevují 

v sociologicko-politické praxi přibližně 40 let. Poprvé se  pojem ageismus objevil 

v USA koncem 60. let 20. století. Věková diskriminace čerpá z více zdrojů – 

společenské, kulturní vlivy a individuálně – psychologické predispozice. Neexistuje 

jedna konsensuální definice, např. Palmore (1999 in Vidovičová, 2005) vypracoval 

analytickou definici, kde je ageismus jakýkoliv předsudek nebo diskriminace proti nebo 

ve prospěch věkové skupiny. Předsudky vůči této skupině považuje za negativní 

stereotypy vůči této skupině nebo negativní postoje založené na stereotypu. I když  

Palmoreova definice hovoří obecně o věkových skupinách, konotace ageismu odkazuje 

ke stáří (ale i diskriminace mladších věkových skupin je legitimní součást konceptu 

ageismu). Další možnou definici ageismu uvádí Vidovičová „ Ageismus je ideologie 

založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského 

životního cyklu manifestovaná skrze proces systematické, symbolické i reálné 

stereotypizace a diskriminace osob a skupin ne základě jejich chronologického věku 

a/nebo na jejich příslušnosti k  určité generaci.“  ( Vidovičová, 2005:6). Novější 

definice se snaží chronologický věk postavit jako samostatnou a dostačující osu 

ageismu. Upozorňují na nesouměrný vývoj mezi chronologickým věkem a jeho 

ostatními typy – věkem biologickým, psychologickým, aktuálně sociálním 

(psychologický věk plus sociální vyspělost, zkušenosti, dovednosti), připsaným 

sociálním nebo věkem zaměstnání (kombinace atributů relevantních v zaměstnání). 

Podle zastánců tohoto přístupu by neměl být odchod do důchodu definován věkem, ale 

na základě faktorů jako je způsobilost k výkonu povolání, vůle v něm setrvat atd. 
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Co se týče typologie ageismu, můžeme hovořit o třech rovinách – individuální 

(mikrosociální), mezosociální (např. na úrovni pečovatelských institucí) a 

makrosociální (legislativní úpravy). V oblasti zdrojů ageismu rozlišuje Palmore (1999 

in Vidovičová, 2005:10 -11) tři základní: 

• Individuální (subjektivně-psychologické) zdroje – strach ze smrti, ze stárnutí 

jako psychosomatického úpadku. Tyto obavy jsou přítomny téměř ve všech 

kulturách a časových obdobích a jejich extrémním projevem je gerontofobie. 

Zdrojem těchto strachů může být neznalost procesu biologického stárnutí a 

vyšší informovanost může tyto negativní pocity snížit. Mezi další individuální 

zdroje patří frustrace, agrese a selektivní vnímání.  

•  Sociální – které mohou podporovat zdroje výše uvedené. Patří sem prostorová 

i symbolická segregace, demografický vývoj. Sociálním zdrojem ageismu může 

být také konflikt hodnot (předpoklad, že efekt stárnutí vyvolává potřebu 

zastávat výrazně jiné hodnoty, než mají mladí lidé) a efekt kohorty 

(diferenciovaná socializace jednotlivých kohort v rozdílných podmínkách). 

Pokud stereotypy týkající se stáří akceptují sami senioři, bývá ageismus 

prohlubován také autostereotypy.  

• Kulturně podmíněné zdroje – patří sem faktory jako hodnotové systémy, jazyk, 

mediální kultura (kvantita a kvalita reprezentace seniorů v mediích), humor, 

literatura, umění. Tyto zdroje jsou specifické svou schopností stereotypy a 

diskriminační postoje do nich jednou vložené dále téměř neomezeně replikovat. 

Často jsou proto totožné se samotnými formami ageismu. 

Jako další zdroj, ale i produkt ageismu lze identifikovat tzv. demografickou paniku, 

která kombinuje některé z již uvedených zdrojů. Koncept demografické paniky 

„představuje  fenomén veřejně artikulovaných obav z budoucího vývoje vyspělých 

společností na základě jejich měnících se demografických struktur, ve kterých se zdá 

trvale ubývat podíl narozených dětí a mladistvích a zvyšovat podíl seniorů.“ 

(Vidovičová, 2005:11) Tyto argumenty pramení z předpokladu, že prosperita a 

blahobyt národa jsou přímo závislé na věkové distribuci populace (Bytheway 1995 in 

Vidovičová, 2005). Podle různých zdrojů můžeme ageismus sledovat a dokumentovat 

v těchto oblastech sociálního života – občanství (problém participace), pracovní trh 

(marginalizace, nezaměstnanost), důchodový systém (rigidita systému), zdravotní péče 

(etika péče, špatné zacházení se seniory), sociální péče, životní prostředí, média 
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(neviditelnost seniorů), jazyk, vzdělání, věda (selekce výzkumných témat) (Vidovičová, 

2005 ). 

 

8.2.2 Minulost, přítomnost a prognóza populačního stárnutí  

Změny ve věkové struktuře obyvatelstva, kdy obyvatelstvo starších věkových 

skupin roste početněji rychleji než zbytek populace, čímž jeho podíl v populaci stoupá, 

jsou charakteristické pro takzvané populační stárnutí. Příčin populačního stárnutí může 

být více. Jednak zpomalení růstu počtu mladších věkových kategorií vlivem klesající 

porodnosti a plodnosti (stárnutí ze spodu věkové pyramidy, fertility dominated aging). 

A jednak zrychlení početního růstu kategorií staršího věku v důsledku poklesu 

úmrtnosti (stárnutí na vrcholu věkové pyramidy, mortality dominated aging). 

V historickém vývoji jednotlivých populací se obě tyto formy stárnutí neobjevují 

současně a mají rozdílné socioekonomické důsledky. Kromě dlouhodobých zákonitých 

trendů ovlivňují vývoj stárnutí populace také výkyvy ve třech základních 

determinantech věkové struktury – plodnosti, úmrtnosti a migrace, které mohou stárnutí 

dočasně zbrzdit, urychlit či zastavit. I díky událostem z minulého století jsou věkové 

struktury ve většině evropských populací značně nepravidelné (světové války, 

hospodářská krize atd.) ( Mašková, 2006). 

Hlavními indikátory populačního stárnutí jsou změny podílu tří hlavních 

populačních skupin v celkové populaci (děti, lidé v produktivním věku, senioři). Dále 

se používají indexy, které porovnávají hlavní populační skupiny navzájem – index stáří: 

poměr počtu seniorů a dětské složky populace (zejména v početních změnách těchto 

skupin se odráží stárnutí). Index ekonomického zatížení: poměr počtu osob 

v předproduktivním anebo poproduktivním věku a počtu osob v produktivním věku. 

Dále pak statistické indikátory: průměrný věk, věkový medián. Na rozdíl od těchto 

indikátorů, bylo vymezení hranice stáří chronologickým věkem složitější. OSN 

používala donedávna hranici 60 let, československá statistika užívala hranici 

poproduktivního věku 60 let pro muže a 55 let pro ženy. V současnosti je pro vymezení 

seniorské populace nejčastěji používána hranice 65 let a klasifikace hlavních 

populačních skupin 0–14, 15-64, 65+ ( Mašková, 2006). 

Stárnutí věkové struktury české populace začalo již v meziválečném období a 

jeho další vývoj po konci druhé světové války byl pomalý a ne plynulý. V 50. letech 

přišla vlna vysoké natality a příznivý vývoj kojenecké a dětské úmrtnosti, které 
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vystřídalo intenzivnější stárnutí v 60. letech. V 70. letech se opět rozšířila natalitní vlna, 

která zpomalila postup stárnutí v dalších letech. V 80. letech počet obyvatel nad 65 let 

dočasně poklesl. Můžeme říci, že věková struktura od poválečného období do počátku 

90. let byla příznivá (děti do 15 let tvořily pětinu populace, obyvatelstvo 

v produktivním věku tvořilo přes 60%). V 90. letech docházelo ke zvláštnímu 

populačnímu stárnutí – stárnutí probíhalo velmi pomalu, ale bylo intenzivní především 

ze spodu věkové pyramidy (pokles podílu dětí v populaci). 

V posledních letech vývoj ukazuje, že nás čekají velké změny věkové struktury. 

Stárnutí české populace se bude dále prohlubovat. Hranici 65 let překročí silné válečné 

a poválečné ročníky, předpokládá se snižování úmrtnosti. Složení obyvatelstva 

v následujících desetiletích ukazuje tabulka. 

 

  

Graf č.1 : Složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin v letech 2002 – 2050 

 
 

  

Z hlediska regionálních rozdílů není situace v republice homogenní. Rozdíly existují 

v obou hlavních procesech přirozené reprodukce – plodnosti a úmrtnosti a také 

v migračních trendech (doosídlování pohraničí atd.). Moravskoslezský kraj a kraje na 

severozápadě Čech si udržují relativně mladou věkovou strukturu (roli hraje i vyšší 

podíl romského etnika). Naopak relativně nejstarší je obyvatelstvo Prahy a dalších 

regionů se zastoupením velkých měst (Plzeňský, Královéhradecký, Jihomoravský) 

(Mašková, 2006). 
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8.2.3 Starší pracovník na trhu práce 

Starší lidé jsou často vylučování z trhu práce. Děje se tak mnoha způsoby – 

přímou diskriminací např. omezením jejich pracovních práv po dosažení důchodového 

věku, či při propouštění a reorganizaci. Nebo také v důsledku selhání zaměstnavatelů 

při investování do rozvoje dovedností a kvalifikace těchto pracovníků, kteří jsou 

následně znevýhodněni při zavádění nových systémů či procesů (Baker, 2006). Jak již 

bylo napsáno, trh práce je věkově diferencován. Věk je vedle vzdělání a pohlaví 

hlavním indikátorem postavení jedince ve světě zaměstnanosti. Podle Glovera a Braina 

je „ageismus přítomen ve všech fázích zaměstnanosti, ne pouze v inzerátech, ale také 

v organizačních strukturách, výběru, rozmisťování pracovních sil i pracovních úkolů, 

v hodnocení výkonu a plánování kariéry a v odměňování a zaměstnaneckých výhodách. 

Je přítomen také ve výběru jedinců pro určitý druh tréninku, vzdělávání a rozvoje a 

v rozhodnutích o převodech na jinou práci, povýšení, ukončení pracovní činnosti a 

práva na důchod.“. ( Vidovicova, 2005:23 ). 

Pojem starší pracovník je velmi specifický. Jak již bylo zmíněno výše, 

statistický a demografický úzus definuje starší osoby od 65 roku věku. Co se týká 

starších zaměstnanců, bývá hranice stanovena na věk 50 let, jak je uvedeno například 

v Zákoně o nezaměstnanosti č. 435/2004, paragraf 33, písmeno f) pro potřeby vymezení 

takových uchazečů o zaměstnání, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči. Trochu 

v rozporu s tímto je předcházející § 12, který zakazuje účastníkům právních vztahů 

činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter (rozlišují podle věku). 

Existují však také nové obory, které vyžadují specifické technologické a odborné 

zázemí svých pracovníků a ty vidí starší pracovníky už i mezi 35 – 40 letitými. 

Podle výzkumu Ageismus (2003) se 67% respondentů vyjádřilo, že 

v zaměstnání na věku záleží, a to zejména při přijetí do zaměstnání (77%), při ztrátě 

zaměstnání (61%), dále při nabídkách dalšího vzdělávaní, při možnostech povýšení a 

při rozhodovaní o výši platu. Z tohoto výzkumu také vyplývá, jaké charakteristiky má 

v představách české veřejnosti starší pracovník. Jsou to zejména nedostatečnost, 

neúplnost pracovních schopností, chybějící znalosti práce s moderní technikou a 

počítačem a problémy se zrakem a sluchem. Výrazné procento respondentů výzkumu, 

30 - 40% také souhlasilo s výrokem, že starší lidé se již neumí přizpůsobovat změnám a 

neudělají tolik práce jako dřív. Téměř 80% respondentů sice věří, že starší 
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spolupracovníci mají více zkušeností, ale je asi 30% jim připisuje také větší výkonnost 

a snahu. 

