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Anotace

Diplomová práce se zabývá problémem nezaměstnanosti osob ve věku 18 – 24 

let v okrese Sokolov. Tato skupina osob v posledních letech zaujímá první místo 

v počtu nezaměstnaných osob v okrese Sokolov. 

Základní zdroje dat byly získány z dostupných statistik Ministerstva práce 

a sociálních věcí, Českého statistického úřadu, Městského úřadu Sokolov a Úřadu práce 

v Sokolově. Pro objasnění celého problému bylo velmi důležité zjistit, zda se na řešení 

nezaměstnanosti mladých lidí podílí další aktéři kromě Úřadu práce v Sokolově. 

Nedílnou součásti práce je zpracování analýzy trhu práce v okrese Sokolov. Následné 

zpracování analýzy používaných nástrojů aktivní politiky nezaměstnanosti v okrese 

Sokolov zodpovídá otázku, zda jsou v okrese Sokolov využívány všechny dostupné 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Pro úplný obraz daného problému byli 

dotazováni pracovníci Úřadu práce v Sokolově a Městského úřadu Sokolov, oddělení 

dávek pomoci v hmotné nouzi. Velmi důležitá jsou vyjádření osob ze sledované skupiny 

ve věku 18 – 24 let v okrese Sokolov. Dotazování proběhlo pomocí dotazníků 

s dotazníkovými archy. Cennými podklady byly příklady dobré praxe ze zemí Evropské 

unie – tzv. systémy pomoci při ztrátě zaměstnání zaměřené na aktivizaci 

nezaměstnaných až po jejich následné začlenění do pracovního procesu. 

Na základě zjištěných skutečností jsou v závěru práce navrhována možná 

opatření, která by mohla zlepšit situaci nezaměstnaných cílové skupiny. 

Klíčová slova

Nezaměstnanost, mladí lidé, trh práce, lidský kapitál, vzdělání, sociální vyloučení, 

zaměstnání, návrhy řešení nezaměstnanosti. 



Abstract

This thesis deals with the problem of unemployed people aged 18 to 24 in the 

district of Sokolov. This group of people represents the highest amount of unemployed 

people in the district of Sokolov.

The essential sources of data include the available statistics of the Ministry of 

Labour and Social Affairs, the Czech Statistical Office, the Municipal Office of Sokolov 

and the Labour Office of Sokolov. To make the problem clear it was very important to 

find out whether also other subjects than the Labour Office of Sokolov participate on 

finding a solution to unemployment of young people. An integral part of my thesis is an 

analysis of the labour market in the district of Sokolov. The consecutive analysis of the 

instrumets used in the active employment-politics in the district of Sokolov gives 

answer to the question whether all the available instrumets for the active employment-

politics are used in the district of Sokolov. To get the whole picture of the problem, 

employees of the Labour Office of Sokolov and of the  Department of Social Help in 

Material Need of the Municipal Office of Sokolov were questioned. The allegations of 

the people from the reference group of people aged 18 - 24 in the district of Sokolov are 

of high importance. There was a survey in the form of a questionnaire.  The experience 

from the European Union countries proved to be valuable data - the so called systems of 

help for those who lost their jobs, focused on activation of the  unemployed leading to 

their reintegration into the work process.

According to the findings, possible steps that might help to improve the situation 

of the unemployed in the target group are suggested in the conclusion of this thesis.

Keywords
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exclusion, employment, proposals for unemployment solutions.
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1. Úvod 

Nezaměstnanost je celospolečenský problém u nás, ale i v řadě zemí světa. 

Příčiny nezaměstnanosti a její důsledky jsou různorodé, od absence praxe a vzdělání 

po psychické problémy, chudobu, končící někdy až sociálním vyloučením. Jedinec 

postižený nezaměstnaností vyčerpá své finanční prostředky, následně prožívá stavy 

úzkosti, nedostatku odpočinku, stavy beznaděje, deprese, apatie, sociálního smutku 

(Buchtová 2002, 105). 

Člověk, který je nezaměstnaný, neodvádí státu finanční prostředky. Z důvodu 

absence příjmů zároveň čerpá ze státního rozpočtu nemalé částky pro udržení své 

životní úrovně. Pokud nedisponuje alespoň nějakými příjmy (dávky pomoci v hmotné 

nouzi, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti aj.) je ohrožen 

chudobou. Dlouhodobě nezaměstnaní se stávají snadnou obětí diskriminačních, 

pololegálních a nelegálních praktik. Nemalé riziko vzniká právě u nezaměstnaných osob

věkové skupiny 18-24 let. Tito nezaměstnaní většinou nemají dostatek zkušeností, aby 

účelně čelili těmto praktikám. Riziko u skupiny nezaměstnaných osob ve věku 18 – 24 

let je větší také proto, že se po ukončení přípravy na budoucí povolání ihned nezačlenili 

do pracovního procesu, nemají možnost naučit se pracovat, získávat již zmíněné 

zkušenosti a praxi. Stane-li člověk dlouhodobě nezaměstnaným, problémy se ve většině 

případů kumulují. Následnou hrozbou je problém bezdomovectví, který může být 

příčinou dalších sociálně patologických jevů, jako drogová závislost, alkoholismus, 

apod. (Matoušek, Koláčková, Kodymová 2005, s 320). Nezaměstnaní ztrácí přístup 

k základním životním potřebám (např. bydlení, strava aj).

Práce bude zaměřena na dlouhodobou nezaměstnanost skupiny osob 18 – 24 let, 

evidovaných na Úřadu práce v Sokolově. Na základě zpracování analýzy trhu práce 

v okrese Sokolov, analýzy používaných nástrojů aktivní politiky nezaměstnanosti 

v okrese Sokolov a následného dotazování sledované skupiny (cca 100 respondentů) 

budou vymezeny příčiny jejich nezaměstnanosti. Jsou příčinou jejich dlouhodobé 

nezaměstnanosti jejich osobní důvody nebo uplatňovaná politika zaměstnanosti?

Na základě zjištěných skutečností budou navrhována možná doporučení pro snížení 

nezaměstnanosti osob 18 – 24 let v okrese Sokolov.



2. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného 

tématu

Dle dostupných statistik bylo k 31.12.2009 v evidenci uchazečů o zaměstnání 

celkem 597 osob ve věku od 18 do 24 let, majících trvalý pobyt v okrese Sokolov. 

Z uvedeného počtu bylo 66,6 % uchazečů evidováno na úřadu práce déle než 12 měsíců.

Pro účely sledování statistických údajů o nezaměstnanosti jsou nezaměstnané 

osoby mimo jiné na Úřadu práce v Sokolově rozděleny do10 věkových kategorií. 

Skupina osob ve věku od 18 do 24 let je nejpočetnější. Za touto skupinou následují 

uchazeči ve věku od 50 do 54 let (předdůchodový věk), skupina uchazečů od 30 do 34 

let. Další místo zaujímá skupina uchazečů od 35 do 39 let, pak následují skupiny 

uchazečů o zaměstnání ve věku od 40 do 44 let, od 55 do 59 let, od 45 do 49 let a od 25 

do 29 let. Nižší zastoupení zaujímá věková skupina do 19 let a skupinou s nejnižším 

počtem uchazečů jsou osoby ve věku 60 let a více.

Okres Sokolov vykazuje nejvyšší nezaměstnanost v rámci Karlovarského kraje, 

k 31.12.2009 12,5 % (Cheb 9,1 %, Karlovy Vary 10,0 %). Skutečnost, že je 

Karlovarský kraj nejmenším krajem v České republice, úzce souvisí i s nižší redistribucí 

zdrojů směrem dolů. Uvedené argumenty jsou důvodem, proč svou práci situuji 

na okres Sokolov. Dalším velmi důležitým faktorem je dostupnost empirických dat.

3. Teoretická východiska

3.1 Teorie sociálního kapitálu

Sociální (společenský) kapitál je podle autora P. Bourdieura souhrnem

sociálních vztahů, počestnosti a vážnosti. Je to souhrn sociálních kontaktů. Pojem byl 

popularizován R. Putnamem. Podle Putnama zahrnuje sociální kapitál vzájemnost, 

zajišťuje tok informací, vedoucí k vzájemnému prospěchu a důvěře. Putnam také tvrdí, 

že lokalizované normy, vytvořené vzájemnou spoluprací, mají tendenci přenášet úspěch 

také na následující generace. Pojem je ale nadále vágně definován. Zahrnuje různé 

složky, jako rodinu, tradice, vzdělání, neformální autoritu, solidaritu, kolektivní 

odpovědnost, účast v občanských sdruženích, regionální, národní a etnickou identitu 

a vazby. Jedinou podmínkou je pozitivní vazba na ekonomický vývoj a zejména 

na ekonomický růst.



Můžeme rozlišit dva typy sociálního kapitálu. Tzv. kolektivní a individuální. 

Ve vztahu k nezaměstnanosti je nutné uvažovat o obou těchto typech. 

3.2 Teorie lidského kapitálu

Peter Ferdinand Drucker definoval produktivitu založenou na znalostech jako 

nejefektivnější ekonomický zdroj pro 21. století. Podle něj již nejsou kapitál, přírodní 

zdroje a práce základními ekonomickými zdroji. Těmito zdroji jsou a budou znalosti. 

Hodnota je nyní vytvářena prostřednictvím produktivity a inovací, přičemž oba tyto 

faktory představují aplikaci znalostí v pracovním procesu.

Mladí lidé jsou při vstupu na trh práce znevýhodněni oproti jiným věkovým 

skupinám. Důvodem je nedostatek dovedností a praktických zkušeností, jejich vzdělání 

neodpovídá požadavkům trhu práce, mnohdy pak absentuje vzdělání úplně (ukončí 

povinnou školní docházku a evidují se na úřadu práce). Možným důvodem jejich 

nezaměstnanosti je i nepřijetí nabízené mzdy. Druhou tváří dobového trendu je dosažení 

co nejvyššího vzdělání, kdy v důsledku těchto dvou směrů (nulová kvalifikace a vysoká 

kvalifikace) je nedostatek pracovních sil v dělnických profesích. 

Pokud nastane situace, že mladý člověk nenajde své pracovní uplatnění, je 

ohrožen patologickými jevy, jako je kriminalita, užívání psychotropních látek aj. Tito 

mladí si nezačali osvojovat pracovní návyk, nic je nevede k tomu, aby svůj den rozvrhli 

na pracovní a zájmové aktivity, postupně ztrácí i své znalosti. Absence pracovního 

uplatnění, následně příjmů, značná nejistota z budoucnosti je vede k tomu, že i své 

rodiny zakládají v pozdějším věku. Tato skutečnost má velký vliv na demografický 

vývoj České republiky. 

Zaměstnání je velmi důležité pro osobní rozvoj jedince, formování osobnosti. 

3.3 Koncept sociálního vyloučení

Jednou z příčin možné sociální exkluze je právě ztráta příjmu způsobená 

nezaměstnaností. Sociální exkluze se týká více úrovní - ekonomické, politické, sociální 

a kulturní. Můžeme říci, že člověk postupně ztrácí možnost participovat 

na společenském životě. 



4. Cíle diplomové práce

 Analýza trhu práce v okrese Sokolov – zaměření na zaměstnanost 

a nezaměstnanost mladých lidí, příčiny jejich dlouhodobé nezaměstnanosti.

 Analýza využívaných řešení nezaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti, 

vzdělávací systémy – návštěvnost a výsledky, jiné programy). 

 Analýza aktérů zapojených do řešení otázky nezaměstnanosti sledované skupiny.

 Na základě příkladů dobré praxe se zvážením potencionálních rizik podat návrhy 

doporučení případně řešení dlouhodobé nezaměstnanosti osob ve věku 18-24 let 

v okrese Sokolov.

5. Výzkumné otázky a hypotézy 

 Co je příčinou nezaměstnanosti cílové skupiny osob v okrese Sokolov?

 Využívají se v okrese Sokolov všechny dostupné nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti? 

 Podílí se na řešení nezaměstnanosti mladých lidí další aktéři kromě Úřadu práce 

v Sokolově?

 Jaká opatření by mohla zlepšit situaci nezaměstnaných sledované skupiny?

6. Metody a prameny

Zpracování příčin a možných důsledků neřešení problému. Vzhledem 

k omezeným prostředkům (finančním, časovým, organizačním) bude provedena sonda

do problematiky nezaměstnanosti mladých osob a to dotazováním prostřednictvím 

standardizovaných rozhovorů s dotazníkovým archem. Otázky budou směřovány 

zejména na odborníky (pracovníci ÚP Sokolov a MěÚ Sokolov), laiky (nezaměstnané 

osoby 18 – 24 let), případně na nestátní neziskové organizace. Jejich názor na nabízené 

střední vzdělání, nabídka rekvalifikačních kurzů, dostupnost vzdělání po ukončení 

povinné školní docházky, příp. evidenci na úřadu práce apod. bude přínosný pro hlubší 

poznání problematiky. Na základě kvalitativních sekundárních dat a kvalitativních 

primárních dat budou definovány možnosti řešení. 

7. Předpokládaná struktura diplomové práce

1) Úvod

Vymezení problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti. 



2) Teoretická východiska

Teorie lidského kapitálu. Teorie sociálního kapitálu. Koncept sociálního vyloučení.

3) Metody

Analýza problematiky metodou analýzy primárních a sekundárních dat, ze statistických 

údajů Úřadu práce v Sokolově z Městského úřadu Sokolov shrnutí poznatků 

z rozhovorů získaných s vymezenou skupinou nezaměstnaných osob ve věku 18 – 24 let 

v okrese Sokolov, pracovníky ÚP a MěÚ Sokolov a analýza dalších aktérů zabývající se 

aktivizací mladých osob. 

4) Deskriptivní část

Shrnutí situace nezaměstnanosti osob 18 – 24 let na území okresu Sokolov a v ČR, 

vývoj nezaměstnanosti v ČR a v okrese Sokolov, stručné shrnutí nezaměstnanosti 

mladých v EU, analýza trhu práce v okrese Sokolov, aktivní politika zaměstnanosti 

uplatňovaná v okrese Sokolov. Uvedení příkladů dobré praxe ze zemí EU.

5) Analytická část

 analýza rozhovorů s dotázanými osobami 18 – 24 let  – uchazeči o zaměstnání, 

vedeni v evidenci Úřadu práce v Sokolově a pracovníky ÚP v Sokolově a MěÚ 

Sokolov

 studium dokumentů - analýza sekundárních dat - zejména z již provedených 

výzkumů v této problematice, statistik Úřadu práce v Sokolově a Městského 

úřadu Sokolov

 analýza zásadního problému - strom příčin a možných důsledků neřešení 

problému

6) Závěry a doporučení

Vyhodnocení závažnosti problému na základě provedené sondy do problematiky. 

Doporučení řešení na základě porovnání jednotlivých variant. 
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1 Úvod

„Jako sociální problém je společností vnímána pracovní pasivita, závislost, chudoba, 

zhoršené fyzické a mentální zdraví, neschopnost některých dlouhodobě nezaměstnaných 

postarat se v potřebné míře o své děti a vychovávat je, vyplývající finanční zátěž, kterou 

jejich zajištění znamená pro ekonomiku země, a také sociálně dysfunkční chování, zejména 

alkoholismus, užívání drog, kriminalita, konflikty a násilí v rodině či další, které jsou 

s dlouhodobou nezaměstnaností spojovány.“ (Sirovátka, Řezníček 1995, 5). 

Charakter nezaměstnanosti se utváří v interakci celé řady faktorů ovlivňujících 

pracovní trh (Sirovátka, Řezníček, 1995). Její příčiny a důsledky jsou různorodé, od absence 

kvalifikace, nedostatku pracovních příležitostí, osobních handicapů, diskriminace ze stran 

zaměstnavatelů, zdravotních problémů po následné psychické problémy, končící často 

i chudobou a sociální exkluzí.1 Nezaměstnaný člověk je deprivovaný, fyzicky a psychicky 

strádá, pociťuje nedostatek něčeho, co je v dané společnosti obecně považováno za hodnotné 

(Hammer 2003). Výdaje ze státního rozpočtu na zabezpečení nezaměstnaných osob a na 

politiku zaměstnanosti se stále zvyšují. 

Vysoká nezaměstnanost je celospolečenský problém. Uvedenou problematikou se 

dlouhodobě zabývá nejen vláda naší republiky, ale i vlády ostatních zemí světa. Hloubka 

daného problému je spojená s negativními dopady pro člověka samotného (např. nemocnost,

stres, ztráta kvalifikace, závislost na sociálních dávkách, ztráta kontaktů). Pro hospodářství 

všech států jsou rovněž značným problémem dopady ekonomické. Vyšší nezaměstnanost 

vede k ekonomickým ztrátám, protože vyšší zaměstnanost může vytvořit vyšší produkt 

(Hladík, 2005). Velké ekonomické ztráty vznikají při růstu výdajů ze státního rozpočtu na 

výplatách sociálních dávek, sociálních služeb, nedostatku pracovní síly, nárůst deficitu 

státního rozpočtu apod. (Hiekischová 2010).

Řešení vysoké míry nezaměstnanosti je jednou z priorit pro úspěšné fungování 

ekonomiky (Žižka 1997). Tato skutečnost byla jedním z důvodů snah o aktivní řešení 

nezaměstnanosti. V České republice, ale i v ostatních zemích Evropské unie, začala vznikat 

                                                
1 Zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Národní akční plán sociálního začleňování. Praha: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005.
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celá řada strategických dokumentů a koncepcí řešících dlouhodobou nezaměstnanost. Česká 

republika začala rozvíjet aktivní politiku zaměstnanosti od roku 1990. S postupem doby 

začala přejímat nástroje politiky zaměstnanosti z ostatních zemí, převážně ze zemí Evropské 

unie. Příkladem je tzv. „Lisabonský proces“, jehož cílem bylo, aby se Evropská unie stala do 

roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě. Ekonomikou 

založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného růstu, s více lepšími pracovními místy 

a nakonec i vyšší sociální soudržností.2

„Lisabonská strategie stanovila konkrétní cíle míry zaměstnanosti jednotlivých 

členských státu EU (do roku 2010). Úlohu při jejich plnění má evropská strategie 

zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti jednotlivých členských státu je vyjádřená v Národních 

programech reforem, které umožňují hodnotit stanovené cíle. Česká republika se v současné 

době řídí Národním programem reforem na léta 2008 až 2010. Tato opatření jsou však na 

obecné úrovni a chybí tak konkrétní nástroje, které by řešily problematiku osob se základním 

vzděláním“ (Hiekischová 2010, 119).

Dalším příkladem jsou Národní akční plány sociálního začleňování. Reálně 

uskutečňovanou politikou České republiky jsou hlavně programy aktivní politiky 

zaměstnanosti, vymezené zákonem o zaměstnanosti.3 V rámci aktivní politiky zaměstnanosti 

jsou uskutečňovány různé projekty financované z Evropského sociálního fondu. Evropský 

sociální fond je jedním ze tří strukturálních fondů. Pomáhá nezaměstnaným lidem efektivněji 

se zapojit do trhu práce. Financuje řadu opatření v oblasti profesní přípravy a systému 

získávání nových pracovníků. Zaměřuje se na oblasti doplňování sociálních programů 

členských zemí Evropské unie, obzvláště, pokud jde o dlouhodobé programy jako je aktivní 

politika zaměstnanosti a reintegrace dlouhodobě nezaměstnaných, pomoc mladým 

nezaměstnaným lidem s jejich handicapy, podpora rovných příležitostí na trhu práce pro 

muže a ženy, podpora vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, nebo zlepšování mobility 

pracovních sil (Potluka, 2003). Aktivizovat nezaměstnané, tedy i mladé lidi pomáhaly 

aktivizační plány, které byly součástí systému dávek pomoci v hmotné nouzi. Nyní jsou 

nahrazeny institutem veřejné služby.4

                                                
2 Zdroj: JOUZOVÁ, D.  Aktivizační plán - začlenění nezaměstnaných občanů města Sokolov do trhu práce. Ústí 
nad Labem, 2009. Bakalářská práce. Univerzita J. E. Purkyně, Katedra sociální práce.
3 Zdroj: Zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti [cit. 29.04.2011]
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Zaměstnání rozvíjí lidský a sociální kapitál každého jedince. Zároveň formuje jeho 

osobnost. Pokud se člověk stane nezaměstnaným, je pro něj velice důležité, aby se co 

nejdříve opět zařadil do pracovního poměru. 

Ze zprávy ILO Global Employment Trends for Youth 2010 vyplývá, že koncem roku 

2009 bylo ze zhruba 620 milionů ekonomicky aktivních mladých lidí ve věku 15 – 24 let 

81 milionů nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti mladých osob stoupla na 13%

(International Labour Office Ženeva 2011). Předpokladem je, že v dalších letech se řady 

mladých nezaměstnaných zvýší (Horáková 2010). S nezaměstnaností mladých lidí se potýkají 

všechny země Evropské unie. Pokud jde o Českou republiku, výše míry nezaměstnanosti 

cílové skupiny osob se procentuelně liší s ohledem na charakteristiky regionů. Mladí lidé ve 

věku 18 – 24 let se snadněji uplatňují v hlavním městě Praze nebo v Jihočeském kraji. 

Nezaměstnanými často zůstávají v kraji Ústeckém nebo Olomouckém.5 Jak dokazují data 

uváděná v této práci, tak i v kraji Karlovarském.

Výzkumný problém této práce se soustřeďuje na nezaměstnané občany ve věku 18 –

24 let v okrese Sokolov. Dostupnost empirických dat a znalost místních poměrů jsou důvody, 

proč je práce situována na sokolovský okres.

Ze statistických údajů Úřadu práce v Sokolově vyplývá, že největší skupinou 

nezaměstnaných je v posledních dvou letech skupina osob 18 – 24 let. Vzhledem k délce 

jejich nezaměstnanosti se jedná o nezaměstnanost tzv. dlouhodobou“ (evidence na Úřadu 

práce se pohybuje od půl roku do několika let, jen malý počet sledované skupiny osob je 

v evidenci uchazečů krátkodobě).6 „Hlavní příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti je 

snižování pracovních příležitostí pro lidi s nízkou úrovní vzdělání“ (Kuchař 2007, 125). 

V okrese Sokolov tedy můžeme považovat danou skupinu za „rizikovou.“ U mladých lidí, 

kteří ukončí přípravu na budoucí povolání, absentuje patřičná praxe a návyk pracovat vůbec. 

Pro budoucnost země a rozvoje ekonomiky je důležité, aby se mladí lidé do pracovního 

procesu zapojili co nejdříve.

                                                                                                                                                       
4 Zdroj: Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění (dostupný 30.06.2010)
5 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat> [cit.21.04.2011]
6 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat> [cit.15.04.2011]
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Na základě analýzy zjištěných skutečností, týkajících se práce s nezaměstnanými 

osobami 18 - 24 let, zpracování analýzy trhu práce v okrese Sokolov, analýzy používaných 

nástrojů aktivní politiky nezaměstnanosti v okrese Sokolov a následného dotazování 

pracovníků Úřadu práce v Sokolově, pracovníků Městského úřadu Sokolov, oddělení dávek 

pomoci v hmotné nouzi a osob sledované skupiny a za použití příkladů dobré praxe, postupů 

užívaných v zemích Evropské unie jsou v závěru navrhována doporučení pro řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti osob ve věku 18-24 let v okrese Sokolov.
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2 Vymezení problému

„Nezaměstnanost je někdy výsledkem dobrovolné volby nebo racionální kalkulace, 

v níž výhody volného času, možnost ilegálního přivýdělku, automaticky poskytuje sociální 

podpory a jiné požitky sociálního státu převažují nad nevýhodami spojenými s podřízeným 

pracovním postavením, nepříjemnými pracovními podmínkami, nízkou mzdou, náklady na 

dopravu, pojištění, ztrátou volného času atd.“ (Sirovátka, Řezníček 1995,11).

2.1Trh práce 

Jednou s „definic“ trhu práce je směna disponibilního času, kvalifikace  a „ochoty“ 

pracovat. Jinými slovy řečeno, schopnost konat určitou práci za mzdu a za určitých 

pracovních podmínek.7

Základními aktéry trhu práce jsou zaměstnanci a zaměstnavatelé. Zaměstnanci jsou ti, 

kteří nabízí svou práci a práci hledají. Zaměstnavatelé pak nabízí pracovní místa a vytváří 

poptávku po pracovníkovi. 8

V České republice před rokem 1989 neexistoval trh práce. Nezaměstnanost byla 

nulová, ačkoli tento stav byl uměle udržován centrálním plánováním. Pracovní místa byla 

uměle jak vytvářena tak i udržována. Po roce 1989 se v české ekonomice začínají prosazovat 

rysy tržní ekonomiky a to v souvislosti se změnou vlastnických vztahů - privatizace, restituce 

majetku (Potůček 2005). Na trhu práce se nabídka s poptávkou poprvé začíná projevovat 

nerovnovážně, poptávka po práci nabídku začíná převyšovat a objevuje nový fenomén -

nezaměstnanost.9

V souvislosti s ekonomickými reformami v devadesátých letech  bylo propouštěno 

mnoho pracovníků, začaly se měnit i politické poměry. Mnoho z propuštěných pracovníků 

začalo podnikat a významně vstoupili na nově se vytvářející trh práce (Tuček 2003). 

