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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá modelem flexijistoty, který v současnosti představuje 

klíčovou strategii evropské politiky zaměstnanosti. „Dánský zázrak“, jak je někdy 

flexijistota nazývána, v sobě kombinuje na první pohled dvě protichůdné tendence – 

vysokou flexibilitu pracovního trhu a dostatečnou jistotu zaměstnanců. Aplikace 

modelu na evropské pracovní trhy se však z několika důvodů jeví jako 

problematická. V textu je diskutováno několik potencionálních bariér v účinné 

implementaci flexijistoty. Jako nejzávažnější se jeví nedostatečná a nejednoznačná 

definice modelu. Ta způsobuje, že různí aktéři chápou podstatu modelu rozdílně a 

přijímají ho s rozdílnými očekáváními. Flexijistota také pomíjí heterogenitu každého 

trhu práce. Tvrzení, že flexijistota znamená situaci win-win pro všechny občany, se 

jeví jako nedůvěryhodné a nereálné. V práci dále argumentuji, že model podléhá 

svázanosti s místem jeho vzniku díky důležitosti neformálních institucí jako jsou 

rozvinutý sociální dialog nebo uvědomělost občanů. V neposlední řadě je nutné brát 

v potaz také enormní finanční náročnost modelu vzhledem k důrazu na štědrý 

sociální systém. 

 

 

Abstract 

This diploma thesis considers a model of flexicurity, which currently represents a 

key strategy of European employment policy. "The Danish miracle", as it is 

sometimes called, combines two at first sight contradictory trends - the high 

flexibility of the labor market and adequate security for workers. However, 

application of the model to the European labor markets seems to be problematic for 



  

several reasons. Several potential barriers to the effective implementation of 

flexicurity are being discussed in the paper. The most serious seems to be the 

insufficient and ambiguous definition of the model. This means that different actors 

understand the nature of the model differently and accept it with different 

expectations. Flexicurity also ignores the heterogeneity of each labor market. The 

argument that flexicurity represents a win-win situation for all citizens seems 

untrustworthy and unrealistic. The paper further argues that the model is connected 

with the place of origin because of the importance of informal institutions such as 

advanced social dialogue and public-spiritedness. Finally, it is necessary to take into 

consideration the enormous financial demands of the model due to the emphasis on a 

generous social system. 
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Kontext tématu  

 

V souvislosti se zrychlenou dynamikou společenského vývoje dochází v celé  

společnosti k zásadním změnám, na které je potřeba reagovat. Je nutné vyrovnat se 

s úkoly, které s sebou v posledních desetiletích přináší globalizace, technologický 

pokrok a také demografický vývoj. Jmenované faktory vytvářejí tlak na sociální a 

hospodářské systémy jednotlivých zemí a nutí je, aby se přizpůsobily. Na výzvy, 

jimž  je evropská společnost a hospodářství vystaveno, reaguje např. koncept 

flexicurity. Tento pojem se na veřejné politické diskusi začal objevovat od roku 

1990, nicméně oficiálně byl na politické půdě představen až v roce 2006 při zasedání 

Rady Evropy. Flexicurita představuje politickou strategii, jejímž cílem je posílení 

dvou na první pohled protichůdných opatření týkající se politiky zaměstnanosti, a 
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modelu flexicurity v jednotlivých zemích a posoudit jeho vývoj. Následně bych rád 

vytvořil na základě podobnosti ucelenou typologii mapující odlišné přístupy 

k tomuto konceptu. Práce by měla také poukázat na problematická místa této 

strategie.   
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Úvod 

Předkládaná diplomová práce se zabývá konceptem flexijistoty, který se stal 

v posledních letech velmi atraktivním pojmem v rámci politiky trhu práce. Tento 

model trhu práce má své kořeny v Dánsku, kde je spojován s mimořádnými úspěchy 

tamní ekonomiky. V důsledku toho byla flexijistota mj. zařazena na základě 

Lisabonské smlouvy do evropské politiky zaměstnanosti. V současnosti je tato 

strategie Evropskou unií preferována jako ideální model pracovního trhu.  

Aktuálnost zvoleného tématu potvrzuje také množství vědeckých prací, které 

bylo v poslední době o flexijistotě publikováno. Většina textů se věnuje statistickým 

analýzám klíčových ukazatelů  a následnému posouzení, zda-li lze model na 

jednotlivé pracovní trhy aplikovat, případně za jakých podmínek apod. V rámci 

české literatury mohu jmenovat např. studii Markéty Nekolové [Nekolová 2008] 

nebo diplomovou práci Petra Mezihoráka [Mezihorák 2011]. Analýzou českého 

pracovního práva vzhledem k modelu flexijistoty se pak zabývá studie Petra Hůrky 

[Hůrka 2009] nebo diplomová práce Lucie Urbanové [Urbanová 2011]. Další práce se 

věnují flexijistotě s větším nadhledem skrze fenomény, na které tento model 

reaguje – např. [Melichárková 2009].  

Zmíněnými tématy se tato diplomová práce zaobírá jen okrajově. Její hlavní 

přínos by měl spočívat v odhalení některých bariér, kterou mohou úspěšnému 

aplikování modelu bránit a které nemusí být na první pohled zřejmé. Tato práce 

nebude primárně analyzovat flexijistotu pomocí statistických metod nebo 

ekonomických modelů. Diskuzi o flexijistotě bych totiž rád obohatil o sociologický 

pohled se záměrem poukázat na jisté skutečnosti, které při debatách o účinnosti 

flexijistoty nejsou dle mého názoru dostatečně reflektovány. Cílem práce je tedy 

identifikovat a zhodnotit potencionální bariéry při implementaci modelu flexijistoty 

na evropské pracovní trhy.  

Pro potřeby této práce je samozřejmě nutné, aby byly nejprve vysvětleny a 

definovány klíčové pojmy - tedy flexibilita a jistota, na jejichž vyvažování je 

flexijistota postavena. Poté bude možné rozebrat  celý model z teoretického 

hlediska. Jeho princip bude vysvětlen na příkladu dánského pracovního trhu. 

Ostatně mezi dánským trhem práce a modelem flexijistoty bývá velice často kladeno 
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rovnítko. Následující část práce se bude zaobírat převoditelností modelu, jeho 

aplikací v ostatních zemích a typologiemi flexijistotních systémů. Další kapitola 

představuje esenci celé práci. V této kapitole totiž prozkoumám potencionální 

problémy, které jsou spojeny s aplikací flexijistoty.  
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1. Metodologie 

Diplomová práce byla v prvotní tezi koncipována jako teoreticko-analytický 

projekt, který si kladl za cíl analýzu možného zavádění konceptu flexicurity1 do 

pracovních politik evropských zemí. Prvotní plán, který počítal s analýzou 

dostupných statistik (Danish Ministry of Finance, Eurostat, OECD Statistics apod.), 

byl do jisté míry upozaděn. Během studia příslušné literatury a především 

odborných prací jsem dospěl k názoru, že se pod tímto heslem skrývá něco víc, než 

jen soubor nástrojů, které by měly řešit problémy na trhu práce, a které lze 

jednoduše prozkoumat pouhou statistikou. Situace kolem konceptu flexijistoty 

vůbec není natolik jednoznačná, jak je to oficiálními informačními kanály 

prezentováno. K prozkoumání a interpretování těchto zajímavých skutečností 

nepostačí pouze analýza statistických dat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl 

diplomovou práci doplnit o kvalitativní analýzu polostrukturovaných rozhovorů. 

Na základě studia zvolené literatury jsem definoval několik problematických 

částí, na které se v kvalitativní části zaměřím především. Předpokládal jsem také, že 

další problematická místa přirozeně vyplynou během realizace kvalitativní části. 

V rámci polostrukturovaných rozhovorů jsem usiloval o co nejpestřejší zastoupení 

všech aktérů, kteří s flexijistotu mají co dočinění. Oslovil jsem tedy zástupce 

odborových svazů, svazu průmyslu a obchodu, pracovníky Úřadů práce a HR 

manažery soukromých podniků2.  

                                                 
1 V projektu diplomové práce jsem ještě pracoval s termínem flexicurita. Nicméně místo něj budu v 
celé práci dále používat český ekvivalent “flexijistota”. Tento výraz preferuje také např. MPSV ČR. V 
literatuře se lze dále setkat mj. s pojmem “flexikurita”.  
2 O metodologii více v analytické části – kapitola 6. 
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2. Proč flexijistota? 

V souvislosti se zrychlenou dynamikou společenského vývoje dochází v celé  

společnosti k zásadním změnám, na které je potřeba reagovat. Evropská komise 

definovala čtyři hlavní aspekty, které tyto změny podněcují. Jedná se především o:  

i) stále se prohlubující proces mezinárodní hospodářské integrace;  

ii) rychlý rozvoj nových technologií, zejména v oblasti informačních a 

komunikačních kanálů;  

iii) demografické stárnutí evropských společností, které v kombinaci s 

relativně nízkou průměrnou mírou zaměstnanosti a vysokou mírou 

dlouhodobé nezaměstnanosti může ohrozit tradiční model sociálních 

systémů; 

iv) trend zvyšující se segmentace trhů práce v mnoha zemích, kde vedle 

sebe současně existují skupiny tzv. "insiderů" a "outsiderů" [Wilthagen 

2008: 3]. 

Pro komplexnější představu celého procesu přidávám pohled amerického 

ekonoma Roberta Reicha, který se přeměně světové ekonomiky věnoval v několika 

publikacích. Zatímco pro dvacáté století byla typická masová standardizovaná 

velkovýroba, která vytvářela dostatek pracovních míst pro stále rostoucí střední 

třídu, soudobé sociální a hospodářské systémy jednotlivých zemí čelí 

permanentnímu tlaku. Ekonomika byla díky masivní poptávce po konzumu 

budována na základě systému, který Reich nazývá tzv. tichá dohoda všech 

účastníků3 – manažerů firem, investorů, odborů, vlády a veřejnosti [Reich 2003: 10-

11]. Počínaje sedmdesátými lety však dochází k útlumu průmyslové výroby. Zároveň 

však expanduje terciární sektor produkující služby. V této době také v masovém 

měřítku vstupují na trh práce ženy. Trh práce do značné míry ovlivnil rozmach 

počítačových technologií a globální ekonomická integrace. A protože je v takových 

podmínkách stále obtížnější držet se nastoleného kurzu, zrodila se tzv. „nová 

ekonomika“.  

                                                 
3 Reich sice píše především o Americe, nicméně uvádí, že národní dohody existovaly i v ostatních 
zemích, které se účastnily poválečné konjunktury, tedy také v Evropě a Japonsku. A i zde byly dohody 
založeny na stejné logice – standardizované velkovýrobě.   
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Tento nový druh ekonomiky je založen na rychlých inovacích a na vlnách 

poptávky. Upouští se od masové výroby a stále důležitější roli hraje produkce šitá na 

míru, která je spíše nehmotné povahy. Stále méně se obchoduje s věci hmotnými a 

centrum produkce tak nemusí existovat v blízkosti svých klientů. Nově vznikající 

ekonomika nabízí bezpočet možností pro výhodné obchody, jejichž motorem jsou 

technologie. Spotřebitel má vždy několik možností, kam se přesunout, a pokud chce 

dodavatel udržet krok s konkurencí, je nucen neustále něco vylepšovat – snižovat 

ceny, přidávat hodnotu, vytvářet nové výrobky. Život se tak stává méně 

předvídatelný. Podle Reicha se však nejedná o jakousi zlovůli korporací. To vše je 

pouze výsledkem aplikace přímočaré logiky [Reich 2003: 18].  

Na výzvy, které vyplývají z výše popsaného vývoje světového hospodářství, 

reaguje v rámci evropského pracovního trhu např. koncept flexijistoty. Na evropské 

politické půdě byl tento termín poprvé oficiálně4 projednáván v roce 2006 při 

zasedání Rady Evropy. Zde byl vznesen podnět na modernizaci trhu práce a Rada 

Evropy požádala o vypracování „společných zásad flexijistoty“, které budou 

uplatňovány v rámci Lisabonské strategie. V návaznosti na tuto výzvu byla 

Evropskou komisí vytvořena skupinu odborníků, jejíž závěry prezentoval o rok 

později Ton Wilthagen. V současné době se o flexijistotě hovoří jako o stěžejním 

konceptu, který může být Evropě nápomocný v řešení problémů na trhu práce. Na 

druhou stranu se již také začínají čím dál hlasitěji ozývat hlasy, které účinnost 

konceptu zpochybňují.  

 

                                                 
4 Diskutován byl samozřejmě již dříve. Důležité myšlenky v souvislosti s tímto konceptem se objevily 

již v Zelené knize o nové organizaci práce z roku 1996. 
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3. Teoretické zázemí – vymezení pojmů 

4.1 Flexibilita na trhu práce  

Není sporu o tom, že trh práce směřuje k čím dál větší flexibilitě. Tržní 

prostředí podléhá stále rychlejším změnám a firmy jsou tak nuceny provádět stále 

rychlejší změny ve své organizaci a struktuře. Podle často citovaného Guye 

Standinga se začal tento trend výrazněji prosazovat přibližně před čtyřiceti lety 

[Standing 1999: 101]. Co se ale např. českého pracovního trhu týče, jedná se o téma 

relativně nové. O flexibilizaci pracovního trhu se v české prostředí začalo diskutovat 

až v kontextu postkomunistické transformace na počátku devadesátých let. Změny, 

které se na českém pracovním trhu udály po sametové revoluci, přinesly nové 

sociálně-ekonomické souvislosti. Práce se stala opět předmětem reálné tržní směny. 

Také za socialismu podléhala práce procesu komodifikace5, nicméně po revoluci se 

v rámci pracovního trhu objevily nové fenomény, které do té doby prakticky 

neexistovaly, a sice nezaměstnanost, nejistota práce nebo flexibilita.   

Je těžké uvést všeobecnou definici flexibility, protože na ní lze nahlížet 

z mnoha úhlů pohledu. Pravděpodobně nejvíce univerzální definici předkládá již 

zmíněný Guy Standing, který flexibilitu vymezuje jako „rozsah a rychlost adaptace 

na změny trhu“ [Standing 1999: 52]. Pokusy o konkrétnější definice budou vždy 

narážet na to, z jaké perspektivy chceme flexibilitu hodnotit. Zda-li nám půjde spíše 

o pohled zaměstnavatele nebo zaměstnance, popř. státu jako třetí strany, která 

garantuje pracovně-právní mantinely. Pro zaměstnavatele je samozřejmě žádoucí 

mít k dispozici dostatečně flexibilní pracovní sílu, díky které bude moci operativně 

reagovat na konkrétní tržní situace. Takový přístup k flexibilitě je založen spíše na 

makroekonomickém hledisku a reflektuje především perspektivu zaměstnavatele. 

Dostatečná flexibilita z pohledu zaměstnavatele představuje možnost rychle 

najímat, přesouvat nebo propouštět pracovníky tak, aby nevznikaly organizaci žádné 

zbytečné personální náklady, popř. jen minimální [Kislingerová 2011: 285]. Nicméně 

jak podotýká Petr Hůrka, k realizaci flexibility dochází vždy při absenci jistoty [Hůrka 

                                                 
5 Komodifikací práce se zde rozumí proces, který z práce vytváří službu, jež lze nabízet a poptávat a 
jejíž hodnota je určena směnitelností na trhu. 
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2009: 35]. V tomto případě nás zajímají spíše dopady flexibility na životy jednotlivců. 

