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Abstrakt: 
 
 Tato práce se zaměřuje na jeden z nejpalčivějších problémů, kterým musí většina 

vyspělých zemí současného světa čelit, tedy na problém demografického stárnutí. Při analýze 

tohoto problému postupuji v několika krocích. Nejprve jsou skrze všeobecnou analýzu 

dopadů fenoménu populačního stárnutí na světovou populaci popsány základní zákonitosti 

tohoto procesu a jeho možné dopady na trhy práce v obecnější rovině. V dalších krocích se 

zaměřuji na konkrétní případ České republiky a její současnou demografickou situaci. 

V návaznosti na tuto analýzu následuje detailní rozbor budoucího populačního vývoje, 

k čemuž využívám nejnovější populační projekce Českého statistického úřadu z roku 2009. 

Na základě této projekce jsem vytvořil model budoucího vývoje nabídky práce v České 

republice do roku 2050 a dále analyzoval vlastnosti budoucí pracovní síly. V poslední části 

práce jsou výsledky této modelace dány do mezinárodního kontextu. Závěr, ke kterému jsem 

v této práci došel, je takový, že k vyrovnání se s dopady demografického stárnutí bude muset 

ČR využít  souboru opatření, mezi něž patří hlavně prodlužování odchodu věku do důchodu a 

zvyšování participace zejména starší populace zpružněním trhu práce a podporou vzdělávání. 
 

Abstract:  

 

  This paper focuses on one of the toughest challenges that most of industrialized 

countries of the contemporary world have to be confroted, namely the problem                      

of demographic aging. In analyzing this issue I proceed in several steps. First, through            

a general analysis of the impact of a phenomenon of population aging on the world's 

population, there are, more generally, described basic regularities of this process and            

its possible consequences on labor markets. The next steps focus on a particular case            

of the Czech Republic and  its present demographic situation. Resulting from that analysis         

a detailed study of future population development follows, where the latest population 

projections from The Czech statistical office from year 2009 are used. Based on that study,  I 

have created a model for future development of job-offer in the Czech Republic until year 

2050 and then I analyzed characteristics of the future labour force. In conclusion, the results 

of this modeling are given in an international context. The conclusion I reached in this paper 

is that to offset the effects of demographic aging in the Czech republic, it will be necessary  

to use a set of measures, namely retirement age extention and increased participation 

particularly of the elderly population via high labor market flexibility and emphasis              

on education. 
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Úvod 
S fenoménem demografického stárnutí se v současné době potýká většina vyspělých 

zemí světa. Obecně se tento jev  vyznačuje zejména dramatickým poklesem porodnosti, který 

je doprovázen kontinuálním prodlužováním střední délky života. Právě díky bezprecedentně 

nízkým hodnotám porodnosti v mnoha – zejména vyspělých – regionech, které se udržují již 

po mnoho let, přichází a dlouhodobě přicházet budou na pracovní trh početně mnohem slabší 

kohorty než ty, které jej opouští. Zároveň dochází k prodlužování jak průměrného věku 

populace a naděje dožití, tak – pro ekonomickou praxi a pracovní trh mnohem důležitějšímu 

ukazateli – k prodlužování naděje dožití ve zdraví, který bývá zpravidla spojen se 

zvyšováním participace starších osob na trhu práce. K těmto souběžným nárůstům však 

dochází disproporčně.  

Dle populační prognózy OSN se Česká populace stane během následujících 10 až 20 

let jednou z nejstarších populací na světě, a proto je zde tento problém velice aktuální a bude 

mít dlouhodobý vliv na ekonomický vývoj naší země. Stárnutí populace je z demografického 

pohledu charakterizováno prudkým růstem podílu staršího obyvatelstva v populaci, 

z ekonomického hlediska pak nárůstem podílu ekonomicky neaktivní složky. Tato skupina 

bude zároveň spotřebovávat stále větší podíl hospodářské produkce, která však bude 

zajišťována stále menším podílem lidí aktivních.  

Procesy stárnutí jsou doprovázeny mnoha novými trendy, které se projevují téměř ve 

všech oblastech ekonomické reality. Změny ve věkovém složení populace s sebou díky 

rozdílné ekonomické i sociální charakteristice daných složek přinášejí změny jak ve struktuře 

nabídky práce, tak logicky i poptávky po zboží a práci v jednotlivých odvětvích. Je 

pochopitelné, že se s rostoucím věkem populace v budoucnu bude globálně zvyšovat 

poptávka po zdravotnických a sociálních službách , stupňovat nutnost změn v důchodových 

systémech či proměňovat trh práce, který bude muset na tyto změny rovněž adekvátně 

reagovat.   

Vzhledem k faktu, že na téma souvislosti populačního stárnutí a změny penzijních 

systémů (například Bezděkova komise a její analýza penzijních systémů či 1997; Schneider, 

1998) či například zdravotnictví (Modely finanční udržitelnosti zdravotnictví v ČR z roku 

2009) toho bylo dosud na případu ČR napsáno již relativně mnoho, budu se ve stěžejní části 

této práce věnovat v České republice méně zmapované oblasti (zabývá se například Bezděk, 

Dybczak, Krejdl, 2003), a to právě problematice trhu práce, kterou jsem si vybral z několika 

příčin.  
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Hlavní z nich byl fakt, že tato oblast byla v minulosti oproti výše zmíněným poměrně 

upozaďována v uvažování většiny českých ekonomů, politiků a médií. Obzvláště v současné 

době, kdy se tvorba nových pracovních míst stává velmi aktuálním problémem, by neměl být 

proces stárnutí populace vzhledem k budoucímu vývoji opomíjen a je nutné mu do jisté míry 

přizpůsobit strukturu budoucího pracovního trhu skrze možnosti zkrácených úvazků či 

důrazem na vzdělaností ekonomiku. 

 

Postup a cíl práce 

Cílem této práce je poskytnout pohled na budoucí vývoj pracovního trhu v České 

republice, který je již v současnosti silně ovlivňován procesem demografického stárnutí. 

Tento dynamický populační vývoj je společný pro všechny země světa, které na něj budou 

muset dříve či později adekvátně reagovat. Nejvíce jsou tímto vývojem v současné době 

postiženy země tzv. rozvinutého světa, avšak jeho aktuálnost se bude postupně zvyšovat i 

v regionech méně rozvinutých.  

Stárnutí populace s sebou přináší nárůst podílu starší složky obyvatelstva a díky 

obecně nízkým hodnotám porodnosti u nás i relativní úbytek práceschopného obyvatelstva, 

jehož struktura se navíc bude rovněž významně měnit. Nejprve se skrze základní analýzu 

demografických změn ve světě a jejich možných důsledků na trhy práce v budoucnu pokusím 

nalézt obecné zákonitosti dopadů těchto změn a pomocí další analýzy je blíže rozeberu a 

kvantifikuji. Poté se již zaměřím na demografické změny přímo v ČR a jejich obecné 

zákonitosti. Za využití demografické projekce z ČSÚ (Český statistický úřad, Populační 

projekce, 2009) budu dále detailně analyzovat  budoucí vývoj obyvatelstva ČR a jeho možné 

implikace na vývoj trhu práce. 

Další a stěžejní část práce, která úzce navazuje na část předchozí, tvoří modelová 

analýza nabídky na trhu práce v České republice. Jako datového základu využiji již zmíněné 

Populační projekce ČSÚ z roku 2009. Při tvorbě tohoto modelu budu vycházet hlavně z 

práce Labor market effects of population aging (Boersch-Supan, 2001), která mapovala 

podobný problém na případu německé ekonomiky a publikací Labour market statistics 

(EUROSTAT, 2009) a Makroekonomický scénář (MPSV ČR a MF ČR, 2005).  
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Kapitola 1 
 

Definice nejdůležitějších pojmů a ukazatelů 
 
 

 Dříve než přistoupím k samotné otázce demografického vývoje v zahraničí a České 

republice a analýzy jejich dopadů na trhy práce, je z důvodu přehlednosti vhodné definovat si 

nejprve několik základních v textu užívaných demografických pojmů a ukazatelů. Vycházím 

hlavně z Kalibová (2005): Úvod do demografie. 

 

Porodnost  
 

Jedná se o demografický proces, jehož výsledným vyjádřením může být mimo jiné 

počet dětí narozených dané generaci v daném roce. Z ekonomicko-demografického hlediska 

jej můžeme považovat za indikátor počtu budoucích ekonomicky aktivních osob, které budou 

postupně vstupovat do ekonomicky aktivního věku, potažmo pracovního procesu (současné 

nízké hodnoty tedy evokují možné budoucí problémy). 

 

Úmrtnost 

Tento demografický proces charakterizuje vymírání dané populace. V posledních 

desetiletích dochází téměř ve všech částech světa ke zlepšování jeho hodnot, což vede jednak 

k prodlužování života lidí a společně se zlepšováním nemocnosti i k jejich vyšší aktivitě a 

vitalitě v pokročilejším věku a tedy k vyšší potencionální možnosti participace na trhu práce. 

 

Stárnutí populace 

 Výsledný proces, vzniklý souběžným snižováním porodnosti a zlepšováním 

úmrtnostních podmínek, mající za následek strukturální změny populace. Tyto změny lze 

nejobecněji charakterizovat jako proporcionální zvyšování podílu obyvatel starší složky na 

úkor složky dětské. 
 

Úhrnná plodnost 
 

Úhrnná plodnost je hypotetický průměrný počet živě narozených dětí připadajících na 

jednu ženu v reprodukčním období za předpokladu nezměněného plodnostního vzorce. Je-li 

hodnota tohoto ukazatele vyšší než 2,1 (= prostá reprodukce), je zajištěna početní obnova 



Bakalářská práce  Martin Dvořák 
                     Demografie-ekonomie 

 
 

     5

populace tzv. přirozenou měnou. Tento ukazatel je důležitou součástí analýzy budoucího 

vývoje populace. 

 

UKAZATELE POUŽITÉ V DALŠÍ ANALÝZE   
 
 
Indexy závislosti dětské složky 

• tradičně užíván vztah  100*
6415

140

−

−=
P
P

iz , kde 140−P značí počet lidí ve věku do 15 let a 

6415−P značí počet lidí ve věku 15 až 64 let 
 
 
 

Tento ukazatel vyjadřuje podíl dětské složky v populaci (0-15 let) vůči populaci 

v ekonomicky aktivním věku. Ač současné ekonomické realitě ve vyspělých zemích více 

odpovídá hranice dětské složky na úrovni 19 let, mezinárodně je stále využívána hranice let 

15. Z důvodu mezinárodního srovnávání s touto hranicí proto budu pracovat i ve svém textu.  

Vzhledem k tomu, že je z ekonomického hlediska žádoucí vysoká hodnota čitatele (lze 

chápat jako výhodu v budoucnosti) i jmenovatele (vytvářejí pracovní sílu v současnosti), je 

z analytického hlediska podstatný především vývoj tohoto ukazatele v čase, než současná 

hodnota. 

 
Index závislosti ve stáří 

• tradičně udáván jako 100*
6415

65

−

+=
P
P

iz , kde +65P značí počet lidí ve věku 15 let a více 

a 6415−P značí počet lidí ve věku 15 až 64 let   

 
Tento ukazatel vyjadřuje podíl starší složky v populaci vůči populaci v ekonomicky 

aktivním věku. Pro mezinárodní srovnání je v textu užívána hranice 65 let. Z ekonomického 

hlediska je příznivá situace tehdy, je-li hodnota tohoto indexu co nejnižší, neboť lidé ve 

starším věku (čitatel) jsou v převážné většině příjemci sociálních výdajů a jejich ekonomická 

aktivita s věkem pochopitelně klesá, což klade zvyšující se nároky na ekonomicky aktivní 

populaci. Pro počet lidí v produktivním věku (jmenovatel) platí opak, tedy čim vyšší počet, 

tím lépe, neboť lidé se v tomto věku ve velké většině podílejí na vytváření hodnot.  
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Index pracovní síly   

• 
+

+=
15

15

P
S

PSR , kde +15S udává počet lidí zahrnutých v pracovní síle a +15P počet 

lidí ve věku 15 a více let 
 

Index pracovní síly udává poměr celkové pracovní síly vůči celkovému počtu dospělé 

populace. Čím menší je hodnota tohoto parametru, tím nižší je participace obyvatel dané 

územní jednotky.  