Produktivita práce klesala a ceny zboží rostly.10 V této době byl rovněž systematicky 

                                                
7 Zdroj: Vlastní poznámky autorky z přednášky Doc. PhDr. Igora Pleskota, CSc., ke kurzu  Nezaměstnanost 
jako sociální problém, [UJEP, FSE, Ústí nad Labem, květen 2008]
8 Zdroj: Vlastní poznámky autorky z přednášky Doc. PhDr. Igora Pleskota, CSc., ke kurzu  Nezaměstnanost 
jako sociální problém, [UJEP, FSE, Ústí nad Labem, květen 2008]
9 Zdroj: dostupné z www: <http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989>, [ dostupné 30.04.2011].
10 Zdroj: dostupné z www: <http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/s/2010-3) >, [ dostupné 28.04.2011]
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snižován stav Československé armády, kdy se výhledově počítalo se zrušením základní 

vojenské služby. V této době začal vznikat nový zdroj nezaměstnanosti, kterým byla „skrytá 

přezaměstnanost“. Jejím důsledkem byl na jedné straně přebytek pracovních sil s nízkou 

kvalifikací a na straně druhé značný nedostatek pracovních sil, které by odpovídaly 

požadavkům transformujícího se trhu práce (Potůček 2005). Uvedená skutečnost měla vliv na 

zvyšování procenta nezaměstnanosti. 

Od roku 1993 stoupá nezaměstnanost nad tři procenta, přičemž od r. 1999 je již 

nezaměstnanost na necelých deseti procentech. Z této výše se ji do dnešní doby nepodařilo 

srazit pod pomyslnou hranici 5 %, která je vnímána jako přirozená a pozitivní pro rozvoj 

pracovního trhu. Trh se pod vlivem celospolečenských změn, technologického pokroku, 

globalizace a deregulace mění (Tuček 2003). 

Dlouhodobě se trh práce potýká s problémem nedostatku pracovních míst pro osoby 

s nízkou kvalifikací, tj. potřebnou mírou znalostí a dovedností nezbytných k dosažení 

oficiálně potvrzené způsobilosti k výkonu určitého povolání nebo funkce (Potůček 2005). 

Vzhledem ke zvyšující se nezaměstnanosti, jejíž krátkodobý charakter se začal měnit v

dlouhodobý, začaly země vytvářet příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti.

2.2Aktivní politika zaměstnanosti

V jednom ze svých děl Friedman píše, že existuje široká shoda ohledně cílů 

hospodářské politiky - vysoká zaměstnanost, stabilní ceny a rychlý růst (Friedman 2002). 

Jinými slovy řečeno, vláda každé republiky by se měla snažit svou hospodářskou politikou 

směřovat k zajištění vysoké zaměstnanosti (Šíma 2000). 

Příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti začaly vytvářet všechny země (kromě 

Estonska, kde se podpora v nezaměstnanosti poskytuje z daní – ze systému sociální pomoci) 

na bázi povinného pojištění, na kterém se podíleli nejen zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci. 

Délka vyplácení podpory v nezaměstnanosti byla ve většině případů 6 měsíců. Dávky 

v nezaměstnanosti byly štědré a nemotivují nezaměstnané k aktivnímu hledání zaměstnání. 

Z uvedeného důvodu se začal klást větší důraz na osoby aktivně hledající pracovní uplatnění. 

Za aktivitu je považováno účastnění se rekvalifikačních kurzů, veřejně prospěšných prací 

apod. Aktivní politika musí nezaměstnané stimulovat k hledání pracovního místa, požadovat 

registraci a pravidelné hlášení na úřadech práce. Stimulace by měla být tak silná, aby uchazeč 
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o zaměstnání nemohl vhodné a odpovídající zaměstnání odmítnout. Aktivní politika pozitivně 

směřuje k podpoře zaměstnavatelů nebo k nabídce rekvalifikací a veřejně prospěšných prací 

(Potůček 2005).

Pro vysokou životní úroveň a sociální soudržnost je velmi důležitým předpokladem 

vysoká zaměstnanost (Potůček a kol. 2005). Jedním ze základních cílů hospodářské a sociální 

politiky státu je dosažení plné a produktivní zaměstnanosti (Arnoldová 2007). Listina 

základních práv a svobod zaručuje každému občanovi České republiky právo na zaměstnání a 

to bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, 

členství v politických stranách nebo příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický nebo 

sociální původ, majetek, zdravotní stav nebo věk11. 

Postup pro dosažení cílů politiky zaměstnanosti je upraven zákonem o zaměstnanosti, 

který nabyl účinnosti dnem 01.10.200412. Podpůrnými právními předpisy jsou vyhláška 

MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vyhláška 

MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 

a o rekvalifikaci zaměstnanců, nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na 

vytváření pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci 

investičních pobídek.13

Státní politika zaměstnanosti usiluje o dosažení rovnováhy mezi nabídkou

a poptávkou po pracovních silách na trhu práce, o zabezpečení práva občanů na zaměstnání 

a také o produktivní využití zdrojů pracovních sil (Buchtová 2002). Státní správu v oblasti 

státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají úřady práce, které jsou územním 

orgánem státní správy s právní subjektivitou, jejich nadřízený orgán je Ministerstvo práce 

a sociálních věcí. Hlavními funkcemi úřadu práce je sledování a hodnocení stavu na trhu 

práce, zpracovávání koncepcí vývoje zaměstnanosti ve svém územním obvodu, přijímání 

opatření k ovlivnění nabídky a poptávky, poskytování informací občanům o možnostech 

získání zaměstnání, rekvalifikace, zprostředkovávání nezaměstnaným vhodného zaměstnání, 

vedení evidence uchazečů o zaměstnání, podporování vzniku nových pracovních míst po 

hmotné stránce, podporování provozu chráněných dílen, a chráněných pracovních míst, 

                                                
11 Zdroj: Zákon č.2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění, [cit. 02.05.2011]
12 Zdroj: Zákona č. 435/2004., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, [cit. 02.05.2011]
13 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz>, [ dostupné 28.04.2011]
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kontrola dodržování pracovně právních a mzdových přepisů, hospodaření s finančními 

prostředky určenými na aktivní politiku zaměstnanosti apod.14

Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst 

poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, 

i uchazečům samotným. Jedná se zejména o nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, kterými 

jsou:

 rekvalifikace (získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče 

o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání), 

 investiční pobídky (hmotná podpora tvorby nových pracovních míst), 

 veřejně prospěšné práce (časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především 

pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované 

na úřadu práce), 

 společensky účelná pracovní místa (cílem poskytnutí příspěvku na zřízení nebo 

vyhrazení společensky účelného pracovního místa je obsazení míst uchazeči 

o zaměstnání, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní umístění, včetně 

zahájení samostatné výdělečné činnosti uchazečem), 

 příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na podnikatelský program 

(příspěvek je určen zaměstnavateli, který přechází na nový výrobní program a nemůže 

pro své zaměstnance zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby). 

Nedílnou součástí aktivní politiky zaměstnanosti ČR je poradenství a cílené programy 

řešení nezaměstnanosti (Arnoldová 2007).

2.3 Vývoj nezaměstnanosti v České republice

Po roce 1989, kdy se zaváděly nové ekonomické reformy, začala nezaměstnanost 

v České republice mírně stoupat. V první polovině 90. let nepřesáhla hranici 5%.15 Od druhé 

poloviny 90. let se začala nezaměstnanost razantním způsobem zvyšovat. Zvyšování 

nezaměstnanosti souviselo s přesuny pracovních sil a s celkovou restrukturalizací zastaralého 

průmyslu. Nejvíce byla zasažena odvětví zemědělství a lesnictví, ve kterých v letech 1989 –

2002 zanikly přibližně dvě třetiny z původního počtu pracovních míst. Podobně tomu bylo 

i v průmyslové výrobě, kde úbytek dosáhl téměř 30%. Naopak se začalo rozvíjet stavebnictví, 

                                                
14 Zdroj: Osobní poznámky autorky z přednášky Doc. Mgr. Pleskota, CSc., ke kurzu Nezaměstnanost jako 
sociální problém,[duben 2008]
15 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat>, [cit.15.02.2011]



9

ve kterém se počet pracovníků zvýšil o 7% a terciární sféra – zvýšení o 15% (Hejčová 2009, 

Hálek 2000).

Zaměstnanost České republiky od roku 1990 ovlivňovala řada faktorů. Jsou jimi 

demografický vývoj, kdy se silnější ročníky sedmdesátých let začaly začleňovat do trhu 

práce, započatá restrukturalizace ekonomiky, zapojení ekonomiky do světového trhu spojené 

se vznikem silné konkurence, vysoká cena práce pro zaměstnavatele a nízká úroveň mezd 

v regionech České republiky, vysoká daňová zátěž práce, nemotivující systém sociálních 

dávek, nedostačující poptávka po práci, technologické inovace (Jírová 1999). 

V dalších letech nezaměstnanost v České republice nadále stoupala. K 31.12.2000 

činila 8,8 %. O dalších 5 let později byla její hranice rovna 8,9%. Na konci roku 2010 se 

oproti roku 2005 snížila o 0,1% na 8,8%.16 Jedním z důvodů stoupající nezaměstnanosti je 

v současné době ekonomická krize, která od roku 2009 ovlivňuje celkový vývoj 

nezaměstnanosti. K 31.12.2010 byla míra nezaměstnanosti 9,6%.17

„Novým rysem nezaměstnanosti posledních desetiletí je její relativně vysoká míra 

a stálost, zejména v Evropských zemích“ (Sirovátka, Řezníček 1995, 10).

Z výše uvedeného vidíme, že se nezaměstnanost v České republice zvyšuje. Více 

než polovina nezaměstnaných hledá zaměstnání déle než rok. Největší problém při hledání 

zaměstnání mají ženy a osoby s nízkou kvalifikací. Většina nezaměstnaných nemá maturitu. 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti je v České republice vyšší než v zemích Evropské unie 

(Potůček a kol. 2005). 

                                                
16 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat>, [cit.15.03.2011]
17 Zdroj: dostupné z www:<http://zpravy.ods.cz/graf.php?ID=3227>, [cit.02.04.2011]
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Graf č.1: Porovnání vývoje míry nezaměstnanosti okresu Sokolov a ČR  za rok 2010

Zdroj: Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, [cit.01.04.2011]

Tabulka č.1: Vývoj míry nezaměstnanosti (MN) okresu Sokolov, celorepublikové míry
                      nezaměstnanosti a odchylky od roku 2000 do 2010       

Období
MN  /v %/ okresu 
Sokolov

MN /v %/ celorepubliková

Odchylka /v p.b./

MN okresu Sokolov od MN 
celorepublikové

XII/00 9,9 8,8 1,1

XII/01 10,9 8,9 2,0

XII/02 12,5 9,8 2,7

XII/03 13,1 10,3 2,8

XII/04 13,2 9,5 3,7

XII/05 12,7 8,9 3,8

XII/06 11,5 7,7 3,8

XII/07 8,7 6,0 2,7

XII/08 8,7 6,0 2,7

XII/09 13,3 9,2 4,1

XII/10 14,1 9,6 4,5

Zdroj: Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, [cit.01.04.2011]

U dlouhodobě nezaměstnaných osob převládá nízká kvalifikace. Častým znakem této 

skupiny je závislost na sociálních dávkách, nízký nebo žádný příjem (Potůček a kol. 2005), 

špatná kvalita bydlení, malá sociální mobilita nebo obtíže při kontaktu s institucemi. 
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„Bezdomovectví, respektive sociální marginalita obecně, ovlivňuje člověka v mnoha 

ohledech. Ve smyslu psychologickém se setkáváme s jakýmsi „začarovaným kruhem 

marginality“ – postavení na okraji společnosti prohlubuje depresivní a sebevražedné 

tendence, může napomáhat vzniku a rozvoji psychického onemocnění, má obecně destruktivní 

vliv na sebehodnocení a emocionalit“ (Matoušek, Koláčková, Kodymová 2005: 320).

Dlouhodobou nezaměstnanost doprovází celá řada sociálních problémů, mezi které se 

řadí ztráta sociálních kontaktů, rodinného zázemí, snížení životní úrovně, ztráta sociálního 

statusu, bezdomovectví, narušení strukturace a vnímání času, pokles schopností člověka 

apod. „Nezaměstnaný muž pociťuje snížení osobní prestiže na veřejnosti i doma. Ztrácí 

ekonomickou převahu nad svou ženou v důsledku ztráty role hlavního živitele rodiny“ (Hálek 

2000, 32). Daným způsobem života jsou nezaměstnaní postupně vytěsňováni na okraj 

společnosti, může dojít až k jejich úplné sociální exkluzi.18

Nezaměstnanost nelze vnímat jen negativně. Jako taková má i svá pozitiva. Pro

zdravý vývoj ekonomiky je určitá míra nezaměstnanosti nepostradatelná. Za optimální 

hodnotu jsou považovány 2 – 3 procenta, jež zaručují stálou míru inflace a konkurenční 

prostředí v oblasti trhu práce (Svobodová 2011,12). Dalším pozitivem je bezesporu vytváření 

volné pracovní síly, ze které je možno čerpat při nárazové potřebě obsazení pracovních míst. 

2.4Nezaměstnanost osob ve věku 18 – 24 let v ČR

Zaměříme-li se na sledovanou skupinu osob od 18 – 24 let v regionech České 

republiky, vidíme, že poměrně vysokou nezaměstnanost mladých lidí vykazují téměř všechny 

regiony ČR. „Mladí lidé všech vzdělanostních kategorií mají problémy s nalezením 

zaměstnání přibližně do 25 let věku.“ (Vojtěch, Úlovcová, Trhlíková, Festová 2003, 17). 

Po dovršení 25 let věku se jejich pozice na trhu práce zlepšuje, postupně se ustálí (Vojtěch, 

Úlovcová, Trhlíková, Festová 2003).

Z dostupných statistik vyplývá, že nejnižší mírou nezaměstnanosti jsou zatíženi 

vysokoškolsky vzdělané osoby. Za nimi následují osoby s maturitou. Vyšší nezaměstnanost 

vykazují vyučení lidé a nejvyšší míra nezaměstnanosti je zaznamenána u jedinců 

                                                
18 Zdroj: Osobní poznámky autorky z přednášky Doc. Mgr. Pleskota, CSc., ke kurzu Nezaměstnanost jako 
sociální problém,[duben 2008]
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s dokončeným nejvýše základním vzděláním. Lidé se základním vzděláním vykazují 

několikanásobně vyšší nezaměstnanost než osoby ostatních skupin, patří mezi nejvíce 

ohroženou skupinu nezaměstnaných (Kuchař 2007). U mladých nezaměstnaných lidí hrozí 

nebezpečí, že se při dlouhodobé nezaměstnanosti začnou rozvíjet způsob života podporující 

rizikové formy dalšího osobnostního vývoje (Kuchařová 1992). 

Problematika nezaměstnanosti mladých lidí se odvíjí od přístupu jejich rodičů. V řadě 

případů i rodiče dosahují nejvýše základního vzdělání, jsou převážně nezaměstnaní a závislí 

na vyplácení sociálních dávek. „Některé mladé lidi si pamatuji jako malé děti, které byly 

řazeny do okruhu společně posuzovaných osob v dávkách rodičů, tehdy vyplácených jako 

dávky k dorovnání sociální potřebnosti19, které se vyplácely v době po „sametové revoluci“. 

V uvedené době přestala platit povinnost pracovat. V současné době má každý člověk na 

zaměstnání právo20, ale to neznamená, že pracovat musí. Některé z osob, pobírající dávky 

pomoci v hmotné nouzi si myslí, že je povinností státu postarat se o jejich životy. Ať již při 

hledání zaměstnání, tak finančně. Při dlouhodobém požívání sociálních dávek dochází 

k tomu, že tito nezaměstnaní rodiče předávají své vzory dětem, nevedou je k přípravě na 

budoucí povolání. Častým jevem je pak skutečnost, že tyto děti se evidují na úřad práce hned 

po ukončení povinné školní docházky. Nechci spekulovat, zda jsou to důvody finanční nebo 

neochota se vzdělávat“ [záznam rozhovoru s pracovnicí oddělení dávek pomoci v hmotné 

nouzi, paní R.P., 24.03.2011].

K 31.12.2009 byl nejvyšší počet nezaměstnaných se základním vzděláním nebo bez

vzdělání evidován v okresech Sokolov (50,7%) a Teplice (46,5%).21 Velkým problémem je 

skutečnost, že mladí lidé vysokou míru nezaměstnanosti vykazují po celou dobu jejich 

ekonomicky aktivního období (Vojtěch, Úlovcová, Trhlíková, Festová 2003, 17). 

Na uplatnění sledované skupiny na trhu práce mají značný vliv regionální podmínky. 

To je zapříčiněno odlišnostmi v obecné míře nezaměstnanosti, dále pak hospodářskou situací 

v jednotlivých krajích. Z regionálního hlediska jsou nejpříznivější podmínky pro uplatnění 

mladých lidí na trhu práce v hlavním městě Praze, v Jihočeském a Plzeňském kraji. Horší 

                                                
19 Zdroj: Zákon č.482/1991 Sb.,o sociální potřebnosti ve znění pozdějších předpisů, [online 02.05.2011]
20 Zdroj: Zákon č.2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, [online 04.05.2011]
21 Zdroj: dostupné z www:http://www.mpsv.cz/files/clanky/9075/rocenka_trh_prace_2009.pdf,[cit.01.04.2011]
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situace je v kraji Moravskoslezském, Ústeckém a Olomouckém (Vojtěch, Úlovcová, 

Trhlíková, Festová 2003). 

Tabulka č.2: Nezaměstnanost absolventů 2010 na území krajů České republiky

Kraje Počet osob

Hlavní město Praha 1584

Středočeský 2782

Moravskoslezský 4684

Zlínský 2433

Jihočeský 1738

Plzeňský 1366

Karlovarský 683

Ústecký 2298

Liberecký 1143

Královéhradecký 1699

Pardubický 1611

Vysočina 2187

Jihomoravský 4317
Olomoucký 2451

Zdroj: vlastní zpracování autorky

Graf č. 2: Nezaměstnanost absolventů celé ČR v roce 2010
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Zdroj: Vlastní zpracování autorky

Nezaměstnanost je spojena s řadou negativních dopadů. Negativní jsou zejména 

dopady ekonomické, které se s prodlužováním délky nezaměstnanosti prohlubují. A to nejen 

pro člověka samotného, ale i pro celou Českou republiku. Absenci příjmů můžeme definovat 

jako základní parametr sociální situace dlouhodobě nezaměstnaných. Životní strategie 
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dlouhodobě nezaměstnaných je pak většinou orientovaná na přítomnost bez plánování 

budoucnosti (Jouzová 2009).

Ze souhrnné publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2010 můžeme zjistit, 

že se uplatnitelnost mladých lidí odvíjí od jejich vzdělání. V loňském roce se po skončení 

studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole dostala na trh práce naprostá většina 

absolventů (NUOV 2011). Dlouhodobá nezaměstnanost mladých lidí ohrožuje především 

osoby s nejvýše dokončeným základním vzděláním. 

2.5Nezaměstnanost mladých v Evropské unii

Nezaměstnanost řeší všechny státy Evropské unie. Do roku 2009 se míra 

nezaměstnanosti v zemích Evropské unie postupně snižovala. Zvrat přišel v roce 2009, kdy se 

pod vlivem celosvětové hospodářské recese začala nezaměstnanost zvyšovat. Míra 

nezaměstnanosti v České republice se pohybuje v průměru míry nezaměstnanosti zemí 

Evropské unie. S dlouhodobou nezaměstnaností (délka nad 12 měsíců) se potýká většina 

zemí Evropské unie (Hiekischová 2010). 

Zaměříme-li se na sledovanou skupinu mladých nezaměstnaných osob 18 -24 let, pak 

z dat získaných z publikace Mezinárodního úřadu práce vidíme, že i v ostatních zemích 

Evropské unie dochází k nárůstu nezaměstnanosti mladých lidí. Tito lidé mají nedostatek 

pracovních příležitostí, jsou vyřazováni z trhu práce. Jejich nezaměstnanost s sebou nese 

negativní sociální a ekonomické dopady. V roce 2010 se zvýšila míra nezaměstnanosti 

mladých lidí v zemích Evropské unie na 18,2%. Oproti roku 2007, kdy byla míra 

nezaměstnanosti 12,4%, činil nárůst o 5,8%. To přestavuje obrovské plýtvání lidským 

potenciálem, které by mohlo mít vážný dlouhodobý dopad pro mladého člověka samotného, 

ale i pro společnost obecně (International Labour Office Ženeva 2011). 

2.6 Vývoj nezaměstnanosti v okrese Sokolov

Vývoj nezaměstnanosti v okrese Sokolov v základních rysech kopíroval vývoj 

celorepublikové úrovně nezaměstnanosti.22 „Na počátku 90. let zde byla nezaměstnanost 

velmi nízká, v letech 1993 – 1997 se ustálila v rozmezí 3-4 %. Od roku 1999 se začala 

postupně zvyšovat. V roce 2000 se pohybovala na hranici 9,9 %, v roce 2004 stoupla až na 

13,2 %. Od roku 2005 začala nezaměstnanost opět mírně klesat na 12,7 %, v roce 2006 na 
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11,5 %, v roce 2007 až na 8,7%. 31.12.2008 činila míra nezaměstnanosti v Sokolově 

8,57 %.“ (Jouzová 2009, 13). V dalších letech míra nezaměstnanosti opět stoupala. 

K 31.12.2009 byla průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Sokolov 13,26%, o rok později 

14,12%. Okres Sokolov vykazuje v rámci Karlovarského kraje nejvyšší nezaměstnanost23. 

Důvodů nezaměstnanosti je zajisté mnoho, ale je důležité upozornit na skutečnost, že 

v Karlovarském kraji je velmi malá existence vysokých škol. Okres Sokolov se řadí mezi 

oblasti s nejnižší vzdělaností obyvatel.24 Klientelu uchazečů o zaměstnání tvoří převážná část 

osob se základním vzděláním. Méně uchazečů je se vzděláním vyšším [záznam rozhovoru s 

pracovnicí ÚP Sokolov, paní M.K., 05.02.2011].

Situace na trhu práce se v posledním roce zhoršila. Míra nezaměstnanosti v okrese 

Sokolov v roce 2010 poprvé překonala hranici 14% (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu 

Sokolov, 13). 

Graf č.3: Míra nezaměstnanosti 
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  Zdroj: vlastní zpracování autorky

Z provedené analýzy trhu práce v okrese Sokolov za rok 2010 vyplývá, že na

nepříznivý vývoj nezaměstnanosti během celého roku 2010 měla vliv ekonomická krize 

z roku 2009 a související pokračující minimální zájem zaměstnavatelů o nové zaměstnance 

(Analýza trhu práce za rok 2010 v okrese Sokolov, 13).

                                                                                                                                                       
22 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info> [cit.28.04.2009]
23 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.24.04.2011]
24 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.13.02.2010]
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Z níže uvedených grafů vyčteme, že míra nezaměstnanosti v průběhu roku kolísá. 

Nízká bývá v letních měsících, kdy uchazeči o zaměstnání využívají možnosti sezónního 

zaměstnání, na konci roku se míra nezaměstnanosti opět zvyšuje. Celkovou situaci na trhu 

práce v okrese Sokolov dokresluje uvedený graf, zobrazující meziroční srovnání počtu 

uchazečů a volných pracovních míst v roce 2009 a 2010.

Graf č. 4: Vývoj míry nezaměstnanosti okresu Sokolov v roce 2009 a 2010

Zdroj: Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, [cit.01.04.2011

Graf č. 5: Vývoj nezaměstnanosti okresu Sokolov v roce 2008 a 2009
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Zdroj:  Analýza trhu práce za rok 2009 okresu Sokolov, [cit.21.01.2011]
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Tabulka č.3: Meziroční srovnání počtu uchazečů a volných pracovních míst 

                      
Měsíc

        2009 2010
Počet 

uchazečů
Počet 

volných 
míst

Počet uch.
Na 1 VPM

Počet uchazečů Počet 
volných 

míst

Počet uch.
Na 1 VPM

Leden 5 159 351 14,7 6 758 153 44,2
Únor 5 495 267 20,6 6 841 204 33,5
Březen 5 613 237 23,7 6 731 197 34,2
Duben 5 979 225 26,6 6 497 194 33,5
Květen 5 901 219 26,9 6 299 233 27,0
Červen 5 896 228 25,9 6 100 276 22,1
Červenec 6 002 243 24,7 6 161 256 24,1
Srpen 6 058 208 29,1 6 043 328 18,4
Září 6 203 224 27,7 6 101 324 18,8
Říjen 6 192 208 29,8 6 071 267 22,7
Listopad 6 260 204 30,7 6 325 265 23,9
Prosinec 6 503 232 28,0 6 757 232 29,1

Průměr 5 938 237 25,0 6 390 244 26,2
Zdroj: Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, [cit.01.04.2011]

2.7Nezaměstnanost osob 18 – 24 let v okrese Sokolov

V následující kapitole si přiblížíme míru nezaměstnanosti cílové skupiny v okrese 

Sokolov. Pro účely sledování statistických údajů nezaměstnanosti jsou nezaměstnané osoby 

na Úřadu práce v Sokolově rozděleny do 10 věkových kategorií.25

Věkové skupiny nezaměstnaných:

- do 19 let (jsou zde zahrnuty i osoby mladistvé)     -  od 40 do 44 let

- od 19 do 24 let                                                        -  od 45 do 49 let

- od 25 do 29 let                                                        -  od 50 do 54 let

- od 30 do 34 let                                                        -  od 55 do 59 let

- od 35 do 39 let                                                        -  … 60 let a více

Počátkem 90. let se mírně zvýšily počty uchazečů o zaměstnání všech výše uvedených 

věkových skupin. Nejvyšší podíl tehdy zaujímali uchazeči mladých věkových skupin. 