Pro pracovníky je tedy logicky výhodné, pokud jsou schopni a připraveni měnit své 

zaměstnání a leckdy i profesi.  

Mezi odborníky na danou problematiku velmi dlouhou dobu jednoznačně 

převažoval názor, že flexibilizace práce představuje účinné řešení problému 

nezaměstnanosti. V roce 1986 byla flexibilita dokonce označena za nutný 

předpoklad ekonomického rozvoje [OECD 1986 cit. podle Dudová 2008: 17]. Co se 

týče českého prostředí, i naše pracovní právo směřuje k větší podpoře flexibilních 

forem zaměstnávání. Jedná se však o velmi pozvolné kroky. Zákoník práce, který 

nabyl účinnosti od 1. 1. 2007, sice stanovil nezbytný základ pro rozvoj flexibilních 

forem zaměstnání, reálně však liberalizoval oblast pracovněprávních vztahů jen 

částečně. Tuto skutečnost můžeme dokumentovat tím, že do českého pracovního 

práva byl sice v rámci nového zákoníku práce implementován základní princip „co 

není zakázáno, je dovoleno“6, nicméně díky rozsáhlému výčtu kogentních 

ustanovení není změna až tak výrazná. Ustanovení nového zákoníku práce jsou sice 

obecně dispozitivní a zaměstnavatelé i zaměstnanci si mohou sjednávat další práva 

a nároky, pokud ale není stanoveno jinak. Tento princip tedy posiluje smluvní 

volnost, reálně se však zákoník práce díky desítkám paragrafů přiblížil představám 

liberálů jen o kousek. Zákoník je jen o něco málo liberálnější než jeho předchůdce. 

Podle zástupců zaměstnavatelů je liberalizace nedostatečná, naopak odborové 

organizace další liberalizaci odmítají. 

Mezi flexibilní formy zaměstnání spadají veškeré pracovněprávní vztahy, 

které se svojí podstatou odlišují od takového pracovněprávního vztahu, jenž je 

v určitém období považován za standardní a běžný. V České republice lze standardní 

pracovněprávní vztah definovat následovně:   

                                                 
6 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dne 1.1.2007. 
Tento nový zákoník práce vychází z principu, "co není zakázáno, je dovoleno", tedy z principu, který 
je typický pro celou oblast práva soukromého, pro kterou je charakteristická smluvní volnost a 
liberalizace. Do 31.12.2006 byl v účinnosti zákoník práce č.65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
který naopak vycházel z principu "co není zákonem dovoleno, to je zakázáno". 
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„…pracovní poměr založený pracovní smlouvou na dobu neurčitou, s plným 

úvazkem7, pracovní dobou rovnoměrně rozvrženou do pětidenního pracovního týdne 

a místem výkonu práce v provozovně zaměstnavatele. Jde o druh pracovního 

poměru s dlouhou tradicí, nejpřísnější ochranou jeho trvání, plně pokrytý sociálním a 

zdravotním pojištěním… [Urbanová 2011: 16].  

Takový pracovní vztah je v ČR a ve většině evropských zemích ze všech forem 

zaměstnání nejpočetněji zastoupený a ze strany zaměstnanců také nejvíce žádaný a 

nejochotněji akceptovaný. 

Další pracovněprávní uspořádání, která se od výše definovaného pracovní 

vztahu nějakým způsobem odlišují, můžeme tedy označit za nestandardní či 

atypická. Může se jednat především o  odlišnosti v:  

i. organizaci a délce pracovní doby (konto pracovní doby8, zkrácené 

úvazky, práce na směny apod.) 

ii. místě výkonu práce (homeworking, teleworking) 

iii. omezenosti trvání zaměstnání (pracovní poměry na dobu určitou, 

krátkodobá a sezónní zaměstnání)  

iv. povaze právního úkonu, který zakládá pracovněprávní vztah (dohody 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnávání, 

jiné vztahy obdobné zaměstnání, založené ovšem smlouvami, které 

nespadají do oblasti pracovního práva) [Urbanová 2011: 17].  

 

Jan Keller ve své knize Tři sociální světy označuje takové formy zaměstnávání 

za „prekérní“. Chce tím poukázat na jejich křehkost, nejistotu a neplnohodnotnost. 

Nicméně je nutné poznamenat, že všechny pokusy o definování standardních a 

nestandardních forem zaměstnání jsou vázány na dané místo a čas. Obsah takových 

definic je vždy proměnlivý, což znamená, že formy práce, které jsou dnes 

označovány za nestandardní, se mohou postupem času stát standardem, vůči 

kterému budou poměřovány jiné pracovněprávní vztahy. Kupříkladu již zmiňovaný 

                                                 
7 Zákoník práce pojem „plný úvazek“ nepoužívá. Jedná se však o pojem dostatečně vžitý a 

srozumitelný, který budu v této práci označovat stanovení maximální týdenní pracovní doby ve 
smyslu §79 odst. 1, 2, zák. 262/2006 Sb., zákoníku práce [Urbanová tamtéž]. 
8 flexibilní pracovní režim, kdy je práce zaměstnancům nařizována průběžně, a to podle aktuální 
potřeby zaměstnavatele  
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Jan Keller a jím často citovaný Loic Wacquant považují za klasické zaměstnání pouze 

takové formy, které odpovídají schématu 40-50-60 – tedy jistota práce na 40 hodin 

týdně, 50 týdnů v roce a do 60 let [Keller 2010: 23]. Je zjevné, že takové vidění 

pracovněprávní problematiky je již dávno překonané a podobné situace se na 

pracovním trhu vyskytují jen velice zřídka.  

4.1.1 Typologie flexibility 

V odborné literatuře lze nalézt relativně velké množství různých typologií 

flexibility práce. Pro přiblížení dané problematiky jsem zvolil následující rozdělení:  

- vnější numerická flexibilita,  

- vnitřní numerická flexibilita,  

- funkční flexibilita,  

- mzdová flexibilita [Wilthagen, Tros; 2004: 171].  

Vnější numerická flexibilita vyjadřuje míru přizpůsobivosti podmínek 

zaměstnávání, tedy nakolik podléhá proces přijímání a propouštění pracovní síly 

nejrůznějším bariérám. V souvislosti s konceptem flexijistoty by měl být tento 

proces liberalizován, což by pro firmy znamenalo jednodušší a finančně méně 

náročné optimalizování počtu pracovních míst dle aktuální ekonomické situace9.  

Vnitřní numerická flexibilita je spojena s organizací práce a pracovní doby 

zaměstnanců. Můžeme říci, že odráží  míru přizpůsobení se změnám, aniž by se 

změnil počet zaměstnanců uvnitř firmy. Zahrnuje tedy např. přesčasové hodiny 

nebo naopak zkrácenou pracovní dobu a další podoby flexibilního zaměstnávání.  

Funkční flexibilita se týká schopnosti zaměstnanců zastávat různé pozice ve 

společnosti a zvládat rozmanité pracovní úkony ruku v ruce se změnami na trhu 

nebo v souvislosti s technologickým pokrokem. Společnost může zvyšovat funkční 

flexibilitu skrze nejrůznější vzdělávací programy nebo mobilitou zaměstnanců (job 

rotation nebo multi-tasking10).  

Mzdová flexibilita je založena na existenci takové způsobu odměňování, 

který dokáže zohlednit konkrétní výkon či výsledek jednotlivého zaměstnance. 

Tento typ flexibility souvisí s diferenciací mezd uvnitř daného trhu práce. Téměř 

                                                 
9 Tzv. princip „easy hire, easy fire“. 
10 Tj. rotace práce a výkon více pozic nebo prací jedním zaměstnancem. 
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vždy je však mzdová flexibilita regulována působením sociální politiky a kolektivním 

vyjednáváním 

4.2 Jistota a ochrana na trhu práce 

Stejně jako v případě flexibility na trhu práce nelze ani u ochrany jmenovat 

jednu univerzální definici. Nicméně můžeme opět citovat Standinga, který 

v souvislosti se jistotou hovoří o: „zajištění odpovídajících pracovních příležitostí, 

zaručených státem garantovanou plnou zaměstnaností“ [Standing,1999:52]. Jistota 

je na trhu práce realizována především prostřednictvím legislativních a 

institucionálních opatření. Tato opatření „…mají po formální stránce podobu 

kogentních ustanovení, taxativních výčtů, příkazů, zákazů a omezení některých 

minimálních (např. výše mzdy) a maximálních (např. délka pracovní doby) hodnot. 

Často je také zajišťována kolektivními smlouvami, pokud tyto neodporují zákonu“ 

[Urbanová 2011: 11]. 

Ochranné mechanismy na trhu práce představují zdánlivě neodmyslitelnou 

součást politiky zaměstnanosti a pracovního práva. Tento postoj vychází především 

z tradičního chápání pracovní síly jakožto slabší strany v pracovněprávním vztahu a 

také ze samotné důležitosti zaměstnání, které dost často představuje jediný zdroj 

příjmu pracujících. Pokud uvažujeme nad ochranou trhu práce v této perspektivě, je 

jistota pracovní síly dozajista vnímána jako maximálně žádoucí. Regulace pracovního 

trhu má opodstatnění také díky skutečnosti, že práce nepředstavuje standardní, 

volně směnitelnou komoditu, se kterou se může na trhu neomezeně obchodovat. 

Práce je totiž vždy vázána na člověka, který potřebuje určité jistoty a nemůže být 

vystaven zcela volnému působení tržních mechanismů.  

Nemusí samozřejmě vždy platit, že důkladná ochrana pracovní síly je vždy ku 

prospěchu. Nadměrná ochrana pracovníků a tedy rigidní trh práce totiž může 

způsobit, že zaměstnavatel nové pracovní místo jednoduše nevytvoří. Nesmíme 

navíc zapomínat, že požadavek na uvolnění ochrany pracovní síly může vzejít také 

od strany, kterou má tento koncept chránit – tedy od samotných zaměstnanců. 

Pracovní dráha již ne vždy směřuje po klasické přímé linii, ale stále více se 

přizpůsobuje životnímu cyklu. Čím vyšší je životní úroveň obyvatelstva, tím roste 

důležitost volného času a tradiční organizace práce již nemusí těmto novým 
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potřebám odpovídat. Pro stále více lidí je důležitější možnost sladit rodinný život 

s tím profesním, a tak přistupují na netradiční formy zaměstnávání zcela 

dobrovolně, ať se to týká studentů, absolventů, těhotných žen, matek s malými 

dětmi nebo seniorů.  

Je tedy otázkou, do jaké míry je tradiční náhled na vztah zaměstnavatele a 

zaměstnance ospravedlnitelný i v dnešní době, a zda-li by nemělo dojít k jakémusi 

vyvažování mezi zájmy obou stran. V posledních desetiletích se spíše prosazuje 

názor, že pracovní právo se až příliš soustředí na ochranu zaměstnanců, a je proto 

nutné jej liberalizovat a tím posílit postavení zaměstnavatelů, protože jinak bude 

legislativa brzdit hospodářský rozvoj. Petr Hůrka k tomu dodává: „Jde o vytváření 

právního prostoru pro individuální působení smluvních stran, za použití zásady „co 

není zakázáno, je dovoleno“, při současné existenci kogentních norem garantujících 

zaměstnanci nezbytný standard práv souvisejících se zaměstnáním“ [Hůrka 2009: 9].  

V České republice nebyla dlouhou dobu jistota práce vnímána jako výrazný 

benefit. Za socialismu existoval v České republice díky umělé zaměstnanosti a 

převisu poptávky po pracovní síle pouze tzv. „jednosměrný trh11“, který nemohl 

fungovat podle selektivních tržních mechanismů. Až s přechodem na tržní 

ekonomiku se jistotě zaměstnání začala přisuzovat stejná důležitost jako v zahraničí. 

S ohledem na flexibilizaci práce může totiž na zaměstnance čekat řada nebezpečí. 

Jak uvádí např. Ulrich Beck: „…klasické instituce industriální společnosti jako sociální 

a důchodový systém, komunální politika, organizace odborů, daňový systém, 

mezipodnikové vyjednávání – to vše se v dnešní době rozpouští v žáru globalizace“ 

[Beck 2007: 9]. Lidé dnes víc jak kdy jindy vnímají nejistotu na pracovním trhu velice 

pozorně.  

4.2.1 Typologie ochrany 

Také ochranu lze stejně jako flexibilitu v předchozí kapitole rozdělit dle 

Wilthagena a Trose pro větší přehlednost na několik základních typů:  

- ochrana pracovních míst,  

- ochrana zaměstnanosti,  
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- ochrana příjmu,  

- kombinovaná jistota [Wilthagen,Tros, 2004: 7]. 

Ochrana pracovních míst představuje soubor politických opatření, která 

ztěžují procesy přijímání a propouštění pracovníků (náhrady, délka odstupného 

apod.). Jedná se opatření, která se vztahují ke konkrétnímu pracovnímu místu. Jsou 

dána pracovní legislativou a většinou prochází procesem kolektivního vyjednávání. 

Těsně souvisí s vnější numerickou flexibilitou.  

Ochrana zaměstnanosti se snaží zvyšovat pravděpodobnost nalezení nového 

pracovního místa, nikoliv chránit konkrétní pracovní pozice. Tento princip sestává 

ze dvou hlavních složek, a sice z aktivní politiky zaměstnanosti a systému 

celoživotního vzdělávání. Jak vidno, tento typ ochrany se snaží aktivovat 

nezaměstnané, zvýšit jejich pracovní potenciál, potažmo lidský kapitál, a vrátit je 

zpátky do pracovního procesu, což zvyšuje funkční flexibilitu daného pracovního 

trhu. Z tohoto důvodu patří ochrana zaměstnanosti k dalším pilířům konceptu 

flexijistoty.  

Ochrana příjmu je typickým znakem pasivní politiky nezaměstnanosti a 

realizuje se skrze vyplácení různých typů sociálních dávek, mezi které patří např. 

podpora v nezaměstnanosti, invalidní a starobní důchody nebo příspěvek na 

mateřskou dovolenou. Sociální zabezpečení ale musí být vždy nastaveno vzhledem 

k minimální mzdě tak, aby stále motivovalo k hledání zaměstnání. Obecně můžeme 

konstatovat, že „určujícím faktorem diferenciace bývá v mnoha zemích status 

zaměstnance, kdy zaměstnanci ve standardním pracovním poměru na dobu 

neurčitou bývají lépe chráněni než pracovníci v atypických pracovních modelech“ 

[Nekolová, 2008: 11]. Právě tato zažitá praxe je v přímém rozporu se základním 

principem flexijistoty.   

Posledním typem ochrany je kombinovaná jistota, která klade důraz na 

ochranu zdraví a plnohodnotný osobní život. Zahrnuje v sobě možnost sladění 

osobního a profesního života, usnadnění návratu do pracovního procesu po 

mateřské dovolené apod.  