 

Index ekonomického zatížení 

• )100(*
6415

65140

−

+− +
=

P
PP

iez , kde 140−P a +65P  značí počet lidí v tzv. závislém věku a 

6415−P značí počet lidí ve věku 15 až 64 let 
 

Hodnota tohoto indexu vyjadřuje počet lidí v ekonomicky neaktivním věku,               

tj. standardně 0-14 a 65+, vůči počtu lidí ve věku ekonomicky aktivním – nejčastěji se jeho 

hodnota udává vynásobená 100. V souvislosti se způsobem výpočtu tohoto ukazatele 

můžeme konstatovat, že čím menší je výsledná hodnota indexu, tím příznivější je poměr 

mezi ekonomicky neaktivní a aktivní složkou obyvatel z pohledu věkové struktury obyvatel. 
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Kapitola 2 

Demografické trendy v zahraničí 
 

Fungování trhu práce, ať jej uvažujeme kdekoli na světě, je vždy do značné míry 

determinováno složením populace dané země. Důležitých je mnoho faktorů, mezi ty 

nejhlavnější patří věkové složení a vzdělanostní struktura, geografické rozčlenění či 

například struktura ekonomiky samotné a její požadavky. V této části práce se zaměřuji 

primárně na problém demografického stárnutí ve světě - tedy problém strukturálních změn 

věkového složení populace. Tento problém je úzce spjat s ekonomickou vyspělostí dané 

země, kdy je ve všech zemích procházejících průmyslovou revolucí a následným 

ekonomickým rozvojem zaznamenáván pokles úmrtnosti a následný pokles porodnosti. Je 

však nutné si uvědomit, že s tímto aspektem jsou ostatní výše zmíněné faktory, tedy otázky 

zdravotnictví, vzdělanosti a z ní vycházející efektivity práce, či například struktura 

ekonomiky zcela bezprostředně spojeny, a je proto vždy nutné pohlížet na problém stárnutí 

ze širší perspektivy a v kontextech.  

 
V úvodní části této kapitoly se pokusím stručně shrnout demografický vývoj ve světě. 

V této deskriptivní analýze budu vycházet především z práce „World Population Ageing 

2009“ vydanou Populační divizí OSN. Vzhledem k nerovnoměrnému světovému vývoji 

v této oblasti poté v dalších podkapitolách přejdu k rozdělní světa na země rozvinuté a 

rozvíjející se (použité dělení regionů vychází z definice OSN z roku 2009 ve zmíněné práci 

OSN). V závěru kapitoly shrnu základní fakta o tomto celosvětovém fenoménu a připojím 

jeho možné dopady na trh práce v České republice. Na tyto závěry naváže kapitola další , 

která se bude podrobně soustředit právě na analýzu tuzemského trhu práce. 
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2.1 Demografický vývoj a jeho celosvětové ekonomické dopady 
 

Dle propočtů OSN se rychlost relativního nárůstu podílu osob starších 60 let zvýší 

v průběhu následujících 40 let více než čtyřnásobně. To v absolutních číslech činí nárůst 

z 600 milionů v roce 2000 na dnešních 700 milionů a dále na  prognózované 2 miliardy 

v roce 2050. To znamená každoroční růst o 2,6 % oproti předpokládanému každoročnímu 

růstu celkové populace o 1,2 % do roku 2050.  

Důležité je rovněž rozdělit si tento celosvětový trend zejména na situaci v zemích 

vyspělých a méně vyspělých1 (podrobněji v následujících kapitolách). V první skupině tvoří 

již dnes starší populační složka zhruba 20 % populace a v roce 2050 to bude již téměř jedna 

třetina. Situace zemí méně vyspělých se v tomto ohledu jeví dle současných hodnot 8 % 

obyvatel ve starší složce příznivěji, avšak její budoucí vývoj bude podobně nepříznivý jako 

v zemích vyspělých a pravděpodobně se posunou ze současné hodnoty na téměř pětinu 

obyvatel v roce 2050.  
 

 

 

Graf 1: Výhled populačního vývoje dle prognózy OSN, 2010 - 2050  

 
Zdroj: data OSN, Populační divize (2009), vlastní grafická úprava 

                                                           
1 Příloha 5 
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Na těchto věkových pyramidách je jasně zřejmý absolutní i relativní nárůst starší 

složky populace a souběžný relativní pokles podílu populace v mladším věku. Na tyto 

proporcionální změny bude dříve či později nutné reagovat systémem opatření v obou 

skupinách těchto zemí, přičemž obecně platí, že čím dříve se tak stane, tím menší budou 

celospolečenské náklady přizpůsobení.  

 Co tyto změny znamenají pro budoucí pracovní trhy? S procesem stárnutí populace se 

snižuje na pracovním trhu podíl složky, která vytváří příjmy (tedy lidí ekonomicky aktivních) 

a naopak narůstá podíl složky vyžadující výdaje ze systému (v tomto případě složka 

postproduktivní). K možné základní kvantifikaci tohoto jevu je možné využít indexu 

závislosti ve stáří a indexu ekonomické aktivity. 

 

Index závislosti ve stáří 
 Jedná se o ukazatel, který je vzhledem ke svým parametrům hojně využíván k analýze 

dopadů demografického stárnutí na trhy práce ve světě, neboť popisuje jeho základní vstupní 

parametry a jeho výpočet nevyžaduje podrobná data, která nejsou za méně statisticky vyspělé 

země většinou k dispozici. Zabývání se tímto ukazatelem může být zajímavé pro základní 

analýzu trhu práce, zároveň je však zcela klíčový pro fungování důchodových systémů.  

 
 

 

 

 

Graf 2: Vývoj potenciální podpory ve stáří dle světových regionů, 1950-2050 

 
Zdroj: World Population Ageing 2009, UN Population Division, 2009 

 



Bakalářská práce  Martin Dvořák 
                     Demografie-ekonomie 

 
 

     10

Z grafu je jasně patrný všeobecný negativní trend vývoje tohoto indexu v celém světě. 

Při detailnějším pohledu na rychlost těchto změn je zde jasně patrné již zmíněné dělení 

světových regionů dle bohatství, které – jak již bylo řečeno – úzce souvisí s demografickým 

vývojem daného území.  

Z průběhu křivek tohoto grafu je patrné, že charakter demografického vývoje je pro 

rozvinuté země zcela opačný, než pro země zaostalejší. Relativně mírné snižování je dáno 

velmi nízkými absolutními hodnotami tohoto indexu. To znamená, že ač mají vyspělé země 

již v současnosti pouze 4 osoby v produktivním věku vůči jedné ve věku 65+, bude tento 

poměr stále ještě klesat až k hodnotám 2,5 osoby, což v důsledku činí pokles rovněž o více 

než 35 %. 

V zemích rozvojových a rozvíjejících se je charakter vývoje odlišný. Současné 

relativně příznivé hodnoty ukazatele, které jsou 17,5, respektive 12, se budou v průběhu 

příštích 40 let poměrně rychle zhoršovat až k 9,5 , respektive 4,5, v roce 2050. Ač je tento 

trend značně nepříznivý, je nutné si uvědomit, že i tyto hodnoty jsou stále příznivější, než ty 

současné v zemích vyspělých. Důležitým závěrem, který je shodný pro všechny uvedené 

analýzy, zůstává, že ač demografické stárnutí je a bude celosvětovým procesem, jeho 

nepříznivé dopady budou mnohem více patrné a naléhavé v nejvíce vyspělých regionech 

světa. 

Tento ukazatel v sobě však obsahuje pouze jednu část informace o reprodukci 

populace, a to o úmrtnosti, která se bude logicky v méně rozvinutých zemích ze současných 

špatných hodnot relativně rychle zlepšovat, a proto i poroste počet lidí ve starším věku.         

O něco ucelenější pohled na realitu nám poskytne až pohled na vývoj indexu ekonomického 

zatížení. 

 

Index ekonomického zatížení 
 Zabýváme-li se dopady demografického stárnutí na společnost a ekonomiku, je tento 

ukazatel zajímavější, než index závislosti ve stáří. Nezohledňuje totiž pouze dopady 

prodlužování života, jako následku zlepšující se intenzity úmrtnosti, ale obsahuje v sobě i 

implicitní informace o úrovních porodnosti populace. Právě tato složka demografické 

reprodukce totiž jednoznačně diferencuje světovou populaci a země do použitých regionů.  

Zatímco u indexu závislosti ve stáří docházelo ve všech částech světa k téměř 

totožným průběhům diferencovaným pouze výchozími rozdílnými hodnotami, index 
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ekonomické závislosti prochází díky velkým rozdílům v porodnosti ve světě zcela jiným 

vývojem. 

 
 
Graf 3: Index ekonomického zatížení: svět a regiony, 1950-2050 

  
Zdroj: World Population Ageing 2009,UN Population Division, 2009 
  

Analýza indexu ekonomického zatížení a jeho budoucího vývoje poukazuje               

na budoucí komparativní nevýhodu rozvinutých zemí – zatímco jejich hodnota dosáhne 

v roce 2050 téměř 80, zbytek světa nedosáhne ani 60. Tento trend bude mít své nevyhnutelné 

následky, které jsem již zmínil – vyšší výdaje na zdravotnictví, potřeba udržení kvalifikace 

starších osob a zvýšení efektivity pracovní síly atd. 

 Další důležitou informací, jež je možné z indexu ekonomického zatížení skrze 

dekompozici čitatele, tj. dělení závislé populace dle věku na 0-15 a 65+, vyčíst, je struktura 

ekonomicky závislé populace. Zřetelně vzrůstající podíl starší složky zapříčiní změnu          

ve struktuře poptávky po zboží a službách (zejména ve vyspělých zemích). Tento obecný 

trend a jeho budoucí dopady je třeba mít v patrnosti i při uvažování nad vývojem struktury 

mezinárodního obchodu a dle tohoto výhledu předpokládat i strukturu produkce, respektive 

zaměření pracovní síly. 
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Graf 4: Dekompozice indexu ekonomického zatížení: svět, regiony, 1950-2050 

 
Zdroj: World Population Ageing 2009,UN Population Division, 2009 
 
 
 Zatímco graf 3 demonstruje vývoj hodnot indexu ekonomického zatížení, graf 4 

vytváří konkrétní obraz o změnách v jeho relativní struktuře. Opět platí, že ve všech 

regionech světa relativně narůstá podíl složky populace 65+ a trendy změn jsou tedy v celém 

světě totožné. I zde se ovšem významně liší výchozí a tedy i výsledné hodnoty. 

Podíl starší složky obyvatelstva vůči populaci v produktivním věku se pohybuje ve 

vyspělých zemích v současné době na úrovni zhruba jedné poloviny (46 %) a do roku 2050 

se bude průběžně zvyšovat na konečných 60 %. Naproti tomu v méně vyspělých regionech 

netvoří v současnosti více  než pětinu závislých osob a kolem roku 2050 bude v závislosti na 

vyspělosti území tvořit maximálně 40 % všech závislých osob. Vzhledem k ekonomické 

charakteristice, která je u těchto dvou rozdílných věkových  kohort zcela odlišná, to v praxi 

znamená, že vyspělejší země se v budoucnu budou nuceny vyrovnávat například se 



Bakalářská práce  Martin Dvořák 
                     Demografie-ekonomie 

 
 

     13

zvyšujícími se výdaji na zdravotnictví, což povede ve svém důsledku k relativnímu snižování 

jejich konkurenceschopnosti.   