Příčinou zvýšení jejich nezaměstnanosti bylo ukončení přípravy na budoucí povolání 

silnějších populačních ročníků (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

Situace se postupně vyrovnávala a v následujících letech se nezaměstnanost všech skupin 

měnila. Cca od roku 2006 se na prvním místě držela skupina osob od 50 – 54 let.

                                                
25 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/kop/sokolov>, [cit.02.05.2011]
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Jak jsem již uvedla, v posledních letech zaujímá skupina osob 18 – 24 let první místo 

v míře nezaměstnanosti okresu Sokolov. K 30.09.2010 byla míra nezaměstnanosti sledované 

skupiny 22,3 % z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání při Úřadu práce 

v Sokolově.26 Na druhém místě je za touto skupinou umístěna skupina nezaměstnaných osob 

50 – 54 let (míra nezaměstnanosti k 30.09.2010 10,7%)27, tedy osoby v předdůchodovém 

věku. Za tyto skupiny se podle výše míry nezaměstnanosti postupně dále řadí skupiny od 35 

do 39 let (11,2%)28, do této skupiny můžeme zahrnout například matky po ukončení mateřské 

dovolené, od 40 do 44 let (10,4%)29, od 55 do 59 let (10,1%)30, od 45 do 49 let (9,6%)31, 

od 25 do 29 let (11,1%)32 a od 30 do 34 let (11%)33. Nejnižší počet uchazečů o zaměstnání je 

veden u skupiny osob ve věku 60 let a více.34

Tabulka č. 4: Nezaměstnanost osob 18-24 let v okrese Sokolov
Období Nezaměstnanost v %

IV-08 15,8

IX-08 20,2

IV-09 18,5

IX-09 21,5

IV-10 19,4

IX-10 22,3

Zdroj: statistiky MPSV, vlastní zpracování autorky

Věková struktura uchazečů o zaměstnání v okrese Sokolov je znázorněna v přehledné 

tabulce, která je součástí příloh této práce (příloha č.6). 

Je zajímavé, že cílová skupina osob vykazuje vyšší míru nezaměstnanosti oproti 

skupině osob v předdůchodovém věku. Dlouhodobě byli nejpočetnější skupinou uchazeči 

od 50 do 54 let. Od konce roku 2008 se to však změnilo a první místo zaujala skupina 

mladých lidí (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

                                                
26 Zdroj: dostupné z www: < http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs>, [cit.09.05.2011]
27 Zdroj: dostupné z www: < http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs>, [cit.09.05.2011]
28 Zdroj: dostupné z www: < http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs>, [cit.09.05.2011]
29 Zdroj: dostupné z www: < http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs>, [cit.09.05.2011]
30 Zdroj: dostupné z www: < http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs>, [cit.09.05.2011]
31 Zdroj: dostupné z www: < http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs>, [cit.09.05.2011]
32 Zdroj: dostupné z www: < http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs>, [cit.09.05.2011
33 Zdroj: dostupné z www: < http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs>, [cit.09.05.2011]
34 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.21.01.2011]
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Graf č. 6: Porovnání míry nezaměstnanosti v letech 2008 – 2010
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  Zdroj: vlastní zpracování autorky

Jsou příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti osobnostní charakteristiky členů sledované 

skupiny nebo uplatňovaná politika zaměstnanosti? Co bylo důvodem tak velkého nárůstu 

počtu uchazečů sledované skupiny? Statistiky ukazují, že nejpočetnější skupinu tvoří 

uchazeči se základním vzděláním a bez vzdělání (39,3%), přičemž největší procento těchto 

osob je zastoupeno právě v cílové skupině osob ve věku 18 – 24 let.35 Pokud člověk 

nedisponuje minimálně středním vzděláním, stává se pro zaměstnavatele nežádoucím až

nezaměstnatelným. To je jeden z důvodů, proč sledovaná skupina osob vykazuje 

dlouhodobou nezaměstnanost [záznam rozhovoru s pracovnicí ÚP, paní Ing. A.N., 

04.03.2011].

Z dotazování vyplynulo, že nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání ve věku 18 – 24 let 

jsou do značné míry ovlivněni celkovou situací na trhu práce, jejich dosaženým vzděláním, 

zkušenostmi a praxí. Někteří z nich své šance na pracovním trhu hodnotí jako špatné nebo 

také žádné. Většina z nich si je vědoma, že v dnešní době je pro úspěšné zapojení do trhu 

práce velice důležité dosáhnout vyššího vzdělání než je pouhé základní [záznam rozhovoru 

s panem K.N., 10.03.2011, J.Č. 20.03.2011].

Nezaměstnaní jedinci ve věku 18 – 24 let evidované na Úřadu práce v Sokolově 

můžeme rozdělit do dvou skupin. V prvním případě se jedná o mladé pasivní jedince, jejichž 

rodiče jsou poživateli sociálních dávek a oni v tomto trendu pokračují, protože je to pro ně 

výhodné. „Každá domluvená činnost, kterou společně dohodneme je pro ně obtěžující. 

                                                
35 Zdroj: dostupné z www: < http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs>, [cit.09.05.2011]
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Myslím si, že někteří z nich jsou v evidenci úřadu práce účelově, umožňuje jim to vyplácení 

dávek pomoci v hmotné nouzi“ [záznam rozhovoru s pracovnicí ÚP, paní Ing. A.N., 

04.03.2011].

Na druhé straně se jedná o mladé lidi, které rodiče žádným způsobem nešetří a snaží 

se je motivovat buď k opětovnému studiu, nebo alespoň k absolvování nějakého 

rekvalifikačního kurzu. Jedna z dotazovaných se středním vzděláním uvedla že: „Rodiče mě 

nechtějí živit zadarmo. Ale myslím si, že se vzděláním snad zaměstnání najdu brzy.“ [záznam 

rozhovoru s paní K.J., 14.03.2011].

Dotazy směřované na vzdělávání mladých lidí před zaevidováním na úřadu práce se 

také lišily. V evidenci Úřadu práce v Sokolově jsou lidé, kteří byli přijati ke studiu na střední 

škole a studium nedokončili. „Učení mi nešlo, za to mě velmi bavila praxe. Učil jsem se na 

zedníka a samotná práce je velmi zajímavá. Vždycky jsem chtěl být zedníkem a na praxi jsem 

se cítil dobře. Během prvního pololetí druhého ročníku jsem přestal chodit do školy a účastnil 

jsem se jen praxe. Škola mi to ale netolerovala, hodiny mi přestala omlouvat a nakonec mě 

z řádného studia vyloučili“. [záznam rozhovoru s panem L.A., 17.03.2011]. U třech 

dotazovaných byla důvodem jejich základního vzdělání skutečnost, že si chtěli začít 

vydělávat peníze a studium nepovažovali za důležité. „Proč bych chodil do školy, učení mě 

nebaví. Takto mám spoustu volného času a nemám starosti. Jednou za měsíc jdu na úřad 

práce a pak mám zase klid. Občas si s kluky vydělám nějaké peníze. Jsem spokojený“.

[záznam rozhovoru s panem K.S., 21.03.2011]. Na následný dotaz odpověděl: „Moji rodiče? 

Ti jsou také nezaměstnaní.“ [záznam rozhovoru s panem K.S., 21.03.2011].

Z dostupné analýzy trhu práce za rok 2010 v okrese Sokolov vyplývá, že k 31.12.2010 

bylo v nabídce 6 volných pracovních míst s požadavkem základního vzdělání (zaměření 

především na manipulační dělníky, dělníky na stavbách, pracovnice pro šití a uklízeče). Na 

jedno pracovní místo s požadavkem základního vzdělání pak připadalo ke konci roku 442,5 

uchazečů o zaměstnání (meziroční zvýšení tohoto podílu je o 354,1 uchazeče). 

Zaměstnavatelé zvyšují své požadavky na kvalifikaci pracovních sil a tím vzniká nepoměr 

mezi počtem uchazečů a požadavky zaměstnavatelů. Někteří zaměstnavatelé nekladou takový 

důraz na vzdělání, požadují však praxi v oboru. Proto dochází k tomu, že osobám bez 

vzdělání nebo se základním vzděláním, jsou nabízena pracovní místa v malém množství, 

(Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011).
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Graf č.7: Vzdělanostní struktura uchazečů v roce 2010

    Zdroj: Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, [cit.01.04.2011]

2.8Hodnocení nezaměstnanosti osobami ve věku 18 – 24 let okresu Sokolov 

Dotazník byl vyplněn celkem 65 osobami ve věku 18-24 let, vedených v evidenci 

uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce v Sokolově a jeho detašovaných pracovištích 

v Chodově a Horním Slavkově. 

Z uvedených uchazečů mělo celkem 15 osob dokončené střední vzdělání s maturitou, 

18 osob se střední vzdělání bez maturity a 32 osob základní vzdělání. Celková doba evidence 

na úřadu práce byla u těchto uchazečů různá.

Tabulka č.12: Základní charakteristiky dotazovaných

Délka evidence 
na ÚP

Nejvýše 
dosažené 
vzdělání

Evidence do 
jednoho měsíce

Evidence půl 
roku

Evidence do 
jednoho roku

Evidence rok a 
více let

Střední 
vzdělání s 
maturitou

4 10 1 0

Střední 
vzdělání bez 
maturity

1 11 3 3

Základní 
vzdělání

4 9 6 13

Zdroj: vlastní zpracování autorky
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 Délka evidence na úřadu práce do jednoho měsíce 

V délce do jednoho měsíce bylo v evidenci uchazečů o zaměstnání celkem 

9 z dotazovaných osob. Z uvedeného počtu bylo 6 mužů a 3 ženy. Středního vzdělání 

s maturitou v uvedené skupině dosáhly celkem 4 osoby, středního vzdělání jedna 

a základního vzdělání 4 osoby. 

 Délka evidence na úřadu práce do půl roku 

Půl roku je evidenci uchazečů o zaměstnání celkem 30 dotazovaných osob. Tuto 

skupinu tvoří 14 mužů a 16 žen. Co se týče nejvýše dosaženého vzdělání, 9 osob má základní 

vzdělání, 11 osob střední a 10 osob střední vzdělání s maturitou. Jedna žena a jeden muž 

uvedli, že již mají dítě. Z hlediska nezaměstnanosti nemá dítě v případě mladého muže 

takový vliv, pokud není samoživitel.

 Délka evidence na úřadu práce do jednoho roku 

V délce jednoho roku bylo v evidenci uchazečů o zaměstnání celkem 10 osob. Dle 

zjištěných údajů tuto skupinu tvořilo 6 mužů a 4 ženy. Z uvedených osob dosáhla jedna osoba 

středního vzdělání s maturitou, 3 uchazeči střední vzdělání a 6 uchazečů základního vzdělání. 

Dvě ženy již mají děti. 

 Délka evidence na úřadu práce více než rok

V evidenci uchazečů o zaměstnání bylo déle než jeden rok celkem 16 osob, které 

vyplnily dotazník. Čtyři z nich byly ženy, přičemž 3 již mají děti a zbylých 12 osob byli 

muži. Z hlediska dosaženého vzdělání skupinu tvoří pouze 3 osoby se středním vzdělání, 

zbylý počet má dosažené pouze základní vzdělání.

Postoje nezaměstnaných při hledání zaměstnání jsou v některých případech spojené s 

posuzováním kvality zaměstnání a výše mzdy (Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002b). 

Vzhledem k délce evidence na úřadu práce a výše dosaženého vzdělání dotazovaných 

se nabízela otázka ohledně jejich představy o výši nástupního platu při vstupu do zaměstnání. 

Nástupní plat se vyjma osob samostatně výdělečně činných (tito jedinci si stanovují odměnu 

za vykonanou práci sami) odvíjí od pracovního zařazení a toto je závislé na dosaženém

vzdělání, době praxe, znalostech a zkušenostech atd. Z vyjádření respondentů vyplynulo, že 
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37 osob ze všech dotazovaných má představu o nástupním platu ve výši 15.000 Kč hrubého. 

Mzdu do 20.000 Kč hrubého si představuje dostat 21 nezaměstnaných, do 25.000 Kč hrubého 

4 a nad 25.000 Kč celkem 3 dotazovaní. 

Většina mladých lidí není v požadované nástupní mzdě při přijetí do pracovního 

poměru příliš náročná. Můžeme konstatovat, že jejich evidence na úřadu práce a následné 

pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi není jen laciný přístup k finančním prostředkům. 

Mladí lidé nejsou nemotivováni k práci výší sociálních dávek, tak jak se vyjádřila jedna 

z pracovnic Městského úřadu Sokolov [záznam rozhovoru s pracovnicí oddělení dávek 

pomoci v hmotné nouzi, paní S.H., 24.03.2011]. Demotivace je spíše zapříčiněna výší 

minimální mzdy v České republice, od které se následně odvíjí, a mzdy v regionech. I když je 

statisticky prokázáno, že se průměrné mzdy v České republice zvyšují, v Karlovarském kraji, 

tedy i v okrese Sokolov, jsou stále oproti jiným regionům velmi nízké. V roce 2010 činila 

průměrná mzda v Karlovarském kraji 19.486 Kč, což je nejnižší průměrná mzda v České 

republice. Je to o 3.592 Kč méně, než je celorepublikový průměr (23 078 Kč).36

Graf č.14: Průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice a krajích

Zdroj: dostupné z www: 
http://www.plzen.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/prumerne_mzdy_v_cr_a_krajich_v_roce_2010, [cit.16.04.2011]

                                                
36 Zdroj: dostupné z www: 
http://www.plzen.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/prumerne_mzdy_v_cr_a_krajich_v_roce_2010, [cit.16.04.2011]
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V jedné z dalších částí dotazníku byly všem výše jmenovaným uchazečům

o zaměstnání předloženy výroky, ke kterým vyjádřili míru souhlasu (možnosti - určitě 

souhlasím, spíše souhlasím, ani souhlas ani nesouhlas, spíše nesouhlasím, určitě 

nesouhlasím) s obecnými tvrzeními v oblasti nezaměstnanosti. Zároveň jim byly nabídnuty 

výroky, na které mohli odpovědět dle svých subjektivních pocitů. 

Obecné výroky

Obecné výroky byly tematicky zaměřené na uplatnění na trhu práce svobodných osob 

bez závazků, na osoby s vyšším vzděláním a jejich uplatnitelnosti na trhu práce a možností 

finančního ohodnocení. 

S výrokem Svobodní lidé bez závazků jsou lépe uplatnitelní na trhu práce, než osoby 

se závazky určitě souhlasilo 37 dotazovaných, spíše souhlasilo 21 osob, spíše nesouhlasilo 

5 osob a určitě nesouhlasily 2 osoby.

S výrokem Osoby s vyšším vzděláním rychleji naleznou pracovní uplatnění, určitě 

souhlasilo 39 osob, spíše souhlasilo 17 osob, 7 osob si vybralo variantu ani souhlasu ani 

nesouhlasu a 2 osoby s tvrzením určitě nesouhlasily.

S obecným výrokem Osoby s vyšším vzděláním dosahují vyššího finančního 

ohodnocení, určitě souhlasilo 31 osob, spíše souhlasilo 16 osob, souhlasilo ani nesouhlasilo 

celkem 6 osob, spíše nesouhlasilo 9 osob a určitě nesouhlasily celkem 3 osoby. 

Shrneme-li odpovědi na výše uvedené otázky, dojdeme k závěru, že mladí lidé vidí 

a vnímají, že je vzdělání velmi důležité pro následné uplatnění na trhu práce a že se od výše 

dosaženého vzdělání také odvíjí finanční ohodnocení pracovníků. Mladí lidé jsou si vědomi, 

že možnou příčinou jejich nezaměstnanosti je především jejich nízká flexibilita, která vzniká 

důsledkem chybějící či nedostatečné kvalifikace nebo uplatnitelné kvalifikace pracovní síly 

(Sirovátka, Řezníček 1995).

Výroky s možností odpovědí dle subjektivních pocitů

V dotazníku bylo uvedeno celkem 6 výroků se zaměřením na osobní pocity uchazečů. 

Oproti odpovědím na obecné výroky byly v této části dotazníku odpovědi více odlišné. 
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S výrokem Pociťuji diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, protože jsem mladý. 

Nechtějí mě zaměstnat, určitě souhlasilo celkem 22 dotazovaných, spíše souhlasilo 17 

dotazovaných, 12 osob vyjádřilo ani souhlas a ani nesouhlas, 10 osob spíše nesouhlasilo a 4 

osoby určitě nesouhlasily. 

S výrokem Nemám vzdělání – nemohu nalézt zaměstnání, určitě souhlasilo 63 

uchazečů o zaměstnání. Pouze jeden nevyjádřil ani souhlas ani nesouhlas a 1 osoba spíše 

nesouhlasila.

Vyjádření k výroku Mám vzdělání, ale jsem bez praxe – nemohu proto najít 

zaměstnání, mě velice překvapilo. S výrokem určitě souhlasilo celkem 48 osob, 4 osoby spíše 

nesouhlasily a 13 osob určitě nesouhlasilo. Z podrobné analýzy dotazníků vyplývá, že 14 

osob se základním vzděláním s uvedeným výrokem souhlasilo. 

Následující výrok se týkal zvyšování kvalifikace. Zněl, Pokud bych si mohl/a zvýšit 

kvalifikaci, se kterou bych našel/la zaměstnání rychleji, určitě bych tak učinil/a. Z 65 

dotázaných 36 osob určitě souhlasilo, 15 spíše souhlasilo, 8 osob nevyjádřilo ani souhlas ani 

nesouhlas, 2 osoby spíše nesouhlasily a 4 uchazeči určitě nesouhlasili. Při následných 

rozhovorech směřovaly v některých případech názory dotazovaných k možnosti získání 

finančních prostředků. Proč by se nezúčastnili rekvalifikace, když jim bude po dobu jejího 

trvání vyplácena podpora při rekvalifikaci. Pokud bydlí doma s pracujícími rodiči, příjem 

z rekvalifikace považují za kapesné [záznam rozhovoru s panem M. V., 17.03.2011]. Jiní 

uchazeči zastávali názor, že je jim rekvalifikace k ničemu. „Pokud se účastním rekvalifikace 

na prohloubení znalostí na PC a po jejím ukončení jsem nadále v evidenci uchazečů 

o zaměstnání, byla pro mě zbytečná, k ničemu mi není. Lepší by bylo účastnit se takové 

rekvalifikace, po jejíž ukončení nastoupím do pracovní poměru.“ [záznam rozhovoru s paní 

A.K., 21.03.2011]. 

Poslední dva výroky této části dotazníku byly zaměřeny na možnost vzdělávání, např. 

formou rekvalifikací a následného pracovního uplatnění.

S výrokem Nechci se vzdělávat, zaměstnání stejně nenaleznu, určitě nesouhlasilo 

celkem 35 dotazovaných, ani souhlas ani nesouhlas vyjádřilo 16 osob a určitý nebo spíše 

souhlas vyjádřilo celkem 14 osob.
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Vzhledem k výše uvedenému výroku bylo překapující vyjádření, kdy s výrokem Úřad 

práce v Sokolově nabízí vhodné rekvalifikace, zaměstnání určitě naleznu, souhlasilo nebo 

spíše souhlasilo celkem 61 osob. Pouze jedna osoba nesouhlasila a 3 osoby si vybraly 

prostřední variantu odpovědí (ani souhlas ani nesouhlas). Je možné, že dotazovaní předchozí 

otázce nerozuměli , příp. byla otázka položena nesprávně.

Poslední část dotazníku byla zaměřena na důležitost některých skutečností při vstupu 

do zaměstnání ze subjektivního pohledu nezaměstnaných. Ze shrnutí odpovědí na všechny 

uvedené dotazy vyplynulo, že mladí lidé považují při vstupu do zaměstnání za nejdůležitější 

sepsání pracovní smlouvy.37 V souvislosti s pracovní smlouvou pak nabízené pracovní 

podmínky. Na přijmutí pracovní nabídky má dále velký vliv dojížďka do zaměstnání, kdy 

jsou ve většině případů nezaměstnané osoby odkázány na veřejnou dopravu. Možná právě 

z důvodu dojížďky do zaměstnání se hned na dalším místě umístila vzdálenost do

zaměstnání. Na místě následujícím se umístila tato kritéria: délka pracovní doby, následně 

dobré finanční ohodnocení, druh pracovního poměru (pracovní poměr sepsaný na dobu 

neurčitou,dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), kolektiv, ochota uchazeče 

k celoživotnímu vzdělávání, smysl pro odpovědnost, dosažená praxe, rozhodnost, 

ctižádostivost, vzdělání pro danou profesi. Benefitům poskytovaným zaměstnavateli mladí 

lidé přikládají nejmenší důležitost. 

2.9Strom problémů

V rámci analýzy sledovaného problému můžeme formulovat možné příčiny daného 

problému. Jsou jimi obecná situace na trhu práce tj. nedostatek volných pracovních míst 

(Potůček a kol. 2005), charakteristiky mladých lidí (sociální, vzdělanostní, profesní, atd.) 

a politika zaměstnanosti, které se nejspíše nedaří tyto lidi dostat na trh práce. 

Možné důsledky neřešení problému obtížné zaměstnavatelnosti osob 18-24 let 

v okrese Sokolov lze stručně graficky znázornit pomocí stromu příčin a důsledků neřešení

problému, který je součástí příloh (příloha č.5).

                                                

37 Zdroj: Zákon č. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, [online 24.04.2011] 
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Při podrobném prozkoumání stromu problémů vidíme, že velkým rizikem dlouhodobé 

nezaměstnanosti mladých lidí je ztráta příp. nezískání pracovních návyků. Jedinec, který 

ukončí přípravu na budoucí povolání, se nutně potřebuje co nejdříve zapojit do pracovního 

poměru, aby rozvíjel své znalosti a následně získal nové dovednosti a praxi jako takovou. 

V opačném případě jej zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat. 

Pokud nezaměstnaný nenajde vhodné zaměstnání, je z důvodu absence příjmů, ve 

většině případů odkázán na pomoc rodičů nebo pobírání sociálních dávek. 

To má ekonomický dopad jak pro samotné jedince, tak pro stát, protože dochází ke 

ztrátě statků a služeb, které by mohl nezaměstnaný vyrobit. Ekonomické důsledky jsou také 

představovány ztrátou produkce (nevytvořením části produktu) v podobě rozdílu skutečného 

a potenciálního produktu (jde o dopad cyklické nezaměstnanosti, nikoliv přirozené míry 

nezaměstnanosti), tzn. vyrábí se méně, než by se mělo a tím dochází k poklesu HDP. Dalším 

ekonomickým dopadem je snížení, případně ztráta kvalifikace pracovníků, která je jedním ze 

zdrojů ekonomického růstu. Projevuje se snížením možnosti výběru a omezením celkové 

spotřeby. Nezaměstnaný klesá na nižší úroveň, kdy si nemůže si dovolit to, co mají lidé 

z vyšší sociální vrstvy (Žáková 2010). Při dlouhodobém pobírání sociálních dávek se 

u nezaměstnaných osob rozvíjí závislost na těchto dávkách. Výše poskytovaných dávek je 

rovna sociální potřebnosti jedince (v případě rodiny pak celému okruhu společně 

posuzovaných osob)38. 

Náklady na živobytí a celkový chod domácnosti, spojené s možnou zadlužeností osob, 

jsou většinou mnohem vyšší. Z uvedeného důvodu nezaměstnané osoby mnohdy vyžívají 

práce „na černo“. Tito lidé se aktivně nezapojují do pracovních poměrů, které zakládají 

úhrady pojištění a tím se sami vylučují z pojistného systému (zdravotního a sociálního). 

Pokud se jim stane pracovní úraz, nikdo je finančně nezajistí, zůstanou bez finančních 

prostředků. V případě trvalých následků, invalidity nebo stáří jim není vyplácen důchod. 

Přesto se mezi mladými nezaměstnanými vyskytuje názor, že si mohou i při evidenci na 

úřadu práce vydělat slušnou částku peněz, na základě sepsané dohody o provedení práce, 

která je omezená počtem odpracovaných hodin a výši mzdy. „V praxi to funguje tak, že 

zaměstnavatel pro úřady vykazuje nižší mzdu a počet odpracovaných hodin, tzn., že sepsanou 

                                                
38 Zdroj: Zákon č.111/2006 Sb., o sociální potřebnosti ve znění pozdějších předpisů [online 02.05.2011]
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smlouvu vlastně obchází. Skutečný výdělek se pohybuje v průměru okolo 10.500 Kč čistého za 

měsíc. Takto pracovat mi vyhovuje a osobně si myslím, že to takto vyhovuje i zaměstnavateli.“

[záznam rozhovoru s panem J.Č., 20.03.2011].