                                                                                                                                           
11 Tento rigidní trh práce se vyznačoval absencí výběru pracovní síly dle jejich kvalitativních 
kompetencí, malou orientací na výkon, vysokou jistotou práce a modelem jednoho zaměstnání na 
celý život [Kuchař 2007: 112; Dudová 2008: 16-17] 
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4.3 Měření flexibility a ochrany 

Vnější numerickou flexibilitu lze měřit např. pomocí indexu legislativní 

ochrany pracovního místa (Employment protection legislation – dále jen EPL). Tento 

index odvozuje flexibilitu nepřímo z míry regulace a tím tedy odráží pracovně právní 

předpisy, jimiž je regulován daný trh práce. Index EPL byl vyvinut v rámci Organizace 

pro hospodářskou spolupráci (OECD) a v současné době se skládá z celkem 21 

ukazatelů, jenž se agregují do tří dílčích indexů – index regulace trvalého pracovního 

poměru, index regulace dočasného pracovního poměru a index regulace pro 

hromadné propouštění zaměstnanců. Každý ukazatel může nabývat hodnot 

v rozmezí 0-6 s tím, že 0 znamená nejnižší pracovně právní regulaci a 6 nejvíce 

striktní pracovní legislativu. Daný pracovní trh je tedy flexibilní tím více, čím je jeho 

index EPL nižší a naopak12.  

Graf č. 1: Celkový index legislativní ochrany pracovního místa 

1,09

1,39

1,77
1,91

2,06 2,11 2,11 2,13
2,23 2,29 2,32 2,39 2,41 2,41

2,58 2,61 2,63 2,65
2,76

2,84
2,97 3,00

3,11

3,39

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

U
ni

te
d 

Kin
gd

om

Ire
la
nd

Sw
itz

er
la

nd

D
en

m
ark

Sw
ed

en

H
un

ga
ry

Ic
el
an

d

Slo
va

k 
R
ep

ub
lic

N
et

he
rla

nd
s

Fin
la

nd

C
ze

ch
 R

ep
ubl

ic

Est
on

ia

Aus
tri

a

Pol
an

d
Ita

ly

Bel
gi
um

G
er

m
an

y

N
or

w
ay

Slo
ve

ni
a

Por
tu

ga
l

G
re

ece

Fra
nc

e

Spa
in

Lu
xe

m
bo

ur
g

 

Zdroj: OECD(2012),OECD Employment Protection database. 

 

Svůj vlastní index pro měření vnější numerické flexibility používá také 

Světová Banka – konkrétně Index rigidity zaměstnanosti. Index rigidity 

zaměstnanosti je hodnota vyjádřená aritmetickým průměrem z tří dílčích indexů 

(index obtížnosti najímaní pracovníků, index rigidity pracovních hodin a index 

obtížnosti propouštění pracovníků), přičemž každý z těchto indexů může nabývat 
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hodnot 0-100. Čím vyšší hodnota indexu, tím vyšší rigidita ochrany zaměstnanosti. 

Světová banka mapuje také vnitřní numerickou flexibilitu, a to v rámci dílčího indexu 

rigidity pracovních hodin. Nicméně častěji používaným indexem je EPL a také v 

rámci této práce budu užívat pro vyjádření míry flexibility především index EPL.  

Samozřejmě je důležité mít na paměti, že absolutní hodnoty daných indexů 

nám neposkytnou komplexní informaci a konkrétním pracovním trhu. Vždy je 

potřeba uvažovat v širším kontextu modelu flexijistoty a nelze se odvolávat pouze 

na „tvrdá data“ a legislativní předpisy dané země. Jak rozeberu v dalších kapitolách, 

úspěch konceptu flexijistoty spočívá i v jiných aspektech. Důležitou roli hrají např. 

neformální instituce, vliv určitého prostředí apod. Navíc, ani samotní ekonomové se 

mezi sebou neshodnou na tom, jaký vliv má EPL na míru zaměstnanosti. Vyšší 

hodnoty indexu přináší pozitiva např. ve formě jistoty zaměstnanců vůči ztrátě 

zaměstnání. Zaměstnavatelé jsou také více ochotní investovat do rozvoje lidských 

zdrojů. Negativní stránkou vysoké hodnoty EPL jsou pak vyšší náklady na 

propouštění pracovní síly a její nízká mobilita.  

Co se týče měření ochrany, neexistuje žádný integrovaný index, který by byl 

užíván do takové míry jako EPL k měření flexibility. Jak bude vidět v kapitole 6.2., 

která se věnuje typologiím systémů flexijistoty, k měření ochrany jsou užívány různé 

způsoby – např. jak vysoké procento vynakládají státy na aktivní a pasivní politiku 

zaměstnanosti. Vznikají také různé indexy, které agregují několik ukazatelů 

dohromady - např. u Tangiana se index flexijistoty skládá z jedné poloviny z EPL a 

z druhé poloviny z ukazatelů, které mají postihnout míru jistoty na daném 

pracovním trhu (nárok na placenou dovolenou, nemocenskou dovolenou, 

mateřskou dovolenou, nárok na participaci na veřejném penzijním systému a na 

pojištění pro případ nezaměstnanosti). 

                                                                                                                                           
12 Bližší informace o metodologii použité k výpočtu indexu lze nalézt na: 
ww.oecd.org/employment/protection. 
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4. Flexijistota 

Jak je na první pohled patrné, pojem flexijistota vznikl spojením dvou slovo, a 

sice flexibilita a jistota (z anglického flexibility and security). Zdánlivě dvě protikladné 

tendence se mají v tomto konceptu vyvažovat takovým způsobem, aby byla 

podpořena konkurenceschopnost pracovního trhu, ale zároveň zůstal zachován 

evropský sociální model. Podle konceptu flexijistoty se v případě flexibility a jistoty 

nejedná o protiklady, ale o aspekty, které se mohou podporovat (pokud jsou 

správně nastaveny) a tím vzniká synergie. Z daného modelu mohou profitovat jak 

podniky, tak pracovníci, protože flexijistota by měla umožnit pružně reagovat na 

hospodářské i sociální problémy. Jakožto záruka sociální ochrany by flexijistota měla 

snižovat míru sociálního vyloučení a stírat rozdíly mezi „favority“ a „outsidery“ na 

trhu práce. Skrze podporu lepších znalostí a dovedností se flexijistota zaměřuje na 

ochranu profesní dráhy i jednotlivých profesních přechodů. Na konceptu flexijistoty 

je zajímavé, že spoluodpovědnost za nastavení rovnovážného stavu mezi jistotou a 

flexibilitou mají jak zaměstnavatelé, stát, tak i sociální partneři – tedy aktéři na 

všech úrovních. Nicméně rozsah a způsob aplikace určují jednotlivé vlády. 

Již 15 let trvající „historie“ modelu flexijistoty může být rozdělena přibližně 

do tří období: 

1) 1995 - 2001: ochrana pro flexibilně zaměstnané pracovníky 

Toto období zahrnuje léta mezi prvním použitím slova "flexijistota" a první 

zmínkou o flexijistotě ze strany EU na Lisabonském summitu v roce 2000. Během 

této fáze proběhly klíčové reformy pracovního trhu v Dánsku a v Nizozemí a zároveň 

byla započata akademické debata o flexijistotě obecně. Flexijistota byla v této době 

chápána pouze jako politika zajišťující ochranu atypicky zaměstnaným pracovníkům 

před negativními důsledky deregulace trhu práce. V této fázi nebyli do jednání 

zapojeni sociální partneři.  

2) 2001 - 2006: kompromis mezi flexibilitou a jistotou  

Druhé období trvalo až do zveřejnění evropského strategického dokumentu - 

Zelené knihy vydané na konci roku 2006. V této fázi došlo k posunu vnímání celého 

konceptu směrem k utváření modelu flexijistoty jako kompromisu mezi flexibilitou a 

jistotou. EU začala poukazovat na flexijistotu jako na nástroj, kterým lze docílit 
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rovnováhy mezi flexibilizací pracovního trhu a sociálním vývojem. OECD [2004, 

2006] a Evropská komise [2006a] zhodnotily ve svých analytických studiích 

flexijistotu jako přístup vhodný pro začlenění do národních strategií zaměstnanosti. 

Evropští sociální partneři se začali podílet na jednáních o flexijistotě. 

3) 2006–dnes: jistota díky flexibilitě 

Dle názoru Evropské komise, který byl prezentován v Zelené knize [2006b], 

začala být  flexijistota chápána jako jistota prostřednictvím flexibility, nebo dokonce 

jako "flexibilita jistoty". To znamená, že flexijistota zajistí pracovníkům jistotu tím, že 

je přizpůsobí flexibilním formám zaměstnávání především skrze institut 

celoživotního učení. Flexibilita je pro zaměstnance výhodná, protože umožňuje 

vytvářet více pracovních míst a zároveň kvalitnější pracovní místa, protože zvyšuje 

ekonomickou konkurenceschopnost a tím přispívá k výkonnosti trhu práce. Toto 

chápání flexijistoty se stalo díky podpoře Evropské Unie oficiální politikou práce a 

bylo diskutováno s národními vládami a sociálními partnery. EU zároveň poskytla 

podporu pro výzkum flexijistoty [Tangian 2010: 1].  

V roce 2007 definovala pracovní skupina Evropské komise základní pilíře, dle 

kterých by měl být koncept flexijistoty v jednotlivých členských státech aplikován. 

Jedná se o strukturu čtyř pilířů:   

1) flexibilita pracovních smluv 

2) aktivní politika práce 

3) celoživotní vzdělávání a odborná příprava 

4) pracovní právo a sociální ochrana [European Commission 2007]. 

Během posledního desetiletí se o flexijistotě uvnitř akademické obce 

rozvinula široká debata. Koncept je permanentně s velkým úsilím analyzován, avšak 

konsensu ve společném chápání pojmu dosaženo nebylo. V současné době tak vedle 

sebe koexistuje množství různých definic. Jako příklad uvedu definici Tona 

Wilthagena. Ten definuje flexijistotu jako „politickou strategii, která se vědomě snaží 

dosáhnout zároveň flexibility pracovních trhů, organizace práce a pracovněprávních 

vztahů na straně jedné, a ochrany zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, zejména 

pro slabší skupiny, uvnitř i vně trhu práce na straně druhé“ [Wilthagen, Tros, 2004: 

5].  
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Nejčastěji užívaná kritéria pro systematizaci politiky flexijistoty stanovuje tzv. 

matice flexijistoty13 od autorů Wilthagena a Trose. Matice (viz tabulka níže) 

poskytuje rámec pro klasifikaci stavu flexijistoty na trhu práce a zároveň stanovuje 

klíčové prvky pro další a hlubší analýzy jednotlivých politik v členských státech. 

Wilthagen a Tros rozlišují různé formy flexibility a jistoty a jmenují různé 

pracovněprávní nástroje, které mohou být užity při nastavení pracovní politiky za 

účelem udržení a posílení konkurenceschopnosti a produktivity. Matice ukazuje 

vztahy mezi různými formami jistoty a flexibility, které mají ukázat, jakými nástroji 

lze požadovaného stavu docílit. Např. aby stát zvýšil vnější numerickou flexibilitu, 

musí snížit ochranu pracovních míst. Politické kroky, které povedou k menší jistotě 

zaměstnání, pak budou obyvateli lépe přijaty, pokud se zároveň spojí se zajištěním 

ochrany příjmu. V kontextu situace daného trhu práce a jeho hlavních výzev, může 

být tato matice návodem pro politiky a zaměstnavatele, jak nalézt správné prvky 

flexijistoty a tak ve své zemi dosáhnout větší rovnováhy mezi flexibilitou a jistotou 

zároveň.  

 
Tabulka č. 1: Matice flexijistoty dle Tona Wilthagena 

OCHRANA 

 

FLEXIBILITA 

ochrana 
pracovních míst 

ochrana 
zaměstnanosti 

ochrana příjmu 
kombinovaná 

jistota 

vnější numerická 

flexibilita 

 typy 

pracovních 

smluv 

 EPL 

 předčasný 

odchod do 

důchodu 

 služby 

zaměstnanosti / 

APZ 

 školení / 

celoživotní učení 

 podpora 

v nezaměstna-

nosti 

 ostatní sociální 

dávky 

 minimální 

mzda 

 ochrana proti 

propuštění 

při různých 

režimech 

dovolené 

vnitřní numerická 

flexibilita 

 zkrácené 

pracovní týdny 

 částečné 

úvazky  

 EPL 

 školení / 

celoživotní učení 
 

 doplňkové 

dávky k 

částečným 

úvazkům  

 studijní granty 

 nemocenská 

podpora 

 různé druhy 

režimů 

dovolené  

 částečné 

důchody 

funkční flexibilita 

 obohacování 

práce 

 školení  

 pronájem práce 

 subdodávky 

 outsourcing 

 školení / 

celoživotní učení 

 rotace práce 

 týmová práce 

 vícenásobné 

zvyšování 

kvalifikace 

 systémy 

odměňování 

spojené s 

výkonem  

 

 dobrovolné 

uspořádání 

pracovní 

doby 

 

mzdová flexibilita 
 nastavení 

mzdových 

 změny v oblasti 

sociálního 

 kolektivní 

smlouvy 

 dobrovolné 

uspořádání 

                                                 
13 V originále "flexicurity matrix". 
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nákladů 

 odstupňování / 

snížení dávek 

sociálního 

zabezpečení  

zabezpečení 

 dotace na 

zaměstnanost 

 výhody 

samostatně 

výdělečně 

činným  

 upravené 

příspěvky na 

zkrácení 

pracovního 

týdne 

pracovní 

doby 

 

 
Zdroj: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 

2007  

4.1 Základní výzvy 

 

V rámci problematiky evropského pracovního trhu byly Evropskou expertní 

komisí na flexijistotu formulovány čtyři výchozí body, na které by se měl koncept 

zaměřit [European Expert Group on Flexicurity, 2007: 19-34]: 

4.1.1 Rozdvojený pracovní trh 

Argument vychází z teorie duálního trhu práce, která vysvětluje mzdové 

rozdíly a další bariéry na trhu práce jeho dualitou, tzn. existencí primárního a 

sekundárního trhu práce. To, že na trhu práce existují lepší a horší pracovní pozice, 

je stav zcela normální a přirozený. Někteří však poukazují na fakt, že s rozšířením 

flexibilních pracovních poměrů se začala projevovat jasná tendence k 

nerovnoměrnému rozložení flexibility a jistoty. Díky této nerovnosti se podle 

některých autorů veškeré nevýhody flexibilních úvazků koncentrují na sekundárním 

trhu práce [Sirovátka, Mareš 2003: 91]. V řadě států se v průběhu mnoha let vyvíjely 

rozsáhlé systémy ochrany zaměstnanců. Z většiny systému sociální ochrany však 

mohou čerpat pouze ti zaměstnanci, kteří disponují pracovním úvazkem na dobu 

neurčitou. Častý výskyt pracovních úvazků na dobu určitou a jiných flexibilních 

forem zaměstnávání pak znamená, že tyto příležitosti a nároky jsou méně 

dosažitelné pro stále větší část pracovní síly. Většina flexibilních úvazků tak 

poskytuje zaměstnancům menší ochranu14.  

 
 
 

                                                 
14 Jan Keller takové pracovní úvazky označuje jako „prekérní“ – tzn. choulostivé, nejisté, 
neplnohodnotné. 
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Graf č. 2: EPL pro stálé a dočasné pracovní úvazky za rok 2012 
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Zdroj: OECD(2012),OECD Employment Protection database. 

 

Koncept flexijistoty si v tomto případě klade za cíl zvýšit ochranu u 

flexibilních pracovních úvazků tak, aby byla flexibilita a jistota na primárním i 

sekundárním trhu práce distribuována rovnoměrněji. Snahou je zmenšovat rozdíly 

mezi rozštěpeným trhem práce a snížit počet tzv. outsiderů. Obecně je tedy potřeba 

snížit nerovnováhu mezi standardním a nestandardním zaměstnáním a to tak, že se 

nestandardní kontrakty integrují do pracovního práva, kolektivních smluv a 

sociálního zabezpečení [European Expert Group on Flexicurity, 2007: 23]. 