Dle výhledu OSN vzroste celosvětově index závislosti v roce 2050 na třetinovou 

hodnotu oproti dnešnímu stavu (tabulka 2) a zároveň se bude rychle zvyšovat i průměrný věk 

obyvatelstva a s ním i pracovní síly. Jelikož analýza průměrného věku populace (a hlavně 

populace v produktivním věku) může být zkreslena různými odchylkami porodnosti či 

úmrtnosti, je lepší využít mediánový věk populace. 
 

Graf 5: Mediánový věk populace ve světě a regionech 

 
Zdroj: World Population Ageing 2009, UN Population Division, 2009 
  

 Uvedený graf demonstruje další důsledky soudobého demografického vývoje ve světě 

a zároveň jej lze opět využít k potvrzení vztahu mezi ekonomickým a demografickým 

vývojem  

 Od 50.let 20. století se ekonomikám vyspělých zemí v obecné rovině velmi dařilo, 

což bylo doprovázeno i kontinuálním zlepšováním péče o populaci (modernizaci v medicíně 

atd.) a poklesem porodnosti. Tyto jevy dohromady zapříčinily rychlé stárnutí jejich populace 

– v grafu je uveden nárůst mediánového věku populace od roku 1950 do 2009, který činí 11 

let. Další zvyšování nebude probíhat již v tak rychlém tempu, ale i tak se bude mediánový 

věk v roce 2050 pohybovat na 46 letech. 

 Druhý extrém tvoří země rozvojové, jejichž vývoj – ať již v důsledku politické 

nestability či epidemií nemocí – se nepodařilo příliš posunout a tak i mediánový věk 
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populace zůstal nezměněn na 20 letech. Pozitivnější vývoj by měl být nastolen 

v následujících desetiletích a projeví se v růstu mediánového věku až ke 29 letům.  

 

2.2.   Stárnutí ve vyspělých zemích 
 

Ve všech zemích, které jsou tradičně považovány za vyspělé, již v minulosti – ať 

dávné či nedávné - proběhl proces poklesu úmrtnosti, související se zlepšováním zdravotní 

péče či kvality životních podmínek. To vedlo k prodlužování délky života populací, což bylo 

všeobecně považováno za zcela pozitivní jev. V těchto zemích však v průběhu 20. století 

postupně vyvstával problém snižující se porodnosti. Právě vliv nízkých úrovní plodnosti 

spolu s prodlužováním délky života vedl ke vzniku procesu demografickému stárnutí.  

Pro ilustraci přijměme předpoklad, že jako zástupce vyspělých zemí lze považovat 

například skupinu zemí EU. Všechny tyto země tíží výše popsané problémy týkající se 

demografického stárnutí a všechny tyto země se s nimi budou muset v budoucnu vypořádat. 

Za jejich možnou komparativní nevýhodu je z tohoto pohledu možné paradoxně chápat 

poměrně silně rozvinutý sociální systém. Ten je již v současnosti sám o sobě velmi nákladný 

a v souvislosti se změnami v populační struktuře se bude jeho nákladnost dále zvyšovat, což 

nutně musí vést k revizi parametrů či přímo ke změnám celkové podstaty fungování systému.    

V ekonomické teorii i praxi je Evropa často dělena dle mnoha různých kritérií. 

Jedním z nejužívanějších je dělení na tzv. tradiční evropské země (zjednodušeně řečeno 

západní Evropu) a tranzitivní země (bývalý Východní blok) či dělení na nové a staré členské 

země EU. Z hlediska demografického vývoje lze tohoto dělení využít zcela identicky. 

V zemích střední a východní Evropy, mezi něž patří i Česká republika, se na přelomu 

80. a 90. let udály politické změny, které ve svém důsledku vedly k hlubokým změnám 

sociálním, ekonomickým i demografickým. Dosud praktikovaná politika vedla k oddalování 

přirozeného vývoje v populaci, kterým země západní Evropy prošly již v průběhu druhé 

poloviny 20. století. Tento časový deficit se plně projevil právě po otevření těchto zemí 

západnímu světu, což vedlo k „bezprecedentně rychlému přibližování demografického 

chování ve společnosti směrem k západním zemím“2. Vzhledem k budoucí konvergenci 

populačního chování v ČR tomu v zemích západní Evropy, se proto dále zaměřím právě na 

vývoj v zemích EU. 

 

                                                           
2 Rychtaříková (2007):Populační vývoj České republiky 2001-2006, str.79 
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Nástin demografického vývoje zemí EU a jeho dopady na trh práce 
Tak jako lze dle ekonomických a potažmo demografických charakteristik rozdělit svět 

(viz podkapitola 2.1), tak je možné dělit i země Evropské unie. Úvodní představu o tomto 

možném rozčlenění lze vyvodit z následujícího diagramu. 
  

Graf 6: Podíl populace ve věku 65+ (v %) zemí EU 27    

 
Zdroj dat: Eurostat, 2005 

 

Zatímco v současnosti patří členové EU z bývalého Východního bloku k zemím 

s relativně nižším zastoupením starší populace, vzhledem k jejich očekávanému budoucímu 

nepříznivému demografickému vývoji se bude jejich postavení značně zhoršovat. Vůbec 

nejhůře se z těchto zemí jeví situace na Slovensku, v České republice a v Polsku, kde se 

během následujících  45 let zvýší podíl lidí ve věku 65+ shodně o 17 %. K dalším zemím, 

které budou takto nepříznivě ovlivněny, patří země jižní Evropy, které se od zemí 

východních liší pouze v tom, že jejich situace není příznivá ani v současnosti. Pro všechny 

tyto země shodně platí, že jejich nepříznivé demografické charakteristiky vytvoří v budoucnu 

značnou ekonomickou zátěž (úbytek pracovní síly, zvyšující se nároky sociální sítě, atd.).   

 Naopak nejméně se zvyšování podílu starších osob v populaci projeví v regionech, 

které jsou v rámci EU nejbohatší, tedy severní a západní Evropy, čímž tyto země získají 

mírnou komparativní výhodu, spočívající v menší nákladnosti sociálních a jiných služeb 

v budoucnosti.. 
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Pro bližší pochopení dopadů demografického vývoje na hospodářský vývoj v regionu 

je vhodné zaměřit se více na ukazatele demograficko-ekonomické.  

 

Indexy závislosti 
0 

 
Jak již bylo zmíněno, v budoucnu bude klesat počet ekonomicky aktivních lidí            

a naopak poroste počet lidí staršího věku. Skutečné nebezpečí však tkví v rychlosti této 

změny, což demonstruje následující graf indexů závislosti pro země EU 27. 

  

Graf 7: Projektovaný vývoj  indexů závislosti, EU 27, 2010-2060  

 
Zdroj: Eurostat, Population and social conditions, 2008 

 

Graf 7 vychází z výsledků populační prognózy EUROSTATu3 (2008) a zobrazuje 

budoucí vývoj indexů závislosti pro země EU 27. Jak je patrné, na nárůstu podílu závislé 

populace se podílí výhradně složka 65+. To v kontextu s prognózovaným mírným poklesem 

populace a pracovní síly  v zemích EU 27 znamená, že zatímco absolutní počty dětské složky 

budou mírně klesat, podíl složky ve starším věku se bude poměrně rychle zvyšovat. 

Jistě není bez zajímavosti, že výchozí hodnoty pro rok 2010 uvádějí hodnotu indexu 

závislosti ve stáří 0,264, zatímco celosvětová hodnota v témže období je 0,11. To v praxi 

znamená, že každý evropský člověk v aktivním věku musí tabulkově vydělávat na téměř 

2,5krát více lidí v postproduktivním věku, než průměrný obyvatel celé naší planety. V roce 

2050 se však tyto výsledné hodnoty změní na 0,5, respektive 0,25. 
                                                           
3 K. GIANNAKOURIS, Ageing characterises the demographic perspectivesof the European societies  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-072/EN/KS-SF-08-072-EN.PDF  
4 hodnoty na grafu jsou uváděny v procentuálních hodnotách 
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Do roku 2050 bude tedy zbytek světa stárnout rychleji než evropské země a bude 

Evropu proporcionálně dohánět, což dle prognóz povede k poklesu v poměru indexů 

závislosti ve stáří  
 

2010 : IZ svět  :  IZ EU 27                           1    :   2,5   

2050 : IZ svět  :  IZ EU 27                           1    :   2 
 

Indexy ekonomického zatížení vybraných zemí 
 
 Ucelenější představu budoucího vývoje nám poskytne analýza indexu ekonomického 

zatížení, jak ji zobrazuje graf 8. Do grafu jsem zahrnul vývoj v zemích EU 27, který plní 

funkci referenční hodnoty, Českou republiku a dále vývoj v Polsku a Lucembursku, což jsou 

země, na něž bude mít změna tohoto indexu nejsilnější negativní, respektive pozitivní, vliv. 
 
Graf 8: Vývoj indexu ekonomického zatížení za vybrané celky, 2010-2060 
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Zdroj: Eurostat, Population and social conditions, 20085 

 Budeme-li brát souhrnný budoucí vývoj v zemích EU 27 jako referenční hodnotu, 

jejíž vývoj je sám o sobě negativní, potom je z grafu 8 jasně patrný negativní trend v České 

republice. Zatímco současná hodnota indexu ekonomického zatížení se pohybuje na 41,84, 

což činí 85 % hodnoty EU 27, do roku roce 2060 vzroste tato hodnota na 83,97, což je více 

než dvojnásobek původní hodnoty a zároveň již tvoří 107 % budoucí hodnoty regionu EU 27. 

Tento absolutní nárůst způsobí tlak na zvýšení produktivity práce, která by se však musela 

                                                           
5 K. GIANNAKOURIS, Ageing characterises the demographic perspectivesof the European societies  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-072/EN/KS-SF-08-072-EN.PDF 
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k pokrytí těchto změn zvýšit rovněž na dvojnásobnou hodnotu. Dalšími uvedenými zeměmi 

jsou Polsko, jako země s nejhorším budoucím vývojem indexu ekonomického zatížení a 

Lucembursko, jehož vývoj se naopak bude naopak nejpříznivější (viz Kapitola 5). 
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Kapitola 3 
Demografické trendy v České republice 
 

V minulé části své bakalářské práce jsem v základních rysech popsal pravděpodobný 

demografický vývoj a jeho dopady na trh práce v zahraničí. V této části své práce se zaměřím 

již na analýzu demografických změn a jejich dopadů na trh práce v České republice 

Stárnutí populace je, jak již bylo výše nastíněno, celosvětovým fenoménem. Česká 

populace patří svými demografickými charakteristikami mezi země vyspělé, a proto zde mají 

procesy spojené se stárnutím velmi naléhavý průběh, který je navíc v našem případě 

nepříznivě přímo spojený s historickým populačním vývojem v naší zemi. 

 

3.1 Historie a současnost  
 

Naše – ekonomicky řečeno –  komparativní nevýhoda tkví v politicko-historickém 

vývoji. Zatímco vyspělé západní země procházely změnami ve věkové struktuře populace 

kontinuálně již od počátku 60. let, Česká republika se díky přidružení k tzv. východnímu 

bloku k tomuto procesu nepřipojila a udržovala si relativně lepší porodnostní a naopak horší 

úmrtnostní charakteristiky až do počátku let 90.  

Tato situace se však s příchodem politických změn v roce 1989 dramaticky změnila. 