Vzhledem k absenci příjmů hrozí u mladých osob velké riziko chudoby, zadlužování, 

nezískání přiměřeného bydlení až následné sociální vyloučení. Vzniklé dluhy se mohou stát 

příčinou kriminálních aktivit. Uvedené důsledky jsou škodlivé jak pro jedince, tak pro celou 

společnost. Všem uvedeným příčinám a důsledkům je nutné věnovat patřičnou pozornost. 

Je nutné je řešit z různých úhlů a na mnoha úrovních (lokálních, regionálních a státní). 

Mezi mladými lidmi jsou i jedinci, pro které je velmi důležitou podmínkou pro 

sjednání pracovního poměru sepsání pracovní smlouvy. Jedna z dotazovaných osob 

s ukončeným středním vzděláním s maturitou uvedla, že: „Bez smlouvy pracovat nechci, 

neměla bych takovou jistotu, že mohu druhý den přijít do práce. Samotné rozvázání 

pracovního poměru zaměstnavatelem má v případě sepsání pracovní smlouvy zákonem 

stanovené podmínky“ [záznam rozhovoru s paní S.J., 10.03.2011]. Další z dotazovaných se 

vzděláním středním bez maturity uvedl, že: „Bojím se, že v případě úrazu bych zůstal bez 

finančních prostředků, protože bez pracovní smlouvy není kdo by mi zaplatil nemocenské 

dávky.“ [záznam rozhovoru s panem K.N., 10.03.2011]. „Nesepsání pracovní smlouvy je 

častým důvodem nenastoupení do zaměstnání.“ [záznam rozhovoru s paní S.J., 10.03.2011].
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3 Cíl práce

 Analýza trhu práce v okrese Sokolov – zaměření na zaměstnanost a nezaměstnanost 

mladých lidí, příčiny jejich dlouhodobé nezaměstnanosti.

 Analýza využívaných řešení nezaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti, 

vzdělávací systémy – návštěvnost a výsledky, jiné programy). 

 Analýza aktérů zapojených do řešení otázky nezaměstnanosti sledované skupiny.

 Na základě příkladů dobré praxe se zvážením potencionálních rizik podat návrhy 

doporučení případně řešení dlouhodobé nezaměstnanosti osob ve věku 18-24 let 

v okrese Sokolov.

3.1Výzkumné otázky

 Co je příčinou nezaměstnanosti cílové skupiny osob v okrese Sokolov?

 Využívají se v okrese Sokolov všechny dostupné nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti? 

 Podílí se na řešení nezaměstnanosti mladých lidí další aktéři kromě Úřadu práce 

v Sokolově? 

 Jaká opatření by mohla zlepšit situaci nezaměstnaných sledované skupiny?
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4 Metodologie a zdroje dat

Pro splnění cílů této práce a zároveň zodpovězení kladených otázek byl použit sběr 

a analýza sekundárních, relevantních zdrojů dat a dokumentů, vytvořených jinými 

osobami (Veselý, Nekola 2007, 159). V první části práce se jednalo zejména o veřejně 

dostupné statistické údaje získané z Úřadu práce v Sokolově, kdy pro získání přesných dat 

o cílové skupině osob ve věku 18 – 24 let byly provedeny vlastní výpočty. Dále byla data 

získána z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, Českého statistického úřadu a také z 

interních zdrojů Městského úřadu Sokolov, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ke kterým 

mám jako zaměstnanec přístup.

Cenné podklady přinesla analýza odborných studií, knih a článků nejen tuzemských, 

ale i zahraničních, zabývajících se daným problémem, získaných na internetových stránkách 

(odborný časopis American Economic Review, Agricultural economics a další). Dále pak 

obsahová analýza strategických dokumentů veřejné správy, zákonů, zpráv odborníků, jiných 

vyhledaných dokumentů zabývajících se daným problémem. Určitý vhled do problematiky 

přineslo prostudování diplomových či bakalářských prací zpracovaných na podobné téma. 

Pro upřesnění některých klíčových pojmů byl použit Velký sociologický slovník (Petrusek 

1996). V práci jsou použity některé podklady z již zpracovaných seminárních prací autorky39

se vztahem k dané problematice a další odborná literatura.

V diplomové práci také vycházím z již provedených analýz, které byly realizovány 

odborníky Úřadu práce v Sokolově Analýza trhu práce za rok 2009 v okrese Sokolov 

a Analýza trhu práce za rok 2010 v okrese Sokolov. Jako další zdroj byly využity výstupy ze 

sčítání lidí, domů a bytů k 31.03.2001, provedeného Českým statistickým úřadem.

Velmi přínosným zdrojem dat pro vhled do problematiky byly získané informace 

a poznatky z vlastního provedeného výzkumu, při kterém byl jako technika sociologického 

výzkumu použit rozhovor (Zich 2004,38), jehož cílem bylo získat informace o názorech, 

míněních a postojích lidí k dané problematice. Rozhovor byl proveden s deseti osobami 

sledované skupiny osob 18 – 24 let v okrese Sokolov. Dále se k problematice 

                                                
39 Závěrečná práce k předmětu MATP II. - Obtížná zaměstnavatelnost nezaměstnaných osob 18-24 let v okrese 
Sokolov., závěrečná práce k předmětu Praktikum k Základům veřejné politiky – Klady a zápory institutu veřejné 
služby z pohledu obcí.
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nezaměstnaných mladých lidí vyjádřily 3 pracovnice Úřadu práce v Sokolově a 3 pracovnice 

Městského úřadu Sokolov, oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi. Dotazované osoby 

nechtěly být uváděny jmenovitě a nedaly souhlas k nahrávání. V práci jsou označovány 

pouze počátečními písmeny. Samotný rozhovor byl zaznamenáván v bodech, které byly 

následně vyhodnoceny. 

Další technikou sběru empirických dat byla dotazníková metoda. Pro hlubší pohled 

na sledovanou problematiku bylo provedeno anonymní dotazníkové šetření s 65 osobami 

cílové skupiny z okresu Sokolov. Dotazník40 byl rozdělen do tří okruhů, kdy první byl 

zaměřen na výroky objektivní povahy, druhá část na odpovědi čistě subjektivní povahy a třetí 

část na zjištění částečných informací o dotazovaných, tzn. věk, pohlaví, výše dosaženého 

vzdělání, délka evidence na úřadu práce. U otázek bylo dle vývoje rozhovoru měněno pořadí. 

Vzhledem k tomu, že ani jeden z respondentů nedal souhlas k nahrávání rozhovoru, byly 

všechny rozhovory zaznamenávány písemnou formou, v konkrétních bodech a následně 

vyhodnoceny (viz příloha č. 1).

Diplomová práce je zpracována formou případové studie, zpracovávané pro město 

Sokolov, která umožnila hlubší pochopení souvislostí a vztahů zkoumaného problému, tj. 

nezaměstnanosti mladých osob, v přirozeném prostředí (Hendl 2005). 

Výhodou při vypracování diplomové práce byla bezesporu dlouholetá znalost dané 

problematiky a prostředí lokality, do které je ústřední problematika zasazena, tj. okresu 

Sokolov. Téma aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných již bylo zpracováno v bakalářské 

práci autorky, téma práce: Aktivizační plán – začlenění nezaměstnaných občanů města 

Sokolova do trhu práce. Bakalářská práce mapovala dlouhodobě nezaměstnané v okrese 

Sokolov všech věkových kategorií, jejich aktivizaci a následné začleňování do trhu práce. 

Diplomová práce rozvádí problematiku skupiny nezaměstnaných osob, která se v posledních 

dvou letech pohybuje na prvním místě co do počtu osob nezaměstnaných v poměru 

k nezaměstnaným osobám celkem, v okrese Sokolov a tou je skupina osob ve věku 18 – 24

let. 

                                                
40 Kompletní znění dotazníku obsahuje příloha č.1
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Při vypracovávání práce byl jako podpůrný prostředek zpracován strom příčin 

a důsledků neřešení problému, který mi pomohl specifikovat ty nejdůležitější důsledky 

neřešení problému. 
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5 Teoretická východiska

V této kapitole jsou definována teoretická východiska, která se vztahují k dlouhodobé 

nezaměstnanosti mladých osob.

Diplomová práce je zaměřena na problém dlouhodobé nezaměstnanosti osob ve věku 

18-24 let a následně odvíjejících se problémů. Vzhledem k tomu, že je problém 

nezaměstnanosti směřován na výše uvedenou skupinu osob, jsou v práci sledována tři 

hlediska, uvedená ve stromu příčin a důsledků neřešení problému. Jsou jimi situace na trhu 

práce, charakteristiky osob cílové skupiny a uplatňovaná politika zaměstnanosti v okrese 

Sokolov. Nezaměstnanost výše uvedené skupiny se může odvíjet od přijatých vzorců 

chování, získaných v rodině těchto osob, od sociokulturního prostředí, které je během života 

obklopuje. Vzhledem k absenci kvalifikace a tím i nízkému lidskému kapitálu jsou tyto osoby 

jen těžko uplatnitelné na trhu práce. Mladí lidé „bloudí“ mezi dočasnými krátkodobými 

zaměstnáními při hledání stabilního zaměstnání (Keller 2005). Soustřeďují se většinou 

v sekundárním trhu práce a přechod do primárního trhu práce spojeného s vyššími příjmy 

a vyššími výdělky je velmi omezený (Hiekischová 2010). Pokud přidáme hledisko 

dobrovolné nezaměstnanosti spojené s pobíráním sociálních dávek a možností využití práce 

„na černo“, rozpadem rodiny, případnou ztrátou bydlení, následnou ztrátou pracovních 

návyků, jeví se pracovní uplatnění mladých osob se základním vzděláním jako velmi obtížné 

a řešení jejich nezaměstnanosti velmi těžké.

5.1Pojem nezaměstnanost 

„Definice nezaměstnanosti podle Mezinárodního úřadu práce v Ženevě považuje za 

nezaměstnaného jen uchazeče o zaměstnání, tedy občana, který není v pracovním nebo 

obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost ani se nepřipravuje 

soustavně na budoucí povolání a požádal osobně nebo písemně o zprostředkování vhodného 

zaměstnání u úřadu práce v místě svého trvalého bydliště“ (Matoušek, Koláčková, 

Kodymová 2005: 299). 

Obyvatelstvo dělíme na ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Ekonomicky 

aktivní jsou lidé, kteří jsou zaměstnaní nebo nezaměstnaní, ale aktivně práci hledají. 

Ekonomicky neaktivní jsou lidé, kteří zaměstnání nemají a práci aktivně nehledají. Řadíme 

sem například důchodce, studující, osoby v domácnosti aj. (Hladík 2005). Nezaměstnaným je 
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také jedinec, který je schopen (vymezeno věkem, aktuálním zdravotním stavem apod.) a má 

vůli pracovat a je bez zaměstnání (tzn., že nemá žádný příjem z hlavního poměru či jiného 

poměru s vazbou na plat či jinou odměnu), je připraven nastoupit do zaměstnání. 

Registrovaný nezaměstnaný splňuje podmínky nezaměstnanosti, zaměstnání hledá 

prostřednictvím úřadu práce (Jouzová 2009).

Míra nezaměstnanosti je definována jako poměr nezaměstnaných k ekonomicky 

aktivním osobám (Hladík 2005):

u    =     U   (počet nezaměstnaných)           . 100%

                                                                            L + U  (počet zaměstnaných)

5.1.1 Druhy nezaměstnanosti

Nezaměstnanost můžeme definovat z hlediska časového. V daném případě se jedná 

o nezaměstnanost:

 krátkodobou

 střednědobou

 dlouhodobou

Dlouhodobá nezaměstnanost je spojována s nezaměstnaností tzv. chronickou. 

Za dlouhodobě nezaměstnaného se považuje osoba nezaměstnaná déle jak 12 měsíců 

(mezinárodní měřítko), ve skutečnosti se u nás považuje za dlouhodobě nezaměstnaného i ten, 

kdo je nezaměstnaný více než 6 měsíců. Ze statistických údajů u nás do této skupiny spadá 

více než 1/3 podíl všech nezaměstnaných.41 (Jouzová 2009,10).

Dalším hlediskem definování je hledisko dobrovolnosti a nedobrovolnosti. Jedná se 

o nezaměstnanost (Hladík 2005):

 dobrovolnou - jedinec setrvává ve stavu nezaměstnanosti dobrovolně, pracovat 

nechce nebo nechce přijmout práci za nabízenou mzdu.

                                                
41 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.14.02.2009]
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 nedobrovolnou – jedinec pracovat chce, ale neumožňuje mu to zdravotní stav, nejsou 

volná místa na pracovním trhu, místa nekorespondují s dosaženým vzděláním 

nezaměstnaného

Dle charakteru dělíme nezaměstnanost na (Hladík 2005):

 frikční (dočasnou) – trvá jen krátkou dobu (1 – 3 měsíce), je dobrovolná,

      dochází k ní z důvodu změny pobytu osob (stěhování), přechod z jednoho

      pracovního místa na druhé.

 cyklická – je spojená s ekonomickou krizí, hospodářským cyklem, jedná se 

 o nezaměstnanost nedobrovolnou. Pokud se ekonomika země nachází

    hospodářské depresi, je zaměstnáváno méně osob lidí než v době konjunktury.

 strukturální - nové požadavky pracovních míst závislé na technickém rozvoji, ale

           i růstu či úpadku určitých odvětví, vzniká především tehdy, může mít i regionální

           charakter.

Dle periodicity (Kotýnková, Němec 2003):

 sezónní

Dle četnosti výskytu a stavu trvání:42

 masová

 chronická

Dle jevové stránky43:

 skrytá nezaměstnanost – únik do nezaměstnanosti

 neúplná nezaměstnanost – nucené částečné úvazky

 nepravá nezaměstnanost – skupiny bez skutečného zájmu o práci

                                                
42 Zdroj: Vlastní poznámky autorky z přednášky Doc. PhDr. Igora Pleskota, CSc., ke kurzu  Nezaměstnanost 
jako sociální problém, [UJEP, FSE, Ústí nad Labem, květen 2008]
43 Zdroj: Vlastní poznámky autorky z přednášky Doc. PhDr. Igora Pleskota, CSc., ke kurzu  Nezaměstnanost 
jako sociální problém, [UJEP, FSE, Ústí nad Labem, květen 2008]
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5.2Teorie lidského kapitálu

Lidský kapitál je souhrn veškerých znalostí a dovedností nabytý vzděláváním. Běžná 

praxe ukazuje, že potencionální zaměstnavatel si vybírá z řad uchazečů o zaměstnání osoby 

s nejvyšší kvalifikací s ohledem na nabízenou profesi. Důvodem je skutečnost, že vzdělaná 

osoba disponuje potenciálem uplatnění se v daném oboru. Vzdělávání by se mělo odvíjet od 

aktuální potřeby trhu práce. Osoby s vyšším lidským kapitálem jsou schopny své profesní 

zaměření změnit vhledem k požadavkům trhu práce, např. rekvalifikací. V opačném případě 

(absence kvalifikace, dosažené profesní zaměření je odlišné od požadavků trhu práce) 

dochází k růstu nezaměstnanosti. Jinak řečeno, u jedinců, kteří nemají potřebnou kvalifikaci, 

případně dosáhli nejvýše základního vzdělání, existuje vysoké riziko obtížné 

zaměstnavatelnosti (Brožová 2003, Sirovátka, Řezníček 1995). 

Za nejvýznamnější představitele teorie lidského kapitálu jsou považováni ekonomové 

Theodor Schultz a Gary Becker. Dle nich je nutné z ekonomického hlediska pohlížet 

na vzdělání jako na investici. Jinak řečeno, každý člověk získává svůj lidský kapitál učením. 

Zahrnuje veškeré schopnosti a zkušenosti získané v osobním životě a také znalosti nabyté 

vzděláváním. Výslednou podobu lidského kapitálu ovlivňují osobní vlastnosti člověka, jeho 

chování nebo také nadání (Becker 1997).

„Osobní a společenský kapitál člověka tvoří část celkové zásoby jeho lidského 

kapitálu. I když literatura o lidském kapitálu se zaměřovala na vzdělání, pracovní průpravu 

a další činnosti zvyšující příjmy, přesto jsou kapitál, který přímo ovlivňuje spotřebu a užitky, 

v některých případech dokonce významnější. V důsledku začlenění těchto nových typů zásob 

(lidského) kapitálu závisí užitková funkce v každém momentu nejen na různých 

spotřebovaných statcích, ale také na zásobě osobního a společenského kapitálu v dané 

chvíli.“ (Becker 1997, 17).

Podobně definoval lidský kapitál Peter Ferdinand Drucker. Dle jeho definice je 

produktivita založená na znalostech nejefektivnější ekonomický zdroj pro 21. století. I on je 

toho názoru, že základním ekonomickým zdrojem jsou znalosti. Hodnota je vytvářena 

prostřednictvím produktivity, inovací, přičemž oba tyto faktory představují aplikaci znalostí 

v pracovním procesu (Drucker 1993). 
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Teorie lidského kapitálu vychází z předpokladu: „Že se jednotlivci svobodně 

rozhodují o svém vzdělávání a o všech ostatních doplňcích k vědomostem, a to na základě 

porovnávání svých nákladů a svých výnosů, resp. užitků“ (Brožová 2003, 33). Na náklady 

nelze pohlížet pouze jako na náklady finanční. Vynaložené náklady představují nejlepší 

možný výnos z jiné činnosti, který by člověk získal, pokud by se nevěnoval vzdělávání. 

„Vzdělání je mezi faktory „lidského kapitálu“ ovlivňujícími dlouhodobou nezaměstnanost 

nejvýznamnější.“ (Sirovátka, Řezníček 1995, 33). 

Na základě teorie lidského kapitálu můžeme říci, že čím bude větší investice 

do našeho vzdělání, tím bude větší pracovní kapacita jedince (díky jeho získaným znalostem, 

schopnostem a dovednostem). Velmi pěkně se k dané problematice vyjádřila jedna 

z pracovnic Městského úřadu Sokolov, která uvedla že: „Za dobu mé praxe se stalo jen 

jednou, že jsem se setkala s mladou paní, která již byla matkou a pobírala rodičovský 

příspěvek, a během jeho pobírání si dokončila střední vzdělání s maturitou. Když jsem se jí 

zeptala, co jí ke studiu vedlo, sdělila jí, že si vědoma toho, že bez patřičného vzdělání, navíc 

s dítětem, bude jen stěží hledat pracovní uplatnění“ [záznam rozhovoru s pracovnicí 

oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, paní M.R., 24.03.2011]. 

Od vyššího vzdělání se odvíjí i výše příjmů. Investice do vzdělání se postupně vrací 

formou vyšších příjmů z následného pracovního uplatnění. 

vzdělání  lepší schopnosti a dovednosti  vyšší příjmy (Veselý 2006).

Vynaložené investice do vzdělání s sebou nesou očekávání. Jak je výše uvedeno, buď 

formou vyšší mzdy, nebo z osobních výnosů jako jsou lepší pracovní podmínky a jistota 

práce. Pokud je člověk nezaměstnaný, vynaložené prostředky se nevrací (Veselý 2006). 

Jestliže zůstává nezaměstnaným dlouhodobě, nezískává praxi ve svém oboru, ztrácí 

kvalifikaci, nerozvíjí své dovednosti a zkušenosti. 

Pomocí teorie lidského kapitálu můžeme vysvětlit nezaměstnanost osob. Obzvláště 

pak nezaměstnanost sledované cílové skupiny této práce - osob 18-24 let v okrese Sokolov. 

Mladí nezaměstnaní většinou nemají po ukončení své přípravy na budoucí povolání dostatek 

schopností a dovedností, praxe prakticky absentuje úplně. Kromě svých znalostí nabytých ve 

škole nemají potencionálnímu zaměstnavateli co nabídnout. V případě úplné absence 
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vzdělání (nejvyšší dokončené vzdělání je pouze základní) nedisponují žádnou nabídkou. Je 

otázkou, zda je jejich nevzdělanost důsledkem neochoty se vzdělávat – neměli žádnou 

podporu rodiny spojenou s motivací jedinců, nebo mají vzdělání, po kterém není aktuální 

poptávka na trhu práce. 

Velmi důležitým faktorem pro rozvoj lidského kapitálu je rodinná situace. Jedním 

z faktorů, který ovlivňuje studijní ambice mladých lidí je vzdělání rodičů. Pokud rodiče 

dosáhli nejvýše základního vzdělání, pak i jejich děti většinou nemají ambice dosáhnout 

vzdělání vyššího. Naopak pokud rodiče dosáhli středního případně vysokoškolského 

vzdělání, jejich děti mají vzor, který následují a získají vzdělání vyšší. (Trhlíková 2006). 

Můžeme tedy říci, že vzdělanostní aspirace rodičů mají velký vliv na výši dosaženého 

vzdělání jejich potomků.

„Zájem dětí, jejichž otec nebo matka jsou dlouhodobě nezaměstnaní, studovat střední 

školu je relativně nižší než u dětí, jejichž rodiče pracují.  V této souvislosti lze předpokládat, 

že nízké studijní a životní ambice dítěte mohou být důsledkem přebírání negativních vzorců 

chování, vyplývajících z neschopnosti rodičů dlouhodobě se vypořádat s problémem 

nezaměstnanosti, rezignace na vyšší životní ambice, mohou být projevem adaptace rodiny na 

život v závislosti na sociálních dávkách“ (Trhlíková 2006, 66).

Pokud mladí lidé nenaleznou práci a zůstávají nezaměstnanými, postupně ztrácí své 

znalosti a nezačnou si osvojovat pracovní návyk – nerozvíjí svůj lidský kapitál. Jako 

východisko z jejich nezaměstnanosti se jeví jejich opětovné vzdělávání, možnost získání 

praxe spolu s dalším více prakticky zaměřeným vzděláváním, např. při studiu na střední 

škole. 

5.3Teorie sociálního kapitálu

Člověk získává svůj sociální kapitál od narození prostřednictvím svých rodičů. Během 

svého vývoje jej rozvíjí prostřednictvím vrstevnických skupin, svých přátel a známých apod. 

Postupným vývojem a následnou investicí do vzdělání je následně utvářen kapitál lidský. 

Můžeme říci, že pokud není vytvořen u jedince základ v podobě naučeného chování ve 

společnosti, tj. nezíská-li sociální kapitál, nemůže získat kvalitní lidský kapitál. Sociální 

kapitál je velmi důležitým vkladem do života a následného vývoje pro každého z nás 

(Bourdieu 2004, Putnam 1993).
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Člověk potřebuje pro svůj život rozvíjet i sociální (společenský) kapitál. Podle autora 

P. Bourdieura si pod tímto pojmem můžeme představit souhrn sociálních vztahů, počestnosti 

a vážnosti (Bourdieu 2004). 

Podle Putnama, který pojem popularizoval, zahrnuje sociální kapitál vzájemnost, 

zajišťuje tok informací, vedoucí k vzájemnému prospěchu a důvěře. Putnam také tvrdí, že 

lokalizované normy, vytvořené vzájemnou spoluprací, mají tendenci přenášet úspěch také 

na následující generace (Putnam 1993).

Pojem zahrnuje další různé složky, jako je rodina, tradice, vzdělání, neformální 

autorita, solidarita, vazby, účast v občanských sdruženích, kolektivní odpovědnost, 

regionální, národní a etnická identita atd. Důležitou podmínkou přitom je pozitivní vazba na 

ekonomický vývoj a zejména na ekonomický růst (Bourdieu 2004, Putnam 1993).

Rozlišujeme dva typy sociálního kapitálu. tzv. kolektivní a individuální. Ve vztahu k

nezaměstnanosti je nutné uvažovat o obou těchto typech kapitálu a oba také aktivně rozvíjet

(Veselý 2006). 

Zaměstnání je velmi důležité pro osobní rozvoj jedince, formování osobnosti a pro 

rozvoj lidského a sociálního kapitálu. Proto je velmi důležité, aby se osoby ve věku od 18 do 

24 let, ať již po úspěšném ukončení přípravy na budoucí povolání nebo bez vzdělání, zapojily 

co nejdříve do pracovního procesu.

5.4Koncept sociálního vyloučení

Jednou z příčin možné sociální exkluze je právě ztráta příjmu způsobená 

nezaměstnaností. Sociální exkluze se týká více úrovní - ekonomické, politické, sociální 

a kulturní. Můžeme říci, že člověk postupně ztrácí možnost participovat na společenském 

životě. 

Sociální exkluzí může být souhrnně označována celá řada konkrétních mechanismů 

(a důsledků jejich působení), s nimiž se v jejich různorodých formách setkáváme snad ve 

všech společnostech. Odsouvání určitých osob a kolektivit na okraj společnosti 

(marginalizace) či mimo ni (exkluze) představovalo od nepaměti mechanismus sociální 

kontroly. (Mareš 2000).
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„Mechanismus nebo strategii, pomocí nichž jedna skupina ochraňuje svá práva 

a výhody tím, že uzavře jiným skupinám přístup ke zdrojům, k pozicím, odměnám 

a možnostem, a to na základě mocensky sankcionovaného prohlášení těchto skupin 

za nežádoucí nebo nevhodné.“ (Velký sociologický slovník 1996: 294-295). 