4.1.2 Málo dynamické pracovní trhy 

Dalším nežádoucím jevem na trzích práce, který Evropská komise 

identifikovala, je jejich nízká dynamika. Pokud totiž na pracovním trhu panuje stav 

vysoké ochrany pracovních míst, je v případě propuštění k dispozici nedostatek 

pracovních příležitostí. Ochrana pracovních míst tedy převažuje nad ochranou 

zaměstnanosti. Celoživotní vzdělávání je rozvíjeno především v rámci jednotlivých 

firem. Na trzích práce, které jsou charakterizovány jako relativně málo dynamické, 

se klade větší důraz na funkční flexibilitu uvnitř podniku v rámci vysoce chráněných 

pracovních míst. Mobilita a přizpůsobivost pracovníků napříč různými podniky je na 

těchto trzích méně častá a problematická. 
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4.1.3 Příliš diferenciované pracovní trhy 

Pracovní trhy, které jsou dostatečně dynamické, se však mohou potýkat 

s jinými problémy. Mohou se na nich vyskytovat velké mezery v kvalifikaci a v 

dovednostech pracovníků. Existence relativně velkého množství osob s nízkou 

kvalifikací může omezit růst produktivity. Nízká kvalifikace představuje problém pro 

jednotlivce, kterých se daná situace přímo dotýká, protože nemohou počítat 

s velkou jistotou zaměstnanosti na relativně flexibilním pracovním trhu. Zároveň se 

ale jedná o komplikaci pro podniky, protože ty nemohou nalézt dostatečně 

kvalifikované pracovníky. Trh se tak segmentuje, což se nejvíce projevuje ve stále se 

zvětšujících platových rozdílech. Takové pracovní trhy musí usilovat o zkvalitnění 

odborné přípravy a klást důraz na rozvoj dovedností a celoživotní učení. 

4.1.4 Dlouhodobě nezaměstnaní a šedá ekonomika 

Některé pracovní trhy nenabízejí dostatečné příležitosti skupinám, které se 

dlouhodobě pohybují mimo formální trh. Tito lidé jsou většinou závislí na sociálních 

dávkách a velmi často jsou zapojeni do neformální, tzv. šedé ekonomiky. Evropská 

unie považuje boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti, závislosti na sociálních 

dávkách a nehlášené práci za důležitý prvek v cestě za zvýšením produktivity 

jednotlivých ekonomik. Klíčovou roli zde hraje aktivní politika zaměstnanosti. 

4.2 Výkonnost dánského modelu trhu práce 

Jako úspěšný příklad je prakticky vždy uváděno Dánsko, případně 

Nizozemsko. Ostatně, zde se koncept flexijistoty vyvinul, můžeme tedy hovořit o 

„dánském modelu“15. Nekolová ho ve své práci popisuje následovně: „Uvolněná 

ochrana pracovních míst přiřazuje Dánsko k zemím s liberálním trhem práce, jako je 

Kanada, Irsko, USA a Velká Británie. Ale nastavení systému sociální ochrany příjmu a 

rozsah opatření aktivní politiky zaměstnanosti jej zase řadí k zemím severní Evropy 

(Švédsko, Finsko)“ [Nekolová 2008: 15].  

Dánská ekonomika se již delší dobu řadí nevyspělejší a nejefektivnější 

světové ekonomiky s relativně dobře fungujícím trhem práce.  

                                                 
15 Podobné modely vznikaly paralelně také v ostatních zemích jako např. v Anglii či Švédsku, nicméně 
Evropskou Unií je jednoznačně preferován právě „dánský model“. 
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Graf č. 3  – Míra nezaměstnanosti  v Dánsku v letech 1982 - 2012  

Zdroj: www.tradingeconomics.com 

Jak lze vyčíst z grafu č.3, na začátku osmdesátých let se v Dánsku potýkali s 

prudce rostoucí nezaměstnaností. V roce 1982 se ve volbách zformovala 

konzervativně liberální vláda, která zemi řídila dalších deset let. Vládě se zpočátku 

dařilo snižovat nezaměstnanost, nicméně tento trend se mezi lety 1986 a 1987 

zastavil a míra nezaměstnanosti poté začala opět stoupat. Následující období se 

vyznačovalo nízkým ekonomickým růstem, prohlubováním veřejného deficitu a 

zvyšováním nezaměstnanosti. V roce 1992 vystřídali konzervativně liberální vládu 

socialisté. Zpočátku i za jejich vlády nezaměstnanost nadále stoupala a kulminovala 

v roce 1994 na téměř třinácti procentech. Mezitím začala sociálně demokratická 

vláda s řadou reforem, které výrazně ovlivnily trh práce. Především se zasadila 

o implementaci modelu flexijistoty a zaměřila se na aktivní politiku zaměstnanosti. A 

právě v této době můžeme sledovat prudké snižování míry nezaměstnanosti a 

ekonomický růst – tzv. dánský zázrak. V roce 2008 se dokonce podařilo 

nezaměstnanost stlačit pod hranici dvou procent, což představovalo historické 

minimum. Samozřejmě ani Dánsko se nevyhnulo důsledkům globální finanční krize a 

navzdory svému potenciálu se dánská ekonomika dostala ve druhé polovině roku 

2008 do recese. V dalším roce propad pokračoval a nezaměstnanost začala 

progresivně růst. V prosinci roku 2012 dosahovala míra nezaměstnanosti v Dánsku 

hodnoty 4,8 %16. 

                                                 
16 http://www.tradingeconomics.com/denmark/unemployment-rate 
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4.3 Rozbor jednotlivých pilířů 

Dánský model trhu práce stojí na třech základních pilířích17, tak jak ukazuje 

obrázek č.1. Těmito třemi pilíři jsou: 

1. Flexibilní přijímání a propouštění pracovníků. 

2. Štědré dávky v nezaměstnanosti. 

3. Aktivní politika zaměstnanosti (APZ). 

 
Obrázek č. 1: Zlatý trojúhelník: Dánský model flexijistoty. 

 

Zdroj: Bredgaard – Larsen - Madsen (2005) in Nekolová 2008 

 

Obrázek uvedený výše popisuje dánský model ve formě tzv. zlatého 

trojúhelníku.  Dánsko nabízí zajímavou kombinaci vysoké dynamiky trhu práce s 

relativně vysokou sociální ochranou. Základem úspěchu dánského modelu je 

kombinace flexibility (vysoký stupeň pracovní mobility díky nízké legislativní ochraně 

pracovního místa - EPL), sociálního zabezpečení (štědrý systém dávek v 

nezaměstnanosti) a programů aktivní politiky zaměstnanosti. Vysoká míra vnější 

flexibility umožňuje zaměstnavatelům snadno najímat pracovní sílu a rozvíjet nové 

                                                 
17 Ačkoliv Evropská komise definovala čtyři základní pilíře flexijistoty (viz. strana 14), dánský model 

pracuje s konceptem tří pilířů. Spojuje dohromady aktivní politiku zaměstnanosti a celoživotní 
vzdělávání. Rozdíl tak spočívá pouze v použité terminologii. 



   

25  

projekty, protože v případě potřeby lze pracovní sílu opět snadno propustit. 

Zaměstnanci nízkou ochranu pracovních míst akceptují, protože v době 

nezaměstnanosti mají zabezpečenu jistotu příjmu prostřednictvím sociálních dávek. 

Důležité je najít rovnovážný stav celého modelu. Pokud by flexijistota stála pouze na 

prvních dvou pilířích, chyběl by motivační efekt při snaze najít nové zaměstnání. To 

by podporovalo dlouhodobou nezaměstnanost a navíc by stále rostly veřejné výdaje 

na sociální dávky. Proto je velice důležité zakomponovat do modelu aktivní politiku 

zaměstnanosti. Aby mohli nezaměstnaní participovat na štědrém sociálním systému, 

musí splnit relativně přísné podmínky v oblasti aktivního vzdělávání a aktivní snahy 

při hledání nového zaměstnání [Andersen, Svarer: 2007: 414].  

 

Obrázek č. 2: Sled činností APL dánského trhu práce. 
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Zdroj: Danish Economic Council (2007). 

 

Dánský model flexijistoty tedy poukazuje na třetí cestu mezi liberálním 

trhem práce, který je typický spíše pro anglosaské země, a přísnou ochranou 

pracovních míst charakterizující především země jihoevropské18.  

Ustoupení od pasivní politiky zaměstnanosti se nejvíce projevilo v rámci 

reforem pracovního trhu, které nabyly na účinnosti v roce 1994. Obecně se začal 

v politice zaměstnanosti uplavňovat tzv. princip „práva a povinnosti“, který byl 

zabudován do dvoufázového systému pojištění nezaměstnaných. Pomoc 

dlouhodobě nezaměstnaným již od této doby nespočívala pouze v právně 

zakotveném nároku, ale v systému založeném na vyhodnocení potřeb jednotlivých 

nezaměstnaných a lokálního trhu práce. Nezaměstnaný má tedy nárok čerpat štědré 
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sociální dávky v nezaměstnanosti, ale pouze pokud se aktivně podílí na zvyšování 

své kvalifikace a je ochoten pracovat. Zároveň byla snížena doba, ve které může 

člověk čerpat sociální dávky v nezaměstnanosti, ze 4 na 2 roky [Madsen, 1999: 56]. 

V rámci této reformy došlo ještě k dalším dílčím změnám19, což se souhrnně 

promítlo do změny indexu EPL. Právě mezi lety 1994/1995 došlo k výraznému 

snížení hodnoty indexu z 2,4 na 1,5 bodu20.  

4.4 Sociální dialog 

Model flexijistoty v podobě tzv. „zlatého trojúhelníku“ popisuje základní rysy 

dánského trhu práce, nicméně nevysvětluje ho dostatečně. Velmi důležitou roli hrají 

především sociální partneři a jejich vzájemný dialog. Koncept flexijistoty tedy není 

založen pouze na nástrojích veřejné politiky. Do rozhodování o politice 

zaměstnanosti jsou v Dánsku do značné míry zapojeni také sociální partneři, přičemž 

je kladen důraz na vzájemnou důvěru a konstruktivní vyjednávání. Odbory a 

zaměstnavatelské organizace v Dánsku jsou velmi rozšířené a jejich zodpovědností 

je vyjednat takové kolektivní smlouvy, které budou životaschopné a efektivní. 

Dánské odbory v minulosti odpovídaly a dodnes ještě částečně odpovídají za 

vyplácení dávek v nezaměstnanosti z pojišťovacích fondů, které sami řídí. Zájem 

odborů tedy tradičně spočíval ve vytváření takových podmínek na trhu práce, které 

by minimalizovaly počet nezaměstnaných, kteří by čerpali prostředky z jejich fondů. 

Odbory v Dánsku proto musí mít přehled o stavu celé ekonomiky, vnímat kontext a 

veškeré důsledky svého rozhodování. Odbory mají v Dánsku velmi početné členské 

základny a obecně se těší relativně vysoké důvěře, což je jednou z podmínek 

úspěšného uplatnění konceptu flexijistoty [Potužáková 2009: 232]. Silný sociální 

dialog samozřejmě nefunguje pouze v Dánsku – dobrými příklady mohou být také 

Spolková republika Německo nebo Rakousko. Na druhou stranu existují státy, kde 

úroveň sociálního dialogu nedosahuje dostatečné úrovně. Evropská unie proto skrze 

Evropský sociální fond realizuje v těchto zemích projekty, které podporují 

zkvalitnění sociálního dialogu. 

                                                                                                                                           
18 Toto tvrzení demonstruje např. graf č. 1 na straně 14.  
19 Detailnější popis reforem a stavu dánského trhu práce vůbec viz např. Madsen 1999.  
20 Podle OECD Indicators of Employment Protection 2013 
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Evropská pracovní skupina pro flexijistotu se domnívá, že příhodných 

podmínek pro efektivní kolektivní vyjednávání lze dosáhnout i zemích, kde dosud 

důvěra mezi sociálními partnery nemá dlouhodobou tradici. Vždy je proto nutné 

hledat vyváženost návrhu tak, aby měl přínos pro všechny strany [European Expert 

Group on Flexicurity  2007, 16]. Zapojení všech příslušných zúčastněných stran při 

navrhování a realizaci politiky flexijistoty lze vidět jako nutnou, nikoliv však 

postačující podmínku pro systém, který povede k tzv. win-win situaci [Mandl, 

Celikel-Esser 2012: 71]. Je pravdou, že flexijistotu se relativně úspěšně daří 

implementovat v zemích s kvalitním sociálním dialogem a vzájemnou důvěrou. 

V takovém prostředí se zcela určitě lépe legitimizují jakékoliv legislativní změny. 

Podle šetření, které v roce 2012 provedly Irene Mandl a Funda Celikel-Esser, se 

ukázalo, že země střední a východní Evropy, ale dokonce také některé anglosaské 

země trpí nedostatkem spolupráce všech zúčastněných stran. Sociální dialog navíc 

utrpěl na kvalitě také v zemích s dlouhotrvající tradicí sociálního partnerství jako 

např. Irsko nebo Španělsko [Mandl, Celikel-Esser 2012: 72]. Pokud ale budeme 

ostatní země srovnávat právě s dánským příkladem, nesmíme opomenout, že 

důvěra v kolektivní vyjednávání v Dánsku je výsledkem více než stoletého vývoje 

[JØrgensen, 2001: 11]. Dánské odborové svazy mají dlouholetou tradici a jejich 

fungování je do značné míry ovlivněno spíše historickou zkušeností celého národa 

než formálním uspořádáním institucí. V takovém případě zcela jasně narážíme na 

nesoulad s tvrzením, že koncept flexijistoty představuje politický nástroj, kterým by 

měl řešit problémy pracovním trhu dané země. V kontextu sociálního dialogu a 

přístupu občanů k institucím tak lze flexijistotu vnímat spíše jako výsledek 

specifického vývoje dané země než cílenou politickou strategii. Více se této 

myšlence budu věnovat v kapitole 7.2.5.  
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5. Převoditelnost a aplikace flexijistoty 

Lze model flexijistoty úspěšně aplikovat i v jiném prostředí než v místě jeho 

vzniku? Ve snaze odpovědět na tuto otázku bylo již od počátku samotné debaty o 

flexijistotě realizováno velké množství nejrůznějších studií. Jejich závěry se většinou 

rozcházejí, nicméně obecně je o flexijistotě v rámci Evropské unie uvažováno jako o 

univerzálním konceptu, který je možno v různých modifikacích uplatňovat napříč 

celou Evropou. Počátek Evropské diskuze o přenositelnosti strategie flexijistoty sahá 

až do roku 1997, kdy byla na úrovni EU zformulována Evropská strategie 

zaměstnanosti (dále EES). Ta se následně začlenila do Lisabonské strategie uzavřené 

v roce 2000. Členové EU se zde shodli na souboru společných cílů týkajících se 

zaměstnanosti, hospodářského růstu a sociální soudržnosti do roku 2010. Těchto 

cílů mělo být dosaženo užitím tzv. "měkkých" metod regulace, tj. otevřené metody 

koordinace, která spočívá především v procesu "vzájemného učení" napříč  

členskými státy. ESS tedy neukládá specifická pravidla a předpisy na národní úrovni, 

pouze monitoruje jednotlivé vnitrostátní politiky. Každý členský stát má totiž za úkol 

rozvíjet svůj Národní plán zaměstnanosti (NAP) a ty jsou průběžně sledovány a 

vzájemně porovnávány dle zvolených „flexijistotních“ kritérií [Keune 2008: 93-94].  