Nové možnosti, příležitosti a nově nastolený celospolečenský vývoj vedly k radikální 

proměně chování české populace, která měla velmi negativní důsledky pro demografický 

vývoj na našem území. Při pohledu na vývoj v České republice a potažmo i v zemích střední 

a východní Evropy, je bohužel nutno poznamenat, že je zde demografická situace spojená 

s hrozbou stárnutí ještě mnohem více alarmující, než v jiných vyspělých zemích.  

Z demografického pohledu lze populační vývoj jakékoli společnosti rozdělit na tři 

základní složky, a to na úmrtnost, porodnost a zahraniční migraci. Pro případ České 

republiky nastíním alespoň v nejhrubších rysech vývoj každé z těchto základních složek, 

neboť jejich vývoj bude hrát důležitou roli v pozdějších modelech pracovního trhu. 
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PORODNOST 

Hranice prosté míry reprodukce6 nebylo v České republice již od počátku 60. až do 

konce 80. let dosahováno7, ale hladina úhrnné plodnosti se držela na dnes příznivě znějící 

průměrné hodnotě 1,9. Trend přizpůsobování našich demografických ukazatelů těm v zemích 

západní Evropy však vedl v průběhu 90. let k bezprecedentnímu snižování porodnostních 

poměrů, které vyvrcholilo v roce 1999, kdy hodnota úhrnné plodnosti dosahovala pouhých 

1,13 dítěte na jednu ženu. 
 

Tabulka 9: Vývoj úhrnné plodnosti v České republice v letech 1993-2008 

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1,67 1,44 1,28 1,19 1,17 1,16 1,13 1,14 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1,15 1,17 1,18 1,23 1,28 1,33 1,44 1,5 

 

        Zdroj: ČSÚ 

 

Graf 10: Vývoj úhrnné plodnosti v české republice v letech 1993-2008 

Vývoj úhrnné plodnosti v České republice v 
letech 1993- 2005

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
Zdroj: ČSÚ, časová řada úhrnné plodnosti 

 

 

 

 

 

                                                           
6 tj. hodnota úhrnné plodnosti = 2,1,která zajišťuje obměnu populace přirozenou měnou bez početních změn.  
7 Jedinou výjimkou je zavedení propopulačních opatření v polovině 70. let, jejichž důsledek je však 
z dlouhodobého hlediska zanedbatelný.   
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ÚMRTNOST 
  

Ukazatele úmrtnosti procházely v 70. a 80. letech obdobím relativní stagnace. 

Společně s politickými změnami na počátku 90. let přicházejí i změny způsobu života a 

zkvalitňování zdravotní péče, které vedly k rychlému zlepšování úmrtnostních poměrů 

v České republice i ostatních postkomunistických zemích, následkem čehož se začaly svými 

demografickými charakteristikami přibližovat zemím západní Evropy. Bohužel se opoždění 

poklesu úmrtnosti zapříčiněnému relativní stagnací za socialistické éry doposud nepodařilo 

smazat a toto přibližování bude ještě dlouhou dobu trvat.  

Kontinuální zlepšování úmrtnostních poměrů se již v současnosti projevuje – a dle 

všech prognóz hlavně v budoucnu silně projevovat bude – v nárůstu podílu starší a nejstarší 

složky populace či například ve změnách naděje dožití. Současné hodnoty naděje dožití 

uvádím i v kontextu s jinými zeměmi současné Evropské unie, které typově reprezentují 

skupinu zemí s podobným demografickým vývojem. 
 

Tabulka 11: Hodnoty naděje dožití vybraných zemí EU, 2008 

Naděje dožití vybraných zemí EU,2008 

   Muži Ženy 

Švédsko 79,2 83,3 

Španělsko 78 84,3 

Francie 77,8 84,9 

Česká republika 74,1 80,5 

Maďarsko 70 78,3 

Rumunsko 69,7 77,2 

Litva 66,3 77,6 
Zdroj: EUROSTAT                     

 

 Jak je patrné, naděje dožití v České republice i tak poměrně výrazně zaostává za 

všemi zástupci zemí západní Evropy, což je dáno mimo jiné vyspělostí zdravotnické péče a 

sociálních služeb, jejichž vývoj zde v období socialismu stagnoval. Na druhou stranu 

v porovnání se zeměmi bývalého Východního bloku jsme jednou z nejvyspělejších zemí, což 

dokládá i nejvyšší naděje dožití v rámci této skupiny. Celkově vzato lze tedy říci, že ČR je 

z tohoto pohledu průměrnou evropskou zemí, kterou však při snaze vyrovnat se západním 

zemím čeká ještě mnoho úsilí. 
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MIGRACE 

 Podíl cizinců v ČR dlouhodobě není příliš velký. V roce 2009 tvořili cizinci pouhých 

3,3 % obyvatel České republiky (dle ČSÚ je to například v Německu 8,8 % a v Lucembursku 

plných 42 %).  
 

Graf 12: Věková struktura cizinců pobývajících na území ČR (%) za rok 2005 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

Vzhledem k silně převládající pracovní migraci mají cizinci v České republice 

typickou a v čase téměř neměnnou věkovou strukturu. Pracovní imigranti jsou v převážné 

většině muži s nízkou kvalifikací ze zemí bývalého východního bloku, což se odráží i na 

struktuře populace cizinců v ČR dle věku na grafu 12.  

Z důvodu jejich nízkého zastoupení v populaci – již zmíněná 3 % – dokáže však 

zastoupení cizinců  nepříznivé trendy ve vývoji české populace ovlivnit jen minimálně. 

   

Současný stav populace v ČR lze graficky shrnout následující věkovou pyramidou. 
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Graf 13: Struktura obyvatel České republiky, 2010 
 

 
Zdroj: základní data Prognóza ČSÚ (2009), vlastní výpočty 
 

Následkem negativního vývoje porodnosti a úmrtnosti v ČR budou výrazné změny ve 

věkové struktuře populace. Intenzita těchto trendů navíc způsobuje, že Česko je jednou 

z nejrychleji stárnoucích zemí na světě a tento trend bude v následujících 10 až 20 letech 

neustále sílit. Dle aktuální prognózy ČSÚ z roku 2009 stoupne podíl osob starších 65 let do 

roku 2050 z 13,8 % na 27,6 %, což je nárůst přesně o dvojnásobek v pouhých 40 letech. 

V rámci tohoto věkového segmentu se rovněž zvýší podíl osob v kategorii 80 a více ze 

současných 2,7% na 7,9% v roce 2050, což činí nárůst dokonce trojnásobný. Konkrétními 

výsledky populační prognózy se zabývám v podkapitole 3.2   

V současné době je vhodné připojit k těmto základním demografickým 

charakteristikám dodatečný ukazatel, kterým je naděje dožití ve zdraví.  
 

Naděje dožití ve zdraví 
Ukazatel naděje dožití ve zdraví vyjadřuje počet let, které člověk ve věku 65 let stále 

může očekávat s tím, že je prožije v dobrém zdraví. Dobré zdraví je definováno jako 

nepřítomnost omezení funkčních schopností či zdravotního postižení (ČSÚ, 2010).  
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Souběžně s prodlužováním průměrného věku populace a naděje dožití, jak bylo 

popsáno v rychlém přehledu vývoje úmrtnosti, dochází i k prodlužování - pro pracovní trh 

mnohem důležitějšího ukazatele - naděje dožití ve zdraví. K těmto nárůstům však dochází 

disproporčně. Moderní medicínské postupy sice dokáží léčit mnoho těžkých nemocí, díky 

čemuž se daří příznivě prodlužovat naději dožití, avšak problematičnost těchto chorob často 

neumožňuje zpětné plnohodnotné zapojení těchto lidí do života a pracovního procesu.  

Sledování a analýza trendů naděje dožití ve zdraví je proces velmi obtížný a 

kontinuální časová řada dat je proto v databázi EUROSTATU k dispozici pouze za krátkou 

dobu posledních několika let. I tak je však na datech patrná zmíněná disproporce mezi nadějí 

dožití ve věku 65 let a nadějí dožití ve zdraví ve věku 65 let, která činí v průměru více než   

50 % (viz tabulka 14).  
 

Tabulka 14: Změny v naději dožití a naději dožití ve zdraví, ČR, ženy 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
e65 16,2 16,6 16,7 17 17 17,3 17,3 17,3 17,2 17,6 17,7 18,3 18,5
e65*                     6,9 7,1 8,3
e65/e65* (v %)                     39 39 45

 

e65 značí naději dožití ve věku 65 let 

e65* značí naději dožití ve zdraví ve věku 65 let 

Zdroj:EUROSTAT(2010) 

 Vývoj naděje dožití ve zdraví ve věku 65 let a naděje dožití ve věku 65 let 

v porovnání se zeměmi EU 15 je uveden na následujícím grafu. Z tohoto grafu je patrné, že 

ČR za těmito zeměmi v obou ukazatelích stále mírně zaostává. Relativní sblížení hodnot 

v letech 2005 až 2007 je způsobeno zahrnutím nových členských zemí, jejichž hodnoty jsou 

horší než u zemí EU 15.  

Graf 15:  Vývoj naděje dožití a naděje dožití ve zdraví, ČR a EU 15 (EU 25), ženy  

 
Zdroj:EUROSTAT(2010) 
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Prodlužování života ve zdraví je jedním z možných kompenzačních jevů budoucího 

úbytku pracovní síly. Vzhledem k tomu, že se však týká pouze lidí v pokročilém věku, je 

potenciální síla tohoto kompenzačního mechanismu značně omezena. Dle dat z populační 

projekce ČR 2009 (podkapitola 3.2) a na ní navazujícího modelu nabídky práce v ČR 

(kapitola 4) však plyne, že úbytek lidí v produktivním věku bude v budoucnu pro konkrétní 

případ České republiky natolik výrazný, že se bude muset hranice odchodu do důchodu 

pravděpodobně zvyšovat více, než se bude prodlužovat naděje dožití ve zdraví. 

 

3.2 Budoucí populační vývoj v ČR  
 
 

Pro účel konkrétnější analýzy budoucích dopadů čistě demografického vývoje na trh 

práce ČR, využiji nejnovější Projekce obyvatelstva České republiky (ČSÚ, Projekce 2009) 

z Českého statistického úřadu, která byla vypracována v roce 2009. Tato projekce měla jako 

horizont8 zvolen rok 2066, ale vzhledem k její snižující se přesnosti se zvyšující se 

vzdáleností od prahu projekce (výchozího období, tj. rok 2009), jsem se rozhodl pracovat 

převážně s daty do roku 2050. Přestože tato analýza primárně nevypovídá mnoho o tom, jak 

se vyvíjely – a v budoucnu vyvíjet budou – parametry nezaměstnanosti či například její 

struktura, lze z ní vyvodit několik základních důležitých poznatků, jejichž relativní důležitost 

bude postupem času stoupat a tím i více determinovat čistě ekonomické parametry a jevy. 

Zároveň je ji možno využít jako souhrn výchozích informací k dalším a detailnějším 

analýzám pracovního trhu. 
 

Popis prognózy 
 

Tato prognóza byla vypočítána ve třech základních variantách (nízká, střední, 

vysoká), lišících se rozdílným vývojem v základních demografických parametrech a tedy i 

naléhavostí průběhu prognózovaných demografických změn pro všeobecný vývoj země. 