Jednou z příčin sociální exkluze je dlouhodobá nezaměstnanost, při které dochází ke 

ztrátě (snížení) příjmů. Absence příjmů se vtahuje k ekonomické úrovni, kdy je za zdroj 

vyloučení považována ztráta životního standardu. Absence příjmů s sebou přináší vyloučení 

z dalších oblastí. Pokud je člověk nezaměstnaný přestává postupně sdílet dosavadní sociální 

status. V daném případě hovoříme o vyloučení sociálním. Následně mu mohou být odepírána 

některá občanská a politická práva - politická úroveň, a v neposlední řadě přestává 

participovat na sdílení vzdělanosti a hodnot společnosti, její kultuře – kulturní úroveň. (Mareš 

2000).

Za rizikové z hlediska ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností a tím sociální exkluzí 

můžeme považovat tyto skupiny:44

 mladí lidé po ukončení základní školní docházky bez dalšího vzdělání, 

 matky po rodičovské dovolené,

 ženy ve věku 40 – 54, postižené ztrátou zaměstnání, 

 handicapovaní občané (1/2 nezaměstnaných déle než 12 měsíců),

 skupina občanů starších 50 let (předdůchodový věk), 

 absolventi (především střední škol) bez praxe.

Situace na trhu práce je příčinou diskriminace výše uvedených skupin. Projevuje se 

převážně ztíženým přístupem na trh práce. Problém jmenovaných skupin je získat pracovní 

místo, příp. si jej udržet. Následně dochází k postupné marginalizaci uvedených skupin 

a následnému vyloučení. Primární trh práce se jim postupně uzavírá. Z důvodu absence 

lidského kapitálu ztrácí tyto osoby možnost uplatnění v zaměstnání s vyšší prestiží 

a vhodnějšími pracovními podmínkami. Pokud se jim naskytne možnost zaměstnání, 

uplatnění většinou najdou na sekundárním trhu práce, který jim nabízí pracovní místa s nižší 

                                                
44 JOUZOVÁ, Dana. Aktivizační plán - začlenění nezaměstnaných občanů města Sokolova do trhu práce. Ústí nad 
Labem, 2009. 44 s. Bakalářská práce. Univerzita J. E. Purkyně, katedra sociální práce.
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prestiží a nižším platovým ohodnocením. V takovém případě je pracovní kariéra nevýhodná. 

Dochází k velké fluktuaci pracovníků s malou možností zvýšení si kvalifikace. V daném 

případě nezaměstnanost v tomto sektoru ovlivňuje mzdovou hladinu (Keller, 2005).
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6 Charakteristika okresu Sokolov

Okres Sokolov leží v Karlovarském kraji, který leží v severní části západních Čech. 

Karlovarský kraj se člení na tři okresy – Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. Okres Sokolov je 

nejmenším okresem Karlovarského kraje. Jeho rozloha je 754 m2. Hustota obyvatel na 1 km2

je 124 osob. 45 Po kraji Libereckém je nejmenším krajem.

Zaměříme-li se na okresy jako takové, chebský a karlovarský okres se vyznačuje 

zejména lázeňstvím a cestovním ruchem. Sokolovský okres je oproti tomu zaměřen na těžbu 

hnědého uhlí, výrobu energií, strojírenství a chemický průmysl. Tradiční výrobou je v tomto 

okrese výroba skla, porcelánu, hudebních nástrojů nebo krajek. Z důvodu rozsáhlé důlní 

činnosti zde není příliš rozšířeno zemědělství. V posledních letech se zde rozvíjí rekultivační 

činnost. Výsypky jsou zalesňovány, lomy připravovány pro zatopení vodou.46

Mapa č.1: Výpis měst a obcí v okrese Sokolov

       

    Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.12.08.2008]

                                                
45 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info> Analýza trhu práce za rok 2009 okresu 
Sokolov, [cit.13.02.2011]
46 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info> Analýza trhu práce za rok 2009 okresu 
Sokolov, [cit.13.02.2011]
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6.1Struktura populace

V práci jsem již zmínila, že je okres Sokolov charakterizován svým zaměřením 

na průmysl. Od toho se odvíjí i profesní skladba obyvatelstva. Ta se skládá především 

z profesí uplatňujících se v průmyslu. Sokolovský okres vykazuje vysoký počet obyvatel 

se základním vzděláním (30,8 %, průměr ČR je 23 %).47

  Tabulka č.5: Aktuální a předpokládaný vývoj počtu obyvatel okresu Sokolov ve
                          3 základních věkových skupinách    

Rok

Věk obyvatel Celkem
obyvatel
okresu

0-14 15-54/59 55+/60+

Absolut. Relat. Absolut. Relat. Absolut. Relat.

1995 20 082 21,2 60 266 63,5 14 530 15,3 94 878
1996 20 047 21,1 60 358 63,3 14 894 15,6 95 299
1997 20 049 21,0 60 540 63,2 15 131 15,8 95 720
1998 20 015 20,8 60 696 63,1 15 409 16,1 96 120
1999 19 985 20,7 60 741 63,0 15 761 16,3 96 487
2000 19 939 20,6 60 858 62,9 16 031 16,5 96 828
2005 19 528 19,9 60 327 61,6 18 069 18,5 97 924
2010 18 945 19,3 59 074 60,2 20 124 20,5 98 143
2015 17 935 18,4 58 691 60,1 21 022 21,5 97 648
2020 17 148 17,7 58 102 60,1 21 396 22,2 96 646

  Zdroj: Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, [cit.01.04.2011]

Stručná sociální charakteristika okresu Sokolov:48

 nejnižší věkový průměr obyvatelstva z ČR – 35,1 roku,

 relativně vysoký podíl obyvatel do 14 let věku – nejvyšší v celé ČR,

 nadprůměrný podíl obyvatel pouze se základním vzděláním – 30,8%, což je nejvíce 

z celé ČR (průměr ČR je 23%),

 podprůměrný podíl obyvatel s maturitou – 20,2%, což je nejméně z celé ČR (průměr 

ČR je 24,9%),

 podprůměrný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním – 4%, což je nejméně 

z celé ČR (průměr ČR je 8,9%),

 relativně vysoký podíl obyvatel v produktivním věku,

                                                
47 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info> Analýza trhu práce za rok 2009 okresu 
Sokolov, [cit.13.02.2011]
48 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info> Analýza trhu práce za rok 2009 okresu 
Sokolov, [cit.13.01.2011]
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 pestrá národnostní struktura,

 velký počet obyvatel romské národnosti,

 velká hustota obyvatel na čtvereční kilometr,

 silná koncentrace obyvatel v několika městech sídlištního typu,

 příhraničí s ekonomicky vyspělou SRN,

 poměrně vysoká míra vyjížďky a dojížďky za prací.

6.2Dojížďka do zaměstnání v okrese Sokolov

Okres Sokolov a jeho okolí nabízí pracovní příležitosti:

 v oblasti obchodu,

 zdravotnictví,

 keramické výroby,

 chemického průmyslu. 

Vzhledem k tomu, že řada podniků sídlí mimo okres, část obyvatel musí za svým 

zaměstnáním dojíždět. Do zaměstnání dojíždí v průměru 4,5 tisíce lidí, z toho téměř 3,9 tisíce 

denně.49 Za prací vyjíždí mimo město téměř každý čtvrtý zaměstnaný občan.50 Cílovými 

městy se stávají Karlovy Vary, Cheb apod. Malý podíl obyvatel odjíždí pracovat 

do zahraničí. Někteří dojíždí denně, někteří další dojíždí cyklicky, pracují od pondělí 

do pátku a na víkend se vrací domů.51 Některé podniky a společnosti zřídily pro své 

zaměstnance podnikovou dopravu (např. Libatex, s.r.o., Abydos, s.r.o.).

Dojížďka do zaměstnání, která se váže na dopravní infrastrukturu regionu, má velký 

vliv na přijmutí pracovní nabídky. Pokud je uchazeč o zaměstnání imobilní (nemá vlastní 

dopravní prostředek, případně nemá možnost s někým do zaměstnání dojíždět), je odkázán 

na veřejnou dopravu (autobusové nebo vlakové spoje). 

Velmi zajímavé odpovědi ohledně dojížďky do zaměstnání zazněly v provedených 

rozhovorech se zástupci cílové skupiny osob. Jedna slečna se základním vzděláním uvedla, 

                                                
49 Zdroj:dostupné z www:  < http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info> [cit.03.10.2010] 
50 Zdroj: dostupné z www: < http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info > [cit.03.10.2010]
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že:„Pokud si spočítám náklady na dojížďku do zaměstnání a další náklady spojené 

s nástupem do zaměstnání, nevyplatí se mi za minimální mzdu, kterou mi nabídli v jednom 

podniku, pracovat. Žiji sama ve vlastním bytě, který mi koupili a zařídili rodiče, jsem

poživatelkou příspěvku na bydlení a dávek pomoci v hmotné nouzi. Nějaký příjem dostávám

za hlídání kamarádčiny dcery. Myslím si, že tímto způsobem dosahuji vyššího příjmu než 

který bych obdržela jako mzdu“ [záznam rozhovoru s paní J.O., 12.03.2011]. 

6.3Silné a slabé stránky okresu

Silné stránky 52

 Za silné stránky okresu můžeme považovat pestrou strukturu hospodářských odvětví. 

Jak je výše zmíněno, jedná se o těžařský průmysl, který má v okrese mnohaletou 

tradici, na něj navazující energetický, strojírenský průmysl, výroba skla a porcelánu. 

Jistou pozici zaujímá i průmysl textilní. 

 Pozitivním přínosem regionu je aktivní spolupráce největšího zaměstnavatele regionu 

Sokolovské uhelná, právní nástupce, a.s. s Integrovanou střední školou technicko 

ekonomickou v Sokolově. Na základě sepsané smlouvy mezi oběma zúčastněnými 

partnery každoročně dochází k tomu, že část studentů, která úspěšně absolvuje

přípravu na budoucí povolání je následně přijímána do pracovního poměru k této 

společnosti. Tento zaměstnavatel má mimo jiné důkladně propracovaný plán 

snižování stavu pracovníků převážně prostřednictvím odchodů do důchodu – tedy 

přirozeným úbytkem zaměstnanců.

 SRN pozitivně ovlivňuje zaměstnanost v okrese Sokolov. Poloha Sokolovska láká 

zahraniční investory, pro které je stále vhodné investovat v České republice. V daném 

případě se rozvíjí strojírenský, textilní a elektrotechnický průmysl případně doprava. 

 Velmi významně přispívá k zaměstnanosti okresu Sokolov Vintířovská průmyslová 

zóna, která se nachází na okraji města Chodova.

                                                                                                                                                       
51 Zdroj: dostupné z www: < http://www.czso.cz > , ČSÚ(2003): Sčítání lidu, domů a bytů k 31.3.2001 –
dojížďka do zaměstnání a škol. Okres Sokolov, [cit.21.01.2011]  
52 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info> Analýza trhu práce za rok 2009 okresu 
Sokolov, [cit.21.01.2011]
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Slabé stránky53

 Za slabé stránky je považována skutečnost, že okres Sokolov (na základě výsledku 

sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001), se řadí k okresům, jehož obyvatelé mají 

nejvyšší zastoupení obyvatel s nejvýše dokončeným základním vzděláním. 

 Je zde malé množství průmyslových zón.

 Vzhledem k úsporám dochází k nedostatečnému dopravnímu spojení do zaměstnání, 

převážně z obcí ležících mimo větší spádová města regionu. Obce a města ležící 

v okrese Sokolov dostávají nižší dotace na meziměstskou autobusovou dopravu. 

Samotné obce mají velmi napjaté rozpočty, a proto dochází z finančních důvodů 

k omezení, v některých případech k úplnému zrušení, některých spojů [záznam 

rozhovoru s pracovnicí odboru správy majetku Městského úřadu Sokolov, paní Ing. 

J.L., 28.04.2011].

 Absence rychlostních komunikací. Silnice I, třídy jsou jen v několika malých částech 

okresu.

 Žije zde vyšší podíl společensky nepřizpůsobivých skupin obyvatel (Analýza trhu 

práce okresu Sokolov za rok 2010, 2011).

                                                
53 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info> Analýza trhu práce za rok 2009 okresu 
Sokolov, [cit.21.01.2011]
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7 Analýza trhu práce v okrese Sokolov

7.1 Vývoj zaměstnanosti v okrese Sokolov

Úřad práce v Sokolově každoročně provádí monitoring trhu práce z důvodu získání 

informací o připravovaných změnách zaměstnavateli na poli zaměstnanosti a také proto, aby 

měl přehled o pracovních místech. Monitoring nezahrnuje počty zaměstnanců u některých 

organizací, jakými jsou Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje nebo 

Vězeňská služba (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

Tabulka č. 6: Vývoj počtu zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ [1) Údaje z monitoringu 
zaměstnavatelů (na základě pololetních Výkazů o stavu zaměstnanců). 2) Údaje z OSSZ – ze statistického 
přehledu OSVČ evidovaných v registru s povinností platit zálohy na důchodové pojištění]  

Zaměstnavatelé
stav k

31. 12. 2009 31. 12. 2010

Zaměstnavatelé se stavem nad 25 zaměstnanců 179
1 218Zaměstnavatelé v drobném a středním podnikání  

(se stavem do 25 zaměstnanců) 
1 001

Celkový počet zaměstnavatelů 1 180 1 218

Zaměstnanci a OSVČ
stav k

31. 12. 2009 31. 12. 2010

Zaměstnanci u firem se stavem 
Nad 25 zaměstnanců 1) 18 507

24 551
Zaměstnanci u drobných a středních firem 
(se stavem do 25 zaměstnanců) 1) 6 778

osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2) 5 748 5 848

celková zaměstnanost (zaměstnanost u firem všech 
velikostních kategorií + OSVČ)

31 033 30 399

Zdroj: Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, [cit.07.04.2011]

V databázi úřadu práce v Sokolově bylo k 31.12.2010 celkem 1.218 zaměstnavatelů. 

U těchto zaměstnavatelů pracovalo celkem 24.551 zaměstnanců. Rok před tím bylo 

evidováno o 38 zaměstnavatelů méně, tj. 1.180 subjektů. Tito zaměstnavatelé zaměstnávali 

celkem 25.285 osob. Z uvedeného vyplývá, že se meziročně snížila monitorovaná 

zaměstnanost o 734 osob. Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení počtu osob samostatně 

výdělečných osob o 100. Muži představují 56,9 % z celkového počtu zaměstnaných osob 

monitorovaných subjektů, zaměstnanci dělnických profesí 68 % (Analýza trhu práce za rok 

2010 okresu Sokolov, 2011). 
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Zaměstnavatelé okresu Sokolov snižovali počty svých zaměstnanců průběžně během 

celého roku 2010. Hromadné propouštění bylo oznámeno u čtyř zaměstnavatelů. Propuštění 

se v těchto případech týkalo 170 zaměstnanců. Dle dostupných dat bylo nejvíce pracovních 

sil soustředěno ve zpracovatelském průmyslu, celkem 35,2%. V porovnání s předchozím 

rokem došlo k poklesu o 161 pracovníků uvedeného odvětví.

Tabulka č.7: Bilance pracovních sil v okrese podle odvětví v roce 2010 

Odvětví
Počet

zaměstn
av.

Počet  zaměstnanců

celkem Mužů Žen

A Zeměděl.,lesnic.,rybář. 34 375 278 97
B Těžba a dobývání 3 4 425 3 805 620
C Zpracovatelský průmysl 259 8 632 4 555 4 077
D Výr.,rozv.el.,pl.,tepla 3 244 200 44
E Zás.vod.,čin.odp.vody 15 415 345 70
F Stavebnictví 113 1 272 1 086 186
G Velko-maloob.,mot.voz. 283 2 557 1 188 1 342
H Doprava a skladování 64 1 035 696 339
I Ubyt.,strav.,pohost. 94 356 123 233
J Inform.,komunik.čin. 16 103 62 41
K Peněžnictví,pojišťov. 16 206 93 113
L Čin.v obl.nemovitostí 24 258 130 128
M Prof.,věd.,tech.čin. 69 508 243 265
N Admin.,podp.činnosti 40 585 305 280
O Veř.spr.,obr.,soc.zab. 47 1 030 342 688
P Vzdělávání 54 1 441 290 1 151
Q Zdravotní,sociál.péče 38 758 132 626
R Kult.,zábav.,rekr.čin. 21 180 67 113
S Ostatní činnosti 25 171 54 117
T Čin.dom.jako zaměst. 0 0 0 0
U Čin.exterit.org.,orgánů 0 0 0 0

CELKEM
1 218 24 551 13 994 10 530

Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.10.04.2011]

Z hlediska počtu zaměstnanců je druhým nejvíce zastoupeným odvětvím těžební 

průmysl. I v tomto období došlo k úbytku zaměstnanců oproti loňskému roku o 118 osob. 

V těžebním průmyslu bude trend snižování pracovních míst s ohledem na útlum těžby

pokračovat. K 31.12.2010 bylo v těžebním průmyslu zaměstnáno 18% všech zaměstnanců 

monitorovaných subjektů (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

Zaměříme-li se na insolvenci zaměstnavatelů okresu Sokolov, pak z dostupných dat 

vyplývá, že v roce 2010 bylo podáno ke Krajskému soudu v Plzni 32 návrhů na insolvenční 
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řízení. Z uvedených návrhů byl 7 x prohlášen konkurz, 4 x zastaveno insolvenční řízení, 4 x 

zamítnut insolvenční návrh a 10 x odmítnut insolvenční návrh. Úřad práce v Sokolově 

převzal 32 žádostí o vyplacení dlužných mzdových nároků nevyplacených zaměstnancům při 

platební neschopnosti zaměstnavatelů okresu Sokolov (Analýza trhu práce za rok 2010 

okresu Sokolov, 2011). 

7.1.1 Stav a vývoj volných pracovních míst

Nabídka počtu pracovních míst se v roce 2009 rovnala počtu nabízených míst v roce 

předchozím. Oproti tomu narostl počet uchazečů o zaměstnání. Vývoj počtu pracovních míst 

tedy zaznamenal nepříznivý vývoj. V roce 2010 byl podíl uchazečů na jedno pracovní místo 

roven 29,1 uchazeče. 

Graf č. 8: Vývoj počtu uchazečů a volných míst 

Zdroj: Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, [cit.12.04.2011]

7.1.2 Volná pracovní místa – jejich nabídka a poptávka

Pro uchazeče se základním vzdělání je v okrese Sokolov nabízen jen minimální počet 

pracovních míst. 

Druhou nejpočetnější skupinou nezaměstnaných jsou uchazeči se středním odborným 

vzděláním s výučním listem, jejichž podíl činil k 31.12.2010 30,2 %. V roce 2010 jim bylo 

k dispozici celkem 111 pracovních míst, což bylo o 7 pracovních míst více oproti roku 2009. 

Vzhledem k profesnímu nesouladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce nebylo

obsazování těchto volných pracovních míst tak pružné. V roce 2010 byl největší zájem 

o uchazeče v oboru zedník, elektrikář, zámečník, šička, automechanik, kuchař apod. (Analýza 

trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011).
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U uchazečů o zaměstnání s úplným středním odborným vzděláním s maturitou je 

největší zájem o profesi zdravotní sestra, administrativní pracovník, realitní makléř, 

stavbyvedoucí, dopravní dispečeři aj. V nabídce pracovních míst je u vysokoškolsky 

vzdělaných uchazečů o zaměstnání trvalý zájem o profese lékař a učitel. 

Poslední dvě uvedené skupiny uchazečů o zaměstnání (lékaři a učitelé) se do evidence 

úřadu práce dostávají ojediněle. Jejich podíl činil k 31.12.2009 i k 31.12.2010 cca 

1 %.(Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011).

Tabulka č.8: Volná pracovní místa podle odvětví

odvětví 2009 2010

průmysl 47 113

zemědělství 7 4

stavebnictví 24 5

služby 37 9

školství 6 1

zdravotnictví 49 38

ostatní 62 62

celkem 323 232
Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.10.04.2011]

Tabulka č.9: Přehled volných pracovních míst dle sektorů

sektor 2009 2010

státní 14 8

družstevní 0 0

soukromý 176 199

zahraniční 14 21

mezinárodní 28 4

celkem 232 232
Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.10.04.2011]

Ve výše uvedených tabulkách jsou porovnána nabízená volná pracovní místa v okrese 

Sokolov k 31.12.2009 a k 31.12.2010. Členění je provedeno podle odvětví a sektorů. V roce 

2010 byla největší poptávka po pracovnících působících ve zdravotnictví a průmyslové 

výrobě, současně ze sektoru soukromého. Meziroční nárůst poptávky po pracovní síle byl 

zaznamenán v odvětví průmyslu.54

                                                
54 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.10.04.2011]
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Česká republika je od 01.05.2004 zařazena do systému Evropských služeb 

zaměstnanosti – EURES. Cílem daného systému je usnadnění volného pohybu pracovních sil 

v zemích Evropské unie. Poskytuje informace a poradenství o situaci na evropském trhu 

práce a o životních a pracovních podmínkách v jednotlivých zemích Evropské unie, a to 

bezplatně. Na Úřadu práce v Sokolově byl největší počet informací poskytnut k možnostem 

zaměstnání ve SRN, dále pak v anglicky mluvících zemích a v Rakousku. Převažoval zájem 

o sezónní práce. Služeb EURES v roce 2010 využilo celkem 346 klientů, přičemž 302 se jich 

dostavilo osobně, 41 se jich dotázalo telefonicky a 3 se dotázali písemně.55

7.1.3 Zaměstnanost u největších zaměstnavatelů okresu Sokolov

Největšími a nejvýznamnějšími zaměstnavateli okresu Sokolov jsou Sokolovská 

uhelná, právní nástupce a.s. a Momentive Specialty Chemicals, a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. je významným producentem tříděných 

a prachových druhů hnědého uhlí, největším nezávislým výrobcem elektrické energie a jejím 

dodavatelem do rozvodné sítě v České republice a zároveň je v Karlovarském kraji největším 

výrobcem a distributorem tepelné energie. Těží (ročně vytěží okolo 10 mil. tun hnědého uhlí) 

a zpracovává uhlí Sokolovské pánve z ložisek v západní části podkrušnohorského revíru. 

Společnost je největším investorem v oblasti ekologie v regionu. V této oblasti dlouhodobě 

patří ke špičkám v rámci České republiky. V oblasti revitalizace území postiženého těžbou 

uhlí firma zahlazuje vlivy hornické činnosti (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 

2011). 

„U společnosti bylo k 31.12.2010 zaměstnáno 4 392, z toho 3 776 mužů. Pracovní 

poměr ukončilo v roce 2010 celkem 168 zaměstnanců, z toho 108 odchodem do starobního, 

předčasného nebo invalidního důchodu“(Analýza trhu práce za rok 2010 v okresu Sokolov, 

11). 

Jmenovaná firma plánuje během roku 2011 snížit současný počet zaměstnanců 

na 4.150 osob. Docílit toho chce plánovanými odchody zaměstnanců do starobních důchodů 

a případnými odchody zaměstnanců na vlastní žádost. V případě odchodů zaměstnanců na 

vlastní žádost se otevírá možnost přijímat nové zaměstnance. Své zaměstnance si společnost 

                                                
55 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.10.04.2011]
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vybírá z řad uchazečů o zaměstnání, dále pak z absolventů škol, zejména absolventů 

Integrované školy technicko-ekonomické v Sokolově. V roce 2010 bylo přijato celkem 44 

nových pracovníků (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). Společnost má 

zřízeno oddělení vzdělávání. To poskytuje služby svým zaměstnancům, ale také zájemcům 

jiných firem a institucí regionu. 

Momentive Specialty Chemicals, a.s., je druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem 

výrobní sféry v okrese Sokolov. Vyrábí materiály v oblasti akrylátové chemie a disperzí. 

Provoz v Sokolově je pak jedinečný výrobou monomerů kyseliny akrylové, které jsou na trhu 

zařazeny jako komodita (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011).

V posledních letech se počet zaměstnanců snížil zejména z důvodu krize. Oproti roku 

2009 se počet zaměstnanců snížil na 350 pracovníků, přičemž řada pracovníků odešla 

do předčasného starobního důchodu. Z analýzy vyplývá, že většina propuštěných pracovníků 

získala nové pracovní uplatnění (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

7.1.4 Hlavní faktory negativně ovlivňující zaměstnanost v okrese Sokolov

V roce 2009 došlo k výrobnímu omezení stejně jako v celé České republice 

v důsledku krize. Ekonomické obtíže ovlivnily poptávku po pracovní síle. Následně došlo 

k razantnímu snížení nabídky volných pracovních míst. Tato situace se do současné doby 

nezměnila. Ekonomická situace donutila některé zaměstnavatele hromadně propouštět své 

zaměstnance. V roce 2010 se to týkalo 4 firem a 170 zaměstnanců. Na trh práce měl velký 

vliv kurz koruny vůči euru a dolaru. Investoři neprojevují takový zájem o český trh, zajímají 

se o lokality, kde je pro ně pracovní síla levnější, např. Rumunsko, Čína (Analýza trhu práce 

za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). Silným trendem posledních let je zaměstnávání 

zaměstnanců na dobu určitou. Negativní vliv na trh práce měli také zaměstnavatelé, kteří se 

dostali do platební neschopnosti a z uvedeného důvodu následně zanikli. Problémy 

přetrvávají u nemobilních občanů, kterým ztěžuje přístup do zaměstnání následné dojíždění. 