Politické, ekonomické a institucionální rozdíly mezi jednotlivými státy 

způsobují, že převoditelnost různých politik může probíhat na úrovni několika 

dimenzí.  U jakéhokoliv transferu politiky do cizího prostředí je proto nutné pečlivě 

zvážit, jakým způsobem je transfer prováděn a jaká jsou jeho specifika. Anna Ilsoe ve 

své práci uvádí přehlednou tabulku, v jakých dimenzích se mohou transfery politik 

lišit . 

Tabulka č. 2: Dimenze transferu politických nástrojů mezi státy 
 

Jakým způsobem 
transfer probíhá? 

Co je 
transferováno? 

Stupeň transferu Překážky transferu 

Dobrovolně 
Nátlakem 
Směs obojího  

Cíle  
Struktury 
Obsah 
Nástroje 
Instituce 
Ideologie, myšlenky 

Kopírování 
Hybridní model 
Inspirace 
 

Komplexnost 
Struktura 
Instituce 
Ideologie 
Kultura 
 

Zdroj: Ilsoe 2007 – inspirováno Dolowitzem a Marschem 1996, 2000 
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Převoditelnost flexijistoty do ostatních evropských zemí tak, jak je 

zformulována v EES, představuje podle Ilsoe kombinaci mezi dobrovolným a 

vynuceným transferem. "Měkký" charakter OMC sice nastavuje silnou dobrovolnost, 

nicméně podle autorky nesmí být ignorována skutečnost, že cíle ESS stanovují 

rámec pro samotnou diskusi o flexijistotě a zároveň je pravidelně monitorováno 

plnění těchto aktivit. Jelikož cílem tohoto transferu je evropská konvergence, ale 

prostředky k dosažení těchto cílů jsou záležitostí jednotlivých členských států, je 

velice nepravděpodobné, že takový transfer bude mít charakter pouhého kopírování 

politiky. Zdá se velice pravděpodobné, že transfer flexijistoty bude mít podobu 

hybridního modelu, u kterého nebudou převedeny všechny aspekty původní 

politiky. U transferů na bázi hybridních modelů pak podle Ilsoe obecně platí, že se 

nedá odhadnout jejich funkčnost a potencionální nezamýšlené důsledky s nimi 

spojené. Strukturální, institucionální a ideologické pozadí jednotlivých členských 

zemí v Evropské unii totiž nemusí být kompatibilní principem nové politiky, která je 

transferována [Ilsoe 2007: 24-27].  

Pracovní trhy jednotlivých členských států Evropské unie se od sebe 

významně liší. Je to dáno rozdílným historickým vývojem a odlišným pojetím politiky 

zaměstnanosti a sociální ochrany. V neposlední řadě ovlivňuje trh práce ekonomická 

kondice dané země, tedy množství zdrojů, které je možné na jednotlivá prorůstová 

opatření použít. S ohledem na tento stav tvoří státy Evropské unie poměrně 

nesourodý celek, a proto je velice problematické implementovat fungující „dánský 

model“ na ostatní pracovní trhy. Při aplikaci flexijistoty tak nelze vymezit jednotný 

postup, který by mohl sloužit jako univerzální předpis. „Všechny evropské země ale 

stojí před podobnými úkoly a je proto možné definovat společné zásady flexikurity“ 

[Špidla 2007]. Společné zásady flexijistoty zcela určitě definovat lze, nicméně to, 

jestli tyto společné postupy povedou k výkonnějším a lépe fungujícím pracovním 

trhům je k široké diskuzi. Dle mého názoru se koncept flexijistoty nesmí v žádném 

případě pouze nekriticky přijímat jako univerzální princip, který lze snadno 

implementovat na ostatní pracovní trhy.  
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5.1 Typologie systémů flexijistoty 

 

Dostupná literatura nepracuje s jednou, obecně uznávanou typologií 

evropských států dle jejich „flexijistotního charakteru“. Existující typologie se od 

sebe mohou lišit v několik aspektech – např. výběrem indikátorů, zdroji dat, 

statistickými technikami, počtem zahrnutých zemí apod. V této kapitole uvedu 

stručný přehled základních typologií.  

5.1.1 Auer a Cazes - vztah mezi EPL a indexem sociální ochrany 

První pokus o zmapování rozdílů mezi jednotlivými pracovními trhy 

z hlediska poměru flexibility a jistoty provedli v roce 2002 Peter Auer a Sandrine 

Cazes21. Autoři mapovali pracovní trhy vybraných zemí na po celém světě, nicméně 

sami připouští, že se jedná o jednoduchý model, který zahrnuje pouze dva základní 

indikátory: EPL a Index sociální ochrany22. Zkoumané země jsou dle poměru těchto 

dvou indexů rozřazeny do tabulky: 

 
Tabulka č. 3: Vztah mezi EPL a indexem sociální ochrany dle Auera a Cazese 

 
Vysoká úroveň sociální 

ochrany 
Nízká úroveň sociální 

ochrany 

Vysoká hodnota EPL Francie 21/8 Japonsko 14/24 

Nízká hodnota EPL Dánsko 8/1 USA 1/25 

Zdroj: Auer a Cazes 2003: 12 

 

Tento model již na první pohled celou problematiku velmi zjednodušuje a byl 

často kritizován především za výběr daných ukazatelů. Štědrost sociálního systému 

např. nelze v žádném případě měřit jako procento z HDP. Procentuelní zvýšení 

výdajů na sociální systém v poměru s HDP nemusí znamenat štědřejší dávky, ale 

pouze zvýšení míry nezaměstnanosti nebo  jednoduše pokles růstu HDP [Bonoli, 

Bertozzi ,2009: 22]. 

                                                 
21 Autoři v této době ještě nehovořili o typologii systémů flexikurity. To udělal až Sebastian Sperber 
v roce 2005, nicméně použil naprosto stejná kritéria jako dvojice Auer a Cazes.  
22 Index podává informaci o tom, kolik procentních bodů HDP vynakládá stát aktivní a pasivní politiku 
trhu práce. Následně se vytvoří žebříček zkoumaných zemí a ty jsou seřazeny nejprve dle EPL (1 
indikuje nejméně striktní legislativu, 26 nejstriktnější) a indexu sociální ochrany (1 indikuje nejvyšší 
procento vydané na politiku zaměstnanosti, 26 nejnižší procento).  
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5.1.2 Andrianik Tangian – index flexijistoty 

 Sofistikovanější přístup nabídl v roce 2004 Andrianik Tangian, který již přímo 

hovoří o indexu flexijistoty. Jeho metoda spočívá v měření jednotlivých úrovní 

ochrany pro 8 odlišných zaměstnaneckých kategorií jako jsou např. plný úvazek na 

dobu určitou / neurčitou, částečné úvazky, OSVČ apod. Index flexijistoty je výsledek 

výpočtu váženého průměru úrovně ochrany s ohledem na velikost rozdílu mezi 

zaměstnaneckými skupinami. Tento postup dovoluje Tangianovi vypořádat se s 

problémem selektivity a nerovnoměrného rozložení. Úroveň ochrany je měřena 

pomocí kombinace šesti indikátorů zaměstnanecké a sociální ochrany. Váha 

každého indikátoru je udána v závorce:  

- striktnost EPL (50%) 

- nárok na placenou dovolenou (10%) 

- nárok na placenou nemocenskou dovolenou (10%) 

- nárok na placenou mateřskou dovolenou (10%) 

- nárok na participaci na veřejném penzijním systému (10%) 

- nárok na pojištění pro případ nezaměstnanosti (10%) [Tangian 2006: 22-23] 

Tangian na základě indexu flexijistoty klasifikuje země do 4 skupin: 

1) flexikuritní země: uvolněná pracovně právní regulace a štědrý sociální systém 

2) inflex-sekuritní země: striktní pracovně právní regulace a silná sociální ochrana 

3) flexi-insekuritní země: flexibilní zaměstnanecké vztahy a nízká sociální ochrana 

4) inflexi-insekuritní země: nízká sociální ochrana a striktní pracovně právní 

regulace [Tangian 2006: 12] 

 
Tabulka č. 4: Klasifikace zemí dle indexu flexijistoty 

 
Uvolněná pracovně právní 

regulace 

Striktní pracovně právní 

regulace 

Štědrá Sociální 

ochrana 

Flexikuritní země 

Dánsko, Finsko, Švýcarsko 

Inflex-sekuritní země 

Nizozemsko, Švédsko, 

Norsko 

Slabá Sociální ochrana 
Flexi-insekuritní země 

Velká Británie 

Inflexi-insekuritní země 

Španělsko, Portugalsko, 

Česká republika 

Zdroj: Tangian 2006a: 13 
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5.1.3 Evropská komise – Principal Component Analysis a 

Clustering Analysis 

Se svojí vlastní taxonomií přišla v roce 2006 Evropská komise a zahrnula do ní 

18 členských zemí EU. Její přístup spočívá ve dvou krocích - Principal Component 

Analysis (dále jen PCA), kterou v další fázi následuje Clustering Analysis. Zatímco 

předchozí typologie byly sestavovány přímo na základě analýzy, která vycházela 

z direktivně zadaných ukazatelů či indikátorů, PCA umožňuje identifikovat hlavní 

osy, ve kterých se od sebe flexijistotní systémy odlišují. A teprve ty jsou poté využity 

ke klasifikování zemí do clusterů. Do PCA byly zvoleny čtyři proměnné tak, aby 

představovaly čtyři základní složky flexijistoty, které jsou podporovány Komisí. 

Těmto proměnnými jsou: 

- striktnost EPL jako zástupce pro numerickou flexibilitu 

- výdaje na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti jako procento HDP 

- procento populace ve věku 25-64 participující na vzdělávacích 

programech 

- průměrné daňové zatížení 

 

Vzhledem k tomu, že je evropskými politiky neustále zdůrazňována role sociálního 

dialogu, může se zajímavě jevit skutečnost, že mezi vybranými ukazateli nefiguruje 

žádná proměnná, která by vyjadřovala míru sociálního dialogu v dané zemi. 

Výsledek PCA říká, že tři klíčové komponenty vysvětlují 92% všech 

proměnných. Jsou to: 

- příjmová jistota / jistota zaměstnanosti 

- numerická externí flexibilita / zaměstnatelnost 

- míra zdanění [European Commission 2006: 101-103] 

 

Cluster Analysis pak na základě těchto tří klíčových komponentů identifikuje pět 

základních systémů23 

 

 



   

33  

Tabulka č. 5: Výsledky clusterové analýzy dle Evropské komise z roku 2006 

Systém Kontinentální 
Východoev. + 

Itálie 
Severský Středomořský Anglosaský 

Země 

Rakousko, 

Belgie, Francie, 

Německo 

Česká republika, 

Itálie, Maďarsko, 

Polsko, Slovensko 

Dánsko, Finsko, 

Švédsko, 

Nizozemsko 

Řecko, 

Portugalsko, 

Španělsko 

Irsko, Velká 

Británie 

Ochrana Středně vysoká Nízká Vysoká Středně nízká Nízká 

Flexibilita Středně nízká Středně vysoká Středně vysoká Nízká Vysoká 

Výše 

zdanění 
Středně vysoké Středně vysoké Vysoké 

Nejasný 

princip 
Nízké 

Zdroj: European Commission 2006: 107 

 

U zemí patřících do stejném clusteru můžeme sledovat obdobné podmínky 

na trhu práce  a současně také řešení podobných problémů. Tyto země mají také 

srovnatelné institucionální nastavení, což umožňuje podobné postupy při 

implementaci flexijistoty [Mandl, Celikel-Esser 2012: 13].  

 

Severský systém 

Severský model se vyznačuje rovnostářskými tendencemi a vysokou mírou 

přerozdělování hrubého národního produktu. Od ostatních systémů se odlišuje 

vysokou ochranou, středně-vysokou flexibilitou pracovních úvazků a vysokým 

zdaněním. Participovat na sociálním systému mohou téměř všechny skupiny 

obyvatelstva. Sociální systém je nákladný a financuje se pomocí vysokých daní 

z příjmu. Proto je pro tento systém nesmírně důležitá vysoká míra zaměstnanosti. 

Také proto se model vyznačuje častým využíváním různých forem flexibilních forem 

zaměstnávání. Důležitou roli zde hraje politika celoživotního vzdělávání a odborné 

přípravy, stejně jako aktivní politika zaměstnanosti, která operuje s vysokými 

rozpočtovými náklady. Typickým příkladem je právě model dánského trhu práce. 

Severský model dále prosadil ve Švédsku, Finsku a Norsku a dost často bývá mezi 

tyto země přidáváno také Nizozemsko.  

                                                                                                                                           
23 Další typologie – srovnej viz European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions (2007), Laporsek a Dolenc (2011) nebo Auer a Chatani (2011) 
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Anglosaský systém 

Vyznačuje se nízkou mírou státních intervencí do oblasti sociální politiky, 

která je chápána jako pomoc v poslední instanci. Jedná se tedy o koncept 

minimálního sociálního státu, kde je stále prověřován nárok na čerpání sociálních 

dávek. Ačkoliv je pro tento systém typická vysoká míra sekundárního vzdělávání, 

aktivní politika zaměstnanosti pracuje také s nízkými náklady. Je to dáno tím, že 

anglosaský systém vyžaduje po jednotlivcích vysokou míru vlastní odpovědnosti a 

investice do svého vlastního kapitálu. Pracovní trh vykazuje vysokou míru flexibility, 

která je kombinována s relativně nízkou ochranou a nízkým zdaněním. Mezi typické 

zástupce patří Velká Británie  nebo Irsko.   

 

Kontinentální systém 

Kontinentální systém pracuje s myšlenkou, že prevence je účinnější než 

následné řešení sociálních problémů. Pro tento model je typická středně-nízká 

flexibilita, středně vysoká ochrana a středně vysoké zdanění. Vysoká míra sociálního 

zabezpečení a ochrany zaměstnanosti značně zvyšují náklady na pracovní sílu. 

Pojistné je nákladné především pro zaměstnavatele. Země tohoto systému 

(Německo, Belgie, Francie, Rakousko) investují druhé nejvyšší výdaje na aktivní 

politiku zaměstnanosti a vynakládají vůbec vysoké výdaje na sociální ochranu.  

 

Středomořský systém 

Země patřící do jihoevropského systému, jako Španělsko, Řecko nebo 

Portugalsko24 , se vyznačují kombinací nízké flexibility (díky rigidnímu zákonodárství 

chránící práva zaměstnanců) a středně-nízké ochrany (díky nízkým výdajům na 

sociální politiku). Přestože tento model vznik později než ostatní jmenované a přejal 

z nich některé již zaběhnuté prvky, nedosahuje obvyklých parametrů jako výše 

zmíněné základní modely. Zatímco výdaje na sociální ochranu a aktivní politiku 

zaměstnanosti se pohybují kolem průměrné hodnoty v rámci EU, účast na 

celoživotním vzdělávání je relativně nízká.   

 

                                                 
24 Itálie je v této typologii díky vyšší flexibilitě zařazena Evropskou komisí do východoevropského 
systému.  
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Východoevropský systém (+ Itálie) 

Východoevropský typ se ustanovil v postkomunistických zemích, které prošly 

podobným historickým vývojem. Během transformace centrálně plánované 

ekonomiky došlo také k redukci sociálních výdajů a jistot na trhu práce. Dnes se 

postkomunistické země vyznačují vysokou nejistotou, středně-nízkou flexibilitou a 

střední úrovní zdanění. Obecně můžeme na těchto trzích pozorovat nízký podíl 

dočasných a částečných úvazků. Celkové výdaje na sociální ochranu a aktivní politiku 

zaměstnanosti jsou spíše nižší. Pro tento systém je také typická nízká mobilita a 

nízká účast v programech celoživotního vzdělávání.   