Pokud se zaměříme na data o nezaměstnanosti (která je velmi významná mezi 

věkově determinovanými segmenty pracovního trhu), zjistíme nárůst absolutního počtu 

nezaměstnaných v nejvyšších věkových skupinách. Data o vzdělávání ukazují, že účast 

na vzdělávání osob ve vyšším věku je obecně spíše nízká a to jak z důvodu nedostatku 

příležitostí, tak i z důvodu absence tradice celoživotního vzdělávání v ČR. Podle 

empirického šetření Život ve stáří (2002) jen 32% respondentů absolvovalo nějakou 

formu zaškolení po padesátém roce věku a 4% nějakou formu rekvalifikace. Dalším 

problémem je, že cílenost rekvalifikačních programů a dalších forem aktivní politiky 

zaměstnanosti je silně věkově diferenciační (cíl -  mladé skupiny nezaměstnaných). Co 

se týče platové diferenciace zaměstnanců ve vyšším věku, je velmi specifická. Existují 

systémová nastavení mzdových systémů a principy seniority, které mohou ovlivňovat 

věkovou strukturu daných odvětví.  

Například v peněžnictví, obchodě jsou nejvyšší mzdy ve věkové kategorii 30 – 

39 let. Oproti tomu ve veřejné správě či školství se průměrné mzdy pravidelně zvyšují 

s věkem. Podstatnou roli v této otázce hraje také vzdělání. Zatímco u žen se základním 

vzděláním je mzdová variabilita mezi jednotlivými věkovými kategoriemi velmi nízká, 

u žen s vysokoškolským vzděláním  roste průměrná mzda až do 65 let a dále. U 

vysokoškolsky vzdělaných mužů není souvislost s věkem tak přímočará jako u žen. Je 

zajímavé, že genderové diference v rámci každé ze vzdělanostních skupin se 

v nejvyšším věkovém intervalu zmenšují, jak ukazuje následující graf.  
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Graf č 2:  Průměrná mzda v České republice podle vzdělání,pohlaví a věkových kategorií. 

 

 

 

Tyto faktory se promítají do celkové ekonomické aktivity osob ve vyšším věku, 

která začíná prudce klesat po 55. roce věku u žen  i u mužů, kde je pokles pozvolnější 

až do doby odchodu do důchodu. Celkově je míra ekonomické aktivity 60% u osob nad 

55 let, 22% u osob mezi 60 – 64 rokem věku a lidé nad 65 let jsou ekonomicky aktivní 

již v jen necelých 4%.  

Stejně tak jak v dalších státech Evropy, tak i v České republice se začíná 

projevovat diskrepance mezi odpracovanými lety a lety prožitými v určitém typu 

ekonomické závislosti. I přes prodlužující se naději na dožití ve zdraví se tendence 

k ekonomické aktivitě příliš nemění. (Vidovičová, 2006) 

 

8.2.4 Koncept aktivní stárnutí 

Lze předpokládat, že budoucí kohorty generací, které budou zdravější, 

vzdělanější a aktivnější, změní to, co si představujeme pod pojmy stárnutí, starší 

pracovník, už jen svou existencí. Je však nutné se na tuto situaci připravit. Komplexní 

politický program, který se věnuje především prodlužování ekonomické aktivity 

vyšších věkových skupin je v evropských strukturách označovaný jako koncept 

aktivního stárnutí.25 Cíle tohoto konceptu byly definovány v Lisabonské strategii – 50% 

                                                 
25 OECD definuje aktivní stárnutí jako způsobilost, schopnost lidí s tím, jak stárnou vést produktivní 
život ve společnosti a v ekonomice. 
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míra zaměstnanosti osob 55-64 let do roku 2010, uzavírání cest pro předčasné důchody, 

efektivní pobídky pro participaci starších pracovníků na trhu práce. O rok později 

v Barceloně byl přidán ještě  požadavek na zvýšení věku odchodu do důchodu  o 5 let, 

do roku 2010. Implementace těchto agend je ovšem závislá na řadě faktorů, které byly 

ponechány v gesci národních států, což se projevilo na variabilitě problémů i řešení.26 

Agendy politiky aktivního stárnutí se v jednotlivých státech EU liší z důvodu 

různorodosti sociálních států, ale také z toho důvodu, že intenzita stárnutí není v Evropě 

uniformním procesem.  

Pokud se zaměříme na bariéry aktivního stárnutí a příležitosti pro jejich 

překonávání v České republice, tak jako nejdůležitější sektor politiky aktivního stárnutí 

byl experty označen právě trh práce (následován důchodovým systémem). Jako největší 

bariéry pak ageismus v populaci, stereotypizace pojmu senior, vysoká nezaměstnanost, 

malá flexibilita, nedostatečné celoživotní vzdělávání a neflexibilní odchod do důchodu. 

Jako řešení těchto problémů navrhovali pozitivní diskriminaci přinášející motivaci 

zaměstnavatelům ve formě daňových úlev, či slevy na pojistném, podporu rekvalifikací, 

zlepšování firemní kultury, personální poradenství, podporu zkráceného pracovního 

úvazku, finanční podporu dobrovolnické činnosti apod. Hlavními tvůrci politik 

aktivního stárnutí by podle expertů měli být úřady práce, zaměstnavatelé, odbory a 

místní samospráva. V České republice jsou tyto politiky zatím vesměs neúspěšné. 

Nejčastěji z důvodu špatné koordinace, nedostatečného financování i špatného 

pochopení. 

Pokud se zaměříme na samotné aktéry – osoby nad 60 let, na jejich preference a 

hodnoty, tak  podle  výzkumu Aktivní stárnutí – mezi rodinou, důchodem a pracovním 

trhem je lze rozdělit přinejmenším do tří skupin. A to podle intenzity jejich zapojení do 

různých volnočasových aktivit – 20% se jim věnuje intenzivně, 20% je neaktivních, 

zbytek leží někde uprostřed. Toto zjištění velmi podporuje ideu heterogenity seniorské 

populace (zejména v představě, co je to aktivní stárnutí) (Vidovičová, 2006). 

 

8.2.4.1 Podpora zapojení starších osob do pracovního procesu 

Jak již bylo řečeno v předchozím textu, zvyšování míry zaměstnanosti starších 

pracovníků je nutné pro dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a je to také jeden 

                                                 
26 Komplexní analýzou evropských politik aktivního stárnutí se jejich implementací se zabýval 
mezinárodní výzkumný projekt ActivAge:Překonávání bariér a tvorba příležitostí pro implementaci 
politik aktivního stárnutí v Evropě. 
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z klíčových předpokladů pro úspěšné naplnění Lisabonské strategie. Obecně můžeme 

nástroje na stimulaci zapojení starších osob na trhu práce rozdělit do následujících 

základních skupin. Legislativní – jedná se především o zákony, které zabraňují 

diskriminovat starší pracovníky. Jejich praktický dopad na zaměstnanost starších 

pracovníků je však diskutabilní, poskytují totiž ochranu jen již zaměstnaným starším 

osobám, zvyšují náklady na jejich propuštění, což je činí pro zaměstnavatele méně 

atraktivními. Např. ve Švédsku je v zákoníku práce určen systém „first-in-last-out rule“  

- jako první dostanou výpověď pracovníci pracující v podniku kratší dobu. V Lotyšsku 

existuje přímá administrativní regulace stanovující kvóty pro zaměstnávání starších 

osob (5%). 

Daňově-dávkové – zvyšování zaměstnanosti starších osob musí být založeno jak 

na stimulech dopadajících na nabídkovou (odradit pracovníky od odchodu do důchodu), 

tak i poptávkovou  (snížení zákonných nemzdových nákladů, přímé dotace na pracovní 

místo) stranu trhu práce. Na straně dávkových systémů má signifikantní dopad na 

zaměstnanost starších osob umožnění souběžného pobírání starobních důchodů a 

příjmů z práce a také odložené a částečné starobní důchody (Krebs, Pavel, Vítek, 2006). 

 

8.2.5 Age - mainstreaming   

Madridský International Plan of Action on Ageing uvádí, že populační stárnutí 

je univerzální silou, která má moc měnit budoucnost stejně jako globalizace. Seniorské 

otázky je potřeba brát jako zásadní prvky tvorby moderních politik a přijmout potenciál 

stárnoucí populace jako základ budoucího vývoje. Podle Sidorenka a Walkera (2004) 

by adaptace společnosti na stárnutí v nejširším slova smyslu měla probíhat s pomocí 

dvou typů politických nástrojů – mainstreamingu stárnutí (ageing-mainstreaming), 

který zahrnuje opatření, která mají za cíl  integrovat problematiku stárnutí do všech 

významných národních politických domén (finance, zaměstnanost, vzdělání, zdraví 

atd.) a specifických opatření pro starší lidi (age –specific), kam spadají politiky a 

programy, které se zabývají potřebami starších lidí (penze, zdravotně – sociální služby). 

Mainstreaming stárnutí je definován jako priorita veřejné správy v zemích sdružených 

v Evropské hospodářské komisi (UNECE). Je to proces systematického zvýznamňování 

otázek a problémů, nástroj inkluze a proxy pro advokacii. Je to proces i strategie 

zároveň. Jeho cílem je sociální integrace skupiny a inkluze jejích zájmů do všech 

aspektů sociálního, ekonomického, politického a kulturního života. Mainstreaming je 
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pokládán za vhodnější alternativu pozitivní diskriminace, zaměřuje se totiž na procesy, 

které vytváří diskriminující prostředí ne pouze na skupinu, která je diskriminací 

postižena. Ideálem mainstreamingu je rovnost respektující diverzitu, cílem není 

odstranění rozdílů, ale jejich akceptace. 

Šest základních nástrojů a technik úspěšného mainstreamingu uvádí  Venne 

(2005) – prvním je sběr dat a jejich analýza s cílem získat dostatečný vhled do 

problému a analýzu situace. Je kladen důraz na demografická, sociologická a 

ekonomická data, jejich validitu a spolehlivost. Další metodou je advokacie, vzdělávání 

a zvyšování povědomí o řešené otázce (seniorská advokacie a lobby má v ČR zatím jen 

omezenou působnost). Třetím nástrojem je ustanovení a sledování indikátorů úspěšné 

implementace proseniorských aktivit a kontinuální sledování indikátorů kvality života 

seniorů (zaměření na benchmarking – srovnání a vyzdvihování  příkladů dobré praxe. 

Čtvrtým bodem je opora v sociálním rozpočtu na všech úrovních (doporučuje se 

ustanovení úřadu pro mainstreaming v rámci ministerstva financí), cílem je zvýšení 

rovnosti v alokaci národních prostředků s ohledem na starší lidi v populaci. Pátou 

metodou mainstreamingu stárnutí je impaktová analýza a evaluace minulé i budoucí 

legislativy, politik  a programů. Posledním nástrojem je (nad)národní koordinace a 

kooperace, která by se měla týkat především provádění akcí, implementačních postupů, 

evaluace, sdílení příkladů dobré praxe a rozvoje kapacit mezi aktéry. 

Mainstreaming stárnutí, jako technika citlivá na různorodé potřeby osob 

v různých fázích životního cyklu, může přispět k vytvoření spravedlivější společnosti, 

která bude přátelská ke každému věku. K tomu je ale potřeba, aby se věkový 

mainstreaming stal součástí tvorby komunitních plánů a strategií obcí, měst a krajů a 

nezůstával pouze na úrovni nadnárodních a národních plánů prohlášení (Vidovičová, 

2006). 

 

8.2.6 Návrhy na opatření zvyšující příležitosti k zaměstnávání starších 

osob 

Potenciál zaměstnanosti starších pracovníků je v celé EU nedostatečně využíván. 

S věkem stoupá riziko dlouhodobé nezaměstnanosti ( v EU 60% u starších osob). 

Podstatnou příčinou předčasného odchodu z práce jsou zdravotní problémy, předčasné 

propouštění starších zaměstnanců, nedostatečné doplňkové vzdělávání a chybějící další 

pracovní příležitosti. 
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Klíčové prvky změny směrem k pracovnímu prostředí odpovídajícímu věku podle 

Evropského hospodářského a sociálního výboru  jsou : 

• Poradenství a pomoc pro osoby hledající práci a podpora zprostředkování. Tam, 

kde je to nutné, zajistit rehabilitační opatření k opětovnému trvalému začlenění. 