  Nízká varianta předpokládá nejmenší budoucí zvýšení úrovně plodnosti a zároveň 

nejméně výrazné zlepšení úmrtnosti s nejnižším saldem zahraniční migrace. Celkově vzato 

tedy předjímá nejméně příznivý budoucí demografický vývoj. Vysoká varianta bere v úvahu 

opačné trendy, tedy relativně vyšší plodnost, příznivé změny v úmrtnosti a vysoký migrační 

přírůstek. Varianta střední by se měla s největší pravděpodobností blížit budoucímu vývoji na  

                                                           
8 nejvzdálenější období projekce, pro něž platí, že vygenerované parametry migrace jsou statisticky nejméně   
přesné 
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našem území a dvě výše nastíněné varianty tedy tvoří základní extrémní mantinely. Z tohoto 

důvodu budu při svých dalších analýzách vycházet právě z výsledků prognózy pro střední 

variantu, nebude-li v textu výslovně uvedeno jinak. Konkrétní predikované hodnoty, se 

kterými při dalším modelování pracuji, uvádím pro představu čtenáře v příloze bakalářské 

práce ( Příloha 1 a)–c) ). 

 

Základní výsledky prognózy a jejich další analýza 
 Komplexní pohled na výsledky projekce je zachycen na grafu 16. V dalších částech 

popisu projekce se zaměřím konkrétněji na vývoj struktury populace. 

Graf 16: Struktura obyvatel České republiky, střední varianta 
 

 
Zdroj: základní data Projekce ČSÚ (2009), vlastní výpočty 
 
 Již bylo zmíněno, že demografické stárnutí je charakterizováno zejména nárůstem 

podílu starší složky populace. Pro konkrétní případ České republiky je tento nárůst znázorněn 

na následujícím grafu 16 (na grafu 13 je uvedena struktura populace v současnosti). Relativní 

změna struktury lidí ve věku 65+ činí v ČR do roku 2050 nárůst o 15,9 % (z 15,2 % v roce 

2010 na 31,1 % v roce 2050) a to hlavně na úkor složky ve věku 16-64, jež klesne z téměř 70 

% zastoupení v roce 2010 na 54,2 v roce 2050. 

 

Relativní zastoupení 
populace 

věk 
počet (v 

tis.) 
v % z 
celku 

0-15 1594 14,7 

16-64 5873 54,2 

65+ 3376 31,1 

85+ 630 5,8 

naděje dožití 
muži 83,5 ženy 88,4
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Graf 17: Vývoj počtu osob starších 65 let dle variant projekcí  

 
Zdroj: základní data Projekce ČSÚ (2009) 

Jak je patrné, počet obyvatel ve věkové kategorii 65+ se dle střední varianty prognózy 

zvýší z 1,6 milionu (15,2 % z celkového počtu) v roce 2010 na 3,4 mil (31,1 %) v roce 2050, 

tj. nárůst na více než dvojnásobek (absolutně i relativně). Tento nárůst však nebude 

kompenzován nárůstem podílu dětské složky v populaci, která si bude udržovat přibližně 

stejné hodnoty, a tento vývoj tedy povede k citelnému poklesu složek 15 až 64, které tvoří 

základní soubor, ze kterého pracovní trh čerpá potenciální pracovníky, jak ukazuje Graf 18. 

Podstatným faktem rovněž zůstává, že na grafu 18 je zobrazen pouze vývoj relativního 

zastoupení těchto složek. V praxi bude docházet k ubývání obyvatelstva, což pokles 

absolutního počtu ekonomicky aktivní populace ještě zintenzivní. 

 

Graf 18:  Vývoj podílů věkových skupin dle střední varianty 

 
Zdroj: základní data Projekce ČSÚ (2009) 
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 Současná demografická situace, kterou jsem výše nastínil, sama o sobě není nijak 

příznivá. Skutečným a mnohem tíživějším problémem u nás však bude vývoj v letech 

příštích. Nepříznivé změny v průběhu 90. let se začnou díky dlouhodobosti demografického 

vývoje plně projevovat až během následujících desetiletí. V tomto ohledu je tedy nutné 

poznamenat, že naše výchozí situace není vůbec dobrá a  pro pracovní trh v České republice 

to bude znamenat do budoucna velkou komparativní nevýhodu vůči téměř všem vyspělým 

zemím, se kterými budeme v budoucnu pravděpodobně sdílet společný pracovní trh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Martin Dvořák 
                     Demografie-ekonomie 

 
 

     29

Kapitola 4 
Modelace vývoje trhu práce v ČR do roku 2050 
 

 Při tvorbě tohoto modelu budu vycházet primárně z modelu Boersche-Supana (2001). 

Cílem tohoto modelu je prezentace širších dopadů demografického stárnutí na trh práce pro 

konkrétní německý příklad. Zaměřuje se zejména na možnosti kompenzace stárnutí populace 

a následný úbytek pracovní síly skrze růst míry participace, zvyšování věku odchodu do 

důchodu a produktivity práce, což je problém úzce spojený s tzv. vzdělanostní ekonomikou 

(viz například graf 35). Ve své práci budu aplikovat vybrané použité postupy na trh práce 

v České republice. 

 Vstupní data 
 Při práci na tomto modelu je jako základní materiál použita podrobná demografická 

prognóza. Jako svůj podkladový materiál jsem zvolil projekci z Českého statistického úřadu, 

již jsem v základních rysech nastínil a popsal již v podkapitole 4.2, neboť má tato instituce 

vysokou kredibilitu a zároveň byla tato prognóza v době zpracovávání mé bakalářské práce 

nejaktuálnější. 

 Dalšími potřebnými zdroji byly materiály z MPSV ČR týkající se mimo jiné 

budoucího vývoje participace české pracovní síly (MPSV ČR, 2005) a rovněž další materiály 

z ČSÚ (Časové řady o zaměstnanosti a participaci), které jsem spolu se základním modelem 

využil k vlastní predikci budoucího vývoje nezaměstnanosti a jejích různých možných 

scénářů. 
 

4.1 Model vývoje nabídky práce v České republice, 2010 – 2050 
 Vytvořit celkový model budoucí nabídky práce je velmi komplexní a složitý problém.  

V odborných publikacích je k modelaci vývoje na trhu práce a interakce mezi nabídkou a 

poptávkou po práci využíván většinou model všeobecné rovnováhy (například Boersch-

Supan, 2001, pro případ Německa či Dybczak a Galuščák, 2009, pro ČR). Tyto modely jsou 

však vzhledem ke své složitosti na úrovni bakalářské práce aplikovat nebudu a provedu 

prostou projekci základních parametrů bez složitějších ekonomických interakcí. 

Se vzdálenějším výhledem do budoucna je přesná predikce prakticky nemožná, neboť je 

mnoho faktorů, které tento vývoj více či méně náhodně ovlivňují. Použiji proto projekční 

model s následujícími základními vstupními determinantami, jejichž potenciální změny budu 

modelovat na různých možných scénářích vývoje:   
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• změny měr participace podle věku a pohlaví 

• změny normálního věku odchodu do důchodu9 

• předpokládané změny v míře nezaměstnanosti  
 

Na základě těchto hledisek jsem vytvořil 3 základní scénáře, lišící se ve vývoji těchto 

jednotlivých vstupních parametrů, které jsem označil E1, E2 a E3. 

Konkrétní předpokládaný vývoj jednotlivých parametrů je uveden v následují 

tabulce10 a jejich konkrétnější popis následuje níže. 

 

Tabulka 19: Projektované parametry scénářů možného vývojeE1, E2 a E3, 2010-2050 

 

Konvergence měr 

participace žen     

k mužům 

(v %) 

Změny měr 

participace 

pracovní síly, 

muži (v %) 

Nárůst penzijního 

věku 

(v letech) 

Míra 

nezaměstnanosti

(v %) 

 
 

 

 

E1    E2     E3 

 

 

 

 

 

E1    E2     E3 E1    E2     E3 E1    E2     E3 

2010 0         0          0 0        0        0 0        0        0 8        8        8 

2020 0        20       15   0        2        4 0        1        2 8        7        6 

2030 0        40       30 0        3        6 0        2        4 8        6       5 

2040 0        50       70 0        4        8 0        3        6 8        5       4 

2050 0        60       90 0        5        8 0        4        8 8        5        4 
 

 

E1   Předpoklad konstantních současných hodnot parametrů (2009) 
 

• míry participace pracovní síly dle věku a pohlaví 

• míra nezaměstnanosti 

• věk odchodu do důchodu předpokládán 62 let pro muže a 60 let pro ženy (dle ČSÚ)

  

Tento scénář je čistě hypotetickou analýzou budoucího vývoje, jelikož neuvažuje žádné 

budoucí přizpůsobení parametrů na pracovním trhu nevyhnutelným demografickým změnám. 

Právě proto se ve svých důsledcích jeví jako nejméně příznivý a zároveň i nejméně blízký 

realitě. 

                                                           
9 Dle ČSSZ (Statistická ročenka, 2009) nejčastější věk odchodu do důchodu (muži 62 a ženy 60 let) 
10 Hodnoty původního modelu přikládám do přílohy práce jako Příloha 4 
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E2        Uvažované parametry se budou vyvíjet dle prognóz a výpočtů 

                                o nejpravděpodobnějším vývoji dle EUROSATu a MPSV  
 

• míry participace pracovní síly dle věku se budou ve vyšším věku zvyšovat postupně 

s nadějí dožití ve zdraví a zvyšující se práceschopností obyvatelstva a zároveň bude 

docházet i k postupné konvergenci těchto měr dle pohlaví 

• míra nezaměstnanosti bude pomalu klesat v souvislosti s pravděpodobným budoucím 

vývojem výkonu ekonomiky až k hodnotám kolem  

• věk odchodu do důchodu se bude postupně navyšovat v souběhu s demografickým 

stárnutím populace až na výsledných 66 let pro muže a 64 let pro ženy 

Tento scénář by měl vyjadřovat reálný odhad budoucího vývoje parametrů, které se 

budou nutně muset přizpůsobit nové situaci na pracovním trhu. 
 

E3  Předpokládané nejpříznivější přizpůsobení parametrů  
 

• míry participace pracovní síly dle věku budou rychle reagovat na demografické 

změny a relativně rychle se zvyšovat a konvergovat 

• míra nezaměstnanosti bude příznivě klesat až k velmi nízkým hodnotám kolem 4 % 

• věk odchodu do důchodu se bude kontinuálně navyšovat až na věk 70 let pro muže a 

68 let pro ženy v roce 2050 
 

 

 

 

 

 

Tento scénář vyjadřuje optimistické předpoklady o budoucím vývoji parametrů trhu 

práce ČR. Při jeho plném naplnění, které je však pravděpodobně hůře politicky prosaditelné 

– zejména v otázce posunu důchodového věku, by Česká republika získala možnou 

komparativní výhodu, ze které by v pozdější době – za předpokladu neexistence podobných 

příznivých změn v zahraničí – mohla dlouhodobě těžit (například skrze nižší nákladnost 

důchodového a sociálního systému). 

 

Při uvedeném rozdělení  základních možností vývoje by možnost E2 měla dle mého 

názoru zastupovat nejpravděpodobnější kombinaci budoucího vývoje parametrů (ač je tento 

značně nejasný). K tvorbě predikcí jednotlivých složek jsem přistupoval různými způsoby 

dle dostupnosti relevantních datových podkladů.   

Postup výpočtů jsem provedl ve dvou základních krocích – analytickém a 

mechanickém. První spočíval v analýze vývoje každého z uvedených parametrů (konkrétněji 

viz níže), na jejímž základě byl poté vytvořen soubor konkrétních hodnot měr až do roku 
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2050 ve všech třech hypotetických variantách. Krok druhý spočíval v úpravě dat z populační 

projekce do pětiletých souborů a následném vynásobení těchto hodnot specifickými mírami 

z kroku prvního. Pro tento účel jsem použil střední variantu populační prognózy, která 

vyjadřuje nejpravděpodobnější budoucí vývoj a výsledky by se tedy měly maximálně blížit 

realitě. Tento algoritmus posloužil k transformaci absolutních počtů lidí v populaci na počty 

pracovní síly.   
 