5.2 Souvislost s typologií evropských sociálních států 

Jednotlivé clustery do značné míry korespondují se základními 

typy evropských sociálních modelů. Klasická typologie dánského teoretika sociálního 

státu Esping-Andersena rozlišuje tři základní modely sociálního státu, a sice liberální 

(reziduální, anglosaský), konzervativní (korporativní, kontinentální) a sociálně 

demokratický (institucionálně redistributivní, skandinávský). Postupem času byly 

tyto tři základní modely doplněny o další dva typy – jihoevropský a východoevropský 

[Abrhám 2008: 135]. Podobnost jednotlivých typů „flexijistotních“ systémů a dnes 

již klasické typologie evropských sociálních systémů nepředstavuje nikterak 

převratné zjištění. Nikoho také zcela určitě nepřekvapí, že nejvíce shodných prků 

(flexibilita pracovního trhu, výše sociálních výdajů a výdaje na aktivní politiku 

zaměstnanosti) v sobě ukrývá severský model. Vzhledem k důrazu na flexijistotu 

můžeme říci, že se evropská politika zaměstnanosti snaží dosáhnout takového stavu, 

aby jednotlivé evropské pracovní trhy fungovaly podobně jako ty severské. Vlády by 

tak měly vytvářet a implementovat takové nástroje, které budou současné odchylky 

od požadovaného stavu stírat. Zajímavé je ovšem sledovat, jakým způsobem, a zda 

vůbec k takové procesu dochází.  

Některé výzkumy z let nedávno minulých (např. Bertozzi a Bonoli 2009, 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2007) 

poukazovaly na fakt, že jednotlivé země, charakterizované specifickým poměrem 

flexibility a ochrany, vytvářejí nástroje ke kompenzaci současných nedostatků 

daného trhu práce. Tzn. že v zemích  s relativně rigidními trhy práce a vysokou 
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úrovní jistoty zaměstnání se zavádějí spíše taková opatření, aby se trh práce stal 

pružnější. Relativně novější výzkumy (např. Meardi, 2011) však podporují spíše 

opačné tvrzení, které zdůrazňuje silnou závislost na politickém, sociálním, kulturním 

a hospodářském nastavení. To znamená, že zaváděné pracovněprávní nástroje mají 

tendenci spíše následovat zavedenou strategii, než ji doplňovat a vyvažovat směrem 

k přiblížení se modelu flexijistoty. Pokud se pravdě blíží spíše druhé tvrzení, je 

zřejmé, že možnost aplikovat flexijistotu v dalších zemích je dosti limitovaná. Dle 

mého názoru mají členské státy spíše tendenci udržovat status-quo. Svědčí o tom i 

skutečnost, že typologie systémů flexijistoty, jež po složité analýze předložila 

Evropské komise, není ve skutečnosti nic jiného než klasická typologie evropských 

sociálních systémů, na kterou se teď pouze díváme jiným prizmatem - skrze 

kombinaci flexibility a jistoty. Je proto potřeba důkladně zhodnotit, zda konkrétní 

analýzy národních systémů z hlediska flexijistoty přinášejí inovativní a užitečná 

zjištění, která se liší od již existujících srovnání pracovních trhů a režimů sociální 

ochrany. Analytické srovnávání a hodnocení stávajících či budoucích strategií pro 

dosažení jisté úrovně flexijistoty implicitně vychází z předpokladu, že existuje jakási 

univerzální forma flexijistoty, která může být zachycena sadou ukazatelů na makro 

úrovni. Tento problém patrně souvisí s nedostatečnou mírou definování celého 

konceptu, v důsledku čehož jsou veškeré analytické srovnávací studie odkázány 

pouze na různé varianty srovnání na bázi benchmarkingu (jako typologie  

předložená v roce 2006 Evropskou komisí). Takové analýzy přináší jen velmi málo, 

pokud jde o definování flexijistoty. Hledání analytické a teoretické definice je 

v tomto případě nahrazeno korelací, PCA a shlukovou analýzou. Ve výsledku se však 

jedná pouze o rozšíření předchozích analýz zaměřených na prozkoumání trhu práce, 

pracovní právo nebo sociální systémy.  
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6. Analytická část 

6.1 Metodologie 

Na základě prostudování relevantní literatury bylo v souladu projektem 

práce identifikováno šest základních okruhů, které mohou představovat bariéry pro 

účinné zavádění politiky flexijistoty na další evropské pracovní trhy. Každý 

potencionální problém je nejprve šíře představen včetně teoretického ukotvení. U 

každého problému následuje zhodnocení ve smyslu, do jaké míry byl právě tento 

problém vnímán respondenty (případně kterou kategorií) jako závažný. Tato sada 

problémů proto logicky tvořila nosnou konstrukci pro polostrukturované rozhovory 

s vybranými respondenty. V souladu se zvolenou metodologií nebylo vyloučeno, že 

se v průběhu dotazování objeví další potencionálně problematické okruhy, které 

mohly být vyhodnoceny jako přínosné a vhodné pro začlenění do probíhajícího 

výzkumu. K takové situaci několikrát došlo. Tyto potencionálně problematické 

okruhy byly zařazeny na konec kapitoly.  

Již při zvolení metodologie polostrukturovaných rozhovorů jsem si byl vědom 

jejích nedostatků. Jedná se zejména o nízkou možnost na zobecnění získaných dat. 

Na druhou stranu, právě kvalitativní metodologie je vhodná pro počáteční exploraci 

fenoménu [Hendl 2005: 49-53]. Ačkoliv představují získaná data pouze odlesk 

reality, mohou pomoci k pochopení souvislostí do hloubky.  

Jako cílová skupina výzkumu byli zvoleni lidé, kteří mají o problematice trhu 

práce dostatečné povědomí a mohou být bráni za experty na dané téma. Ideálně se 

tedy také setkali s pojmem flexijistota (flexicurity, flexikurita apod.). Jednalo se tedy 

o záměrný výběr. Zároveň jsem v počáteční fázi rekrutace narážel na problém, kdy 

někteří potencionální respondenti zpočátku tvrdili, že s tímto pojmem do styku 

nepřišli a nikdy o něm v tomto znění neslyšeli. Po bližším představení modelu si však 

začali uvědomovat, že v zásadě tento model znají, byť pod jiným název (dánský 

model) anebo tento koncept nijak neoznačují. 

 

„V zásadě, přesně to, co mi tady ukazujete, jsme měli na 

několika školeních. Nevím, proč by se to mělo nazývat nějak speciálně. 
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Já obecně takový módní slovíčka nemám rád. To jsou všechno 

procesy, který tady sledujeme už dlouho a nikdo to nikdy nijak 

zvláštně nenazýval. Když se na ty jednotlivý pilíře podíváme, nevidím 

tak nic světoborného. Flexibilita se zvyšuje pomalu, ale zvyšuje se 

pořád. No a školící programy máme taky.“ 

 

Ve vybraném vzorku jsem se snažil zajistit zastoupení různých kategorií 

z hlediska působnosti. Všichni respondenti se zúčastnili polostrukturovaného 

rozhovoru o délce minimálně 60 minut a navíc vyplnili dodatečnou tabulku pojmů. 

Některé rozhovory se protáhly na delší časový úsek z důvodu podrobnějšího 

vysvětlení některých postojů. Celkem bylo provedeno deset rozhovorů s 

respondenty ze čtyř oblastí. Jednalo se o zástupce Českomoravské konfederace 

odborových svazů (dále jen ČMKOS), Svazu průmyslu a dopravy ČR (dále jen SPČR), 

pracovníky Úřadů práce a HR manažery z větších podniků25. Většina rozhovorů 

proběhla v Praze v místě respondentova pracoviště. Dva rozhovory se uskutečnily 

v Děčíně – s pracovníkem úřadu práce a s HR manažerem výrobního podniku; a 

jeden v Ústí nad Labem s pracovníkem úřadu práce. 

Všichni respondenti byli před započetím rozhovoru podrobně informováni o 

průběhu výzkumu, účelu výzkumu a způsobu zpracování získaných dat. 

Respondentům bylo zároveň garantováno důvěrné zacházení se získanými 

informacemi s tím, že jednotlivé citace z rozhovorů uveřejněné v této práci nebudou 

spojené s jejich jmény, pouze s institucí, kterou zastupují.   

6.2 Problémy při zavádění flexijistoty 

 

Díky příznivým výsledkům některých členů EU v oblasti zaměstnanosti se stal 

koncept flexijistoty během krátké doby velmi oblíbeným termínem. O flexijistotě, 

jakožto kombinaci vysoce flexibilního pracovního trhu a štědrého sociálního 

systému, se často hovoří jako o „dánském zázraku“. Je pravdou, že Dánsko 

představuje zemi, která v posledních letech (nepočítáme-li vliv celosvětové finanční 

krize, jejímž důsledkům se nevyhnula téměř žádná ekonomika) dosahovala opravdu 

                                                 
25 Početní zastoupení bylo následující: tři zástupci ČMKOS, tři zástupci SPČR, dva HR manažeři a dva 
pracovníci Úřadu práce 
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výborných ekonomických výsledků. Model flexijistoty však nepředstavuje v rámci 

dánského trhu práce žádnou revoluční myšlenku. Tento model by neměl být chápán 

jako nějaký zásadní obrat ve směřování země, díky kterému teď Dánsko sklízí 

„sladké plody“. Právě naopak – kombinace flexibility zaměstnání a vysoké jistoty 

příjmu má v Dánsku dlouhou tradici. Např. samotný Ton Wilthagen uvádí, že základy 

toho systému lze pozorovat již v období mezi 19. a 20. stoletím [Wilthagen, Tros 

2003: 13]. Navzdory tomu se ani Dánsko, jakkoliv se teď jedná o prosperující zemi, 

v minulosti nevyhnulo ekonomickým krizím (např. v osmdesátých letech). Největší 

problém při implementaci flexijistoty dle mého názoru představuje právě ona téměř 

bezmezná víra v účinnost a funkčnost modelu, ačkoliv pro ni neexistuje racionální 

odůvodnění. Funkčnost modelu je Evropskou unií považování za axiom, o kterém se 

nepochybuje. V rámci této práce nebude posuzováno, zda-li je model flexijistoty 

opravdu účinný. V této kapitole nicméně představím a zanalyzuji několik témat, 

které je nutno při posuzování efektivity konceptu brát v potaz.26 

6.2.1 Finanční nákladnost 

Jedním z největších problémů flexijistoty, který přijde na mysl zcela logicky i 

laické veřejnosti, je její enormní finanční náročnost. Náklady na sociální zabezpečení 

představují výrazný podíl výdajů státního rozpočtu téměř každé zemi. Především 

v době ekonomické recese se volné prostředky, které lze vložit do sociálního 

systému, hledají velice těžko. Jakékoliv navyšování těchto nákladů vede zpravidla 

k prohlubování rozpočtového deficitu nebo zvyšování míry zdanění. Daňové systémy 

jednotlivých zemí se vzájemně porovnávají jen velice těžko. Dánský daňový systém 

se navíc vyznačuje vysokou složitostí. I tak ale můžeme odhadovat, že Dánsko patří 

mezi země s nejvyšší daňovým zatížením vůbec.   

Největší podíl na daňových příjmech státní pokladny v Dánsku má daň 

z příjmu zaměstnanců. Jak lze vyčíst z grafu číslo 4, severské země obecně mají 

vysoké daňové zatížení příjmu – Dánsko dokonce nejvyšší v Evropě.  

 
 

                                                 
26 Probírané okruhy nejsou za sebou řazeny podle žádného předem učeného klíče, např. dle jejich 

závažnosti, důležitosti či pravdivosti. Jedná se o prostý výčet témat, která mohou, ale také nemusí 
představovat bariéry pro zavádění modelu flexijistoty v ostatních evropských zemích.    
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Graf č. 4: Osobní daně z příjmu v evropských státech v roce 2013 
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Zdroj: Eurostat 2013 
 

Co se týče daně z přidané hodnoty Dánsko (spolu se Švédskem) platilo ještě 

donedávna za zemi s nejvyšší sazbou DPH v Evropské unii. Od 1.1.2012 se do čela 

pomyslného žebříčku dostalo díky změně sazby DPH Maďarsko, nicméně i tak platí 

Dánsko za zemi, kde je DPH na relativně vysoké úrovni. V Dánsku navíc neexistuje 

snížená sazba DPH ani na základní potraviny27. 

 
Graf č. 5: Míra DPH v evropských státech v roce 2013 
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Zdroj: Evropská komise - Daňová a celní unie 2013 
 

Velmi vysoké jsou také spotřební daně, především u motorových vozidel, 

energií, alkoholu a tabáku. V Dánsku se dále platí např. příspěvky na 

nezaměstnanost,  na sociální pojištění, na podporu zaměstnanosti  nebo tzv. zelená 

daň. Je pravděpodobné, že pokud by se měl systém flexijistoty aplikovat také 
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v ostatních evropských zemích, musely by tyto země přikročit k vyšší míře zdanění. 

Tuto situaci vnímala většina respondentů jako problematickou. Finanční nákladnost 

celého systému zmiňovali někteří respondenti leckdy i spontánně: 

 
„Tam je evidentní, že by to stálo hodně peněz. V Dánsku sice 

mají vysoké dávky, ale zase se musíme podívat, kolik tam co stojí. Ty 

jejich spotřební daně jsou skoro šílený. Nedokážu si představit, o kolik 

by se u nás musel zdražit benzín, abychom se v tomhle dostali na 

jejich úroveň.“ 

 

„Známá mi říkala, na kolik tam (v Dánsku) vyjde kvůli daním 

pořízení auta. Takže si to hned rozmyslela…“ 

 

Na druhou stranu, objevili se také respondenti, kteří se k možnosti zvyšovat 

výdaje na sociální dávky nestavěli negativně - jednalo se především o zástupce 

odborů. Pro tyto respondenty se finanční nákladnost modelu nejevila jako bariéra a 

současně jmenovali některé cesty, jakými způsoby by bylo možné potřebné 

prostředky zajistit.  

 

„Já tam vidím prostor. Protože jak u nás, tak v Dánsku – 

s ohledem na výši dalších daní – jsou nepoměrně málo zdaněny firmy, 

čili daň z příjmu právnických osob.“ 

 

„Nevím, jak jinde v Evropě, ale u nás je problém, i když se o 

tom už moc nemluví, se švarcsystémem. No a v kombinaci s nízkými 

paušály pak tzv. ičaři díky tomu nezaplatí na daních téměř nic.“ 

 

Již první potenciální problém pro zavádění flexijistoty se mezi respondenty 

ukázal do jisté míry jako polarizující. Již u tohoto okruhu bylo patrné, že především 

                                                                                                                                           
27 Od daně je  osvobozeno pouze školné, finanční a pojišťovací služby, noviny a hromadná přeprava 
osob. 
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zástupci odborů mají na danou problematiku velmi rozdílný náhled. Jak ukáží další 

okruhy, nejednalo se mimořádnou situaci.  

6.2.2 Řešení pouze pro „dobré časy“? 