• Vytvoření sociálně smluvních podnětů pro pozdější odchod do důchodu a pokud 

je to možné nebo žádoucí, rozšiřování atraktivních modelů pro hladký přechod 

z pracovního života do systému zabezpečení ve stáří v rámci veřejných 

důchodových systémů. 

• Opatření zaměřená na možnost déle setrvat v pracovním procesu, především 

snížením výkonnostního tlaku a úpravou pracovních podmínek podle věku. 

• Zvýšení  podílu starších osob na doplňkovém vzdělávání (iniciativa pro 

zvyšování kvalifikace u osob starších 40 let). 

• Opatření na zvyšování sebevědomí starších pracovníků (ocenění hodnoty 

zkušeností a znalostí, předávání schopností získaných v průběhu pracovního 

života mladším pracovníkům). Poradenství a podpora především malých 

podniků v personálním plánování a rozvoji pracovní organizace přizpůsobené 

věku ( EHSV, 2007). 

 

8.3 Zhoršený zdravotní stav 

8.3.1. Osoba se zdravotním postižením 

Další skupinou osob, které věnují pracovněprávní vztahy zvýšenou pozornost kvůli 

ztíženému postavení na trhu práce, je skupina osob, u kterých právní úprava 

předpokládá určitou míru omezení pracovního uplatnění z důvodu jejich nepříznivého 

zdravotního stavu. Termín osoba se zdravotním postižením byl do českého právního 

řádu zaveden zákonem 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (předtím byl používán termín 

občan se změněnou pracovní schopností). Pro účely pracovněprávních předpisů jsou za 

osoby zdravotně postižené považovány fyzické osoby, které jsou  

• orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (osoby s těžším 

zdravotním postižením, jejichž schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla 

nejméně o 66% nebo jsou schopny pro zdravotní postižení soustavné výdělečné 

činnosti jen za zcela mimořádných podmínek) 
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• orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními (osoby se 

zdravotním postižením, mají zachovanou schopnost vykonávat soustavnou 

výdělečnou činnost, ale tato schopnost je do určité míry omezena) 

• rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (Zákon č. 

435/2004 Sb.§67 ). 

Invaliditou rozumíme stav občana, který vyjadřuje míru poklesu schopnosti 

soustavné výdělečné činnosti v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.27 

Je pro ni charakteristické dlouhodobé nebo trvalé narušení zdravotního stavu. Za osoby 

zdravotně znevýhodněné považujeme osoby, které mají zachovanou schopnost 

vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jejich schopnosti 

být nebo zůstat pracovně začleněny, vykonávat dosavadní povolaní nebo využít či 

získat kvalifikaci jsou podstatně omezeny z důvodu jejich dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu (Právní rádce). 

 

Graf  č 3. Podíl počtu zdravotně postižených osob v populaci 

 

Zdroj - http://www.czso.cz// 

                                                 
27 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je základním posudkovým kritériem pro uznání plné invalidity 
.Trvá nepřetržitě déle než rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i 
schopnost pracovního uplatnění). 
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7.3.2 Zdravotně postižení na trhu práce 

Zdravotně postižení lidé patří mezi skupiny osob se ztíženým přístupem na trh 

práce. Jsou vystaveni zvýšenému riziku nezaměstnanosti a zejména pak dlouhodobé 

nezaměstnanosti.  

Riziko nezaměstnanosti je diferencováno také uvnitř skupiny. Významná je 

hlavně souvislost se stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání – přibližně čtyřikrát více 

jsou nezaměstnaností ohroženi zdravotně postižení se základním vzděláním než 

zdravotně postižení s alespoň středoškolským vzděláním s maturitou. Obecně platí, že 

nezaměstnanost ohrožuje osoby ve vyšších věkových kategoriích, ale pro zdravotně 

postižené tato souvislost neplatí. Naopak nezaměstnaností jsou postiženi nejvíce mladí 

lidé se zdravotním postižením a s věkem míra nezaměstnanosti spíše klesá. Souvisí to 

s chováním zdravotně postižených na pracovním trhu – s věkem přibývá podílu těch, 

kteří na hledání zaměstnání rezignují a stahují se do ekonomické neaktivity. Pak pro 

starší věkové kategorie není charakteristická vysoká míra nezaměstnanosti, ale spíše 

nízká míra zaměstnanosti ( Andrýsková, Nováková). 

Postavení zdravotně postižených na českém trhu práce vykazuje stejné obecné 

charakteristiky jako v dalších evropských zemích. Nízká zaměstnanost je typická 

hlavně pro zdravotně postižené osoby s nízkým stupněm dosaženého vzdělání, starší 

osoby, osoby s těžkým zdravotním postižením a osoby s mentálním postižením. V roce 

2007 žilo v České republice podle odhadu  Českého statistického úřadu 1 015 548 osob 

se zdravotním postižením, tj. téměř 10% populace, z toho přes 340 tisíc osob 

v produktivním věku, tj. ( VŠPO 07). Míra nezaměstnanosti zdravotně postižených 

dosáhla v roce 2006 40,2%, v následujícím pololetí pak došlo k jejímu mírnému 

poklesu. Přestože míra nezaměstnanosti vykazuje celkem klesající tendenci, počet 

nezaměstnaných zdravotně postižených se téměř nemění. Rozdíl mezi mírou 

nezaměstnanosti žen a mužů není v této skupině osob příliš významný. Problematika 

gender tedy nemá na zaměstnávání osob se zdravotním postižením zásadní vliv. 

V roce 2007 zpracovala Národní rada pro zdravotně postižené Analýzu realizace 

principů rovných příležitostí pro zdravotně postižené, kde jsou definovány hlavní 

nástroje na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Z analýzy vyplývá, 

že právní řád České republiky poskytuje dostatečně široký sortiment nástrojů na 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které mají motivační charakter a 

jsou spojeny s ekonomickým přínosem. Tyto nástroje jsou dostupné pro malé i velké 

zaměstnavatele a pokrývají oblast jak věcných, tak osobních nákladů. Pokud právní 
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předpisy stanovují nějakou povinnost, dávají zaměstnavateli právo volby formy jejího 

splnění a obsahují také ekonomickou kompenzaci u některých forem plnění. Při 

srovnání počtu žen a mužů připadajících na jedno pracovní místo v ČR vyplynulo, že 

tento poměr je až na výjimky velmi vyrovnaný a od roku 2006 se projevuje silná 

tendence ke snižování počtu uchazečů připadajících na jedno pracovní místo, což je 

dáno celkovým vývojem ekonomiky a hlavně zvyšováním počtu pracovních míst. Dále 

z analýzy vyplynulo, že zaměstnání i jedné osoby se zdravotním postižením může 

přinést zaměstnavateli kromě úspor i finanční prostředky v řádu statisíců Kč. Za 

největší nedostatek stávající právní úpravy analýza považuje absenci způsobu 

posuzování zdravotního znevýhodnění po 30.9.2007, což působí řadě zaměstnavatelů 

problémy. Dalším problémem je neplnění požadavku na zaměstnavatele 

nediskriminovat osoby se zdravotním postižením v přístupu k zaměstnání a růst počtu 

nezaměstnaných osob se zdravotním postižením (Andrýsková, Nováková). 

Evropský rámec snahy o aktivní zapojování a plnou participaci postižených 

osob ve společnosti vytváří Evropský akční plán pro zdravotně postižené. V Evropské 

unii tvoří osoby se zdravotním postižením přibližně 16% z celkového počtu obyvatel. 

Více než 45 milionů osob v Evropě (každý šestý) ve věku mezi 16 – 64 lety má 

dlouhodobé zdravotní problémy nebo zdravotní postižení (ve věkové kategorii 16 -25 

let je to 7,3%). Pouze 50% zdravotně postižených Evropanů má zaměstnání 

(ec.europa.eu). 

 

8.3.3 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Podle Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením28 

je přístup orgánů ČR k zaměstnávání osob se zdravotním postižením považován za 

prioritu celkového rozvoje lidských zdrojů v České republice. Cílem je naplnit na vyšší 

úrovni než doposud, pracovní potenciál desítek tisíc osob se zdravotním postižením. 

V minulosti věnovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a další orgány státní správy 

pozornost organizačním, legislativním a ekonomickým aspektům podpory 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Přes značný vliv řady institutů a systémů 

podpory nedošlo v České republice ke zvratu v negativním trendu zaměstnávání těchto 

                                                 
28 Podmínky zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich úpravu obsahují i další analytické a 
koncepční dokumenty vlády ČR jako například Národní plán zaměstnanosti, Strategie rozvoje lidských 
zdrojů, Státní informační politika, Společné memorandum o sociálním začleňování atd. 
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osob. Jak bylo zmíněno již výše, počet osob se zdravotním postižením bez zaměstnání 

absolutně i relativně stoupá. 

Pro podporu zaměstnanosti skupiny osob se zdravotním postižením je 

organizován souhrn opatření směřujících k zajištění rovnováhy na trhu práce – 

poradenství, rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa, odborná praxe, chráněné 

dílny a pracoviště, veřejně prospěšné práce atd. Prioritní pro dosažení cíle – přístupu na 

trh práce pro všechny znevýhodněné skupiny, kde osoby se zdravotním postižením 

patří mezi nejvíce ohrožené, je aktivní politika zaměstnanosti. Jejím cílem je vytvořit 

fungující systém pracovní rehabilitace zahrnující poradenskou činnost, přípravu pro 

pracovní uplatnění, umísťování do zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro 

výkon zaměstnání. K tomu využívá především následující nástroje -  vytváření 

odpovídajících pracovním podmínek, systém jejich právní ochrany, zvýšená péče při 

zprostředkování zaměstnání, systém hmotné motivace zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

Více než doposud se musí na řešení problematiky zaměstnatelnosti osob se zdravotním 

postižením účastnit vzdělávací systém a jím vytvořené vzdělávací nástroje, 

rekvalifikační a celoživotní učení. 

Pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením byla přijata následující 

opatření: 

• Řešit problém „prvního zaměstnání“ u absolventů se zdravotním postižením a 

dále rozvíjet formy spolupráce škol s místními orgány správy zaměstnanosti. 

Cílem je stav, kdy osoby se zdravotním postižením ukončí přípravu na povolání 

způsobem odpovídajícím jejich potenciálu, nejdříve však v 18 letech věku. 

• Pravidelné vyhodnocování jednotlivých forem plnění povinného podílu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a změn na trhu práce. 

• Navrhnout nové formy podpůrných programů pozitivně motivujících malé 

zaměstnavatele (do 25 zaměstnanců) k zaměstnávání OZP.  

• Zabezpečení podmínek  propojení sytému vzdělávání a zaměstnanosti, které 

zvýší možnost mladých lidí se zdravotním postižením plynule přejít ze školy do 

zaměstnání. 

• Vypracovat ve spolupráci s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR 

pravidla pro hodnocení podnikatelských aktivit osob se zdravotním postižením a 

každoročně vyhlašovat a oceňovat vynikající výsledky v této oblasti. 
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• Analyzovat zaměstnanost a zaměstnatelnost OZP zapojených do pracovní 

rehabilitace za pomoci individuálního plánu pracovní rehabilitace. 

• Na základě analýzy ohledně využívání pracovní rehabilitace a podle potřeby 

praxe legislativně a organizačně upravit a ekonomicky zajistit sytém pracovní 

rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením, které jsou jen těžce 

umístitelné na trhu práce (osoby s těžšími formami zdravotního postižení, 

postižením kombinovaným a mentálním). 

• Vypracovat analýzu mapující možnosti vzniku a podpory tzv. sociálních 

družstev a případně dalších subjektů sociální ekonomie podporujících zvýšení 

zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.  

• Předložit návrh legislativní úpravy, díky kterému se usnadní přístup chráněných 

dílen a účastníku s podobným statusem k veřejným zakázkám ( NPPI OZP :18 -

20). 