Hypotézy vývoje měr participace 
Míra participace uvádí podíl pracovní síly na populaci v aktivním ekonomickém věku 

(tradičně je udáváno za věky 15 – 64 či 15+). Tento ukazatel je v praxi značně ovlivněn 

pružností trhu práce, tedy schopností nastolených pravidel zapojit do pracovního procesu co 

nejširší složku obyvatel skrze možnosti zkrácených úvazků, snížení administrativy, flexibilitu 

zaměstnavatelů atp.  

 Při predikci budoucího vývoje měr participace je nutné si uvědomit, že aktuální 

sociální a demografický vývoj způsobuje změny u různých složek populace a navíc 

v opačném směru. Na straně jedné je zde celospolečenský trend zvyšujícího se počtu let 

studia a poptávka po terciárně vzdělané pracovní síle, které povedou ke snižování participace 

u mladší populace. Na straně druhé změny způsobené stárnutím a tedy zvyšování naděje 

dožití ve zdraví, vyšší práceschopnost obyvatelstva či postupné posunování hranice 

důchodového věku, které může výrazně zvýšit specifické míry participace u populace starší. 

Z tohoto důvodu provádím predikci měr participace (stejně jako ostatních parametrů) po 

pětiletých věkových skupinách, vždy po pěti letech a odděleně pro obě pohlaví. 

Převládajícím trendem ve vyspělých zemích světa i celé EU je však celkový nárůst 

zapojení starší pracovní síly na trhu práce, která má pomoci alespoň zčásti zmírňovat 

negativní demografické trendy. S tím souvisí i vývoj měr nezaměstnanosti těchto osob, jak 

ilustruje následující tabulka. 

Tabulka 20: Míra participace starších pracovníků ve  vybraných vyspělých regionech (v %) 

 
Zdroj: EUROSTAT, Labour market statistics (2009) 
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Pro ilustraci postupu udávám příklad výsledného grafu měr participace pro scénář E3 

za muže po analytické části, který zobrazuje odhadovaný vývoj specifických měr participace 

dle věku pro věky 45+ (zde se je možné změny participace nejvhodněji demonstrovat)          

po pětiletých věkových skupinách. Tyto starší ročníky procházejí díky demografickému 

stárnutí kvalitativními změnami, které způsobují patrný posun měr participace směrem 

k vyšším hodnotám, což je proces patrný ve všech zemích EU, jak demonstruje tabulka 20.  
 

Graf 21: Predikce specifických měr participace dle věku, varianta E3, muži                                                  

VÝVOJ MĚR PARTICIPACE DLE VĚKU
VARIANTA E3
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2010 2015 2020 2025 2030 3035 2040 2045 2050
 

Zdroj: Makroekonomický scénář, MPSV ČR, 2005 + vlastní predikce 

 

Paradoxem je, že ač se jednotlivé míry participace dle věku budou pro obě pohlaví 

zvyšovat, bude z dlouhodobého hlediska celková míra participace klesat, což je patrné          

na grafu 22, který zobrazuje celkové výsledky modelování míry participace za všechny          

3 scénáře. Tento jev je způsoben trendy ve stárnutí populace, jež působí naopak v neprospěch 

tohoto zvyšování, a tedy i nárůstem podílu starší složky, která má obecně mnohem nižší míry 

participace. Nárůst podílu starší složky na úkor mladších pracovníků bude tedy v České 

republice v budoucnu tak vysoký, že celkové změny kvantitativní převáží nad změnami 

kvalitativními a výsledná míra participace bude klesat pro všechny tři předpokládané scénáře. 
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Graf 22: Celková míra participace, 2010-2050 
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ZDROJ: ČSÚ Projekce 2009, MPSV(2005), vlastní výpočty a hypotézy 

 

Ve scénáři E1, který předpokládá udržení konstantních hodnot měr participace, je 

tedy možné pozorovat důsledky čistě demografických změn. Pokles participace v tomto 

případě činí celých 22 %. Ani další dva scénáře však nejsou příliš příznivé, neboť jimi 

předikované poklesy participace jsou 16 %, respektive 12 %. 

 

Hypotézy vývoje míry nezaměstnanosti 
 I přes současné (obzvláště v roce 2009) výkyvy v hodnotách nezaměstnanosti, které 

byly způsobeny recesí ve světě, je stále vhodné pracovat s predikcemi nezaměstnanosti 

dělanými v době před těmito změnami, neboť dle mého názoru neovlivní predikce vývoje 

nezaměstnanosti z dlouhonoho hlediska. Z tohoto důvodu využiji prognózu o vývoji 

nezaměstnanosti z roku 2005 (MF ČR a MPSV ČR, 2005), jež poměrně přesně vystihla 

trendy v nezaměstnanosti až do v tehdejší době málo předvídatelných změn, které se již 

projevují na datech za rok 2009.  

Predikce míry nezaměstnanosti je obecně odvislá od mnoha faktorů. V případě České 

republiky je díky silné provázanosti našich ekonomik jedním z hlavních faktorů ekonomický 

vývoj v Německu. Hodnoty nezaměstnanosti v těchto dvou zemích během posledních let 



Bakalářská práce  Martin Dvořák 
                     Demografie-ekonomie 

 
 

     35

oscilovaly kolem podobných hodnot, a proto jsem se rozhodl zachovat trendy z původního 

modelu, který byl právě pro německý případ vypracován. Postupný pokles míry 

nezaměstnanosti až k nízkým hodnotám kolem 5 % v roce 2050 bude dle Boersche-Supana 

pravděpodobně zapříčiněn budoucím zpružněním trhu práce (větší diferenciace úvazků, atd.) 

a dále vlivy samotného demografické stárnutí, tedy postupného ubývání pracovní síly, což 

povede ke snížení přirozené míry nezaměstnanosti,  a vyšší vzdělanosti pracovníků, kteří 

mívají obecně i vyšší zaměstnanost. V modelu byly proto použity následující hodnoty 

nezaměstnanosti: 

 

Tabulka 23: Predikované hodnoty nezaměstnanosti 
 

  Nezaměstnanost (v %) 
rok E1 E2 E3 

2010 8 8 8 
2015 8 7 7 
2020 8 7 6 
2025 8 6 5 
2030 8 6 5 
2035 8 6 5 
2040 8 5 4 
2045 8 5 4 
2050 8 5 4 

 

Hypotézy vývoje věku odchodu do důchodu 
Nárůst normálního penzijního věku11, jehož hodnotu udává ČSSZ (Statistická 

ročenka, 2008) jako nejčastější věk odchodu do důchodu (dnes: muži 62 a ženy 60 let), jsem 

oproti hodnotám původního modelu12 zvýšil ve scénářích E2 a E3 až na posun o 

maximálních 8 let v roce 2050. Výhled populačních prognóz se totiž neustále zhoršuje, což 

společně se zvyšující se vitalitou a tedy potenciální využitelností lidí ve starším věku na trhu 

práce vytváří tlak na zvyšování této hranice.  
 

Tabulka 24: Predikované hodnoty změn normálního věku odchodu do důchodu, obě pohlaví  

  Změny (v letech) 
rok E1 E2 E3 

2010 0 0 0 
2020 0 1 2 
2030 0 2 4 
2040 0 3 6 
2050 0 4 8 

                                                           
11 V současnosti platný dle Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  
12 Hodnoty parametrů původního modelu přidávám do příloh jako Příloha 4 
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Tabulka 25: Predikované hodnoty normálního věku odchodu do důchodu, muži a ženy 
muži Změny (v letech) 
rok E1 E2 E3 

2010 62 62 62 
2020 62 63 64 
2030 62 64 66 
2040 62 65 68 
2050 62 66 70 

Zdroj: data ČSSZ + vlastní výpočty 

 

Výsledky modelu nabídky práce v České republice v letech 2010 - 2050 
 Po ukončení prvního kroku, kterým byla analýza jednotlivých parametrů a formulace 

konkrétních hypotéz, následuje fáze druhá, jež v sobě zahrnuje provedení dalších 

mechanických výpočtů, které projektované parametry dají do souvislosti s budoucím 

demografickým vývojem na našem území, tj. populační projekcí. 

 K tomuto účelu jsem využil měr participace a nezaměstnanosti, kterými jsem násobil 

příslušné složky populace, a dále metodu lineární interpolace (předpoklad pravidelné lineární 

změny parametrů v čase), jejímž prostřednictvím jsem zajistil, že po zakomponování hypotéz 

o vývoji změn důchodového věku do modelu budou výsledné křivky hladké. Výsledná 

podoba modelu je zobrazena na následujícím grafu 26.  

 

Graf 26: Vývoj počtu zaměstnaných osob v České republice, 2010 - 2050 
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Zdroj: ČSÚ Projekce 2009, MPSV(2005), vlastní výpočty a hypotézy 

ženy Změny (v letech) 
rok E1 E2 E3 

2010 60 60 60 
2020 60 61 62 
2030 60 62 64 
2040 60 63 66 
2050 60 64 68 
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Celkový trend ve vývoji počtu zaměstnané populace je zřejmý, neboť všechny 

předpokládané scénáře vykazují pokles v počtu zaměstnaných osob. Je však nutné mít také 

na paměti, že vývoj celé populace bude v tomto období stagnovat či rovněž mírně klesat, 

čímž bude tento propad relativně snižován (viz podkapitola 4.2). 

Opět platí, že scénář E1 vyjadřuje změnu v počtu zaměstnaných, způsobenou pouze 

demografickým vývojem v České republice. Po celou dobu dochází dle tohoto scénáře 

k úbytku počtu zaměstnaných, který činí do roku 2050 více než 1,1 milionu, a tedy pokles o 

21 % vůči roku 2010. 

Ani varianta E2, tedy vývoj nejbližší realitě, nevykazuje nijak pozitivní hodnoty, 

neboť pokles počtu pracujících osob činí do roku 2050 přibližně 12,3 %, což je v absolutních 

číslech úbytek o 660 tisíc osob. 

Scénář E3, jenž vyjadřuje nejpříznivější uvažovaný vývoj parametrů, naopak 

vykazuje mírný nárůst počtu zaměstnaných v období přibližně do roku 2018. Ten je 

způsoben vstupem na trh práce relativně silnějších generací, které jsou důsledkem 

propopulačních opatření ze 70. let, jejichž dopady se na populaci projevují ve vlnách, a proto 

na čas dokáží zvrátit v tomto příznivém scénáři obecně negativní trendy. Naopak znatelný 

negativní zlom kolem roku 2040 vyjadřuje vstup těchto silných ročníků do důchodového 

věku. I při souběhu nejpříznivějších hodnot za jednotlivé parametry však dochází 

z dlouhodobého hlediska k ubývání počtu zaměstnaných. Snížení tohoto počtu do roku 2050 

je pro tento scénář vypočteno na 410 tisíc, což je pokles přibližně o 7,6 % počtu roku 2010.  

 

4.2 Podrobné analýzy budoucí nabídky práce 
Na základě modelace budoucí pracovní síly výše lze vytvořit množství navazujících 

výpočtů a ukazatelů, které napomohou k lepší představě o budoucím vývoji na trhu práce.  
 

 

Vývoj indexu ekonomického zatížení 

Ucelenější představu budoucího vývoje v ČR poskytne analýza indexu ekonomického 

zatížení (graf 28).  

 Současná hodnota indexu ekonomického zatížení se pohybuje na úrovni 41,84. Dle 

scénáře E1 bude docházet k růstu na více než 0,9, což je zvýšení o 115 % původní hodnoty. 