Převážně se jedná o nedostatečné dopravní spojení. V Sokolově je pouze jedna menší 

průmyslová zóna, což je nedostačující vzhledem k počtu obyvatel okresu Sokolov. 

V evidenci Úřadu práce v Sokolově je nevyhovující vzdělanostní struktura uchazečů 

o zaměstnání. Vzhledem k vazbě výplaty sociálních dávek na evidenci na úřadu práce 

dochází k čistě účelové evidenci. Tito uchazeči nemají o práci zájem. Dalším negativním 

faktorem je nízká mzdová úroveň v rámci celé České republiky nebo nedostatečná dopravní 
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infrastruktura, kdy je jen malý počet silnic I. třídy po celém okresu (Analýza trhu práce za 

rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

7.2Vývoj nezaměstnanosti v okrese Sokolov

Vývojem nezaměstnanosti okresu Sokolov se v této práci podrobně zabývá kapitola 

č. 2.2. V následujících částech jsou definovány další sledované ukazatele nezaměstnanosti na 

Úřadu práce v Sokolově. 

7.2.1 Věková struktura uchazečů o zaměstnání

Skupiny uchazečů v jednotlivých věkových skupinách se v počtu evidovaných 

uchazečů o zaměstnání vyrovnávají. Dlouhodobě byla nejpočetnější skupinou skupina osob 

od 50 do 54 let. V roce 2008 se tato situace změnila a uvedenou skupinu vystřídala skupina 

mladých od 20 – 24 let. Osoby nad 60 let se v evidenci vyskytují minimálně. Důvodem je 

skutečnost, že stále více využívají možnosti předčasného odchodu do důchodu. 

Graf č.9: Věková struktura uchazečů v roce 2010

Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.10.04.2011]

7.2.2 Struktura uchazečů dle délky evidence

„Z hlediska délky evidence je v evidenci uchazečů o zaměstnání největší počet 

uchazečů v délce do 3 měsíců“ (Analýza trhu práce za rok 2010 v okrese Sokolov, 19). 

Největším problémem byla do konce roku 2008 dlouhodobá nezaměstnanost. Tento 

trend se změnil počátkem roku 2009, kdy uchazeči začali přijímat krátkodobá zaměstnání. 

Jejich evidence se takovým způsobem zkracuje. Na konci roku 2010 bylo v evidenci úřadu 
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práce 38,1 % uchazečů o zaměstnání s délkou evidence nad 12 měsíců. Nad 24 měsíců je 

evidováno 19,2 % uchazečů o zaměstnání. Oproti předchozímu roku v této skupině došlo 

k mírnému zvýšení počtu evidovaných.56

Téměř 50% z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči 

s délkou evidence delší než jeden rok. Ze statistických údajů vyplývá, že k poklesu jejich 

počtu nedošlo ani při snížení celkové nezaměstnanosti. Průlom nastal po zavedení změn 

v sociálním systému v lednu 2009, kdy tito uchazeči začali být cíleně zapojováni do aktivní 

politiky zaměstnanosti (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011).

Celkem 54,4 % uchazečů o zaměstnání je v evidenci úřadu práce déle než 6 měsíců. 

Toto číslo se v průběhu roku měnilo. Cca v polovině roku se rovnalo 60,3%, v září pak 

60,9%. Do konce roku počet uvedených klientů opět klesl (Analýza trhu práce za rok 2010 

okresu Sokolov, 2011). 

Graf č. 10: Struktura uchazečů dle délky evidence v roce 2010 

Zdroj: Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, [cit.12.04.2011]

V roce 2009 se nově zaevidovalo celkem 9.445 uchazečů. Během roku 2010 se 

do evidence Úřadu práce v Sokolově, vč. detašovaných pracovišť, zaevidovalo celkem 8.138 

nových uchazečů o zaměstnání. Tzn., že se v roce 2010 zaevidovalo o 1.307 osob méně, což 

svědčí o určité stabilizaci trhu práce (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011).

V roce 2010 bylo umístěno do zaměstnání celkem 4 360 uchazečů, což je o 264 

uchazečů více než v předchozím roce. Z důvodu nespolupráce bylo vyřazeno z evidence 

                                                
56 Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.10.04.2011]
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úřadu práce o 45 uchazečů méně než v roce předchozím. V roce 2010 bylo celkem vyřazeno 

7.845 osob (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011).

Graf č.11: Tok nezaměstnanosti – rok 2010

Zdroj: Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, [cit.12.04.2011]

7.2.3 Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání

Na míře nezaměstnanosti se v okrese Sokolov významně podílely tyto 

nejproblematičtější skupiny osob (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011):

Uchazeči bez vzdělání nebo se základním vzděláním

Možnost uplatnění těchto uchazečů v jakémkoli oboru je minimální. Jejich podíl byl 

na konci roku 2010 50,6%. Předpoklad pro uplatnění mají více osoby s alespoň se středním 

stupněm vzdělání (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011).

Největší problém s umístěním do pracovního poměru mají právě se sledovanou 

skupinou osob, tj. s osobami ve věku od 18 – 24 let, které mají v jejich evidenci převážně 

nejvýše dokončené základní vzdělání. Jedna z pracovnic uvedla, že: „Je velmi těžké najít 

vhodné zaměstnání  jedinci bez praxe, navíc se základním vzděláním.“ [záznam rozhovoru 

s pracovnicí úřadu práce, paní M.K., 04.03.2011]. Další z pracovnic úřadu práce uvedla, že:

„Pracuji mimo jiné s mladými lidmi, kteří jsou v evidenci úřadu práce již od svých 15 let, tedy 

hned po ukončení povinné školní docházky a v takovém případě je jejich umístění prakticky 

nemožné“ [záznam rozhovoru s pracovnicí úřadu práce, paní P.J., 04.03.2011].
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Dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání

Danou skupinu uchazečů představují cca 54,4% všech uchazečů s evidencí delší než 6 

měsíců. U této skupiny osob dochází především ke ztrátě pracovních návyků a ztrátě chuti 

nějakým způsobem svou situaci řešit. Kvalifikace těchto absolventů je nízká a tím dochází 

k jejich obtížné umístitelnosti na trh práce. Většina z nich jsou poživateli sociálních dávek 

a tím se jejich pasivita k uplatnění zvyšuje. Kvalifikovaní jedinci této skupiny dlouhodobě 

nevyužívají svých znalostí a dovedností. Za dané situace nejsou v takové míře schopni 

zvládat konkurenci, protože se mohou potýkat s problémy s adaptací na nároky 

zaměstnavatelů (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

Uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením

Daná skupina osob má velké obtíže při pracovním uplatnění. Ty jsou dány jejich 

handicapem, kterým je jejich zdravotní stav. Často také dochází k rozvoji jejich pasivity

a rezignace zejména po přiznání invalidního důchodu alespoň v I.stupni. 

Tito lidé potřebují v pracovním poměru individuální podmínky (přizpůsobení 

pracoviště, zkrácení pracovní doby apod.) a takových vhodných míst není mnoho. V roce 

2010 byla Úřadem práce v Sokolově evidována pouze 2 pracovní místa na celkem 621 

evidovaných občanů se zdravotním postižením (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu 

Sokolov, 2011). 

Uchazeči o zaměstnání nad 50 let věku

Uvedenou skupinu uchazečů postihuje ztráta zaměstnání před nástupem do starobního 

důchodu. Vzhledem k jejich obtížné přizpůsobivosti ke změnám na trhu práce, nízké 

flexibilitě učit se novým věcem (práce na PC, jazykové vybavení apod.) nejsou pro 

zaměstnavatele žádaní (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

Uchazeči do 25 let věku, absolventi středních škol a odborných učilišť

Největším handicapem této skupiny je absence praxe a životních zkušeností. 

U mladistvých je to chybějící kvalifikace vůbec. Pozitivem je na druhou stranu skutečnost, že 

si do budoucího zaměstnání nepřináší špatné zvyky ze zaměstnání předchozího. Velmi 

pozitivní je jejich znalost informačních technologií a světových jazyků, kdy tyto znalosti jsou 

schopni vzhledem ke svému věku nadále rozvíjet. Tuto skupinu tvoří v průměru cca 21,3% 
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všech evidovaných uchazečů o zaměstnání (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 

2011).

Uchazeči pečující o děti do 15 let věku

V dané skupině osob jsou nejvíce znevýhodněny ženy po ukončení mateřské dovolené 

a osamělé matky. Jejich handicapem je z důvodu péče o děti nemožnost práce ve směnném 

provozu, dojíždění do zaměstnání nebo případné absence z důvodu péče o nemocné dítě. 

Na konci roku 2010 registroval úřad práce 3 220 žen, tj. 47,65 % z celkového počtu 

nezaměstnaných. Z tohoto počtu je 1 109 žen s péčí o děti do 15 let věku. U dané skupiny 

začalo docházet k malým pokrokům ze strany zaměstnavatelů. Někteří z nich vyšli matkám 

vstříc například zkrácením pracovní doby nebo zajištění dopravního spojení do a ze 

zaměstnání - zaměstnavatel své zaměstnance sváží vlastními dopravními prostředky (Analýza 

trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

Uchazeči s kumulací těchto handicapů

Kumulované problémy se vyskytují u dlouhodobě nezaměstnaných osob, nad 50 let, 

ve většině případů se zdravotním postižením, které mají nejvýše dosažené základní vzdělání. 

Tyto skupiny jsou prakticky nezaměstnatelné (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu 

Sokolov, 2011).

7.2.4 Faktory příznivě ovlivňující nezaměstnanost

Okres Sokolov skýtá pestrou strukturu hospodářských odvětví (těžba hnědého uhlí, 

energetika, chemický průmysl, strojírenský průmysl, výroba skla a porcelánu, výroba 

hudebních nástrojů, textilní výroba, atd.). Zaměstnanost příznivě ovlivňuje sousedství se

SRN. Vzhledem ke své poloze je okres výhodný pro některé investory. V regionu působí 

celkem 112 společností se zahraniční nebo mezinárodní účastí, zejména v textilním nebo 

elektrotechnickém průmyslu, dopravě nebo strojírenství. Velkým přínosem je vznik nových 

pracovních míst vytvořených v rámci poskytování dotací ze státního rozpočtu pro rozvoj 

průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS II Severozápad. Trh práce pozitivně 

ovlivňuje komplexní systém aktivní politiky zaměstnanosti, díky kterému došlo k vytvoření 

nových pracovních míst nebo k zapojení uchazečů do rekvalifikačních kurzů. Cíleným 

zaměřením na rizikové skupiny a jejich zapojováním do aktivní politiky zaměstnanosti se 

v okrese Sokolov daří snižovat dlouhodobou nezaměstnanost (Analýza trhu práce za rok 2010 

okresu Sokolov, 2011). 
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8 Aktivní politika zaměstnanosti v okrese Sokolov

„Pomoc musí vždy přihlížet ke specifické situaci nezaměstnaného. Nezbytná je 

spolupráce s dalšími odborníky a znalost využitelných zdrojů podpory, které jsou pro klienta 

vhodné a dostupné. Jsou to zdroje nabízené státními organizacemi v rámci tzv. aktivní 

politiky zaměstnanosti – úřady práce, job kluby, poradenská střediska. Jiné zdroje nabízí 

neziskový sektor, kde lze najít možnosti pro využití volného času nezaměstnaných apod.“

(Matoušek, Koláčková, Kodymová 2005, 309).

8.1Zdroje financování aktivní politiky zaměstnanosti 

Finanční zdroje na aplikaci aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Sokolov tvořily 

v roce 2010 prostředky ze státního rozpočtu a prostředky z Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Výši jednotlivých přídělů a jejich čerpání v roce 2010 

vyjadřuje následující tabulka.

  Tabulka č.10: Zdroje financování aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2010 

Zdroje 
financování

Stanovený
rozpočet  Kč

Uvolněné 
nároky 

nespotřebova-
ných výdajů Kč

Celkem Kč Čerpání Kč
% 

z celkového 
objemu

Státní  rozpočet 26 300 000 0 26 300 000 25 588 252,00 36,44
OP LZZ 45 318 000 15 266 122 60 584 122 44 632 574,60 63,56

Celkem 71 618 000 15 266 122 86 884 122 70 220 826,60 100
  Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.10.04.2011]

Při poskytování příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti se úřad práce řídí 

směrnicí, kterou každoročně stanovuje ředitel úřadu práce. Roční lhůta je vymezena proto, že 

se může přihlížet k aktuální situaci na trhu práce. Výše příspěvků se pak odvíjí především od 

jednotlivých rizikových skupin uchazečů o zaměstnání a jejich možnosti uplatnit se na trhu 

práce (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

8.2Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti uplatňované v okrese Sokolov

Dotazováním u pracovnic Úřadu práce v Sokolově bylo zjištěno, že: „Nejčastěji 

využívanými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou na Sokolovsku úspěšně 

realizovány, jsou rekvalifikační programy, veřejně prospěšné práce nebo také společensky 

účelná pracovní místa.“[záznam rozhovoru s pracovnicí ÚP Sokolov, paní M.K., 

05.02.2011]. Osobám se zdravotním postižením je v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 

věnována zvláštní pozornost. Níže jsou uvedeny jednotlivé nástroje používané v rámci 
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aktivní politiky zaměstnanosti na Úřadu práce v Sokolově a jejich aplikace (Analýza trhu 

práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

8.2.1 Společensky účelná pracovní místa

Úřad práce informuje zaměstnavatele a veřejnost o možnostech poskytování 

příspěvku dle § 113 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. 

Za použití tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti se v okrese Sokolov umístí velké 

procento uchazečů o zaměstnání. Kladem je, že se jedná o dlouhodobé umístění uchazečů, 

protože jednou z podmínek je uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou. 

„Zaměstnavateli je nejvíce využíván.“[záznam rozhovoru s pracovnicí ÚP Sokolov, paní 

M.K., 05.02.2011], (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011).

Na společensky účelná pracovní místa poskytuje Úřad práce v Sokolově dle zákona 

o zaměstnanosti57 příspěvky zaměstnavatelům na nově zřízené pracovní místo nebo 

na vyhrazené pracovní místo, dále pak uchazečům o zaměstnání na místo vytvořené 

uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (Analýza trhu 

práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011).

Ze strany zaměstnavatelů se na úřadu práce eviduje zájem o vytvoření pracovních 

míst pro profese – šička, svářeč nebo elektromontér. Samotní uchazeči se zajímají zejména 

o zahájení hostinské činnosti, nákupu a prodeje nebo o služby, jakými jsou zemní a stavební 

práce, pojišťovací a realitní činnost (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

V roce 2010 bylo formou společensky účelných pracovních míst vytvořeno celkem 

455 nových pracovních příležitostí (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011).

                                                
57 Zdroj: Zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, [online dne 13.04.2011]



60

Graf č.12: Společensky účelná pracovní místa, samostatná výdělečná činnost - 2010 

Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.10.04.2011]

8.2.1 Příspěvek na společensky účelné pracovní místo, které zaměstnavatel vyhradil 

pro konkrétního uchazeče o zaměstnání  

Na vyhrazení společensky účelného pracovního místa bylo v roce 2010 uzavřeno 

celkem 256 dohod. Na takto vyhrazená pracovní místa bylo umístěno 18 uchazečů do 20 let 

věku, 30 uchazečů o zaměstnání starších 50 let, 22 uchazečů o zaměstnání starších 55ti let, 

14 osob se zdravotním postižením. Celkem 198 uchazečů o zaměstnání bylo v evidenci déle 

než 5 měsíců a 65 jich pečovalo o dítě do 15 let věku (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu

Sokolov, 2011). 

Pracovní místa byla nejčastěji vyhrazována na profese: montážní dělník - 65 míst, 

stavební dělník - 40 míst, prodavač - 35 míst, administrativní pracovník - 21 míst, 

číšník/servírka - 21 míst, dělník na pile/dřevozpracující výroby - 18 míst, lesní dělník - 17 

míst, řidič - 14 míst a kuchař - 13 míst (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 

2011).

Na mzdové náklady na vyhrazené společensky účelné pracovní místo byl v roce 2010 

přiznáván měsíční příspěvek v rozpětí od 8 000,- Kč do16 300,- Kč. Jeho poskytování bylo 

omezeno na dobu maximálně 6 měsíců. Dohody o vyhrazení společensky účelného 

pracovního místa byly financovány ze státního rozpočtu. V některých případech byl 

příspěvek spolufinancován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (Analýza trhu 

práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 
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8.2.2 Příspěvek na zřízení pracovního místa – jiný účelově zřízený příspěvek

Na zřízení pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání evidované úřadem práce 

nebyla v roce 2010 plněna žádná dohoda s příspěvkem zaměstnavateli (Analýza trhu práce za 

rok 2010 okresu Sokolov, 2011).

8.2.3 Příspěvek uchazeči o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Zprostředkovatelé úřadu práce průběžně informují o možnostech poskytnutí příspěvku 

na zahájení samostatné výdělečné činnosti. Osobní konzultace k získání příspěvku v roce 

2010 využilo celkem 123 uchazečů o zaměstnání. Jejich zájem byl především o zahájení 

činnosti ve službách, konkrétně v kadeřnictví, masérství, hostinské činnosti, maloobchodě 

a velkoobchodě, internetovém obchodě, pojišťovnictví a realitní činnosti. V oborech 

výrobních projevovali zájem zejména o zednictví, truhlářství, práci v lese a autodopravu

(Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

Ke konci roku 2010 bylo plněno 23 uzavřených dohod s příspěvkem poskytnutým na 

zahájení samostatné výdělečné činnosti uchazečům o zaměstnání (Analýza trhu práce za rok 

2010 okresu Sokolov, 2011). 

Uvedený nástroj aktivní politiky zaměstnanosti nabízí možnost řešení 

nezaměstnanosti osob např. z okrajových částí okresu Sokolov, ve kterých je špatná dopravní 

infrastruktura. Jeden z dotazovaných osob ve věku 18 – 24 let, se základním vzděláním 

uvedl, že: „Žiji v malé obci, kde je velmi špatné spojení do jakéhokoli bližšího města, kde 

bych mohl pracovat. Nevlastním řidičský průkaz a není nikdo, kdo by mě do zaměstnání 

dopravoval. Žiji u svých rodičů a ti mě vlastně živí. Také mi to dávají patřičně najevo, jsem 

nešťastný z toho, že nemám práci. Teprve nyní vidím, že jsme se měl učit. Mám pouze 

základní vzdělání, chci zkusit, společně se dvěma kamarády, založit vlastní firmu – výkopové 

práce. Uvažuji o podání žádosti o příspěvek za účelem samostatné výdělečné činnosti 

poskytované úřadem práce, o kterém mi řekl známý.“ [záznam rozhovoru s panem L. A., 

17.03.2011].

8.2.4 Zřizování veřejně prospěšných prací

V rámci veřejně prospěšných prací jsou pro uchazeče o zaměstnání vytvářeny

krátkodobé pracovní příležitosti. Jedná se o jednoduché, fyzicky nenáročné práce, zaměřené 

na úklid veřejných prostranství, čištění komunikací, ošetřování veřejné zeleně, pomocné 
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práce v lesnictví (úklid lesů, pěstební činnost), pomocné práce v kulturních, sociálních 

a sportovních zařízeních, zajišťování veřejné služby ve městech a obcích aj., ve kterých 

najdou uplatnění i osoby bez vzdělání či osoby se základním vzděláním, osoby se zdravotním 

postižením a dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání (Analýza trhu práce za rok 2010 

okresu Sokolov, 2011). 

V roce 2010 bylo vytvořeno celkem 122 pracovních míst, financovaných ze státního 

rozpočtu, tzv. národní aktivní politiky zaměstnanosti, na která úřad práce umístil postupně 

161 uchazečů o zaměstnání. Dále bylo vytvořeno 160 pracovních míst na základě uzavřených 

53 dohod o vytvoření veřejně prospěšného místa z Evropských sociálních fondů 

s 24 zaměstnavateli, financovaných v rámci Operačního programu lidské zdroje 

a zaměstnanost. Na těchto místech bylo postupně umístěno celkem 185 uchazečů. Celkem 

bylo v roce 2010 umístěno 346 uchazečů o zaměstnání (Analýza trhu práce za rok 2010 

okresu Sokolov, 2011). 

Graf č.13: Veřejně prospěšné práce

Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.10.04.2011]

Vzhledem ke špatné dopravní dostupnosti do zaměstnání v některých lokalitách, jsou 

veřejně prospěšné práce prakticky jedinou možností, jak si zachovat pracovní návyky 

a určitou nezávislost na sociálních dávkách. 

Z údajů poskytnutých Úřadem práce v Sokolově vyplývá, že přes velkou snahu úřadu 

práce, jsou obce, ve kterých v posledních letech nebyla vytvořena žádná pracovní místa 
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(Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). Vzhledem k výši příspěvku na 

vytvoření pracovního místa pro výkon veřejně prospěšných prací (příspěvek představuje 

minimální mzdu včetně pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti 

a pojistné na veřejné zdravotní pojištění) je tato skutečnost překvapující. 

8.2.5 Příspěvek na zapracování

O tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti zaměstnavatelé okresu nejeví zájem, 

preferují jiné možnosti (příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa, 

příspěvek na společensky účelné pracovní místo, které zaměstnavatel vyhradil pro 

konkrétního uchazeče o zaměstnání). V roce 2010 nebyl poskytnut žádný příspěvek (Analýza

trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

8.2.6 Rekvalifikační programy

„Rekvalifikace, jako jeden z důležitých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 

pomáhá do jisté míry řešit nesoulad mezi požadavky zaměstnavatelů na obsazení volných 

míst a kvalifikační strukturou uchazečů o zaměstnání, ovlivňuje vztahy mezi nabídkou práce 

a poptávku po ní a napomáhá tak k dosažení jejich rovnováhy a k produktivnímu využití 

pracovních sil. Nemalou roli zde hraje správná prognóza vývoje poptávky, aby po dokončení 

kurzu měli jeho absolventi zabezpečené pracovní uplatnění v souladu s nově získanou 

kvalifikací“ (Analýza trhu práce za rok 2010 v okrese Sokolov, 50). 

Pokud jedinec po ztrátě zaměstnání absolvuje rekvalifikaci, je ve vztahu k měnícím se 

podmínkám trhu práce flexibilnější. Má lepší možnost získat nové pracovní uplatnění. 

Nejvíce jsou podporovány rekvalifikace s praktickou částí výuky a profesní rekvalifikací pro 

konkrétní uplatnění na trhu práce (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

V okrese Sokolov jsou rekvalifikace zabezpečovány dle aktuální situace na trhu práce. 

Pozornost je přitom zaměřena na obtížně umístitelné uchazeče o zaměstnání. Jsou jimi 

uchazeči uvedení v § 33 zákona o zaměstnanosti fyzické osoby se zdravotním postižením, 

fyzické osoby do 20 let věku, těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce 

po porodu, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, fyzické osoby starší 50 let věku, 

fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 

5 měsíců, fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména 

fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich 



64

žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu 

odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence 

a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí58, a dále absolventi škol

a uchazeči o zaměstnání, kteří jsou propuštěni v důsledku ekonomické krize, a jejich 

kvalifikace neodpovídá požadavkům trhu práce – v souladu s Normativní instrukcí č. 36/2009 

(Analýza trhu práce za rok 2010 v okrese Sokolov, 50). 

Při absolvování rekvalifikačních kurzů je nutné aktivní zapojení účastníků, 

nejdůležitějším faktorem je jejich motivace k samotnému vzdělávání. Rekvalifikací se v roce 

2010 zúčastnilo celkem 156 osob do věku do 24 let (Analýza trhu práce za rok 2010 

v okrese Sokolov, 2011).

Pracovnice Úřadu práce v Sokolově se shodují, že někteří mladí nezaměstnaní jsou

velmi aktivní a ochotní nadále se vzdělávat. V takovém případě se sami dotazují se na 

konkrétní rekvalifikace. Zaměření rekvalifikačních kurzů se odvíjí od aktuální poptávky na 

trhu práce v Sokolově. „V nedávné době, kdy se otevřela dvě nová zařízení poskytující 

sociální služby, se rozšířil počet rekvalifikačních kurzů v oboru pečovatel/ka. Tyto kurzy byly 

100% úspěšné, protože absolventi těchto kurzů následně nastoupili do těchto zařízení jako 

stálí zaměstnanci. Na daný rekvalifikační kurz se v té době dotazovaly i zaměstnané osoby, 

které si jeho absolvováním, i v případě, že ho jako zaměstnané osoby samy zaplatí, chtěly 

zajistit nové pracovní místo.“ [záznam rozhovoru s pracovnicí úřadu práce, paní M.K., 

04.03.2011].