 

8.3.3.1 Aktivní politika zaměstnanosti zaměřená na OZP 

Handicapované osoby potřebují specifická opatření, díky kterým jim bude 

usnadněn vstup na trh práce. K tomu slouží aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 

zaměřená na OZP, jejímž cílem je především zvýšit zaměstnanost těchto osob a zvýšit 

motivaci zaměstnavatelů OZP zaměstnávat. K tomu jsou využívány některé následující 

nástroje APZ. 

 

Pracovní rehabilitace  

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, která je zaměřená na získání a udržení 

vhodného zaměstnání osob se zdravotním postižením. Zahrnuje především: 

• Poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání. 

• Volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. 

• Praktickou a teoretickou přípravu pro zaměstnání. 

• Zprostředkování zaměstnání, jeho změnu a udržení. 

• Vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání či jiné 

výdělečné činnosti. 

Pracovní rehabilitace je určena také pro osoby se zdravotním postižením, které o 

ni požádají na příslušném úřadě práce v místě trvalého bydliště. Na základě žádosti 

zabezpečuje pracovní rehabilitaci úřad práce ve spolupráci s pracovně rehabilitačními 
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středisky (úřad práce může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením 

rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu – např. agenturu podporovaného 

zaměstnávání). Úřad práce ve spolupráci s osobou se zdravotním postižením sestaví 

individuální plán pracovní rehabilitace, jehož vhodnou formu stanoví odborná pracovní 

skupina vytvořená za tímto účelem na úřadu práce (Zákon č.435/2004 Sb.§ 69). 

 

Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna 

Chráněné pracovní místo je místo vytvořené zaměstnavatelem pro OZP na 

základě dohody s úřadem práce. Musí být provozováno nejméně po dobu dvou let a 

zaměstnavatel na něj může získat od úřadu práce příspěvek (osminásobek až 

dvanáctinásobek průměrné mzdy). 

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, kde je v průměrném 

ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60% osob se zdravotním postižením. 

Musí být provozována po dobu nejméně dvou let a je na ni poskytován příspěvek 

(Zákon č. 435/2004 Sb.o zaměstnanosti, § 75,76). 

 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Poskytuje se zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50% osob se 

zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Přípěvek náleží 

zaměstnavateli měsíčně ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na 

zaměstnance v pracovním poměru, který je OZP, včetně pojistného, nejvýše však 8000 

Kč. Poskytuje se čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele (Zákon 

435/2004 Sb.o zaměstnanosti, § 78). 

 

Podporované zaměstnávání 

Podporované zaměstnávání je časově omezená služba pro osoby, které hledají 

placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí, ale jejich schopnost získat a 

zachovat si zaměstnání je z různých důvodů omezena do té míry, že potřebují 

individuální, dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu před nástupem do práce i 

po něm. Smyslem podporovaného zaměstnávání je vyrovnávání příležitostí pro 

pracovní uplatnění lidí, kteří z důvodu zdravotního postižení nebo jiných 

znevýhodňujících faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce. Podpora je 

poskytována rovněž zaměstnavatelům uživatelů služby (pomoc s administrativou, 

úpravou pracovního místa, vytvoření podmínek pro přijetí pracovníka do pracovního 
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kolektivu). Cílem podporovaného zaměstnávání je umožnit lidem u cílové skupiny 

získat a zachovat si vhodné zaměstnání na otevřeném pracovním trhu a také zvýšit míru 

samostatnosti uživatelů služeb (jejich dovednosti, pracovní návyky, motivaci k dalšímu 

profesnímu rozvoji). Práce musí splňovat následující kritéria: 

• Pracovní místo je na otevřeném pracovním trhu. 

• Práce má stabilní charakter. 

• Rozsah pracovního úvazku zohledňuje specifické potřeby zaměstnance. 

• Druha práce odpovídá potřebám, dovednostem a možnostem zaměstnance a 

umožňuje jeho profesní rozvoj. 

• Zaměstnanec, uživatel podporovaného zaměstnávaní, pracuje za rovných 

podmínek, které odpovídají jeho potřebám i nárokům na vykonávání práce. 

• Jde o smysluplnou a hodnotnou práci. 

• Zaměstnanec má na pracovišti příležitost nejen k pracovnímu, ale i k sociálnímu 

uplatnění (icm). 

Podpora směřuje ke konkrétnímu uživateli služeb a na konkrétní pracovní místo, 

zaměstnavatele. Je kontinuální  - sleduje nejen získání, ale také zachování zaměstnání. 

Služba je časově omezená a v rámci limitu se přizpůsobuje individuálním potřebám 

zaměstnance. Lze ji využít opakovaně, pokud je to v zájmu zachování nebo získání 

nového zaměstnání. Podstatou podpory poskytované v rámci podporovaného 

zaměstnávání je osobní pomoc (poradenství, doprovázení, pracovní asistence atd.), 

zaměřuje se na zvládnutí dovedností souvisejících s pracovním uplatněním. Další její 

součástí je koordinace pomoci ze strany rodiny a dalších návazných služeb. Uživateli 

dává podpora příležitost k aktivní účasti při hledání práce, dojednávání pracovních 

podmínek, k rozhodování o vlastním pracovním uplatnění. Podporu poskytuje 

vyškolený pracovní tým, existuje také systém sledující spokojenost uživatelů a dalších 

zájmových skupin v rámci podpory (icm). 

 

8.3.4 Návrhy opatření podporujících  pracovní příležitosti pro osoby se 

zdravotním postižením 

Osoby se zdravotním postižením pracují častěji v málo placených profesích a 

jsou často diskriminovány co se týče přístupu k doplňkovému vzdělávání a kariérního 

postupu. U většiny osob vznikne postižení během pracovního života, ale málo z nich 

dostane příležitost vrátit se do práce, která by byla přizpůsobena jejich postižení. 
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Přitom začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu je nejlepší 

zbraní v boji proti sociálnímu vyloučení. 

Opatření pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením navrhovaná EHSV: 

• Úprava systému výhod a daní tak, aby práce a přechod do práce byly atraktivní. 

Také by měl být možný návrat k invalidnímu důchodu po zkušební době 

v práci. 

• Zavádění, rozvoj a podpora aktivních programů na trhu práce specificky 

zaměřených na tyto osoby, které by umožňovaly přechod z chráněného 

pracoviště na řádný trh práce. 

• Přizpůsobení pracovišť potřebám osob se zdravotním postižením a podpora 

pozitivních akcí zaměřených na zaměstnance, jejichž postižení vzniklo 

v průběhu pracovního života. Zvážit možnosti pracovního volna spojeného 

s doplňkovým vzděláním či alternativní pracovní náplň (EHSV, 2007).  

 

 

 

 8.4 Národnost29 a etnický původ30 

Cizinci a jejich postavení na českém pracovním trhu jsou významným 

ekonomickým i politickým tématem. Úbytek a stárnutí populace České republiky 

vyvolává obavy prohlubování strukturálních deficitů trhu práce. Česká republika, v 

souladu s migračními politikami členských států Evropské unie, usiluje o integraci 

dlouhodobě usídlených cizinců ve všech oblastech života, včetně trhu práce. Také hledá 
                                                 
29 Společnost má různé možnosti jak se vyrovnat s přítomností menšin a to jak v oblasti kulturní, sociální 
i politické. V první jmenované oblasti je to strategie segregační, která vede k izolaci kultury menšiny, 
Dále pak strategie asimilační, která předpokládá, že menšina převezme kulturu většiny. Dalším přístupem 
je kulturní pluralismus, který vychází z toho, že ve společnosti se mohou vyskytovat různé menšinové 
skupiny, které si zachovávají své kulturní charakteristiky. Oproti tomu strategie „tavícího kotle“ 
předpokládá, že vstupní kultura se má rozpustit v kultuře, která se neustále přetváří díky střetávání 
různých kulturních společenství. V politické oblasti existují dvě hlavní strategie - liberální pluralismus, 
který vychází z principu rovných příležitostí a strukturalismus, který vychází z předpokladu různého 
postavení jednotlivých skupin ve společnosti (s tímto pojetím integrace se pojí akomodační přístup – 
cílené zohledňování etnických menšin v procesech politické participace). Dvěma základními strategiemi 
v oblasti sociální jsou strategie sociálního vyloučení a strategie sociálního včleňování (Navrátil, 2003). 
 
30 Etnikum je skupina jedinců, kteří se od jiných skupin odlišují svou etnicitou neboli souhrnem 
kulturních, rasových, teritoriálních a jazykových faktorů, dále pak svou historií, sebepojetím, vědomím 
společného původu a také tím, že jsou jako etnicky odlišní vnímáni druhými. Někdy je tento pojem 
používán také ve významu národní menšiny, jejichž kultura se liší od kultury většinové, ale etnikum není 
nutně totožné s národem. Na rozdíl od rasy nemají příslušníci etnika takové fyzické znaky, kterými by se 
výrazně lišili od příslušníků většiny. Důležitější je spíše odlišnost norem, hodnot, chování, jazyka. 
Znaky, které příslušníci etnika považují pro sebe za charakteristické, se mohou nazývat etnické vědomí 
(multikultura.cz). 
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cesty, jak přilákat kvalifikovanou pracovní sílu a zabezpečit tak v delším časovém 

horizontu konkurenceschopnost české ekonomiky (Sirovátka, 2003). 

 

8.4.1 Cizinci na českém trhu práce 

Pracovní trh České republiky se stal pro cizince zajímavým již na počátku 

devadesátých let po otevření hranic. V letech 1990 – 1997 byla politika v oblasti 

migrace cizí pracovní síly liberální, ale od roku 1998 začala být politika úřadů práce 

v oblasti vydávání pracovních povolení cizincům v důsledku nezaměstnanosti 

restriktivní. Od roku 1999 existuje koncepce integrace dlouhodobě legálně usídlených 

cizinců. Následující rok byla zavedena přísnější kontrola hranic v souvislosti s bojem 

proti nelegální migraci, harmonizace vízové politiky ČR s ostatními zeměmi EU a 

proběhly další aktivity směřující k vytvoření ucelené koncepce migrační politiky. 

V roce 2004 došlo k liberalizaci pracovní migrace kvalifikované pracovní  síly Na další 

nárůst migrační aktivity měl vliv vstup České republiky do Evropské unie. Pracovní 

migrace se stala důležitou součástí pracovního trhu a to zejména v určitých profesích.  

Cizinci na český trh práce vstupují jako zaměstnavatelé i zaměstnanci a jejich 

vstup na pracovní trh je stejně jako u českých občanů ovlivněn mnoha společenskými, 

hospodářskými a individuálními podmínkami. Ale na rozdíl od českých občanů musí 

překonávat různé překážky, mají horší přehled o svých právech a povinnostech, 

zpravidla není využívána jejich původní kvalifikace atd. Pracovně právní vztahy mezi 

cizincem a zaměstnavatelem se jako u českých zaměstnanců řídí především zákoníkem 

práce a souvisejícím právními předpisy. Podmínky zaměstnávání jsou dále stanoveny 

zákonem o zaměstnanosti, který stanovuje podmínky pro zaměstnávání cizinců na 

území České republiky. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti mohou být zaměstnáni 

na území České republiky za předpokladu, že splnili dvě základní podmínky. První je 

udělení povolení k zaměstnání, druhou povolení k pobytu. Občané členských států 

Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a jejich rodinní 

příslušníci nejsou z hlediska zákona o zaměstnanosti považování za cizince a mají 

stejné postavení jako občané České republiky (SUIP, 2008). 

Podíl cizinců na zaměstnaném obyvatelstvu ČR postupně stále narůstá. 

V rozmezí let 2004 -2007 vrostl o 2,3% a na konci roku 2007 tvořil 6,9% z celkové 

zaměstnanosti. K 31.12.2007 bylo na úřadech práce a živnostenských úřadech v České 
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republice evidováno přibližně 310 tisíc cizinců31, což byl téměř dvojnásobek oproti 

konci roku 2000. Zlomový byl rok 2005, kdy vzrostl počet zaměstnaných cizinců oproti 

předchozímu roku o 46 tisíc. Nárůst byl v souladu s očekávaným trendem, ale byl 

významně ovlivněn změnou zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. V tomto zákoně 

byla zavedena povinnost zažádat úřad práce o povolení k zaměstnání pro společníky, 

členy a statutáře obchodních společností a družstev, kteří se kromě účasti na řízení 

společnosti věnují plnění tzv. běžných úkolů. Tím se do evidence dostala skupina 

cizinců, která dříve nebyla v žádném registru (ČSÚ, 2008, Ediční plán). 