U zemí s prosperující ekonomikou nepředstavuje finanční nákladnost zásadní 

překážku. Jak ale zavádět flexijistotu v zemích, které nedisponují vyrovnanými 

rozpočty a jejichž ekonomika se nenachází v dobré kondici?  

Jianping Zhou si ve své studii klade otázku, jak a zda je vůbec možné 

implementovat flexijistotu na pracovní trhy v  zemích, které trpí vysokou 

nezaměstnaností a horší ekonomickou výkonností. Zhou ve své analýze dochází 

k závěru, že flexijistota sama o sobě nemůže nikdy působit jako lék na špatně 

fungující trh práce. Zhou tvrdí, že nejdůležitější na celém procesu je samotné 

načasování. Flexijistota dokáže zefektivnit standardně fungující pracovní trh, 

nicméně pokud je aplikována v  nevhodnou dobu, může naopak způsobit 

katastrofální problémy. Pokud bude flexijistota implementována v době špatných 

fiskálních výsledků, tyto problémy se pouze zhorší, což může mít pro některé státy 

zničující důsledky. Podle Zhoua má smysl aplikovat flexijistotu jen v době, kdy stát 

nečelí zásadním ekonomickým problémům a disponuje výkonným trhem práce 

(přirozená míra nezaměstnanosti apod.). Ideálně v době, kdy se hospodaří 

s přebytkem a není proto třeba financovat aktivní politiku zaměstnanosti a sociální 

výdaje dalším daňovým zatížením. Takový výklad použití flexijistoty se může zdát na 

první pohled zbytečný, nicméně Zhou tvrdí, že pouze takové smýšlení o flexijistotě 

má smysl a představuje velmi dobrou investici do budoucna. Odmítá tedy přehnaný 

optimismus, se kterým je flexijistota přijímána. Tvrdí, že flexijistotu nelze chápat 

jako nástroj, který špatně fungující pracovní trhy nastartuje k lepší výkonnosti [Zhou 

2007].  

S podobným názorem přichází v jedné ze svých studií Andranik Tangian, 

který provedl makroekonomickou analýzu flexijistoty na základě prozkoumání čtyř 

ukazatelů - flexibilita, ochrana, makroekonomická situace do roku 2010 a zhoršení 

makroekonomické situace v průběhu krize (v letech 2008-2010). Tangian tvrdí, že 

kombinace vysoké flexibility a ochrany zároveň je v době krize velice nevýhodná. 

Z krize dle jeho názoru lépe vyjdou ty státy, které mají nižší flexibilitu pracovního 
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trhu, což nevyžaduje tak vysoké výdaje na sociální zabezpečení. Flexijistota podle 

Tangiana představuje politiku, která funguje pouze za „dobrého počasí“ [Tangian 

2010: 25]. Data z Eurostatu Tangianovu teorii do jisté míry potvrzují. Země, které 

mají srovnatelnou ekonomickou výkonnost a podobné institucionální nastavení 

(alespoň podle typologie Evropské komise) jako Dánsko, se s krizí vypořádaly o něco 

lépe. 

Graf č. 6: Míra nezaměstnanosti ve vybraných zemích mezi lety 2008-2010 

 

Zdroj: Eurostat 2013 
 

Průběh krize se promítl do zvýšení míry nezaměstnanosti u všech 

sledovaných zemí především v prvním roce. Během druhého roku už míra 

nezaměstnanosti stoupala spíše pomaleji (v případě Německa dokonce klesala). 

Pouze v případě  Dánska se míra nezaměstnanosti zvyšovala nadále poměrně 

výrazně. Mezi lety 2008-2010 tedy v Dánsku narostla míra nezaměstnanosti skokově 

o 4 %, což bylo nejvíce mezi sledovanými zeměmi.   

Podobné riziko viděli ve flexijistotě také někteří respondenti. V tomto smyslu 

byl model flexijistoty hodnocen jako nekonkurenceschopný a neschopný reagovat 

na hospodářské výkyvy. Flexijistota byla z tohoto hlediska dokonce vnímána jako 
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model, který může ekonomické problémy dokonce prohloubit. Tento postoj 

zastávali především HR manažeři a zástupci SPČR: 

 

„Já bych viděl jedno úskalí v souvislosti s tímhle v tom, jak 

stárne populace, víceméně všude v Evropě. Takže pokud teď 

najedeme na model, že tu budeme mít tlustý sociální polštáře a 

ekonomice se jednou přestane dařit, což není nic nereálného, tak 

potom může takové nastavení a vysoké sociální výdaje ty problémy 

ještě znásobit.“ 

 

 „Ten koncept takto není vůbec udržitelný. Místo toho, aby se 

Evropa snažila najet na nějaký štíhlý a pružný sociální model, uvažuje 

se o této věci. Podle mě je to pouze odsouvání problému do 

budoucna.“ 

 

Své zastánce měl také opačný názor s tím, že flexijistota pomáhá 

hospodářské turbulence stabilizovat. Rozvinutý sociální stát je podle těchto 

respondentů potřebný právě v době krize, protože se díky němu se mohou lidé 

s dopadem krize lépe vyrovnat. Toto vnímání flexijistoty bylo typické pro zástupce 

odborů.  

 

„Během krize je nutné pomoci těm, kteří jsou postiženi nejvíce, 

protože ti většinou nemají moc šancí se se vzniklou situací vyrovnat 

sami. A to pak pro stát znamená ještě vyšší náklady než třeba zvýšení 

příspěvků na děti.“ 

 

Respondenti z řad Úřadu práce nebyli schopni danou situaci 

posoudit. 

 

„Tady si nejsem úplně jist, nejsem ekonom. To je spíš na hlubší 

analýzu, která by ukázala pro a proti. To si musí rozhodnout ti 

kompetentní.“ 



   

45  

6.2.3 Skrytá nezaměstnanost 

Je pravdou, že nezaměstnanost v  Dánsku se v  porovnání s ostatními 

evropskými zeměmi drží na relativně nízké úrovni. Vyšších hodnot však dosahuje 

opakovaná nezaměstnanost. Flexijistota, jakožto model, který je založen na vysoké 

flexibilitě pracovního trhu má zajistit plynulé profesní přechody. Pokud nejsou 

intervaly mezi ztrátou zaměstnání a nástupem do nového zaměstnání příliš dlouhé, 

nemusí tato nezaměstnanost znamenat velký problém jak pro jednotlivce, tak pro 

sociální systém. Systém rekvalifikací by měl propuštěným pracovníkům napomoci 

k získání určitých kompetencí, které jim zvýší naději na získání nového pracovního 

místa.  

 Lidé, kteří jsou zařazeni do systému rekvalifikací, se však nepočítají do 

oficiálních statistik nezaměstnanosti. Statisticky jsou tak přesunuti do kategorie tzv. 

skryté nezaměstnanosti. Skrytá nezaměstnanost se týká těch, kteří nejsou 

zaměstnaní, ale zároveň nejsou zaregistrováni na pracovním úřadě a práci si 

nehledají, ačkoliv jsou v produktivním věku a práceschopní.  Skrytá nezaměstnanost 

se tak dá pouze odhadovat analýzou časových řad dalších údajů o 

nezaměstnanosti28. Do kategorie skryté nezaměstnanosti jsou řazeni také lidé, kteří 

navštěvují různé rekvalifikační kurzy nebo si jinak skrze nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti zvyšují kvalifikaci. Jak je vidět v grafu č. 7, ve skandinávských zemích 

dosahuje účast na celoživotním vzdělávání nejvyšších hodnot a v Dánsku je dokonce 

nejvyšší. Tato vysoká míra participace na celoživotním vzdělávání ale může do 

značné míry zkreslovat statistiky o míře v nezaměstnanosti v jednotlivých zemích.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Více o metodice výpočtu viz [Mareš 1994: 23] 
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Graf č. 7: Míra účasti na celoživotním učení v evropských zemích v roce 201229  

Zdroj: Eurostat 2013 

Pavel Kohout tuto situaci komentuje následovně: „Dá se snadno dokázat, že 

některé země, které bychom na rozdíl od Řecka nepodezírali z falšování statistik, 

jako např. nízkokorupční skandinávské země, masově falšují statistky 

nezaměstnanosti, protože tam započítávají i pracovníky, kteří jsou právě na 

rekvalifikačním kurzu, takže jsou právě zaměstnaní. Započítá-li se tedy i tzv. skrytá 

nezaměstnanost, tak i skandinávské země mají dvojcifernou nezaměstnanost“ 

[Kohout 2012: 20]. Z tohoto hlediska se může zdát, že flexijistota nezaměstnanost 

pouze zakrývá.  

V konfrontaci s tímto pohledem byla v rámci většiny uskutečněných 

rozhovorů podpora celoživotního vzdělávání hodnocena velice kladně, a to prakticky 

napříč všemi skupinami. Respondenti často odkazovali na projekt Vzdělávejte se!, 

který chápou jako konkrétní realizaci modelu flexijistoty v ČR. Většina respondentů 

napříč všemi oslovenými skupinami hodnotila tuto aktivitu veskrze kladně. 

Především zástupci úřadů práce a HR manažeři poukazovali na jeho 

nezpochybnitelnou úlohu při zmírňování dopadů krize na podniky.  

 

                                                 
29 Celoživotní učení se týká osob ve věku od 25 do 64, kteří uvedli, že v období čtyř týdnů před 
šetřením participovali na jakémkoliv vzdělávacím programu nebo odborné přípravě. 
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„Ten projekt se povedl, to říkám rovnou. Měli jsme tu třeba 

dvě firmy, které neměly zakázky a co by udělaly? Ty lidi by skončili na 

pracáku, firma by čekala, jak se co vyvrbí a pak by si je případně zase 

nabrali, protože tady ty lidi jinou práci neseženou. Takhle měli na 

výplaty, nějak to přečkali a dnes víceméně fungují.“ 

 

Další pozitivum vzdělávacích programů viděli respondenti ve vyrovnávání 

rozdílu mezi tím, jaké pracovníky zaměstnavatelé poptávají a tím, jací pracovníci 

jsou reálně na trhu práce k dispozici.  

 

„U nás máme problém především ten, že systém vzdělávání 

absolutně neodpovídá potřebám zaměstnavatelů. Tedy pokud se 

bavím o kvalifikovaných pozicích. To je již delší dobu takový náš 

evergreen, že nemáme technicky vybavené absolventy, IT obory také 

trpí... Takže ty firmy si musí zaměstnance stejně často doškolovat 

sami a tímhle se jim aspoň pomůže.“ 

 

Jako další pozitiva programů pro celoživotní vzdělávání byly zmíněny 

především zvýšené kompetence zaměstnanců, které mohou případně v budoucnosti 

opět využít na trhu práce.  

 

„Tam byl ten význam jasný. Když je někdo obráběč kovů a nic 

jiného neumí a teď si v rámci tohoto projektu udělá svářečský kurz, 

tak to je výhoda nejen pro tu firmu, ale především pro něj, protože 

dobrý svářeč je dneska k nezaplacení. To nemusí využít jenom v 

[název společnosti], ale třeba v loděnicích, ty se na ně ptají 

pravidelně…a vlastně kdekoliv jinde ve strojírenství.“ 

 

„Záleží na typu školení, které ten zaměstnavatel dohodnul. 

Tam jsme se zase snažili poradit my a zároveň jsme kontrolovali, jestli 

to ten podnikatel nedělá jenom pro peníze, ale aby z toho taky ty lidi 
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něco měli. Také jsme některé žádosti zamítli. Myslím ale, že z velké 

většiny to efekt určitě mělo a lidi si z toho také něco odnesli.“ 

 

O něco rezervovanější postoj vůči programu Vzdělávejme se! zastávali 

zástupci ČMKOS. Tito respondenti se mj. zaobírali nedostatky projektu z hlediska 

přínosu pro zaměstnance, nicméně projekt stále přijímali spíše pozitivně.  

 

„My aktivity podobného typy samozřejmě vítáme, ale trochu 

mi tam chybí taková komplexnost. Je to vlastně jenom pro někoho. Je 

potřeba to rozšířit na všechny skupiny, které jsou na trhu práce 

ohrožené. Chybí mi tam např. lidé nad padesát let a zdravotně 

postižení.“  

 

„Celkem mi přijde nedostatečný objem těch celkových 

prostředků. Potřeba je tu daleko větší. V souvislosti s tím, by se určitě 

měly posílit kapacity úřadů práce, aby dokázali zaměstnavatelům 

adekvátně poradit, jak co vyplnit a hlavně jaké kurzy mají smysl, aby 

to nebyly jen takové kurzy naoko pro peníze.“ 

 

Jako jediní se vůči projektu do jisté míry kriticky vymezili někteří zástupci 

SPČR, kteří poukazovali na jistou nedomyšlenost projektu a zpochybňovali motivační 

efekt programu, na kterém je nicméně model flexijistoty vybudován. Nastavení 

projektu vnímají do jisté míry jako bariéru pro jeho dlouhodobou udržitelnost. 

 

„My jsme o vzdělávací program usilovali delší dobu a tohle je 

takový kompromis mezi naší představou a tím, na co chtěla vyčlenit 

peníze vláda. A já právě v tom vidím trochu ten problém. Je to taková 

naše česká cestička, protože s německých kurzarbeitem, kterým jsme 

se vlastně původně chtěli inspirovat, to má ve výsledku pramálo 

společného. Němci si vytvořili kompaktní systém, který včlenili do 

zákona a podílí se na něm všichni – jak stát, tak zaměstnavatel, ale i 

zaměstnanec – všechny strany. Kdežto u nás se na projekt vzali peníze 
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z Evropských fondů a až dojdou, je po projektu. Chybí tam ta 

motivace. Tady vše hradí stát.“ 

 
Je zajímavé, že většina  respondentů nevnímala zvyšování skryté 

nezaměstnanosti skrze nadměrné využívání rekvalifikačních programů jako riziko 

pro účinnost flexijistoty. Vysoký počet nezaměstnaných, kteří navštěvují 

rekvalifikační kurzy mnohdy i opakovaně, nebyl hodnocen jako negativní. 

Respondenti totiž většinou předpokládali, že pokud by se měl podobný systém 

kdekoliv implementovat, bude zúčastněným opravdu reálně zvyšovat možnost 

získat nové zaměstnání. Dle respondentů by model flexijistoty tímto problémem 

trpět neměl, ale musí být správně nastaven. Musí tedy zahrnovat mj. i motivační 

faktor. 

 

„To není problém rekvalifikací, ale státu. Ten musí spolu 

s úřady nastavit takový systém, aby byl a) motivující a za b) účinný. 

Aby ty kurzy lidem opravdu něco daly. Potom se tam nebudou muset 

vracet.“ 

6.2.4 Nejasná definice - politické téma 

Jak již bylo nastíněno v jedné z předchozích kapitol, navzdory 

neoddiskutovatelné popularitě je termín flexijistota poměrně málo rozvinutý a trpí 

řadou závažných nedostatků – a to jak v akademickém pojetí, tak jako politický 

model. Navíc, jak bylo uvedeno v kapitole 5.4, flexijistota prošla za dobu své 

existence několika fázemi, ve kterých byla vždy interpretována odlišným způsobem. 

Dodnes neexistuje všeobecný konsensus o obsahu flexijistoty nejen v rámci 

akademických debat, ale také napříč politickým spektrem a v diskurzu všech aktérů, 

kterých se tento model týká. Každý si totiž pod heslem flexijistota představí to, co 

zrovna chce. K  takovém problému byla flexijistota předurčena již od svého 

prvopočátku. Byla totiž definována Evropskou unií, potažmo Evropskou komisí. 