Vynakládání finančních prostředků na rekvalifikační kurzy, po jejichž úspěšném 

absolvování se nezaměstnaní zařazují do trvalého pracovního poměru je efektivní. Využitím 

konkrétního nástroje bylo docíleno kýženého efektu, tj. zaměstnání mladých nezaměstnaných 

osob. I do budoucna by se měly sledovat aktuální poptávky na trhu práce a rekvalifikační 

kurzy by měly být zaměřovány na žádané profese. 

8.2.7 Individuální akční plán

Se všemi uchazeči o zaměstnání vedenými v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců 

(celkem 2 965 osob) byl vypracován individuální akční plán. O možnosti jeho sepsání byli 

                                                
58 Zdroj: Zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, (dostupný 13.04.2011)
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informováni formou skupinových akcí bezprostředně po zaevidování do evidence uchazečů 

o zaměstnání (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

V rámci individuálního akčního plánu jsou pro uchazeče organizována jednou 

měsíčně skupinová poradenství. Cílem je aktivizace nezaměstnaných k uplatnění na trhu 

práce, zorientování se v internetových zdrojích nabídky volných pracovních míst, 

poskytování dostupných a komplexních informací, aktuálních nabídek úřadu práce 

a zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli. Skupinových poradenství se v roce 2010 

zúčastnilo 84% nově zaevidovaných uchazečů o zaměstnání (Analýza trhu práce za rok 2010 

okresu Sokolov, 2011).

OP LZZ NIP – Poradenství a rekvalifikace 

Cílem uvedeného projektu je pomoci uchazečům o zaměstnání k uplatnění na trhu 

práce dosažením zvýšené zaměstnavatelnosti změnou kvalifikace uchazečů, která neodpovídá 

požadavkům trhu práce případně zdokonalením se při hledání zaměstnání (motivací 

a aktivizací). Oba nástroje jsou založeny na individuálním přístupu k jednotlivým 

specifickým skupinám (např. mladiství, absolventi, bez kvalifikace apod.), formou nabídky 

vzdělávacích aktivit odpovídajícím schopnostem a potřebám těchto skupin (Analýza trhu 

práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

Rekvalifikační kurzy jsou zaměřené na (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 

2011):

 konkrétní pracovní činnosti jakými jsou kuchař, prodavač, číšník a zedník, montér 

suchých staveb, kurzy svařování a řezání, masér, pracovník v sociálních službách

 vzdělávání v ekonomické oblasti: všeobecné příp. podvojné účetnictví, mzdové 

účetnictví, daňová evidence, administrativa, asistentka vedoucího pracovníka, základy 

podnikání 

 oblast práce na PC: obsluha a základy obsluhy osobního počítače, obsluha osobního 

počítače se zaměřením na AutoCAD, tvorba www stránek.

Rychle zpátky do práce

Projekt je zaměřen na osoby, které mají malé nebo žádné pracovní zkušenosti. Jedná 

se především o osoby do 25 let věku a absolventy vysokých škol do 30 let věku. 
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Cílem daného projektu je opětovný návrat do zaměstnání osob krátkodobě 

nezaměstnaných a ohrožených nezaměstnaností formou zvyšování sebevědomí, kvalifikace, 

schopnosti orientace na trhu práce při hledání zaměstnání nebo urychlení opětovného návratu 

do práce. Snahou je předejití dlouhodobé nezaměstnanosti. Jak je již výše uvedeno, i zde je 

součástí aktivit zprostředkování zaměstnání, setkávání zaměstnavatelů s klienty a podpora 

pracovních míst formou finančních dotací. V příloze č.4 diplomové práce je uveden 

tabulkový přehled zaměření rekvalifikací a poradenských činností v rámci daného projektu 

a jeho procentní úspěšnost (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011).

Šance pro rodiče v Karlovarském kraji

Projekt je určen skupině nezaměstnaných rodičů pečujících o dítě do 15 let věku. 

I v této skupině můžeme sledovat uchazeče o zaměstnání, převážně ženy, věkové kategorie

18 -24 let. (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). Pracovnice úřadu práce 

uvedla, že: „Vidím přínos tohoto projektu zejména v jeho komplexnosti a zaměření na 

individuální přístup k jednotlivým účastníkům při hledání vhodného zaměstnání s možností 

realizace rekvalifikací.“ [záznam rozhovoru s pracovnicí Úřadu práce v Sokolově, paní M.K., 

05.02.2011]. 

8.2.8 Poradenské činnosti - JOB klub

Pro absolventy a osoby do 24 let proběhl v loňském roce jeden Job klub START. Pro 

ostatní kategorie uchazečů o zaměstnání pak 16 Job klubů kategorie MIX (Analýza trhu práce 

za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

V roce 2010 bylo do celkového počtu 17 Job klubů zařazeno celkem 204 uchazečů 

o zaměstnání. Z uvedeného počtu ho úspěšně ukončilo 169 osob. Po absolvování 

poradenského programu nalezlo 16 uchazečů pracovní uplatnění (Analýza trhu práce za rok 

2010 okresu Sokolov, 2011).

Aktuální vývoj v hospodářství vyvolává zvýšenou poptávku po kvalifikovaných 

pracovních silách. Dlouhodobá nezaměstnanost klientů s různými handicapy vede k jejich 

následné pasivitě a tím i ke snížení životní úrovně. Poradenská činnost spojená s umožněním 

absolvování rekvalifikačních kurzů je velice důležitá pro motivaci a aktivizaci 

nezaměstnaných osob (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 
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Takto realizované poradenství osobně považuji za účinný nástroj aktivní politiky 

nezaměstnanosti. „Výcvikem pracovních aktivit dochází k mobilizaci dlouhodobé 

nezaměstnanosti a ke zlepšování a prohlubování lidského kapitálu.“ (Sirovátka, Řezníček 

1995, 86).

8.2.9 Opatření související s hospodářskou krizí – cílené programy Evropského 

sociálního fondu

Od srpna 2009 do konce roku 2010 byl Úřadem práce v Sokolově realizován nástroj 

aktivní politiky zaměstnanosti - Národní individuální projekt „Vzdělávejte se!“, 

spolufinancovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 

České republiky (Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, 2011). 

V roce 2010 se do projektu zapojilo celkem 18 zaměstnavatelů (oblast strojírenství, 

výroba porcelánu, elektronických součástek, výroba hudebních nástrojů atd.), u kterých 

vlivem hospodářské krize došlo k poklesu výroby nebo poptávky po jimi poskytovaných 

službách (Analýza trhu práce okresu Sokolov za rok 2010, 2011). V rámci projektu

zaměstnavatelé získali finanční prostředky na realizaci vzdělávacích aktivit, cestovních 

náhrad nebo na úhradu mzdových nákladů nebo náhrad mezd (Analýza trhu práce za rok 

2010 okresu Sokolov, 2011). 

Tabulka č.11: Čerpání prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti v roce 2009 a
                   2010 spolufinancované z Evropských sociálních fondů - Cílené programy

Projekt „Vzdělávejte se !“ II. fáze  -
financováno z OP LZZ 2009 2010

Počet zapojených zaměstnavatelů 10 18

Počet uzavřených dohod 105 152

Počet podpořených osob 776 869

Výše nákladů  na externí zaměstnance 169 355 699 757

Výše vyplaceného příspěvku v Kč 2 276 046 8 294 474

Zdroj: Analýza trhu práce za rok 2010 okresu Sokolov, [cit.15.04.2011]

8.3Nástroje uplatňované na jiných úřadech

K zaktivizování nezaměstnaných občanů se využívají efektivní nástroje i na jiných 

úřadech a institucích, státních i nestátních, dobrovolnických organizací, pracujících 

s nezaměstnanými občany. Patří k nim např. Město Sokolov, které organizuje veřejnou 
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službu (blíže uvedeno v kapitole 8.3.1). Pracovnice Městského úřadu Sokolov, oddělení 

dávek pomoci v hmotné nouzi, pracují s cílovou skupinou osob v rámci vyplácení příspěvku 

na živobytí. Mladí lidé jsou většinou zahrnuti v okruhu společně posuzovaných osob 

v dávkách svých rodičů. V některých případech jsou za splnění zákonem stanovených 

podmínek poživateli dávky pomoci v hmotné nouzi sami. 

Některé úkoly v rámci veřejné služby jsou Městem Sokolov delegovány na jeho 

příspěvkové organizace. Jsou jimi např. SOTES s.r.o., Městský dům kultury, Občanské 

sdružení Chráněné bydlení v Sokolově a všechny základní a mateřské školy města Sokolova.

8.3.1 Institut veřejné služby

„Institut veřejné služby vznikl s účinností od 1. 1. 2009. Obsahově je vymezen 

v Zákoně o pomoci v hmotné nouzi59. Veřejnou službou se ve smyslu zákona rozumí pomoc 

obci v záležitostech, které jsou v jejím zájmu. Jedná se zejména o pomoc při zlepšování 

životního prostředí, pomoc v oblasti kulturního rozvoje, sociální péče, pomoc při udržování 

čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné 

nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí, obsahující místo, předmět a dobu výkonu 

veřejné služby, a to zdarma“(Jouzová 2010, 12)60 .

Mezi poživateli dávek pomoci v hmotné nouzi jsou evidovány i osoby ve věku 18 –

24 let. U dlouhodobě nezaměstnaných osob setrvávajících v hmotné nouzi je uvedený institut 

další možností, jak zachovat pracovní návyky a dovednosti. Zároveň zvýhodňuje aktivní 

nezaměstnané osoby, pobírající příspěvek na živobytí (za odpracované hodiny v rámci 

veřejné služby dochází k navýšení dávky). 

Z poskytnutých statistických údajů Městského úřadu Sokolov, oddělení dávek pomoci 

v hmotné nouzi vyplývá, že v celkovém počtu 647 dávek „příspěvek na živobytí“, 

vyplácených podle zákona o pomoci v hmotné nouzi61, je evidováno 165 osob ve věku 18 –

24 let. Tyto osoby jsou poživateli příspěvku na živobytí jako jednotlivci, nebo společně 

se svými již založenými rodinami, případně se dle zákona o životním a existenčním 

minimu62, řadí do okruhu společně posuzovaných osob svých rodičů. Procento mladých osob 

                                                
59 Zdroj: Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů, [online 06.05.2011]
60 Zdroj: Klady a zápory institutu veřejná služba z pohledu obcí. Seminární práce k předmětu veřejná politika, 
Jouzová 2010.
61 Zdroj: Zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů [online 21.04.2011]
62 Zdroj: Zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů [online 
21.04.2011]
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požívajících dávky pomoci v hmotné nouzi není tak vysoké jako procento osob ostatních 

věkových skupin. Mladí lidé i přes některé výhrady, např. neochota vykonávat práce v rámci 

institutu veřejné služby spolupracují.63. „Většina z nich se stydí chodit po městě v oranžových 

vestách. Jsou to mladí lidé a jako takoví chtějí na druhé dělat dojem. Navíc, jedná-li se 

o mladé muže, ve svém volném čase „předvádí a ukazují“. Při práci na městských 

prostranstvích jsou viditelní. Veřejnou službu z finančních důvodů většinou stejně nakonec 

vykonávají.“ [záznam rozhovoru s pracovnicí oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, paní 

M.R., 24.03.2011]. V rámci výkonu veřejné služby si mladí lidé osvojují pracovní návyk.

Ze zjištěných odpovědí pracovnic oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi při 

Městském úřadu Sokolov také vyplývá, že se řady mladých nezaměstnaných dělí na dvě 

skupiny. Tou první je skupina uchazečů o zaměstnání, která chce pracovat. Svým zaměřením 

se orientuje na trh práce, aktivně se zapojuje do různých rekvalifikačních kurzů za účelem 

vzdělávání, které jim následně usnadní získání zaměstnání. Druhou skupinou 

nezaměstnaných jsou pak jedinci, kteří pracovat nechtějí a orientují se spíše na pobírání 

sociálních dávek [záznam rozhovoru s pracovnicí oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, 

paní S.H., 24.03.2011].

Institut veřejné služby naplňuje znaky nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, který 

lze použít pro řešení sledovaného problému. Měl by tedy být oficiálně řazen do nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti.

Než přišel v platnost institut veřejné služby sepisoval se dle zákona o pomoci 

v hmotné nouzi aktivizační plán64, který pomáhal k aktivizovat dlouhodobě nezaměstnané

osoby (aktivizační plán k 31.012.2008 zrušen). Z rozhovorů s pracovnicemi Městského úřadu 

Sokolov vyplynulo, že největší snaha vzdělávat se byla v době, kdy byl v platnosti aktivizační 

plán65. „V té době se velká většina poživatelů dávek pomoci v hmotné nouzi, vč. mladých lidí 

vzdělávala pomocí rekvalifikačních kurzů nebo také v rámci různých projektů pořádaných 

neziskovými organizacemi. Prakticky nikdy jsem se však nesetkala s osobou, která by 

pracovala v dobrovolnické organizaci. Vlastně ano, jedna pracovala v organizaci „Střípky“ 

v Sokolově, kdy si bez finančního ohodnocení docházela povídat se starými a nemocnými 

                                                
63 Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů, [online 02.05.2011]
64 Zdroj: Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se prováděla některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, § 
19 zákona o pomoci v hmotné nouzi, [online 02.05.2011]
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lidmi. Musela přitom projít školením.“ [záznam rozhovoru s pracovnicí oddělení dávek 

pomoci v hmotné nouzi, paní S.H., 24.03.2011].

8.3.2 Kurzy

Centrum ucelené rehabilitace a sociální klastr, který řídí Občanské sdružení 

Chráněné bydlení Sokolov nabízí možnost získání nových dovedností a znalostí. Jeho 

posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením nebo nezaměstnaným osobám 

registrovaným na úřadu práce získat sebevědomí a začlenit se do společnosti. V rámci 

projektu pořádá kurzy zaměřené na rozvoj práce na počítači, výuku anglického a německého 

jazyka. Výjimkou není ani výuka jazyka českého, který se dochází učit i dospělí. Tento 

projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, z prostředků státního 

rozpočtu a rozpočtu města Sokolov.66

8.3.3 Praxe

Pro propojení teoretického vzdělávání a následné praxe jsou v rámci rekvalifikačních 

kurzů zapojeni i zaměstnavatelé regionu Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 

Sokolovské strojírny, a.s., Svatavské strojírny, s.r.o., řada zařízení poskytující sociální služby 

např. Toreal, s.r.o. Královské Poříčí, DKS Svatava, s.r.o., aj. 

                                                                                                                                                       
65 Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů, [online 02.05.2011]
66 Zdroj: dostupné z www: < http://klastrsokolov.webnode.cz/>, [cit. 10.05.2011]
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9 Příklady dobré praxe

Programy pomoci při ztrátě zaměstnání a tím předcházení chudobě až sociálnímu 

vyloučení neexistují jen v České republice, ale i v jiných zemích Evropské unie. 

Nezaměstnaným pomáhají v době, kdy nemají své vlastní příjmy ze zaměstnání. Některé 

systémy nezaměstnané aktivizují k následnému začlenění od pracovního procesu. Řada z nich 

je zaměřena právě na sledovanou skupinu osob ve věku 18 – 24 let. Pro názornost uvádím 

několik příkladů ze zemí Evropské unie.

 Stopa 

Jmenovaný program je realizován ve Francii. Je určen pro mladé lidi, kteří se ocitli 

v obtížné situaci. Každému jedinci nabízí program tzv. „upravený na míru“. Hlavním cílem je 

přitom umístění mladých osob do trvalého zaměstnání.67

Systém spolupráce je založen na základě písemné smlouvy mezi nezaměstnaným 

a sociálním asistentem. Doba trvání dohody je 18 měsíců. Přidělený asistent má na starosti 30 

nezaměstnaných mladých osob. V rámci programu funguje řídící výbor, který koordinuje 

veškerá aktivizační opatření na všech úrovních (místní, regionální nebo národní). Práce 

spočívá převážně v odstraňování administrativních překážek a v propojování opatření ve 

všech oblastech (vzdělávání, zdravotnictví, trh práce, bydlení apod.).68

 Sparing - partner 

Jmenovaný projekt byl realizován v Dánsku. Je určen nezaměstnaným příslušníkům 

etnických menšin. Důležitým faktorem přitom je uplatňování nároku na podporu 

v nezaměstnanosti.69

Projekt umožňuje místním orgánům a úřadům práce získat finanční podporu určenou 

pro přijetí zaměstnance soukromým podnikem (v případě menších podniků je možno 

přijmout externí osobu), který pak bude pracovat jako sparing-partner (termín můžeme chápat 

jako poradce, který poskytuje pomoc novým zaměstnancům původem z etnických menšin při 

                                                
67 Zdroj: dostupné z www: <http://www.vupsv.cz/RZM-sv4.pdf> [cit. 05.12.2010]
68 Zdroj: dostupné z www: <http://www.vupsv.cz/RZM-sv4.pdf> [cit. 05.12.2010]
69 Zdroj: dostupné  z www: <http://www.vupsv.cz/RZM-sv4.pdf>, [cit. 05.12.2010]
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adaptaci v novém zaměstnání). Jeho úkolem je uvést nového zaměstnance do zaměstnání 

a zároveň mu poskytnout informace o pravidlech a zásadách respektovaných při práci 

v podniku. Usnadňuje komunikaci a navázání kontaktů s ostatními zaměstnanci. Úřady práce 

přitom mohou využít dalších finančních prostředků na zorganizování informačních kurzů 

o projektu.70

 Akční skupiny pro hledání zaměstnání 

Ve Velké Británii jsou pro dlouhodobě nezaměstnané osoby zřízeny „Akční skupiny 

pro hledání zaměstnání“. Jmenované skupiny vyhledávají vhodná pracovní místa v místě 

bydliště nezaměstnaných osob. Skupiny vznikly v roce 2002, kdy dle dostupných údajů 

začalo prvních 40 skupin pracovat v oblastech s nízkou mírou zaměstnanosti.71 Postupně se 

rozšířily do ostatních oblastí, kde se osoby nacházely v nevýhodném postavení na trhu práce. 

 Nový úděl 

Jako další příklad uvádím plán „Nový úděl“ (New Deal), který je uplatňován též ve 

Velké Británii. Jeho cílem je zajištění pomoci nezaměstnaným a ekonomicky neaktivním

osobám. Plán je rozveden na jednotlivé dílčí plány určené pro specifické skupiny 

obyvatelstva (New Deal pro mladé, New Deal pro starší 25 let, New Deal pro rodiče 

samoživitele, New Deal pro tělesně postižené, New Deal pro starší 50 let a New Deal pro 

manžele).72

Jmenovaným osobám poskytují osobní poradci zkušenosti a znalosti, které by jim 

měly pomoci při hledání zaměstnání. Poradci mají za úkol pomoci každému, kdo hledá 

zaměstnání. Na plánu spolupracují místní organizace dobrovolného charakteru, místní vlády, 

vzdělávací a výcvikové rady a soukromé podniky, za plnění plánu je zodpovědná vláda.73

 Integra

Tento program je realizován v Rakousku. Je znám pod jménem „Integra“ a je zaměřen 

na dlouhodobě nezaměstnané osoby (nejméně 1 rok) v Rakousku. Cílem programu je 

začleňování nezaměstnaných osob na trh práce. Jako prostředek využívá veřejně prospěšné 

                                                
70 Zdroj: dostupné  z www: <http://www.vupsv.cz/RZM-sv4.pdf>, [cit. 05.12.2010]
71 Zdroj: dostupné  z www: <http://www.vupsv.cz/RZM-sv4.pdf>, [cit. 07.12.2010] 
72 Zdroj: dostupné  z www: <http://www.vupsv.cz/RZM-sv4.pdf>, [cit. 10.12.2010]
73 Zdroj: dostupné  z www: <http://www.vupsv.cz/RZM-sv4.pdf>, [cit. 05.12.2010]
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práce, jejichž smyslem je osvojení dovedností při práci (převážně pro neziskové a veřejné 

organizace). Délka trvání může být až 6 měsíců.74

 Stages des neunes

Program zaměstnanosti pro mládež používaný v Belgii. Za největší klady je 

považováno začlenění mladých lidí do trhu práce a zároveň snížení příspěvků na sociální 

zabezpečení. V daném případě jsou zaměstnavatelé povinni zaměstnávat určitý počet 

mladých pracovníků bez kvalifikace a pracovních zkušeností. Tito pracovníci mohou dostávat 

až 90% minimální mzdy po dobu jednoho roku. Pokud je pracovní smlouva sepsána na dobu 

neurčitou až po dobu dvou let). Po uplynutí doby jim musí být vypláceno 100% minimální 

mzdy, přičemž se příspěvky na sociální zabezpečení sníží o 10% (OECD, 1999).

                                                
74 Zdroj: dostupné  z www: <http://www.vupsv.cz/RZM-sv4.pdf>, [cit. 10.12.2010]
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10 Závěry a doporučení

Nezaměstnanost, obzvláště dlouhodobá je zátěžová, krizová životní situace. 

„Nezaměstnanost mladých lidí je ožehavý celospolečenský problém“(Hálek 2000,35). Každý 

jednotlivec se s nezaměstnaností vyrovnává jiným způsobem. „Trvání nezaměstnanosti 

souvisí s objektivními podmínkami na pracovním trhu i s individuálními charakteristikami 

nezaměstnaných.“ (Sirovátka, Řezníček 1995, 33). Celková adaptace závisí na životní situaci 

jednotlivce a na jeho osobnosti. Důležité přitom jsou i další faktory, jakými je uplatnitelnost 

na trhu práce, dosažené vzdělání, celková finanční situace, míra sociální podpory v rodině 

a širšího sociálního okolí nebo také dobré fyzické a psychické zdraví. Z individuálních, 

osobních faktorů sehrávají nejdůležitější roli věk, pohlaví, motivace k práci a subjektivní 

význam práce pro dotyčného nebo také odolnost vůči zátěži, pružnost a aktivita člověka. 

Pokud člověk není dlouhodobě zapojen do pracovního procesu, zažívá postupně stavy 

bezmocnosti, které mohou vyvrcholit pocitem vyřazení ze společnosti. Postupně ztrácí 

důvěru v osobní schopnosti. Docent Hálek ve své knize Psychologické a medicínské aspekty 

nezaměstnanosti uvedl, že nezaměstnanost, obzvláště pak u mladých mužů a žen zvyšuje 

počty provedených sebevražedných pokusů i dokonaných sebevražd. Mezi mladými 

nezaměstnanými se více konzumuje alkohol, je mezi nimi i více kuřáků. I toto můžeme 

považovat velmi rizikový faktor nezaměstnanosti (Hálek 2000, 33).

Nezaměstnanost je pro člověka velmi stresující. Pokud postihne jedince v nízkém 

věku, navíc se základním vzděláním a bez praktických znalostí a dovedností, často se dostane 

do nezáviděníhodné situace, kdy přestože chce pracovat, zůstává dlouhodobě v evidenci 

uchazečů o zaměstnání a je pro něj velmi obtížné se zařadit do trhu práce. Postupně se 

adaptuje na podmínky vzniklé jeho nezaměstnaností, zvykne si na neomezený volný čas, 

přestane plánovat svou budoucnost a tím se jeho riziko nezařazení do pracovního procesu 

prohlubuje. Při dlouhodobé nezaměstnanosti se člověk postupně dostává mimo určité 

společenské dění a může dojít k jeho sociálnímu vyloučení. 

Po shrnutí poznatků získaných při psaní této práce mohu říci, že principy, na kterých 

uvažované teorie stojí se ukázaly jako stěžejní i v této skupině nezaměstnaných osob. Mezi 

nejvýznamnější faktory lidského kapitálu ovlivňující dlouhodobou nezaměstnanost se řadí 

vzdělání. Uplatnění jednice na trhu práce se odvíjí od výše dosaženého vzdělání. Mladí lidé 
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bez vzdělání nebo s ukončeným základním vzděláním jsou velmi často dlouhodobě 

nezaměstnaní. Mezi respondenty byli jedinci, kteří nejevili zájem o studium, protože jejich 

rodiče vyššího vzdělání také nedosáhli. Zde se projevuje nedostatečná mezigenerační 

stimulace zapříčiněná nezájmem o vzdělání jedné generace, přenášeném na generaci další. 

Potvrdila se tedy i teorie sociálního kapitálu. Při dlouhodobé nezaměstnanosti dochází 

k tomu, že se člověk postupně vyřazuje z trhu práce, ze společenského, kulturního, ale 

i politického života. Výsledkem je pak jeho možná sociální exkluze. Můžeme tedy říci, že byl 

potvrzen i koncept sociálního vyloučení.

Cílem této práce bylo zjištění možných příčin nezaměstnanosti cílové skupiny osob, 

zmapování používaných nástrojů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Sokolov pro 

sledovanou skupinu osob ve věku 18-24 let, zmapování trhu práce v okrese Sokolov a zjištění 

angažovanosti jiných subjektů při řešení problému. Shrneme-li teoretická východiska 

a zjištěné skutečnosti dojdeme k závěru, že jádrem problému dlouhodobě nezaměstnaných 

osob ve věku 18 – 24 let v okrese Sokolov je zejména jejich nejvýše dosažené základní 

vzdělání. Na trhu práce v okrese Sokolov je pro tyto osoby nedostatek pracovních míst. Mezi 

osobami se základním vzděláním jsou ty, které studium na střední škole nedokončily, nebo se 

rozhodly, že studovat nebudou, protože nechtěly, „učení je nebavilo“. 