Počty cizinců, kteří v České republice podnikají, jsou po řadu let stabilní a 

pohybují se okolo 70 tisíc osob. Převážná většina cizinců tedy pracuje v postavení 

zaměstnanců (v roce 2007 80% všech zaměstnaných cizinců). Cizinci - zaměstnanci 

pracují hlavně ve zpracovatelském průmyslu (39%), stavebnictví (22%), v oblasti 

nemovitostí a pronájmu (15%) a v obchodě (8%).  Ve srovnání s českými zaměstnanci, 

jejichž postavení zaměstnanců podle rozložení hlavní třídy OKEČ32 je výrazně 

rozmanitější, je tedy patrná koncentrace cizinců do čtyř odvětví, která zahrnují téměř 

85% šech cizinců zaměstnanců. Ještě výraznější je skupina cizinců pokud se podíváme 

na rozložení do hlavních tříd Klasifikace zaměstnání (KZAM). Podle této klasifikace 

téměř polovina všech cizinců – zaměstnanců pracovala jako obsluha strojů a zařízení, 

případně jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, čtvrtina jako řemeslníci či 

opraváři. Tyto tři třídy tedy zahrnovaly 75% všech zaměstnanců cizinců. Podnikající 

cizinci působí zejména v oblasti obchodu, stavebnictví, nemovitostech a 

zpracovatelském průmyslu. 

Cizinci ovšem nejsou homogenní skupinou. Hlavní odlišnosti jsou zřejmé 

zejména při pohledu na jednotlivá státní občanství. Na českém trhu práce dominují 

zejména tři státní občanství – občané Slovenska (35%), Ukrajiny a Vietnamu, která 

představují 70% zaměstnaných cizinců v evidencích ( viz. obr.).  

 

 

 

 

                                                 
31 Údaje týkající se zaměstnaných cizinců vycházejí ze dvou oddělených evidencí – z MPSV resp. 
Správy služeb zaměstnanosti, která shromažďuje údaje o vydaných platných povolení k zaměstnání 
cizinců a o počtu nástupů občanů EU/EHP a Švýcarska k výkonu práce a z evidence Ministerstva 
průmyslu a obchodu, které poskytuje data za cizince s platným živnostenským oprávněním. 
32 Odvětvová klasifikace ekonomických činností 
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Obrázek č.2  Zaměstnaní cizinci podle státního občanství 

 

Zdroj http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_publikace 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz// 

 

 

nižších pracovních pozicích (čtvrtina z nich působí jako vedoucí pracovníci či 

úředníci), přesto i u nich je výrazné zastoupení pomocných a nekvalifikovaných pozic 

(20%). Kromě těchto tří národností na trhu práce v ČR působí celá řada cizinců 

rozmanitých občanství. Občané ze západoevropských zemí jako je Německo, Spojené 

království, Francie, Itálie atd., kteří pracují jako zaměstnanci, jsou zařazováni do tříd 

KZAM vyžadujících vyšší kvalifikaci a vzdělání, tzn., že působí jako vedoucí a řídící 

pracovníci. U ostatních občanství je situace rozmanitější např. pro občany Polska, kteří 

na českém trhu práce pracují zejména v postavení zaměstnanců, je typické kromě 

zařazení ve zpracovatelském průmyslu i zastoupení v těžbě nerostných surovin. Ruští 

občané v ČR ze třetiny podnikají a zaměstnanci nezastávají zpravidla nekvalifikované 

pozice, naopak většina z nich pracuje na vedoucích pozicích (ČSÚ, 2008, Ediční plán). 

Ke konci roku 2008 činila celková zaměstnanost cizinců 361 709 osob. 79% 

těchto cizinců bylo evidováno úřady práce, zbylých 21% mělo platné živnostenské 

oprávnění.  

 

ZAMĚSTNANÍ CIZINCI PODLE ST. OBČANSTVÍ; 31. 12. 2007
EMPLOYED FOREIGNERS, TOTAL BY CITIZENSHIP; 31 DECEMBER 2007
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Graf č.4 : Celková zaměstnanost cizinců podle postavení v zaměstnání 1998-2008 

 

Zdroj - http://www.czso.cz// 

 

V současnosti je hlavním cílem migrační politiky vlády ČR její soulad 

s prioritami EU v této oblasti a to, aby odpovídala potřebám domácí ekonomiky a 

v dlouhodobé perspektivě vedla ke zlepšení demografické skladby obyvatel České 

republiky. 

 

 

8.4.1.1 Nelegální zaměstnávaní cizinců 

Prezentovat obecnou informaci o rozsahu a charakteru nelegální práce cizinců je 

obtížné, protože zahrnuje širokou škálu různých forem porušování právních předpisů o 

zaměstnávání cizinců. Podle výsledků kontrol úřadů práce z roku 2004 byli mezi 

nelegálními pracovníky nejčastěji cizinci zaměstnaní v profesích nevyžadujících 

žádnou nebo nízkou kvalifikaci (mytí nádobí, úklid, dělník ve stavebnictví atd.). Odhad 

vytvořený ze zjištěných kontrol úřadů práce, cizinecké a pohraniční policie a celních 

úřadů  činil  na konci roku 2004 17 tisíc černých zaměstnanců (počet nelegálně 

podnikajících cizinců nebyl k dispozici). Pokrokem v řešení této problematiky je novela 

zákona o zaměstnanosti, která definuje pojem nelegální zaměstnávání.33 Tato novela 

                                                 
33 Zákon č. 435/2004 Sb. v § 5. písm. e)  
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také přispěla, jak již bylo zmíněno, ke snížení podílu skrytých zaměstnanců mezi 

podnikateli. V důsledku lepších zákonů a lepší kontroly migrace se podíl černé práce 

cizinců na zaměstnanosti snižuje (Horáková, 2005). 

Přesto stále vzhledem k přibývajícímu počtu cizinců zaměstnávaných na území 

České republiky (zejména osob ze střední a východní Evropy a Asie – Rusko, Ukrajina, 

Bulharsko, Mongolsko) dochází také k nárůstu počtu případů porušování pracovně 

právních předpisů. Proto jsou nutné kontroly prováděné Státním úřadem inspekce 

práce, konkrétně Oblastními inspektoráty práce ( OIP ) u zaměstnavatelů 

zaměstnávajících cizince. Kontrolní činnost bývá zaměřena na dodržování a aplikaci 

pracovněprávních předpisů. Z výzkumných zpráv vyplývá, že zaměstnavatelé často 

využívají cizinců jako levné pracovní síly a zaměstnávají je na takových pracovních 

pozicích, o něž nemají čeští občané zájem. Cizinci tak mohou často pracovat za 

odlišných podmínek než čeští zaměstnanci. Cílem kontrolních akcí je zjistit a 

požadovat odstranění nedostatků v dodržování pracovněprávních předpisů ze strany 

zaměstnavatelů zaměstnávajících cizince a zabránit jejich opakování. Účelem je také, 

aby se na základě zkušeností z kontrol vymezilo, v čem spočívají příčiny porušení 

pracovněprávních předpisů a navrhlo opatření k nápravě ve vazbě na prevenci (Roční 

souhrnná zprava o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 

2007). 

 

8.4.2 Ukrajinci  

Migrace Ukrajinců do Čech a na Moravu má dlouhou historii, která sahá až do 

16. století. Po roce 1989 se Československo stalo atraktivní zemí zejména pro 

imigranty z bývalého Sovětského svazu (převládající špatná ekonomická situace 

Ukrajiny, geografická blízkost, poměrně malé jazykové i kulturní bariéry). 

V současnosti Ukrajinci reprezentují nejpočetnější skupinu ekonomických migrantů 

v České republice, přičemž dočasná pracovní migrace Ukrajinců  postupně začíná mít 

charakter trvalé migrace. 

Opomineme-li Slováky, tak Ukrajinci představují v ČR nejpočetnější migrační 

komunitu. Podle oficiálních statistik počet Ukrajinců oprávněných k přechodnému a 

trvalému pobytu v ČR každým rokem stoupá. Nejčastěji Ukrajinci v ČR žijí na základě 

povolení k přechodnému pobytu. Povolení k trvalému pobytu, které je spojeno 

s automatickým povolením k zaměstnání, má přibližně pětina všech legálních 
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dlouhodobě pobývajících Ukrajinců v ČR. Protože má ukrajinská migrace převážně 

ekonomický charakter, drtivá většina těchto imigrantů je ekonomicky aktivní a 

Ukrajinci vlastní největší počet pracovních povolení v ČR. Mezi Ukrajinci, kteří vlastní 

povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, ale není nejčastějším důvodem zaměstnání, ale 

účast cizince v právnické osobě a také podnikání. Což je tendence charakteristická pro 

všechny cizince, na které se vztahuje vízová povinnost. Důvodem je komplikované 

vyřizování dokladů k získání povolení k zaměstnání a absence flexibility, která se 

projevuje v závislosti povolení pobytu na povolení k zaměstnání (což v praxi znamená, 

že rozvázání pracovního poměru má za následek skoro okamžitou ztrátu nároku na 

povolení k pobytu) ( Leontiyeva, 2005). 

Zaměstnaných občanů Ukrajiny bylo na konci roku 2007 v ČR evidováno 80 

tisíc, tj. necelých 30% zaměstnaných cizinců. Ukrajinci nepracují výhradně v postavení 

zaměstnanců, přibližně čtvrtina z nich zde podniká a to zejména ve stavebnictví 

(nejvýraznější odvětví, pracuje v něm více než polovina ukrajinských zaměstnanců a 

dokonce i třetina všech žen v zaměstnanecké pozici) a nemovitostech. Z dalších odvětví 

je zastoupen zpracovatelský průmysl. Velmi výrazná část 60% ukrajinských 

zaměstnanců pracuje na pomocných a nekvalifikovaných pozicích, čtvrtina pak jako 

řemeslníci ( ČSÚ, 2008, Ediční plán). 

Oficiální statistiky ale nereprezentují rozsáhlou nelegální pracovní migraci. 

Podle neformálních odborných odhadů je počet ilegálních migrantů na území ČR 

minimálně stejný jako počet legálně zaregistrovaných. Neregulérnost ukrajinské 

migrace spočívá většinou v nelegálním zaměstnání nebo pobytu na českém území po 

ukončení platnosti víza. 

Na vzdělanostní a kvalifikační strukturu ukrajinských migrantů se názory 

výzkumníků liší. Jak bylo řečeno výše, naprostá většina Ukrajinců vlastnících povolení 

k zaměstnání v ČR, je zaměstnána v dělnických profesích, které nevyžadují střední 

vzdělání. Podle výzkumného týmu doc. Drbohlava (1999), který uskutečnil řadu 

„snow-bowlingových“ průzkumů, jsou v současnosti důležitými atributy ukrajinských 

pracovních migrantů v ČR jejich vysoká vzdělanost a kvalifikace v zemi původu a 

nepřiměřeně nižší postavení na trhu práce v Čechách. Odlišný názor v této otázce 

zastává tým Milady Horákové (2001) z VÚPSV, který za pomoci kvantitativního 

šetření zaměstnaných cizinců zjistil, že 17% cizinců má základní vzdělání, 44% jsou 

vyučení, 27% má maturitu a 12% má vysokoškolské vzdělání. Což nesvědčí o 

nadprůměrné vzdělanosti ukrajinských pracovníků. Avšak předpoklad, že stěhování do 
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jiné země přináší ukrajinským pracovníkům snížení statusu na trhu práce s tímto není 

v rozporu. 

Do České republiky jezdí masově hlavně mladí ukrajinští muži v produktivním 

věku, kteří přicházejí vydělat peníze na uživení rodiny, která zůstává doma. Proto se 

mluví většinou o současných tendencích kyvadlového stěhování Ukrajinců za prací do 

ČR jako o cirkulační migraci. Velká část ukrajinských pracovníků je zapojena do tzv. 