To by znamenalo, že pro uchování ekonomické úrovně z roku 2010, by vznikal enormně 

silný tlak na růst produktivity práce, jež by tento jev kompenzovala, který tvoří růst o 2 % 

ročně. To v praxi znamená, že z každoročního růstu by dopady demografických změn ubraly 
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zmíněná 2 %. Varianta E2 počítá s postupným růstem indexu ekonomického zatížení 

k hodnotě 77,14. Tento nárůst činí 84 % původní hodnoty z roku 2010 a pro zachování 

ekonomické úrovně z roku 2010 by byl potřeba každoroční nárůst produktivity práce o 1,7 

%. Stejnou úvahou se pro scénář E3 zvýší hodnota indexu ekonomického zatížení na 64,6. 

Tento scénář by z každoročního růstu ukrajoval 1,15 %.  

 

Graf 28: Vývoj indexu ekonomického zatížení dle scénářů E1, E2 a E3, 2010-2050 
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Zdroj: ČSÚ Projekce 2009, MPSV(2005), vlastní výpočty a hypotézy 

 

Vývoj věkového složení pracující populace a jeho dopady 
 
 Dosud jsme se při analyzování budoucích změn nabídky práce zapříčiněných 

populačním stárnutím zabývali převážně změnami v absolutních počtech pracovní síly. 

Stejně důležitou součástí těchto změn však budou i změny kvalitativní, tedy změny ve 

věkové struktuře. 

 Graf 30, který je založen na výpočtech střední varianty populačního vývoje a 

výsledcích modelu E2 (tedy charakterizující kombinaci nejpravděpodobnějšího výhledu), 

znázorňuje vývoj věkové struktury pracovní síly. Je zde zřetelný trend postupného posunu 

směrem doprava, což značí stárnutí pracovní síly v čase.  
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Graf 30: Relativní zastoupení struktury pracujících dle věku v %, 2010 - 2050 
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Zdroj: ČSÚ Projekce 2009, vlastní výpočty a hypotézy 

 

Po detailnější numerické analýze tohoto vývoje získáme další důležité poznatky          

o charakteru budoucích pracovníků. Zatímco modální věk pracující populace je v roce 2010 

ve skupině 30-34, v roce 2020 se posouvá již do skupiny 40-44 a jeho postup pokračuje až do 

skupiny 55-59 v roce 2050. Průměrný věk pracovníků vzroste jen mezi léty 2010 a 2040 ze 

41 na více než 45 let. Za další v budoucnu důležitý fakt lze považovat změny v podílu 

pracovníků ve věku 55 a více, jež se zvýší ze současných necelých 18 % na 27 % v roce 

2035, přičemž na této hranici se pravděpodobně ustálí. Míra participace ve vyšším věku bude 

totiž – díky relativnímu zvyšování počtu těchto lidí na pracovní síle – v budoucnu jedním z 

faktorů, které budou ovlivňovat nákladnost sociální a zdravotní sítě. 

 

V souvislosti s nárůstem tohoto podílu souvisí i problém produktivity práce. 

Zkoumání produktivity a efektivity obecně je jednou ze stěžejních disciplín moderní 

ekonomie. Demografické stárnutí mění základní vstupní parametry pracovního trhu a tím 

nutně i celkovou produktivitu práce, neboť různé věkové skupiny populace mají různé 

ekonomické a sociální vlastnosti (viz např. Kotlikoff a Wise, 1987). Predikce vývoje 

produktivity práce je téma značně obtížné, a proto je mou ambicí pro tuto část práce pouze 

kvantifikovat proporcionální změny starší složky populace vůči počtu pracovníků 

s vědomím, že tyto změny budou mít dopady na budoucí produktivitu práce. 



Bakalářská práce  Martin Dvořák 
                     Demografie-ekonomie 

 
 

     40

 Jednou z možností kvantifikace relativní změny budoucích efektivnostních nároků je 

využití formy indexu závislosti staršího věku, kdy tento ukazatel definujeme jako podíl lidí 

v důchodovém věku vůči celkové pracovní síle. Pro náš případ, kdy máme vytvořeny různé 

scénáře možného budoucího vývoje základních parametrů i různé scénáře vývoje starší 

složky dle různých výsledků populační prognózy, lze použít celou škálu možných kombinací 

výpočtu. Rozhodl jsem se vždy využít střední varianty populační projekce v kombinaci 

s rozdílnými variantami vývoje ekonomických parametrů. 

 

Graf 32: Vývoj indexu závislosti staršího věku dle variant ekonomického vývoje, 2010-2050 
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Zdroj: ČSÚ Projekce 2009, vlastní výpočty a hypotézy 
 

Vývoj tohoto ukazatele má silně negativní trend, což je způsobeno vnitřním 

charakterem výpočtu samotného. Jak nepříznivý demografický vývoj v čitateli, tak i vývoj 

pracovní síly ve jmenovateli se totiž svým vývojem vzájemně umocňují. Platí proto tedy, že 

pro variantu E2 se dle modelového vývoj index závislosti osob v důchodovém věku bezmála 

zdvojnásobí a ani při velmi příznivých systémových ekonomických změnách – scénář E3 – 

se nepodaří zabránit zvýšení o více než 10 procentních bodů.  

 Hlavním závěrem tedy zůstává, že budoucí změny v nabídce práce budou na pracovní 

sílu klást silné nároky směrem ke znatelnému zvyšování její efektivity, a tím pádem i 

produktivity. Jejich prostřednictvím budou tyto změny alespoň částečně kompenzovány a 

tato nevyhnutelná potřeba dle mého názoru vyústí ve zvýšený důraz na vzdělávací systém v 

téměř všech vyspělých zemích světa, jehož prostřednictvím bude produktivita a participace 

starších pracovníků zvyšována. Tento předpokládaný vývoj zároveň povede i k většímu 
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zaměření na nejmodernější technologie, které jsou pro současné moderní, avšak stárnoucí 

země, jednou z nejlepších a nejjistějších možností a vizí do budoucna.  
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Kapitola 5  

Model nabídky práce v ČR v  evropském kontextu 
 

 Vytvoření modelu vývoje nabídky pracovní síly pro Českou republiku i analýza její 

budoucí struktury a vlastností poskytuje možnost dalších navazujících analýz, jež dají tyto 

výsledky do mezinárodního kontextu. 

 K tomuto účelu je vhodné využít například analýzu indexu ekonomického zatížení, 

která poskytuje základní představu o dopadech demografických změn na budoucí vývoj 

v jednotlivých zemích. Pro účely této komparace (graf 33) jsem vybral země, jež jsou jednak 

našimi důležitými hospodářskými partnery (případ Německa a Slovenska) a dále typické 

zástupce „starých“ (Španělsko) a „nových“ (Polsko) zemí EU. 

 

Graf 33: Relativní vývoj indexů ekonomického zatížení za vybrané celky, 2010-2060 

Vývoj indexu ekonomického zatížení za vybrané celky
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Zdroj: Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies, EUROSTAT, 2008 

 

Z tohoto grafu je patrný budoucí silný negativní vývoj v České republice, jež si 

relativně pohoršuje dokonce i proti rovněž stárnoucím zemím ve zbytku EU. V roce 2010 

zaujímá ČR v rámci EU 27 z pohledu indexu ekonomického zatížení velmi příznivou třetí 

příčku s hodnotou 41,84 závislých osob vůči 100 osobám v produktivním věku (lépe jsou na 

tom jen Slovensko a Polsko). V roce 2060 se však dle prognózy EUROSTATU situace zcela 

obrací a ČR je s hodnotou téměř 84 osmou nejhorší zemí, přičemž všechny země s horšími 

hodnotami tohoto parametru jsou z tzv.nových členských zemí (nejhorší situace bude 



Bakalářská práce  Martin Dvořák 
                     Demografie-ekonomie 

 
 

     43

panovat právě v již zmíněném Polsku, kde se bude index ekonomického zatížení pohybovat 

v roce 2060 na hodnotě 90,6).  

 Dalším ukazatelem, který přímo souvisí s nárůstem podílu starší složky v populaci, je 

index závislosti ve stáří v zemích Evropy.    

 

Graf 34: Indexy závislosti ve stáří 2008, 2060, země EU 27 + Norsko + Švýcarsko  

 
Zdroj: Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies, EUROSTAT, 2008 
  

 Ve všech zemích je patrný výrazný nárůst tohoto ukazatele do roku 2060, který ve 

většině případů činí více než 100 %. I zde je jasně zřejmé, že vývoj v nových členských 

zemích EU bude mnohem dramatičtější než v zemích tradičních. Nepříznivé populační 

trendy v zemích Evropy nutně povedou ke snahám o zmírnění jejich ekonomických dopadů 

skrze změny důchodového věku (pro případ ČR udává graf 35) či důrazem na vzdělanostní 

ekonomiku (graf 36), což povede k vyšší participaci populace ve starším věku.  

Z tohoto důvodu jsem pro případ České republiky vytvořil jednoduchý model 

simulující udržení konstantního indexu ekonomické závislosti pouze prostřednictvím posunů 

důchodového věku. 
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Graf 35: Model odchodu do důchodu pro zachování konstantního IEZ roku 2009  
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Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty13 
  

Pro účely této analýzy jsem využil dvě možnosti zahrnutí mladé populace do 

produktivního věku. První byla hranice 15 let, která v současnosti díky prodlužování 

průměrné délky studia již příliš neodpovídá realitě, avšak je stále mezinárodně využívána, 

další byla hranice let 19. Ač jsem si vědom, že závěry takto jednoduchého modelu, který 

pracuje pouze s jedním parametrem, mají omezenou vypovídací hodnotu, jeho výsledky mne 

samotného překvapily. Pro zachování konstantní úrovně IEZ z roku 2009 by se v průběhu 

následujících 40 let musel věk odchodu do důchodu postupně „valorizovat“ na 75, respektive 

76, let, což činí průměrný posun o jeden rok každou čtyřletku. 

 

Zaměřme se tedy nyní na možnost zmírnění ekonomických dopadů demografických 

změn skrze zvýšení počtu pracovníků s vyšším vzděláním. Efektivitu této možné varianty 

demonstruje graf 36. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Pokles mezi léty 2032 až 3037 je způsoben odchodem do důchodu silné generace 70. let, jež plní díky ke své 
četnosti v modelu funkci silných vah. 
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Graf 36: Míry zaměstnanosti dle dosaženého stupně vzdělání, 2005, ženy, 55 – 59  

 
Zdroj: Eurostat, The life of women and men in Europe 
 

 Z tohoto grafu je totiž patrný fakt, že s vyšším dosaženým stupněm vzdělání se 

zvyšuje pravděpodobnost vyšší míry participace ve starším věku. Tento fakt se v budoucnu 

může projevit jako rozhodující ekonomický faktor, neboť podíl starší populace bude 

v Evropě rychle narůstat (viz například graf 6) a pracující člověk ve starším věku má na stát a 

jeho sociální systém mnohem nižší  finanční nároky. Přijmeme-li předpoklad, že investice do 

vzdělání populace se státu vyplácí, jako fakt, můžeme se zaměřit na zkoumání toho, jak a 

s jakými výsledky jednotlivé země EU tohoto poznatku využívají. 

 

Graf 37: Struktura populace ve věku 25-64 let podle nejvyššího dosaženého vzdělání, 2005 

 
Zdroj: Ročenka konkurenceschopnosti ČR, 2006 - 2007 
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Pro mezinárodní srovnání je často využíváno relativní zastoupení lidí 

s vysokoškolským vzděláním. K nejúspěšnějším zemím se z tohoto pohledu řadí země 

Skandinávské a Beneluxu, jejichž poměr vysokoškoláků v pracovní síle tvoří více než 30 %. 

Naopak nejhorší je stejně jako ve všech předchozích analýzách situace v zemích východní 

Evropy, kde tento poměr tvoří přibližně 15 %.  