Zákonem o zaměstnanosti je definován pojem státní politika zaměstnanosti České 

republiky. Jedná se zejména o zabezpečování práva na zaměstnání, sledování 

a vyhodnocování situace na trhu práce, uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti a účelné 

a efektivní vynakládání finančních prostředků v této oblasti. Dále zahrnuje poskytování 

podpory v nezaměstnanosti a koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských 

zdrojů na úseku trhu práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro 

čerpání pomoci z Evropského sociálního fondu.75

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti Úřad práce v Sokolově používá dostupné

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti pro snížení nezaměstnanosti mladých osob. Hojně 

a velmi efektivně využívanými jsou rekvalifikační kurzy. Nezaměstnaným jsou nabízeny 

rekvalifikace s rozmanitým zaměřením, jsou připravovány v rámci aktuální poptávky na trhu 

práce v regionu. Rekvalifikační kurzy nemohou suplovat klasickou přípravu na budoucí 

                                                
75 Zdroj: Zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, [online 02.05.2011]
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povolání, jsou ale cennými pro jejich přínos v rámci vzdělání a rozvíjení znalostí cílové 

skupiny osob 18 – 24 let. Dalším široce užívanými nástroji jsou veřejně prospěšné práce, 

v rámci kterých si mladí lidé osvojují pracovní návyk a poskytování příspěvků na zřízení 

společensky účelných pracovních míst, o která jeví zájem nejen uchazeči o zaměstnání, ale 

i zaměstnavatelé regionu. 

Úřad práce není jediná instituce, která pomáhá mladým lidem úspěšně se zapojit do 

trhu práce. V rámci aktivizace nezaměstnaných osob cílové skupiny je aktivně zapojena řada 

institucí okresu Sokolov. V porovnání s evropskými institucemi tohoto druhu jsou si v jádru 

velmi podobné. Mladým, lidem v okrese Sokolov je stejně jako mladým lidem v těchto 

zemích věnována patřičná pozornost v rámci usnadnění jejich začleňování na trh práce.

Doporučení pro řešení problému

Nemotivující je pro nezaměstnané osoby, žijící v menších obcích vzdálených několik 

desítek kilometrů od větších měst, nízká mzda, , která jim neumožňuje zvýšit si životní 

úroveň pracovní činností (s ohledem na vysoké náklady na dopravu do zaměstnání). 

Doporučení pro snížení nezaměstnanosti mladých lidí je zvýšení minimální mzdy, 

na základě kterého by došlo i k navýšení mezd v regionu. Zaměstnání by motivovalo více 

osob. Uvedené řešení je finančně velmi náročné a v praxi jen těžko proveditelné. 

Vhodným řešením je podpora ekonomiky regionu a to cíleným zainteresováním 

zaměstnavatelů regionu, příp. zaměstnavatelů ze sousední SRN. V současné době probíhá 

stavba rychlostní silnice R6 mezi Karlovými Vary a Chebem. Investoři ze SRN mají již nyní 

v okrese Sokolov několik podniků zaměřených na strojírenskou, textilní a elektrotechnickou 

výrobu, ve kterých našla pracovní uplatnění řada mladých nezaměstnaných se základním 

vzděláním. Dostavěním rychlostní silnice se může zvýšit zájem zahraničních investorů 

o pozemky v Karlovarském kraji. Zvýhodněním podmínek pro vznik průmyslových zón (pro 

zahraniční i tuzemské investory) mohou vzniknout nové podniky, ve kterých následně 

naleznou nezaměstnaní lidé, nejen mladí, pracovní uplatnění. 

V neposlední řadě bylo prokázáno, že dlouhodobá nezaměstnanost osob 18-24 let 

v okrese Sokolov je zapříčiněna jejich obtížnou umístnitelností z důvodu jejich nízkého 

vzdělání. Trh práce jim dlouhodobě nenabízí vhodná pracovní místa. Vývoj ukazuje, že 

zaměstnavatelé kladou stále větší důraz na vyšší vzdělání. Vzhledem k úspěšnosti 
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rekvalifikací, zaměřených na aktuální poptávku na trhu práce (např. pečovatel/ka), po jejichž 

úspěšném ukončení se absolventi zařadili do trhu práce, bych doporučovala nadále mapovat 

poptávku zaměstnavatelů po konkrétních oborech a vynakládat finanční prostředky na 

rekvalifikační kurzy zaměřené na poptávanou profesi. Vhodné by bylo motivovat 

zaměstnavatele, kteří si vyškolí sami své pracovníky v rámci svého podniku. Náklady

spojené se vzděláváním pracovníků přijatých z evidence úřadu práce by byly těmto 

zaměstnavatelům refundovány. V rámci prevence nezaměstnanosti mladých lidí je 

do budoucna velmi důležité mladé lidi motivovat ke vzdělávání a to již v průběhu povinné 

školní docházky, např. cílenou osvětou, stylem a zaměřením výuky nebo přístupem 

pedagogů. Důslední ve výchově a motivaci ke vzdělávání musí být i rodiče. Protože rodina 

má velký vliv na vzdělávaní mladých osob, efektu docílíme zapojením terénních sociálních 

pracovníků, kteří budou pracovat s celými rodinami. Vzděláváním jedinců, komunikací 

s rodiči a vzájemnou spoluprácí mezi institucemi si budou mladí lidé rozvíjet sociální a 

zároveň lidský kapitál, který je při vstupu na pracovní trh velmi důležitý a významný.

Toto doporučení se úzce váže ke vzdělávací politice, a proto by bylo vhodné problematiku 

řešit samostatně v rámci její působnosti. 
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11 Souhrn

Diplomová práce se zabývá nezaměstnaností mladých osob ve věku 18 – 24 let 

v okrese Sokolov. Pro zodpovězení kladených otázek ohledně daného problému byla 

provedena analýza trhu práce v okrese Sokolov, dotazníkové šetření a rozhovory se zástupci 

sledované skupiny a rozhovory s pracovníky Úřadu práce v Sokolově a Městského úřadu 

Sokolov, oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi. V závěru byl proveden rozbor dalších 

aktérů okresu Sokolov, kteří se aktivně podílí na řešení problému nezaměstnanosti mladých 

osob. Při zpracovávání práce byly uvažovány teorie lidského kapitálu, teorie sociálního 

kapitálu a koncepce sociálního vyloučení.

Provedeným šetřením byly použité teorie potvrzeny. Příčinou dlouhodobé 

nezaměstnaností sledované skupiny osob v okrese Sokolov je jejich nedostatečné vzdělání 

(ve většině případech nejvýše dosažené základní vzdělání), absence praxe, dovedností 

a zkušeností. Výše jejich lidského, ale také sociálního kapitálu není dostačující 

a zaměstnavatelé regionu pro tyto osoby nenabízí dostatek pracovních příležitostí. 

Z uvedeného důvodu jsou mladí lidé prakticky bez šance pracovně se uplatnit, jsou 

nezaměstnatelní. V případě dlouhodobé nezaměstnanosti hrozí jejich postupné vyřazení ze 

společenského, kulturního či politického života, rozvíjí se závislost na sociálních dávkách, 

ztrácí pojem o čase a co je důležité, ztrácí, případně si nerozvíjí, návyk pracovat vůbec. 

Všechny tyto skutečnosti mohou vést k jejich úplné sociální exkluzi.

Při řešení daného problému je velice důležité se zaměřit na vzdělávání těchto osob. 

Do budoucnosti je nutné pohlížet na vzdělávání jedinců jako na prioritu, která usnadní přístup 

mladým lidem na trh práce. Člověk s vyšším vzděláním má mnohem větší šanci úspěšně se 

zapojit do pracovního poměru, případně lépe zvládá změnit, např. rekvalifikací nebo dalším 

studiem, své profesní zaměření. Mladí lidé by měli být motivování ke vzdělávání svými 

rodiči. Velmi důležité je přitom celkové sociokulturní prostředí, přístup pedagogů na školách 

a samozřejmě vůle mladých vzdělávat se vůbec. Daný způsob řešení se úzce váže 

ke vzdělávací politice, a proto by bylo vhodné danou problematiku řešit samostatně v rámci 

její působnosti.
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12 Summary

This thesis deals with the problem of unemployed people aged 18 to 24 in the district 

of Sokolov. To answer all the questions regarding this topic, an analysis of the labour market 

in the district of Sokolov, a questionnaire and interviews with the members of the target 

group and interviews with the employees of the Labour Office of Sokolov and of the 

Department of Social Help in Material Need of the Municipal Office of Sokolov were 

undertaken. In the end, other subjects actively participating on finding a solution to 

unemployment of young people were analysed. Also the theory of human capital, the theory 

of social capital and the social exclusion concept were reflected in this paper.

The theories were confirmed by the executed investigations. The causes of the long-

term unemployment of the reference group in the district of Sokolov are their insufficient 

education (only basic education in most cases), the lack of experience, skills and practice. 

The size of their human, resp. social capital is not sufficient and the employers in this region 

do not offer enough work opportunities. Therefore young people have no chance to succeed 

on the labour market, they are unemployable. In the case of long-term unemployment, 

a gradual exclusion from the social, cultural or political life of these people threatens, their 

dependence on the social subsidy develops, they lose the concept of time, and, most 

importantly, they lose or even do not develop the habit to work. All these facts can result in 

the complete social exclusion of these people.

In attempts to solve this problem, it is very important to focus on education of these 

people. In the future it is necessary to consider education of young people the priority, which 

can ease their access to the labour market. A person with higher education has a much better 

chance to find work successfully , or can more easily handle any change of their profession, 

eg. by retraining or furhter education. Young people should be motivated to study by their 

parents. Very important is the complex sociocultural environment, the teachers´ attitude at 

schools, and of course the will to study of young people themselves. This suggestion for 

solution is closely connected with the educational politics, therefore it would be appropriate 

to solve these issues separately within  its  scope.
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Přílohy

Příloha č. 1: Dotazník

Dotazník

Jmenuji se Dana Jouzová a jsem studentkou 2. ročníku kombinovaného studia FSV 

Univerzity Kalovy v Praze, obor: veřejná a sociální politika. Tento dotazník je anonymní a 

slouží pouze pro získání dat potřebných ke zpracování mé diplomové práce na téma:

Dlouhodobá nezaměstnanost osob 18-24 let v okrese Sokolov.

U jednotlivých výroků budete požádáni o vyjádření míry souhlasu s daným výrokem nebo o 

přiřazení stupně důležitosti. U ostatních otázek vybranou odpověď zakroužkujte. Vždy volte 

pouze 1 odpověď. 

Tento  dotazník vyplňte, prosím, každý sám, podle svého uvážení. Děkuji. 

______________________________________________________________________

Následující výroky se vztahují k postavení ve společnosti a zaměstnání. Uveďte, 
prosím, do jaké míry s nimi souhlasíte.

1 - určitě souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - ani souhlas, ani nesouhlas, 4 - spíše 
nesouhlasím, 5 - určitě nesouhlasím

Svobodní lidé bez závazků jsou lépe uplatnitelní na trhu práce než osoby se 
závazky.

1 2 3 4 5

Osoby s vyšším vzděláním rychleji naleznou pracovní uplatnění. 1 2 3 4 5
Osoby s vyšším vzděláním dosahují vyššího finančního ohodnocení. 1 2 3 4 5

Nemám vzdělání - nemohu proto nalézt zaměstnání. 1 2 3 4 5

Mám vzdělání, ale jsem bez praxe – nemohu proto najít zaměstnání. 1 2 3 4 5

Pokud bych si mohl/a zvýšit kvalifikaci, se kterou bych našel/la 
zaměstnání rychleji, určitě bych tak učinil/a.

1 2 3 4 5

Nechci se vzdělávat, zaměstnání stejně nenaleznu. 1 2 3 4 5

Úřad práce v Sokolově nabízí vhodné rekvalifikace, zaměstnání určitě 
naleznu.

1 2 3 4 5

Pociťuji diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, protože jsem mladý.  
Nechtějí mě zaměstnat.

1 2 3 4 5
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Co považujete při vstupu do zaměstnání za důležité? 

1 - velmi důležité, 2 – důležité, 3 – nevím,  - ne příliš důležité, 5 – zcela nedůležité

Pracovní doba 1 2 3 4 5

Vzdálenost do zaměstnání 1 2 3 4 5

Dojížďka do zaměstnání (infrastruktura) 1 2 3 4 5

Pracovní smlouva 1 2 3 4 5

Sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou 1 2 3 4 5

Nabízené pracovní podmínky 1 2 3 4 5

Dobré finanční ohodnocení 1 2 3 4 5

Benefity od zaměstnavatele 1 2 3 4 5

Vzdělání pro danou profesi 1 2 3 4 5

Rozhodnost 1 2 3 4 5

Smysl pro odpovědnost 1 2 3 4 5

Dosažená praxe 1 2 3 4 5

Ctižádostivost 1 2 3 4 5

Kolektiv 1 2 3 4 5

Ochota k celoživotnímu vzdělávání 1 2 3 4 5

Věk: ……………………………..

Pohlaví: 

1. muž

2. žena

Rodinný stav:

1. svobodná(ý)

2. vdaná/ženatý

3. rozvedená/rozvedený

4. vdova/vdovec

Máte děti?

1. ano   

2. ne 
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Jak dlouho jste v evidenci uchazečů o zaměstnání?

1. měsíc

2. půl roku

3. rok

4. více než rok

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

1. základní

2. střední

3. střední s maturitou

4. vysokoškolské

Jakou máte představu o výši nástupního platu?

1. Do 15.000 Kč hrubého platu

2. Do 20.000 Kč hrubého platu

3. Do 25.000 Kč hrubého platu

4. Více než 25.000 Kč hrubého platu
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Příloha č. 2: Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání podle dosaženého vzdělání

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání podle dosaženého vzdělání                   

2009
1. Q 2.Q 3.Q 4.Q

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Bez vzdělání                                             A 46 0,8 44 0,7 44 0,7 48 0,7
Neúplné základní                                     B 672 12,0 615 10,4 643 10,4 681 10,5
Základní                                                   C 2279 40,5 2375 40,3 2439 39,3 2565 39,4

Nižší střední                                             D 2 0,0 8 0,1 4 0,1 4 0,1
Nižší střední odborné                              E 189 3,4 198 3,4 246 4,0 268 4,1
Střední odbor.s výuč.listem                    H     1692 30,1 1850 31,4 1886 30,4 2006 30,8
Stř. nebo stř.odb.bez mat. i výuč.listu    J 25 0,4 27 0,5 28 0,5 24 0,4
Úplné střední                                            K 50 0,9 65 1,1 68 1,1 65 1,0
Úplné stř. odb. s vyučením i mat.           L 103 1,8 100 1,7 132 2,1 142 2,2
Úplné stř. odb. s mat. (bez vyučení)      M 500 8,9 543 9,2 634 10,2 621 9,6
Vyšší odborné                                           N 5 0,1 4 0,1 9 0,1 8 0,1
Vysokoškolské bakalářské                      R 15 0,3 19 0,3 19 0,3 21 0,3
Vysokoškolské magisterské                     T         43 0,8 47 0,8 50 0,8 49 0,8
Vysokoškolské doktorské                        V 0 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0

Celkem 5 621 100 5 896 100 6 203 100 6 503 100

2010
1. Q 2.Q 3.Q 4.Q

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Bez vzdělání                                             A 47 0,7 49 0,8 49 0,8 54 0,8
Neúplné základní                                     B 712 10,6 668 11,0 666 10,9 711 10,5
Základní                                                   C 2 679 39,8 2 484 40,7 2 424 39,8 2 655 39,3

Nižší střední                                             D 4 0,1 4 0,1 3 0,0 5 0,1
Nižší střední odborné                              E 264 3,9 245 4,0 255 4,2 276 4,1
Střední odbor.s výuč.listem                    H     2 113 31,4 1 757 28,8 1 777 29,2 2 043 30,2
Stř. nebo stř.odb.bez mat. i výuč.listu    J 25 0,4 26 0,4 25 0,4 32 0,5
Úplné střední                                            K 60 0,9 64 1,0 63 1,0 79 1,1
Úplné stř. odb. s vyučením i mat.           L 151 2,2 151 2,5 142 2,3 175 2,6
Úplné stř. odb. s mat. (bez vyučení)      M 610 9,0 572 9,4 611 10,0 635 9,4
Vyšší odborné                                          N 4 0,1 3 0,0 6 0,1 8 0,1
Vysokoškolské bakalářské                      R 10 0,1 16 0,3 24 0,4 23 0,4
Vysokoškolské magisterské                    T         51 0,8 60 1,0 54 0,9 58 0,9
Vysokoškolské doktorské                        V 1 0,0 1 0,0 2 0,0 1 0,0

Celkem 6 731 100 6 100 100 6 101 100 6 757 100
Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.01.04.2011]
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Příloha č.3: Rekvalifikace v roce 2009 a v roce 2010 – kumulativně od počátku roku

Rekvalifikace v roce 2009 a v roce 2010 - kumulativně od počátku roku                 
Ukazatel Rok 2009 Rok 2010

Uchazeči v rekvalifikaci celkem
Z toho:        ženy
                    osoby do 24 let 
                    osoby se zdravotním postižením
Pokračující z minulého roku
Uchazeči v rekvalifikaci zahájené v daném roce
z toho:         bez vzdělání + neúpl. základní vzdělání
                     základní vzdělání + praktická škola 
                     nižší střední + nižší střední odborné                                                                               
                     vyučení
                     střední nebo SO bez mat. a bez vyučení
                     vyučení s maturitou             
                     ÚSO, ÚSV
                     vyšší odborné
                     bakalářské + vysokoškolské  

419
270
20
28
0

419
2

104
10

148
1
14

134
1
5

742
398
156
48
52
690
3

182
24
264
3
43
160
1
10

Pokračující do dalšího období
Nenastoupili na rekvalifikaci po uzavření dohody
Ukončené rekvalifikace celkem
Z toho - úspěšně  
                      bez vzdělání + neúpl. základní vzdělání
                      základní vzdělání + praktická škola
                      nižší střední + nižší střední odborné
                      vyučení
                      střední nebo SO bez mat. a bez vyučení
                      vyučení s maturitou            
                      ÚSO, ÚSV
                      vyšší odborné
                      bakalářské + vysokoškolské

52
13
360
308
1
76
9

116
0
11
89
1
5

43
21
685
577
2

135
16
219
2
37
157
1
8

             - neúspěšně  
                      bez vzdělání + neúpl. základní vzdělání
                      základní vzdělání + praktická škola
                      nižší střední + nižší střední odborné
                      vyučení
                      střední  nebo SO bez mat. a bez vyučení
                      vyučení s maturitou
                      ÚSO, ÚSV
                      vyšší odborné
                      bakalářské + vysokoškolské

7
0
2
0
2
0
0
3
0
0

29
1
8
2
12
0
1
5
0
0

             - předčasně  
z důvodu:    ekonomické a studijní aktivity
                     ostatní vážné důvody          
                     bez vážných důvodů
                               
z toho:          bez vzdělání + neúpl. základní vzdělání
                     základní vzdělání + praktická škola
                     nižší střední + nižší střední odborné
                     vyučení
                     střední nebo SO bez mat. a bez vyuč.
                    vyučení s maturitou
                     ÚSO, ÚSV

45
15
21
9

0
17
0
15
1
1
11

79
29
32
18

1
23
1
24
0
4
25
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                     vyšší odborné vzdělání
                     bakalářské + vysokoškolské
               
Počet uchazečů vyřazených do 12 měsíců po úspěšné rekvalifikaci 
celkem

0
0

160

0
1

425

Počet zájemců zařazených do rekvalifikací
Rekvalifikaci ukončilo celkem
z toho:          úspěšně
                      předčasně
                      umístěných po rekvalifikaci
Rekvalifikace zaměstnanců
Počet zaměstnavatelů
Počet zaměstnanců zařazených do rekvalifikací 
Rekvalifikaci ukončilo celkem
Z toho:         úspěšně 

1
0
0
1
0
0
0
0
0

2
2
1
1
1
0
0
0
0 

Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.14.04.2011]
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Příloha č. 4: Zaměření rekvalifikací a poradenských činností v rámci projektu OP LZZ
                      NIP Rychle zpátky do práce zahájených v roce 2010

Zaměření rekvalifikací a poradenských činností v rámci projektu OP LZZ NIP Rychle zpátky do 
práce zahájených v roce 2010                         

Projekt Profese Počet  
osob

Úspěšnost absolvování 
v %

Rychle zpátky do 
práce                      

Manikúra včetně nehtové modeláže 3 100 
Řidičské oprávnění sk. C 11 91 

Řidičské oprávnění sk. C 4 Probíhá do  7.1.2011

Řidičské oprávnění sk. D 6 67  

Řidičské oprávnění sk. D 1 Probíhá do  17.1.2011

Řidičské oprávnění sk. E 3 100 

Řidičské oprávnění sk. E 1 Probíhá do  31.1.2011

Kuchařské práce 2 50

Kuchařské práce 1 Probíhá do  14.1.2011

Montáž suchých staveb 1 100 

Holičské a kadeřnické práce 1 100 

Vazba a aranžování květin 1 100
Tvorba www stránek 5 100  

Správce počítačové sítě 3 67 

Číšnické práce 1 0

Obsluha osobního počítače 3 67

Obsluha osobního počítače (ECDL) 1 100

Kosmetické služby 1 100

Pracovník v sociálních službách 3 67

Pečovatel-pečovatelka 1 100

Pečovatel-pečovatelka 1 Probíhá do 25.2.2011

Účetnictví a daňová evidence (s využitím 
výpočetní techniky) 4

100

Administrativní pracovník 1 100

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 8 88

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 3 Probíhá do 14.2.2011

Masér 3 100

Masér 1 Probíhá do 5.3.2011 

Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.14.04.2011]
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Špatné 
sociokulturní 

prostředí

Charakteristi
ky mladých 

lidí

Rodina Nedostatek  
volných 

pracovních 
míst

Situace na 
trhu práce

Profesní 
zaměření 

mladých osob

Stereotypy a 
předsudky 

zaměstnávání 
mladých lidí

Demotivující 
systém 

sociálních dávek

Nízká 
kvalifikace 

nezaměstnaných 
osob

Politika 
zaměstnanosti 

ČR

Dlouhodobá nezaměstnanost osob 18 – 24 let v okrese 
Sokolov

Vzdělávací 
systém –

špatná reakce 
na aktuální 
poptávku na 

TP

Negativní vliv na 
nezaměstnané 

osoby

Ekonomické 
důsledky pro 

společnost  ČR

Rozpad 
rodiny

Dopad na rodinu

Ztráta 
pracovních 

návyků

Závislost na 
sociálních 
dávkách

Psychické 
důsledky, stres, 
deprese, ztráta 

sebedůvěr apod.

Vznik závislostí 
(alkoholismu, 
drogy apod.) Chudoba

Využití práce 
„na černo“

Sociální 
exkluze

Vysoké výdaje 
ze systému 
sociálního 
zabezpečení

Riziko vyloučení 
ze systému soc. poj. (úrazu 
či nemoc), nízký důchod 

Nedostatek 
pracovní síly

Nižší sociální 
status

Vliv na 
výchovu dětí

Důsledky neřešení dlouhodobé nezaměstnanosti

Zdroj: vlastní zpracování autorky

Příloha č.5: Strom příčin a důsledků neřešení problému
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Příloha č.6: Věková struktura uchazečů o zaměstnání 2009, 2010.

Věková struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání                                       Tab. č. 18

2009
1.Q 2.Q 3.Q 4.Q

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Do 19 411 7,3 384 6,5 572 9,2 506 7,8
20-24 784 13,9 803 13,6 882 14,2 915 14,1
25-29 651 11,6 648 11,0 686 11,1 717 11,0
30-34 695 12,4 732 12,4 711 11,5 794 12,2
35-39 608 10,8 669 11,3 684 11,0 740 11,4
40-44 604 10,8 677 11,5 661 10,7 679 10,4
45-49 557 9,9 589 10,0 582 9,4 630 9,7
50-54 679 12,1 718 12,2 721 11,6 786 12,1
55-59 538 9,6 569 9,7 589 9,5 623 9,6

Nad 60 94 1,7 107 1,8 114 1,8 113 1,7

Celkem 5 621 100 5 896 100 6 203 100 6 503 100

2010
1.Q 2.Q 3.Q 4.Q

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Do 19 477 7,1 431 7,1 566 9,3 479 7,1
20-24 973 14,4 875 14,3 897 14,7 962 14,2
25-29 752 11,2 678 11,1 675 11,1 748 11,1
30-34 789 11,7 719 11,8 673 11,0 752 11,1
35-39 799 11,9 706 11,6 685 11,2 775 11,5
40-44 714 10,6 656 10,7 632 10,4 710 10,5
45-49 665 9,9 611 10,0 589 9,6 716 10,6
50-54 799 11,9 694 11,4 653 10,7 766 11,3
55-59 646 9,6 616 10,1 617 10,1 714 10,6

Nad 60 117 1,7 114 1,9 114 1,9 135 2,0

Celkem 6 731 100 6 100 100 6 101 100 6 757 100
Zdroj: dostupné z www: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/so_info>, [cit.29.04.2011]