„klientského systému“, kterým se rozumí systém podnikatelů a zprostředkovacích 

firem, kteří organizují pro dělníky obstarání povolení k pobytu, ubytování a někdy i 

stravování. Odměnou za takové služby je část vydělaného platu, často po celou dobu 

zaměstnání. Vystoupení z tohoto systému je často spojeno s okamžitou ztrátou nároku 

na práci a pobyt v ČR. Systému napomáhá také postoj české populace, která často 

upřednostňuje levnou nelegální pracovní sílu a více důvěřuje zprostředkovatelským 

agenturám než jednotlivým ukrajinským pracovníkům (to souvisí také s jazykovou 

bariérou34, složitostí zařizování pracovního povolení a nízkou obeznámeností 

ukrajinských pracovníků se svými právy) ( Leontiyeva, 2005). 

Obrázek č. 3 Rozmístění občanů Ukrajiny na území České republiky 

 
Zdroj:http://www.czso.cz/csu// 
 

                                                 
34 Ukrajinci v ČR pociťují mnohem menší jazykovou bariéru než například Vietnamci , což je na jednu 
stranu výhodou, ale na druhou je to nemotivuje zdokonalit se v českém jazyce. 
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8.4.3 Vietnamci 

Historie pracovní migrace Vietnamců byla v minulosti ovlivněna mezivládními 

dohodami, které fungovaly až do roku 1989. Na základě těchto dohod s Vietnamskou 

socialistickou republikou do Československa přijely pracovat a studovat desetitisíce 

Vietnamců. Nejvíce v letech 1979 – 1985, kdy přijelo 35 tisíc vietnamských občanů. 

Vietnamští pracovníci působili zejména ve strojírenském, hutnickém, textilním, 

potravinářském a chemickém průmyslu. V druhé polovině 80. let se v důsledku 

politických rozhodnutí začal počet vietnamských občanů v Československu snižovat, 

ale nebyla přerušena migrace do ČR (migraceonline). 

Vietnamci tvoří po Slovácích a Ukrajincích třetí nejpočetnější skupinu z cizinců 

s trvalým pobytem. Občanů Vietnamu pracuje v České republice asi 30 tisíc, což je asi 

10% zaměstnaných cizinců. Významné je zastoupení podnikatelů (80% všech 

zaměstnaných občanů Vietnamu). V posledních měsících ale postupně stoupá i nárůst 

zaměstnanců vietnamské národnosti (ČSÚ, 2008, Ediční plán). 

Podle dostupných výzkumů se strategie Vietnamců v ČR jeví jako strategie 

rychlého získání ekonomického zisku, fakticky tato migrace začíná mít dlouhodobý 

charakter. Kolem 40% z celkového počtu Vietnamců v ČR vlastní povolení 

k dlouhodobému pobytu a jejich podíl se během posledních let výrazně zvyšuje. 

Vietnamci se podobně jako ostatní cizinci nejčastěji usídlují ve velkých městech 

(Praha, Brno, Plzeň) a také v pohraničních regionech v okolí Ostravy a Chebu. 

Většina vietnamských občanů podniká oficiálně na základě živnostenského 

oprávnění (volné živnosti převážně na nákup a prodej zboží, v poslední době také 

občerstvení a restaurace) a to bez ohledu na svou původní profesi a vzdělání. Oblasti 

podnikání a působnosti vietnamské komunity se postupně výrazně diverzifikují. Častý 

je jev, kdy si Vietnamci zřizují živnostenský list, ale náplň jejich činnosti a také 

pracovní režim fakticky odpovídá režimu zaměstnance. Zaměstnaných Vietnamců je 

v ČR velmi málo a většina jich je v ekonomicky aktivním věku od 20 do 50 let. 

Zvyšuje se také zastoupení dětí do 10 let.35 Jedna z největších překážek úspěšné 

integrace Vietnamců je kromě jazykové a kulturní odlišnosti, administrativní bariéra 

spojená se zajišťováním pobytu v ČR. Jako další negativa Vietnamci vnímají 

byrokratické překážky v podnikání, administrativní překážky zaměstnávání. Ti, kteří by  

na  českém trhu práce neuspěli z důvodu jazykových a dalších bariér, jsou zaměstnáni 

                                                 
35 Proto se v souvislosti s vietnamskou komunitou hovoří o problému druhé generace migrantů – mladší 
generace se zásadně odlišuje od starších migrantů zejména intenzitou zapojení do české společnosti. 
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díky vietnamským organizacím. V posledních letech vietnamské ziskové i neziskové 

organizace rozšiřují své pole působnosti z hlavních ekonomických a interních aktivit i 

na aktivity komunitní a veřejné a sociální ( Kocourek, 2005) 

Proces integrace Vietnamců v ČR ovlivňují následující faktory: 

• Většina běžných vietnamských držitelů živnostenských listů, kteří přijdou nově 

do ČR, je díky své neznalosti zatím odkázána na malý počet poskytovatelů 

služeb v rámci vlastní komunity, což je faktor, který významně posiluje 

uzavřenost komunity. Interakce vietnamské komunity s českými institucemi je 

alespoň zpočátku redukována právě vietnamskými zprostředkovateli. 

• Faktorem, který oddaluje integraci je očekávání rychlého zbohatnutí a návratu 

do Vietnamu. Toto očekávání se často nenaplní a dochází ke zklamáním.  

• A také česká společnost, která je kulturně homogenní a stále není nakloněna 

přijímání vlivů cizích migrantů (Kocourek, 2005). 

 

Obrázek č.4 Rozmístění občanů Vietnamu na území České republiky 

 

Zdroj:http://www.czso.cz/csu// 
 



 94  

8.4.4 Romové 

Romové tvoří v současnosti početně nejvýznamnější etnickou menšinu36 v 

České republice. Přestože se k romské národnosti při sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2001 přihlásilo necelých 12 tisíc občanů České republiky (0,1% všech obyvatel, což je 

téměř trojnásobně nižší počet než v roce 1991), skutečný počet Romů se odhaduje na 

cca 2 až 3% obyvatel – tzn. 200 – 300 tisíc a některé odhady uvádějí čísla ještě vyšší 

(Navrátil, 2003). Z pohledu územního rozmístění nejsou v počtech osob romské 

národnosti žádné výraznější regionální rozdíly. Nejvyšší počty romských obyvatel byly 

sečteny ve velkých městech – v Ostravě a v Praze. 

Do roku 1989 naprostá většina Romů žijících na území tehdejšího 

Československa pracovala (nemít práci bylo kvalifikováno jako trestný čin 

příživnictví). Ale v  průběhu první poloviny devadesátých let 20. století, v důsledku 

ekonomické transformace a úbytku pracovních příležitostí pro nekvalifikované a málo 

kvalifikované pracovní síly, přišla postupně o zaměstnání významná část Romů (GAC, 

2006). 

Neuspokojivé postavení Romů na pracovním trhu má mnoho vzájemně působících 

příčin, zejména to jsou:  

• Nedostatečná motivace k práci způsobená strukturou rozšířených romských 

rodin – nižší snaha Romů zapojit se na trh práce je důsledkem jejich rodinné 

struktury.  Složitost sociálního systému vede k jeho nepředvídatelnosti, tím 

pádem k potřebě dodatečného pojištění, kterého Romové dosahují pomocí 

neformálních solidárních sítí v rámci svých rodin. Solidární sítě distribuují 

příjmy rovnostářsky, což demotivuje členy rodinných sítí od práce. 

• Nedostatečné vzdělání – Romové jsou v porovnání s většinovou společností 

méně vzdělaní, což omezuje jejich úspěch na trhu práce (poptávka po 

nekvalifikované práci po roce 1989 výrazně klesá). Existuje u nich skepse 

                                                 
36 Definice menšiny pomocí faktoru mocenského vztahu podle Soydana a Williamsové (1998), podle níž 
tento faktor zastiňuje otázky počtu a spíše se zaměřuje na otázky charakteru vztahů mezi společenskými 
skupinami. V souladu s touto myšlenkou Sheafer definuje menšinu jako „podřízenou skupinu, jejíž 
příslušníci mají významně méně kontroly nebo moci nad vlastními životy, než mají příslušníci 
dominantní nebo většinové skupiny.“Charakteristickými znaky této skupiny podle Sheafera jsou – 1. 
tělesné nebo kulturní charakteristiky, které její příslušníky odlišují od příslušníků dominantní skupiny, 2. 
zkušenost předsudečných postojů a znevýhodnění, 3.příslušnost k minoritní skupině není dobrovolná, 4. 
pocit solidarity s jinými příslušníky téže skupiny, 5. sňatky jsou uskutečňované obvykle mezi příslušníky 
téže skupiny.(Sheafer, 1996 in Navrátil, 2003). 
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ohledně užitečnosti vzdělání, která je prohlubována očekávanou diskriminací 

na pracovním trhu. Také proto roste vzdělanost mezi Romy pomalu.  

• Nízká mobilita - je obecným problémem českého pracovního trhu. Tím spíše je 

problémem u Romů, kteří jsou ekonomicky závislí na rodinných sítích a jen 

výjimečně se stěhují jinam, než k příbuzným. Podstatný je také faktor 

diskriminace Romů na trhu s byty. 

• Upřednostňování práce na černo – orientace na černou práci, která je mezi 

Romy častá, má mnoho negativních dopadů: nedostatečná bezpečnost práce, 

právně nevymahatelné smlouvy.  

• Zadluženost – je podstatnou překážkou integrace Romů na legálním trhu práce. 

Příjmy z legálního zaměstnání mohou být na rozdíl od příjmů z práce na černo 

zabaveny.  

• Diskriminace – Romové jsou silně diskriminováni na pracovních trzích, což 

znemožňuje integraci Romů a v dlouhodobém měřítku poškozuje celou 

společnost. 

• Vysoké marginální daně – jsou obzvláště vysoké pro nízké příjmy a někdy 

dosahují až 100% (Hirt, Jakoubek,2006 :92). 

 

8.4.4.1 Situace v sociálně vyloučených lokalitách  

Největší množství sociálně vyloučených lokalit vzniklo v regionech, které jsou 

nejvíce postiženy strukturálními problémy (Ústecký a Moravskoslezský kraj). Zároveň 

je zde patrná tendence rozrůstání některých lokalit, jejímž výsledkem je stále větší 

koncentrace sociálně vyloučených v regionech s všeobecně vysokou mírou 

nezaměstnanosti. 

Romská menšina je v České republice dlouhodobě postižena vysokou mírou 

nezaměstnanosti. Ve většině sociálně vyloučených lokalit je míra nezaměstnanosti 

(nezávisle na celkové míře nezaměstnanosti v regionu) mezi 90 - 100%.37 A většinou se 

jedná o dlouhodobou (i několikaletou) anebo opakovanou nezaměstnanost. Časté je 

také, že bez zaměstnání jsou oba partneři. 

Pokud romští obyvatelé vyloučených lokalit pracují, jejich pozice na trhu práce je 

většinou marginální. Vykonávají především příležitostné a sezónní práce, které jsou 

                                                 
37 Přesné údaje o nezaměstnanosti Romů v sociálně vyloučených lokalitách nelze získat, protože Úřady 
práce tato data z důvodu ochrany osobních údajů oficiálně nesledují. 
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založené na nechráněných vztazích. Tato pracovní místa jsou spojena s nízkými 

výdělky a nejistotou. Zaměstnanecké poměry na dobu neurčitou jsou v případě obyvatel 

sociálně vyloučených lokalit výjimečné. Romové marginalizovaní na trhu práce i ti 

dlouhodobě nezaměstnaní si postupně utvářejí alternativní životní strategie, díky 

kterým si zajišťují obživu (život v těchto lokalitách je často finančně náročný). V prvé 

řadě se jedná o vytvoření závislosti na sociálních dávkách, práci na černo, zadlužování. 

Tyto strategie a s nimi spojené hodnoty jako podceňování významu vzdělání a práce za 

mzdu, orientace na přítomnost, jsou v prostředí těchto vyloučených lokalit postupně 

upevňovány a mezigeneračně reprodukovány. V sociálně vyloučených lokalitách 

vyrůstá generace dětí, které ve svém okolí nepoznaly význam pracovního vztahu, 

nezaměstnanost považují za běžný standard a nemají žádné pracovní návyky. Z tohoto 

je jasné, že integrace na pracovní trh je klíčovým předpokladem sociálního začleňování 

obyvatel vyloučených lokalit (GAC, 2006). 