Tyto výsledky odpovídají mírám participace ve vyšším věku, jak jsou uvedeny 

v grafu 36. Finsko, které má nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělané populace, je z pohledu 

participace ve starším věku na třetím místě či Dánsko, které je z pohledu vzdělání na druhém 

místě má i druhé nejvyšší míry participace. Na druhou stranu Rumunsko, které má nejnižší 

zastoupení vysokoškoláků ze všech sledovaných zemí, vykazuje i jedny z nejnižších měr 

participace ve stáří.  

 Ve všech uvedených srovnáních se Česká republika v rámci celé EU 27 řadila 

k zemím méně úspěšným, což je však dáno historickými souvislostmi. Při rozdělení zemí na 

nové a staré členy lze konstatovat, že si ČR stojí ve skupině nových členů EU poměrně dobře 

a ve svých charakteristikách bude k západním členským státům postupně přibližovat. 
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Závěr 
 

 V této práci jsem se zabýval fenoménem demografického stárnutí populace, které 

provází většinu vyspělých zemí dnešního světa, přičemž jsem na tento jev nahlížel zejména v 

kontextu jeho budoucích dopadů na vývoj trhu práce. Charakteristickým rysem stárnutí 

populace je prudkým nárůst podílu staršího obyvatelstva v populaci. Z ekonomického 

hlediska je tento jev typický ve zvyšujícím se podílu ekonomicky neaktivní složky, jež bude 

spotřebovávat stále větší část ekonomické produkce, která však bude zajišťována stále 

menším podílem pracující populace. Faktor podílu pracujících obyvatel a ukazatele s ním 

spojené tak budou v budoucnu nabývat na důležitosti. 

V úvodních kapitolách své práce se proto zaměřuji na souhrnnou kvantifikaci 

populačního stárnutí ve světě a dále na deskripci jejich budoucích dopadů v celosvětovém 

měřítku. Jedním z hlavních závěrů populačních projekcí je fakt, že zatímco průměrný roční 

růst světové populace bude činit přibližně 1,2 %, nárůst populace ve věku 65 a více let bude 

každoročně o 2,6 %. To způsobí nárůst populace staršího věku na téměř trojnásobek oproti 

dnešnímu stavu a zároveň bude klást vyšší nároky na sociální systémy v jednotlivých zemích.  

Co tyto změny budou znamenat pro pracovní trhy? Z analýzy indexu ekonomického 

zatížení plyne, že k pouhému zachování ekonomické úrovně z roku 2010 bude třeba obětovat 

téměř 0,4 % z každoročního světového ekonomického růstu. Dalším důležitým poznatkem 

z těchto kapitol je nutnost dělení světa dle regionů. Při takto použitém dělení zjistíme, že 

zachování ekonomické úrovně z roku 2010 bude v nejrozvinutějších zemích odebírat 

každoročně celé jedno procento ročního růstu, zatímco vývoj v zemích nejméně rozvinutých 

bude naopak růst podněcovat, neboť index ekonomického zatížení zde do roku 2050 

poklesne na úroveň 70 % dnešní hodnoty.  

 Další kapitoly práce se věnují již konkrétnímu případu České republiky. Nejprve je 

nastíněna současná demografická situace a následně i budoucí projekce populačního vývoje. 

Z výsledků této projekce vyplývá, že se Česká republika v průběhu příštích dvou desetiletí 

stane jednou z nejstarších populací světa, což s sebou přináší mnoho negativních vlivů a bude 

mít vliv na její dlouhodobý ekonomický vývoj. K analyzování dopadů výrazného stárnutí 

populace jsem vytvořil model budoucího vývoje nabídky na trhu práce v České republice.  

Na základě modelu od Boersche-Supana (2001) jsem vytvořil vlastní projekci vývoje 

nabídky práce v ČR do roku 2050. Tato modelace byla vytvořena ve třech základních 

variantách, které se lišily ve vývoji třech základních parametrů – míry participace, míry 
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nezaměstnanosti a věk odchodu do důchodu. Jedna varianta sloužila jako čistě modelový 

příklad vývoje za předpokladu, že by se tyto varianty nijak neměnily, a proto de facto 

mapoval dopady budoucích čistě demografických změn na trh práce se současnými 

parametry. Další dvě varianty uvažovaly možné přizpůsobování parametrů v průběhu času, 

přičemž varianta střední by se měla s největší pravděpodobností blížit předpokládanému 

reálnému vývoji na trhu práce. Výsledky modelu vedly ve všech třech variantách k poklesu 

počtu zaměstnaných osob od snížení o 21 % (tj. 1,1 mil osob) dle varianty nejméně příznivé 

až  po pokles o 7,6 %, což činí 410 tisíc pracovníků, ve variantě nejpříznivější. 

Následně jsem se zaměřil na detailní analýzu vlastností budoucí pracovní síly a 

dopadů tohoto modelu pro Českou republiku. Z důvodu mezinárodní srovnatelnosti jsem opět 

využil indexu ekonomického zatížení. Nárůst tohoto indexu tvořil pro scénář s konstantními 

hodnotami parametrů 115 %, tedy více než dvojnásobek, což by k udržení stálé ekonomické 

úrovně vyžadovalo růst produktivity práce o celá 2 % ročně. Další dva scénáře předikovaly 

rovněž nárůst tohoto ukazatele, avšak nutný růst produktivity práce k udržení stálé 

ekonomické úrovně by pro tyto scénáře činil 1,6 %, respektive 1,1 %, ročně.  

Poslední část práce tvoří krátké pojednání o možnostech kompenzace negativních 

dopadů demografického stárnutí na trh práce. Jako jednou z možností se zabývám 

zvyšováním věku odchodu do důchodu a  dále je zvyšováním vzdělanosti a kvalifikovanosti 

pracovní síly. Obě tato opatření vedou totiž ve svých důsledcích ke zvýšení participace lidí 

ve vyšším věku, což bude vzhledem k budoucímu nárůstu této populační složky důležitým 

faktorem.   

  

 Závěrem můžeme říci, že budoucí populační vývoj v Česká republice nebude 

vzhledem k trhu práce příliš příznivý, a proto, chce-li si zachovat svou konkurenceschopnost, 

je nutné již v současnosti přijímat z pohledu trhu práce komplexní soubor opatření, která 

povedou k jeho zkvalitnění a zpružnění, jako je například zvýšení podpory vzdělávání 

populace či zvyšování věku odchodu do důchodu.  
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Přílohy 
 
Příloha 1: Vstupní parametry Projekce2009,  ČSÚ   (Kapitola 4.2) 

Příloha 1 a): Úhrnná plodnost podle Projekce 2009 

 
Zdroj: ČSÚ, Projekce 2009 
 

Příloha 1 b): Naděje dožití při narození podle Projekce 2009 

 
Zdroj: ČSÚ, Projekce 2009 
 

Příloha 1 c):Saldo zahraniční migrace podle Projekce 2009 

 
Zdroj: ČSÚ, Projekce 2009 
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Příloha 2: Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku, střední varianta (Projekce 2009) 

 
Zdroj: ČSÚ, Projekce 2009 

 

Příloha 3: Seznam použitých zkratech v Kapitole 5 

 
BE   Belgie  
BG   Bulharsko 
CZ   Česká republika  
DK   Dánsko 
DE  Německo  
EE Estonsko  
IE Irsko 
EL  Řecko 
ES  Španělsko 
FX  Francie 

IT  Itálie 
CY  Kypr  
LV Litva 
LT  Lotyšsko 
LU  Lucembursko 
HU  Maďarsko 
MT  Malta 
NL Nizozemí  
AT Rakousko  
PL Polsko 

PT Portugalsko 
RO  Rumunsko 
SI  Slovinsko 
SK  Slovensko  
FI Finsko  
SE Švédsko 
UK Velká Británie  
NO Norsko  
CH Švýcarsko 
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Příloha 4: Projektované parametry scénářů dle modelu Boersch-Supan (2002) 

Konvergence měr participace mezi 

 
 

 

 

pohlavími 

(v %) 

východem a 

západem 

(v %) 

 

 

 

imigranty a 

Němci (v %) 

 

Nárůst 

penzijního 

věku 

(v letech) 

Míra 

nezaměstnanos

ti 

(v %) 

 E1    E2     E3 E1    E2     E3 E1    E2     E3 E1    E2     E3 E1    E2     E3 

2000 0       0        0   0       0        0 0        0        0 0        0        0 10      10      10 

2010 0      20     30   0      20     30 0        5        5 0        1        1 9        9       9 

2030  0      40     70   0      85   100  0      10      15 0        2        3 7        7       7 

2050  0      60     90   0    100   100   0      15       25 0        3        5 7        5        4 

Zdroj: Labor market effects of population aging, Boersch-Supan, 2002 

 

Příloha 5: Dělení zemí dle ekonomické vyspělosti dle OSN (2009) 

Rozvinuté země  

• severní Amerika 
• západní a střední Evropa 
• Austrálie, Nový Zéland 

Rozvíjející se země  

• Asijští tygři 
• východní Evropa 
• Taiwan, Čína 
• Jižní Amerika 
• JAR 

Rozvojové země  

• střední Amerika 
• Africké státy kromě JAR 
• Haiti, Salvádor, Jemen, Afghánistán, Bangladéš 
• střední Asie 
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Garant studijního programu Vám dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a 
Studijního a zkušebního řádu UK v Praze určuje následující bakalářskou práci 
 
Předpokládaný název BP: 

Demografické stárnutí a jeho dopady na trh práce v ČR 
 
Charakteristika tématu, současný stav poznání, případné zvláštní metody zpracování tématu: 

 
S fenoménem demografického stárnutí se v současné době potýká většina vyspělých 

zemí světa. Dle populační prognózy OSN se Česká populace stane během následujících 10 až 
20 let jednou z nejstarších populací na světě, a proto je zde tento problém velice aktuální a 
bude mít dlouhodobý vliv na ekonomický vývoj naší země.  

 Stárnutí populace je z demografického pohledu charakterizováno prudkým růstem 
podílu staršího obyvatelstva v populaci a z ekonomického hlediska pak nárůstem podílu 
ekonomicky neaktivní složky. Tato skupina bude zároveň spotřebovávat stále větší podíl 
hospodářské produkce, která však bude zajišťována stále menším podílem lidí aktivních.  

Vzhledem k faktu, že na téma souvislosti populačního stárnutí a změny penzijních 
systémů či například zdravotnictví toho bylo dosud napsáno již mnoho (například Bezděkova 
komise a její analýza penzijních systémů či Modely finanční udržitelnosti zdravotnictví v ČR 
z roku 2009), budeme se v hlavní části práce raději věnovat méně zmapované oblasti - trhu 
práce. 

V úvodu bakalářské práce nejprve nastíníme demografickou situaci v ČR a výhled 
vývoje české populace na základě populační prognózy vytvořené na Českém statickém úřadě. 
Seznámíme čtenáře s obecnou problematikou stárnutí obyvatelstva, její komplikovaností a 
zákonitostmi. 
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Provedeme analýzu nabídky na trhu práce v České republice a jeho vývoj se 
zaměřením na starší osoby na trhu práce a vytvoříme model dopadu ubývání pracovní síly a 
jeho možných dopadů na ekonomický vývoj země. Naše závěry se pokusíme dát do kontextu 
s vývojem ve vybraných zemích. 
             V závěru práce se na základě předchozí analýzy pokusíme vyzdvihnout nejdůležitější 
ekonomické dopady demografického vývoje v ČR na trh práce a doporučit možnosti jejich 
řešení. 
 
 
Struktura BP: 
Osnova: 
    Úvod 
1. Definice nejdůležitějších pojmů a ukazatelů  
2. Demografické trendy v zahraničí 
3. Demografické trendy v České republice 
4. Modelace vývoje trhu práce v ČR do roku 2050 
5. Model nabídky práce v ČR v  evropském kontextu 
    Závěr 
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