Faktory vylučování z pracovního trhu jsou komplexní a vzájemně se posilují a 

doplňují. Hlavní příčiny lze rozdělit do skupiny vnitřních (nízká míra lidského kapitálu, 

chybějící motivace)  a vnějších faktorů (nízká úroveň sociálního kapitálu, systémové 

faktory).  

Hlavním vnitřním faktorem je beze sporu nízká vzdělanost romských obyvatel 

vyloučených lokalit, většina z nich nemá žádnou kvalifikaci. V oblasti nekvalifikované 

síly existuje konkurence ze strany dělníků z východní Evropy, čímž se snižují už tak ne 

příliš vysoké mzdy v těchto oborech. Dalším vnitřním faktorem jsou nízké sociální 

kompetence sociálně vyloučených - těžko se orientují v majoritním prostředí, na trhu 

práce. Neznají svá práva a povinnosti a nejsou schopni získávat potřebné informace. 

Překážkou začlenění na trh práce je často také špatný zdravotní stav mnohých obyvatel 

lokalit a syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti.38 Další bariéru představuje zadlužování 

rodin a solidární sítě, které fungují na bázi příbuzenství jako neformální pojištění pro 

případ nouze (rovnostářské sdílení statků, které působí nemotivačně na snahu hledat si 

zaměstnání). 

Mezi významné vnější faktory patří špatně nastavený sociální systém, kdy 

sociální dávky pro rodiny s více dětmi jsou někdy srovnatelné s mzsovým 

ohodnocením většiny nekvalifikovaných prací. Pobírání dávek navíc umožňuje 

pracovat na černo a věnovat se jiným neformálním ekonomickým aktivitám (sběr 

                                                 
38 Syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti se projevuje rezignací na hledání pracovního místa, apatií, což 
zpětně snižuje zaměstnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných. 
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železa a jiných surovin, kriminální aktivity atd.) Dalším faktorem je nízká prostorová 

mobilita – stěhování za prací, dále diskriminace ze strany zaměstnavatelů.  

Jako významné nástroje sociální integrace Romů na trh práce slouží zejména 

opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Tyto nástroje představují zásahy státu 

s cílem zajistit nezaměstnaným pracovní uplatnění a zvýšit jejich zaměstnatelnost. Patří 

mezi ně vzdělávání dospělých, rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky 

účelná pracovní místa39, realizují je jak úřady práce, tak nestátní neziskové organizace i 

podnikatelské subjekty. Terénní šetření ale ukazují malou úspěšnost a nedostatečnou 

účast obyvatel sociálně vyloučených Romů v těchto programech. Efektivitu programů 

APZ může zvýšit současné realizování programů oslabujících celkové bariéry integrace 

na trhu práce (GAC, 2006). 

 

8.4.5 Návrhy opatření  

Podle Analýzy postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR, provedené v roce 2004, 

Ivan Gabal Analysis Consulting, by změny imigrační a integrační politiky měly 

sledovat v oblasti trhu práce následující základní cíle:. 

• Omezení korupce, nelegální aktivity související v současné době s imigrací, 

pobytem a zaměstnáváním cizinců. 

• Nastavení přístupu k zaměstnání a podnikání tak, aby živnostenské oprávnění 

nesloužilo jako nástroj obcházení normálního pracovního povolení a 

jednoduchá cesta k dlouhodobým vízům. 

• Podmínění získání živnostenského oprávnění pro cizince jazykovou zkouškou. 

• Usnadnění přístupu na legální pracovní trh odbouráním zbytečných 

administrativních překážek, jako je povinnost zaměstnavatelů žádat o povolení 

k získávání zaměstnanců ze zahraničí a povinnost cizinců předkládat osvědčení 

o zdravotním stavu. 

• Zatraktivnění dlouhodobé participace na legálním pracovním trhu zavedením 

„pracovního povolení druhé generace“, které by po prvním roce přiznávalo 

legálně pracujícímu cizinci širší práva. 

                                                 
39 Nástroj, který umožňuje zaměstnavateli na základě písemné dohody s úřadem práce zřízení pracovního 
místa pro osobu, které nelze jiným způsobem zajistit pracovní uplatnění. Úřad práce může zaměstnavateli 
poskytnout příspěvek na částečné nebo plné uhrazení vyplacených mezd, včetně sociálního a zdravotního 
pojištění. 
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• Umožnit cizinci při nezaviněné ztrátě zaměstnání najít si nového 

zaměstnavatele, aniž by to znamenalo okamžitou ztrátu povolení k pobytu.  

• Umožnit těm cizincům, kteří řádně platili příspěvky do sociálního systému, při 

ztrátě zaměstnání krátkodobě ( 1- 2 měsíce) čerpat sociální podporu 

v nezaměstnanosti. 

• Důsledněji postihovat nelegální zaměstnávání cizinců. Sankce je potřeba 

zpřísnit především na straně zaměstnavatelů a zprostředkovatelů. Řadové 

pracovníky naopak nekriminalizovat. 

• Podpořit aktivně stabilní usazování celých rodin imigrantů namísto krátkodobé 

pracovní migrace jednotlivců. (GAC, 2006:18-22) 

Další opatření zaměřená na zlepšení integrace přistěhovalců navrhuje Evropský 

hospodářský a sociální výbor: 

• Usnadnit uznávání zahraničního vzdělávání přistěhovalců. 

• Integrační mainstreaming v sociální politice a politice trhu práce (např. 

zvyšování mezikulturních kompetencí úřadů práce) a odpovídající evropské a 

národní dotace na opatření pro podporu integrace. 

• Zlepšení sběru dat ohledně souvislosti přistěhovaleckého prostředí a segregace i 

diskriminace na trhu práce ( EHSV, 2007).  

 

 

8.5 Desintegrace40 

Ve společnosti existují  skupiny osob, které mají problém s integrací ve 

většinové společnosti a velmi  často jsou vyloučení z trhu práce.  Patří sem lidé bez 

domova, k jejichž základní charakteristice patří naprostá chudoba provázaná 

z nezaměstnaností. Dalšími skupinami osob, které mají problémy se vstupem na trh 

práce  jsou lidé závislí na návykových látkách a lidé po výkonu trestu . Poslední 

zmíněné skupině se věnuje následující kapitola. 

                                                 
40 Sociální desintegrací označujeme proces narušení struktury a funkce určité sociální skupiny, 
společenství i celého sociálního systému. V průběhu sociální desintegrace se opouští přípustné sociální 
normy, vzory chování, přestávají fungovat instituce, narušují se sociální vztahy, na nichž byla založena 
předchozí integrace (nb.vse). 
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8.5.1 Výkon trestu  

V mnoha případech požadují zaměstnavatelé po uchazečích o zaměstnání 

doložení bezúhonnosti. Tento požadavek není možné označit za diskriminační ve 

smyslu evropských směrnic, ale může se jednat (podle povahy nabízené práce) o 

diskriminaci na základě sociálního původu, majetku či jiného postavení podle Listiny 

základních práv a svobod. Musí se ovšem rozlišovat mezi případy, kdy je tento 

požadavek stanoven přímo zákonem, tzn., že zaměstnavatel po uchazeči výpis 

z rejstříku trestů požadovat musí41 a také případy, kdy požadavek výpisu záleží na 

úvaze zaměstnavatele. V případě zákonného požadavku by měla zákonná úprava obstát, 

tzn. mělo by být zřejmé, že daná úprava je schopna dosáhnout vytýčeného cíle, kterým 

je zpravidla určitý veřejný zájem. A také že zvolila k jeho dosažení nejšetrnější možné 

prostředky a že nezasahuje do jiných práv a svobod. Tedy že pozitiva převažují nad 

negativy (Hubálek, Štěpánková, Zamboj, 2008). 

Tato problematika je úzce spojena s institutem zahlazování odsouzení, který 

umožňuje výmaz předchozí trestné činnosti z rejstříku trestů po uplynutí určitých lhůt 

v případě, že se během jejich trvání osoba znovu nedopustí trestné činnosti a zároveň o 

zahlazení požádá. V současnosti se v trestním zákoně tyto lhůty odvíjejí od uloženého 

trestu odnětí svobody a jejich počátek se počítá od faktického propuštění z výkonu 

trestu. Pokud je trest odnětí svobody do jednoho roku, lhůta pro jeho zahlazení je tři 

roky, pokud je délka trestu mezi jedním a pěti lety, lhůta pro zahlazení je pět let a 

pokud trest převyšuje pět let odnětí svobody, je lhůta pro zahlazení deset let.  

V případech, kdy požadavek doložení bezúhonnosti není stanoven právním 

předpisem, záleží pouze na úvaze zaměstnavatele, zda a jakou formou bude chtít 

případně bezúhonnost doložit. Ale vždy musí existovat nějaká souvislost s povahou 

nabízené práce. Doložení bezúhonnosti nelze požadovat na všechny pozice, ale pouze 

na takové, které jsou spojeny s vyšší než minimální odpovědností. To je možné 

vyvozovat i z pracovněprávních předpisů zejména zákona o zaměstnanosti a zákoníku 

práce. Údaje o trestní bezúhonnosti jsou považovány za citlivé údaje, které podléhají 

zvýšenému režimu ochrany. Pokud je zaměstnavatel vyžaduje, je povinen uchazeči 

sdělit, k jakému účelu je vyžaduje a jak s nimi bude nakládat, a vyžádat si písemný 

                                                 
41 Například Služební zákon, stavební zákon, zákon o sociálních službách,  zákon o pedagogických 
pracovnících, zákon o zbraních atd. Celkem 66 zákonů a 10 prováděcích předpisů. 
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souhlas uchazeče. V opačném případě postupuje v rozporu se zákonem na ochranu 

osobních údajů42 ( Hubálek, Štěpánková, Zamboj, 2008). 

 

8.5.2  Dopady požadavku bezúhonnosti na trh práce 

V analýze Poradny pro občanství/občanská práva ohledně pracovní inzerce 

z hlediska četnosti výskytu diskriminační inzerce, byl požadavek zaměstnavatele stran 

bezúhonnosti uchazeče o zaměstnání jedním ze sledovaných diskriminačních důvodů. 

Četnost výskytu tohoto požadavku byla poměrně vysoká a tvořila necelých 16% 

inzerátu označených jako závadných. Tomu napovídají i zkušenosti nevládních 

organizací a úřadů práce, které řeší nalezení vhodného zaměstnání pro osoby 

pravomocně odsouzené po vykonání uloženého trestu. Nejvíce se požadavek objevuje u 

skupin povolání, jako jsou provozní pracovníci ve službách a obchodě, kvalifikovaní 

dělníci v zemědělství, lesnictví, řemeslníci a kvalifikovaní výrobci a zpracovatelé a 

opraváři. Obecně lze konstatovat, že čím nižší kvalifikace je na pracovní pozici 

požadována, tím četnější je požadavek na doložení bezúhonnosti. Požadavek 

bezúhonnosti by měl být vždy přiměřený, měl by být legitimní cíl zaměstnavatele, 

neměl by narušovat princip rovnosti a zákazu diskriminace a nepřiměřeně tak zasahovat 

do základních práv a svobod uchazeče o zaměstnání. Můžeme hovořit o dvou 

alternativních způsobech řešení doložení bezúhonnosti – prvním je úplné upuštění od 

požadavků doložit bezúhonnost na některé nekvalifikované dělnické posty. Druhou je 

nahrazení požadavku například čestným prohlášením, že uchazeč nespáchal specifické 

trestné činy v souvislosti s prací, o kterou se uchází. Sankcí za nepravdivé uvedení 

údajů v tomto prohlášení, by byla možnost zaměstnavatele okamžitě rozvázat pracovní 

poměr.  

Dopady nelegitimních požadavků bezúhonnosti jsou výrazné nejenom pro 

samotné uchazeče o zaměstnání, ale i pro celou společnost. V rovině materiální jsou to 

náklady na hmotné zabezpečení a sociální dávky vyplácené těmto osobám, náklady na 

opětovné uvěznění těchto osob,43atd. V rovině nemateriální jsou to pocity, že odmítnutí 

uchazeči jsou za svou trestnou činnost opětovně trestáni, nemožnost jejich důstojného 

začlenění do společnosti.(Hubálek, Zamboj, 2007). 

                                                 
42 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
43 Praxe ukazuje, že nemožnost nalezení zaměstnání pro osoby propuštěné z výkonu trestu kvůli 
požadavku bezúhonnosti, může ovlivňovat recidivu trestné činnosti. Přesná míra tohoto vlivu však není 
známa z důvodu nedostatečného množství relevantních statistických údajů. 
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V případech, kdy zaměstnavatel považuje doložení bezúhonnosti na pozici, 

která je spojena jen s minimální mírou odpovědnosti, má uchazeč dvě možnosti obrany 

proti tomuto jednání a ani jedna není optimální. První z nich je podání stížnosti na 

příslušný úřad práce (finanční dostupnost, rychlost a jednoduchost podání), ale 

stěžovatel není účastníkem řízení a nemůže ovlivňovat případné šetření úřadu práce. 

Druhou variantou je soudní žaloba na ochranu osobnosti z důvodu rozdílného zacházení 

v přístupu k zaměstnání. Výhodou tohoto řešení je, že mohou být uspokojeny 

individuální nároky uchazeče (finanční odškodnění), nevýhodou ale finanční 

nákladnost, zdlouhavost a nejistota výsledku. Obě varianty nápravy spojuje společný 

prvek, kterým je absence výslovné právní úpravy požadavku bezúhonnosti v evropské 

antidiskriminační legislativě jako jedno z možných diskriminačních důvodů. (Hubálek, 

Zamboj, 2007) 

 

 

8.5.3 Problémové okruhy a návrhy opatření  

V případech, kdy je požadavek bezúhonnosti vyžadován zákonnou normou se 

můžeme setkat s těmito problémy: 

• Nadměrná četnost výskytu požadavku bezúhonnosti v českém právním řádu a 

z toho vyplývající nadměrná regulace trhu práce pro osoby nesplňující tento 

požadavek. 

• Nepřiměřenost požadavku, kdy v mnoha případech není možno dohledat cíle, 

které zákonodárce touto úpravou sledoval. 

• Nesoulad požadavku bezúhonnosti v jednotlivých normách. 

• Řazení požadavku bezúhonnosti pod odbornou kvalifikaci a ne pod širší 

předpoklady pro výkon povolání. 

V případech, kdy se požadavek bezúhonnosti v příslušné normě nevyskytuje, ale je 

možné se s ním setkat, existují tyto problémy: 

• Opět nadměrná četnost výskytu požadavku, zejména u méně kvalifikovaných 

profesí, z čehož vyplývají negativní dopady na trh práce. 

• Značné materiální i nemateriální újmy způsobené požadavkem. 

Doporučení, která by mohla situaci zlepšit: 

• Zvýšení ochrany uchazečů o zaměstnání v pracovněprávních předpisech. 
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• Novelizovat úpravu zahlazování odsouzení v trestním zákoně tím způsobem, 

aby došlo ke zkrácení lhůt, po jejichž uplynutí by bylo možno požádat o 

zahlazení odsouzení (Hubálek, Zamboj, 2007:59-60). 
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9. Závěr 

V první části diplomové práce „ Faktory sociálního vyloučení na trhu práce“ se  

věnuji konceptu sociálního vyloučení, který v mnohém čerpá z konceptů marginalizace 

a chudoby, které mu předcházely. Příčin sociálního vyloučení je mnoho, obecně je 

můžeme rozdělit na vnější, (které jsou mimo kontrolu vyloučených osob a jsou dány 

společenskými podmínkami) a vnitřní (které jsou výsledkem jednání lidí, kterých se 

vyloučení týká).  Sociální vyloučení má také mnoho dimenzí a jednou z nich je i 

zaměstnání. Sociální vyloučení na trhu práce je v současné společnosti považováno za 

klíčové. Ztráta zaměstnání znamená nejen ztrátu příjmu, ale často také ztrátu 

sebevědomí  a nejistotu postavení ve společnosti. Faktory, které ovlivňují marginalizaci 

na pracovním trhu lze rozdělit na dvě hlavní skupiny. Do první patří  strukturální 

podmínky jako segmentace pracovního trhu, ekonomické mechanismy pracovního trhu 

a individuální a sociální strukturální zdroje. Do druhé skupiny patří kulturně -

behaviorální faktory. 

Další část práce je věnována politice Evropské unie v oblasti začleňování na 

trhu práce, která je reprezentována především Národními zprávami o strategiích 

sociální ochrany a sociálního začleňování, jejíž součástí jsou Národní akční plány 

sociálního začleňování. Důležitým aktéry v této oblasti jsou také Evropský sociální 

fond a Evropský hospodářský a sociální výbor. 

Hlavní část práce je věnována samotným faktorům sociálního vyloučení na trhu 

práce. Jako první je charakterizován  faktor pohlaví. Trh práce je genderově 

segmentován a vyznačuje se nižším tarifním zařazením žen v rámci stejné profese a 

malým podílem žen ve vedoucích pozicích. Rozdílné postavení mužů a žen na trhu 

práce  souvisí také s obecnou dělbou práce, kdy ženy jsou spjaty se soukromou sférou a 

muž je živitel rodiny. Znevýhodněné jsou na trhu práce z toho pohledu především ženy 

s dětmi, protože u nich je pokles zaměstnanosti zásadní. Opatření, která mohou  vést 

k odstranění znevýhodnění žen na trhu práce jsou především následující – dostupná a 

kvalitní péče o malé děti, dostatečná nabídka kvalitních prací na částečný úvazek a 

opatření podporující harmonizaci rodiny a zaměstnání. Druhým faktorem je věk. 

Ekonomická aktivita začíná prudce klesat u osob po 55. roku věku, přitom zvyšování 

míry zaměstnanosti starších osob je nutné pro dlouhodobou udržitelnost veřejných 

financí. K tomu mohou vést tato opatření – podpora pozdějších odchodů do důchodu, 

vzdělávání starších pracovníků, pomoc a rehabilitace při hledání zaměstnání. Zhoršený 
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zdravotní stav je třetím faktorem. Osoby se zdravotním postižením jsou ve velké míře 

vystaveny nezaměstnanosti a to zejména té dlouhodobé. U této skupiny osob se jako 

vhodná opatření jeví zejména podpůrné programy pro zaměstnavatele motivující 

zaměstnávat OZP a přizpůsobení pracovišť pro potřeby OZP. Čtvrtým faktorem  je 

národnost a etnický původ. Romové jsou v České republice dlouhodobě postiženi 

vysokou nezaměstnaností a u cizinců jsou velkým problémem jejich nelegální pracovní 

aktivity. Tuto situaci je možné zlepšit vzděláváním, nástroji aktivní politiky 

zaměstnanosti, odbouráním zbytečných administrativních překážek a důsledným 

postihem nelegální práce. Posledním faktorem, který byl zmíněn jen okrajově, je 

desintegrace. K odstranění znevýhodnění na trhu práce u těchto osob může vést zvýšení 

ochrany uchazečů o zaměstnání v pracovněprávních předpisech a novelizace úpravy 

zahlazování odsouzení v trestním zákoně. 

Situace skupin osob znevýhodněných na českém trhu práce je z velké části 

srovnatelná se situací v ostatních státech Evropské unie, podobné jsou tedy i návrhy 

opatření na zlepšení zaměstnanosti u těchto osob.  Čím se Česká republika odlišuje od 

ostatních evropských států je absence antidiskriminačního zákona, který ještě stále  

v české právní úpravě diskriminačního jednání na trhu práce chybí. 
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10. Resumé 

Diplomová práce „ Faktory sociálního vyloučení na trhu práce“ se zabývá 

sociálním vyloučením, trhem práce a v  hlavní části  především  charakteristikou 

faktorů,   které ztěžují přístup na trh práce.  

Prvním faktorem je pohlaví  - postavení ženy na trhu práce je, daleko více než u 

mužů, spjato s rodičovstvím. To často vede zaměstnavatele k předpokladu, že žena je 

rizikovějším zaměstnancem než muž. Toto stereotypní vnímání ženské pracovní síly a 

nedostatečná harmonizace rodiny a zaměstnání se negativně odráží v pozicích žen na 

pracovním trhu. Hlavními opatřeními zlepšujícími situaci žen na trhu práce jsou  

zejména - dostupná a kvalitní péče o malé děti, zlepšení nabídky zaměstnání  na 

částečný úvazek a opatření usnadňující přechod z rodičovské dovolené na trh práce.  

 Druhým faktorem je věk – v  nejvyšších věkových skupinách nacházíme 

výrazný nárůst počtu nezaměstnaných, přitom je za současné demografické situace 

nutné, aby byla prodlužována ekonomická aktivita vyšších věkových skupin. K tomu 

mohou přispět opatření podporující možnost déle setrvat v pracovním procesu, 

stimulace podnětů pro pozdější odchod do důchodu a v neposlední řadě vzdělávání 

starších osob. 

Dalším faktorem je zhoršený zdravotní stav – zdravotně postižení lidé jsou 

postiženi vysokou nezaměstnaností a to zejména tou dlouhodobou. Tuto situaci je 

možné řešit pomocí podpůrných programů motivujících zaměstnavatele zaměstnávat 

osoby se zdravotním postižením, vytvářením vhodných pracovních míst a také pomocí 

pracovních rehabilitací. 

Čtvrtým faktorem je etnicita a národnost. Největší etnickou menšinou v ČR jsou 

Romové, kteří jsou dlouhodobě postiženi vysokou nezaměstnaností. K jejich integraci 

na trh práce slouží zejména opatření aktivní politiky zaměstnanosti, která nejsou příliš 

úspěšná. Situaci cizinců, kteří často pracují nelegálně, je potřeba řešit usnadněním 

přístupu na legální pracovní trh  a lepším odstraňováním jazykových bariér. 

Politika prosazující zlepšení postavení ohrožených skupin osob na trhu práce je 

formulována v  Národních zprávách o strategiích sociální ochrany a sociálního 

začleňování, konkrétně  v  Národních akčních plánech sociálního začleňování 

jednotlivých států Evropské unie.   
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11. Summary 

 
The dissertation “The Factors of Social Exclusion on the Labour Market” deals 

with the social exclusion, the labour market, and in the main part above all with the 

factors complicating the access to the labour market. 

The first factor is the gender – position of a woman on the labour market is far 

more than by man connected with the parenthood. It often leads the employers to the 

presumption that women are more risky employees than men. This stereotype 

perception of women labour and the insufficient harmonization of family and 

employment are negatively reflected in the position of women on the labour market. 

The main precautions improving the position of women on the labour market are 

especially – affordable and quality day-care, improvement of part-time jobs offer, and 

measures simplifying the changeover from maternity leave to the labour market. 

The second factor is the age – we find distinct growth of the unemployed among 

the highest age groups while in the present demographic situation it is necessary to 

prolong the economic activity of higher age groups. Steps like possibilities of longer 

job activity, stimulation of later retirement, and the last but not least the education of 

elder people can contribute to it. 

Another factor is worse health condition – people with disabilities are struck 

with high unemployment, and mostly the long term one. This situation can be solved 

with the help of programs motivating the employers to employ people with disabilities, 

or by creating suitable jobs and by job habilitation.  

The fourth factor is ethnicity and nationality. The largest ethnical minority in the 

Czech Republic are the Roma people who are in the long term struck with high 

unemployment. Their integration in the labour market is done mostly by the active 

employment policy which is not very effective. The situation of foreigners who often 

work illegally must be solved by simplifying the access to legal labour market and by 

better removal of language barriers. 

The policy promoting the improvement of the position of the endangered groups 

on the labour market is formulated in the European Union countries’ “National reports 

on social protection and social inclusion strategies”, particularly in the “National action 

plans for social inclusion”. 
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ZAMĚSTNANOST CIZINCŮ V ČR PODLE POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ V LETECH 
1997-2007
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