Jedná se tedy o klasickou „politickou definici“ bez konkrétních charakteristik. 

Zároveň se však tento model stal velice atraktivním pro téměř všechny vlády 

jednotlivých evropských států.. Podobně jako např. pojem globalizace, tak i 
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flexijistota se stala pojmem nadužívaným a dle mého názoru spíše módním, než 

analytickým. Vysvětlení je velice jednoduché. Všechny evropské státy se potýkají 

s rostoucí nezaměstnaností. Ze strany podniků je požadována vyšší flexibilita 

zaměstnanců. Odbory a zaměstnanci zase kritizují omezování sociálního státu. Díky 

nejasnému obsahu může model flexijistoty vyhovovat prakticky všem. Nicméně dle 

mého názoru je pouze otázkou času, kdy se tento definiční nedostatek naplno 

projeví. Model flexijistoty pak bude čelit nutnosti zpřesnit svoji náplň nebo upadne 

v zapomnění jako jiná módní hesla. 

Nejednoznačnost modelu bohužel vede k schizofrenní situaci. Ačkoliv 

evropské subjekty  zapojené do debaty o flexijistotě (např. Evropská komise, 

Evropská konfederace odborových svazů, Evropský svaz zaměstnavatelů) vyjádřili 

zájem řešit problémy evropského trhu práce prostřednictvím zavádění flexijistoty, 

preferují tyto organizace velmi odlišné postupy. Je to dáno tím, že model flexijistoty 

je definován ve velmi abstraktní rovině a neobsahuje téměř žádná konkrétní 

ustanovení. Evropské organizace s velmi odlišnými názory na pracovní politiku si pak 

tento model vysvětlují po svém. Na jejich postojích se nemuselo změnit vůbec nic a 

přesto mohou být jejich tradiční názory nyní prezentované pod hlavičkou 

flexijistoty. Do jaké míry se strany s opačným názorem skutečně dohodnou na 

konkrétních reformách trhu práce, která jdou nad rámec obecných prohlášení, je 

otázkou.  

Podobná situace panuje také v České republice. Názorným příkladem této 

situace je srovnání postojů k flexijistotě mezi zástupci ČMKOS a SPČR. Během 

prováděných rozhovorů jsme se zaměřil také na srovnání, jak jednotliví respondenti 

vnímají konkrétní fenomény ve vztahu k flexijistotě. Vycházel jsem z hypotézy, že 

nejvíce se od sebe budou lišit právě zástupci SPČR a ČMKOS. Tato hypotéza se 

potvrdila, což demonstruje, že ani Česká republika není v různém chápání 

konkrétního obsahu flexijistoty výjimkou. Srovnání sledovaných fenoménů a jejich 

rozdílné pojetí  jsem shrnul do přehledové tabulky. Výroky v jednotlivých polích 

vystihují postoje respondentů z ČMKOS a SPČR k daným fenoménům. 
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Tabulka č. 6: Srovnání pohledů respondentů ze SPČR a ČMKOS na klíčové otázky 
související s modelem flexijistoty 

 

  
SPČR 

 

ČMKOS 

Obecné 
zhodnocení 

českého trhu 
práce 

(poměr flexibility 
a jistoty) 

 Je nezbytné provést 
klíčové reformy směrem 
ke zvýšení flexibility trhu 
práce, která umožní 
podniků větší 
konkurenceschopnost.  

 Zaměstnanci potřebují 
spíše jistotu zaměstnání, 
než jistotu pracovního 
místa. 

 Podniky již dnes těží 
z vysoké flexibility 
zaměstnanců.  

 Problém spočívá spíše ve 
zvýšené nejistotě 
pracovních míst a 
v přílišné flexibilitě, což se 
negativně promítá do 
osobního života 
zaměstnanců.  

 Není také dokázáno, že 
flexibilní trh práce vytváří 
více pracovních míst. 

Cíle flexijistoty  Flexijistota jako politická 
strategie by měla 
napomáhat jak 
podnikům, tak i 
zaměstnancům 
přizpůsobit se změnám 
na trhu práce.  

 Měla by usilovat o 
snadnější podmínky pro 
vytváření nových 
pracovních míst namísto 
snahy zachovat ty 
stávající.  

 Pracovníkům by 
flexijistota měla pomoci 
zvyšovat jejich šance na 
trhu práce 
prostřednictvím 
maximalizování 
potenciálu jejich 
dovedností. 

 Flexijistota spočívá 
především v nalezení 
společensky přijatelné 
rovnováhy mezi 
potřebami podniků a 
zaměstnanců.  

 Jde o vyvažování mezi 
ekonomickými cíly a 
sociálními podmínkami 
v rámci trvale 
udržitelného rozvoje.  

 Tato rovnováha je 
nastavena samotnými 
sociálními partnery, a to 
prostřednictvím 
vyjednávání. 

 

Hodnota indexu 
legislativní 

ochrany 
pracovního místa 

(EPL) 

 Přísné EPL omezuje vznik 
nových podniků a rozvoj 
těch stávajících.  

 Snižuje také možnost    
přizpůsobení se výkyvům 
ekonomiky a růst 
produktivity obecně.  

 Přísné EPL dává 
pracovníkům, kteří jsou 
propuštěni, možnost 
dostatečně se připravit na 
hledání nového 
zaměstnání nebo vhodné 
rekvalifikace.  
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 Má rovněž negativní 
dopad na vstup 
znevýhodněných jedinců 
na trh práce a zvyšuje 
průměrnou délku 
nezaměstnanosti. 

 V důsledku toho se čas 
strávený v 
nezaměstnanosti sníží a 
propuštění pracovníci 
najdou nové zaměstnání 
snadněji.  

 Motivuje zaměstnavatele 
k investicím do 
schopností vlastních 
zaměstnanců. 

Flexibilní úvazky  Za účelem stimulace 
tvorby nových pracovních 
míst, je nezbytné mít 
k dispozici různé typy 
pracovních smluv. 
Částečné úvazky, úvazky 
na dobu určitou, 
agenturní práce, atd. 
umožňují 
zaměstnavatelům 
přizpůsobit se změnám 
poptávky. 

 Zároveň poskytují prostor 
pracovníkům k jejich 
osobním potřebám a 
preferencím. 

 Atypické formy práce 
mohou být využívány 
pouze tehdy, bude-li 
jejich flexibilita 
zaměstnanci 
kompenzována jiným 
typem ochrany.  

 Nestandardní pracovní 
smlouvy musí být 
integrovány do 
pracovního práva, 
kolektivních dohod a 
systému sociálního 
zabezpečení, aby se 
v tomto smyslu staly 
plnohodnotnou pracovní 
formou.  

Organizace práce  Kromě posílení vnější 
flexibility je potřeba 
zvýšit i vnitřní flexibilitu, 
tj. vnitřní mobilitu, aby 
měl zaměstnavatel větší 
možnosti v rozvržení a 
uspořádání pracovní 
doby. 

 Vnitřní flexibilita je 
alternativou k vnější 
flexibilitě.  

 Zvyšovat 
konkurenceschopnost je 
výhodnější 
prostřednictvím 
zvyšování produktivity a 
inovací pracovních 
postupů apod.  

Mzdové náklady  Vysoká hladina 
zaměstnanosti vyžaduje, 
aby náklady na pracovní 
sílu zůstaly omezeny.  

 Mzdy musí být nastaveny 
spravedlivě.  

 Spíše než snižováním 
mzdových nákladů by se 
měla 
konkurenceschopnost 
posilovat zvyšováním 
produktivity a inovacemi. 

Celoživotní 
vzdělávání 

 Celoživotního vzdělávání 
hraje klíčovou roli v  

 Podniky investují stále 
méně a méně prostředků 
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konkurenceschopnosti a 
zaměstnatelnosti 
jednotlivců.  

do odborné přípravy 
svých zaměstnanců. 
Podniky by měly přijmout 
svou odpovědnost a 
poskytnout pracovníkům 
kvalifikační rozvojový 
plán a nezbytnou 
odbornou přípravu. 

Aktivní politika 
zaměstnanosti 

 Jejím cílem je podnítit 
nezaměstnané 
k aktivnějšímu hledání 
práce popř. zvýšit jejich 
zaměstnatelnost. 

 Je klíčová především při 
k zajištění plynulých 
přechodů z jednoho 
zaměstnání do druhého.  

 Spolu se štědrými 
dávkami umožňuje 
pracovníkům přípravu a 
hledání nového 
vhodného zaměstnání.  

Dávky v 
nezaměstnanosti 

a sociální 
zabezpečení 

 Musí být nastaveny 
takovým způsobem, aby 
neodradily od rychlého 
opětovného vstupu 
nezaměstnaných na trhu 
práce. 

 Je potřeba vybudovat 
komplexní systém 
sociálních dávek, které by 
vynahradily ztrátu příjmu 
a umožnily propuštěným 
pracovníkům přípravu na  
hledání nového 
vhodného zaměstnání. 

Zdroj: vlastní výzkum 2013  
 
 

Podrobné prozkoumání názorů a postojů jednotlivých respondentů z řad 

SPČR a ČMKOS, tedy dvou klíčových nevládních organizací, které se zapojují do 

debaty o flexijistotě v ČR, přineslo velice zarážející zjištění. Zástupci SPČR a ČMKOS 

(dále jen SPČR a ČMKOS) se od sebe neliší pouze v drobných formulacích svých 

odpovědí na danou problematiku, ale zásadně se neshodnou ve většině hlavních 

aspektů diskuse o flexijistotě. Tato neshoda začíná již v úvodním posouzení stavu 

trhu práce. SPČR tvrdí, že český trh práce nutně potřebuje zvýšit flexibilitu, zatímco 

ČMKOS charakterizuje český pracovní trh jako dostatečně flexibilní a zároveň 

vyjadřuje názor, že nadměrná flexibilita vede k nejistotě. Pokud jde o samotnou 

politiku flexijistoty a její cíle, SPČR je vidí především v přizpůsobení se podmínkám 

trhu, zatímco pro ČMKOS jsou důležité i další aspekty jako kvalita života, sociální a 

udržitelný rozvoj. SPČR poukazuje na negativní vliv vyšší míry EPL – je podle nich 

překážkou pro tvorbu pracovních míst, zatímco ČMKOS ji vidí jako faktor, který 
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umožňuje zaměstnancům plynule se přizpůsobit změnám na trhu práce a který 

působí jako pobídka pro podniky v investicích do lidských zdrojů. V souladu s tím 

SPČR zdůrazňuje potřebu a výhody flexibilních smluv, zatímco ČMKOS odmítá 

využívání flexibilních pracovních poměrů na úkor jistoty zaměstnance atp. 

Je zřejmé, že debata o flexijistotě a jejích pilířích mezi SPČR a ČMKOS (na 

evropské úrovni mezi Evropskou konfederací odborových svazů a Evropským 

svazem zaměstnavatelů)  představuje tradiční názor „kapitálu a pracovní síly“. 

Ačkoliv obě strany zdůrazňují význam flexijistoty, nadále prosazují zájmy svých členů 

stejným způsobem jako dřív. Flexijistotě se nepodařilo obě strany názorově přiblížit. 

V obecné rovině se sociální partneři sice dohodli na obecných zásadách flexijistoty, 

ale zároveň nesouhlasí s opatřeními, která by měla být přijata k zajištění rovnováhy 

flexibility a ochrany. Nejednoznačný charakter konceptu umožňuje, aby se k němu 

hlásili aktéři se značně různými názory na politiku zaměstnanosti a trh práce. 

Nicméně když je potřeba přesná specifikace pojmu, mnoho rozporů vyjde najevo a 

konfliktní linie mezi různými pohledy se znovu objeví. Hyman proto tvrdí, že 

flexijistota představuje tzv. „kompozitní řešení“. Podle něj se jedná pouhou 

jazykovou kombinaci protikladů a že takový postup může být použit prakticky pro 

jakoukoliv kombinaci politik [Hyman, 2005: 18-19]. To vede k situaci, že se koncept 

flexijistoty stal široce přijímaný. Zároveň se ale v tomto diskurzu odehrává boj, v 

němž se různí aktéři snaží ostatním vnutit jimi preferovaný výklad. 

6.2.5 Důležitost neformálních institucí   

Tato námitka rozporuje možnost převoditelnosti modelu flexijistoty tím, že 

poukazuje na důležitost tzv. neformálních institucí. Tuto myšlenku již ve své 

diplomové práci rozpracoval Petr Mezihorák z Masarykovy univerzity v Brně 

[Mezihorák 2011]. Účinnost modelu flexijistoty byla v jedné z předchozích kapitol 

demonstrována na dánském příkladu. Také bylo poukázáno na důležitost sociálního 

dialogu mezi všemi sociálními partnery. Obecně platí, že tam, kde je rozvinutý 

konstruktivní sociální dialog, se snadněji legitimizují flexibilní pracovní podmínky 

potřebné k dosažení pružnosti pracovního trhu. Tato skutečnost však činí model 

flexijistoty dosti nejasným a špatně uchopitelným. Evropská komise prosazuje 

flexijistotu jako záměrně vytvořený model pracovního trhu, který lze uplatňovat do 
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jisté míry ve všech evropských zemích. Tvrdí, že je možné v souladu s modelem určit 

jednotlivé nástroje a komponenty, které se mohou úspěšně zavádět  na dané 

pracovní trhy za účelem předem určených cílů. Z tohoto pohledu definujeme 

flexijistotu jako formální instituci. Na druhou stranu, důraz na sociální dialog nás při 

uvažování o flexijistotě posouvá do roviny neformálních institucí. Ačkoliv bývá 

v literatuře odborové vyjednávání často řazeno mezi formální instituce, v debatě o 

flexijistotě nabývá role sociálního dialogu jiné povahy. Již bylo řečeno, že odborové 

vyjednávání má v Dánsku více než stoletou tradici. Spíše než formální uspořádání 

jednotlivých institucí je zde důležitější přístup lidí k těmto institucím a důvěra v ně.  

Obecně tedy můžeme říci, že společenské postoje v dané zemi mohou velmi 

výrazně ovlivnit úspěšnost celého modelu. A neplatí to pouze o sociálním dialogu. 

Algan a Cahuc tvrdí, že pro flexijistotu je klíčové tzv. společenské uvědomění (public-

spiritedness). Vybudování štědrého systému sociálního pojištění je možné 

pouze tam, kde vysoké společenské uvědomění zabrání tzv. morálnímu hazardu. 

Morální hazard spočívá v podkopání systému tím, že jednotlivci štědré sociální 

zabezpečení zneužívají a činí tak celý systém neudržitelný. O systému sociálního 

pojištění v Dánsku platí, že: „Podle dánského přístupu se ….sociální nároky zakládají 

na občanství a ne na statutu zaměstnanosti. Sociální zabezpečení je právem, které 

má dánský občan a není to něco, co by musel získat prostřednictvím zaměstnání. 

Toto je základní premisou dánské společnosti a také flexijistoty“ [CO Industri, 2007: 

30]. V každé zemi je míra společenského uvědomění a postoje k zneužívání 

sociálních dávek různé. Algan a Cahuc ukázali, že štědré sociální systémy fungují 

právě tam, kde byla zjištěna vysoká míra sociálního uvědomění a že bez veřejné 

odpovědnosti občanů lze v dané zemi vybudovat štědrý sociální systém jen stěží. 

Autoři dále zjistili, že tyto postoje jsou poměrně málo rozvinuté v 

některých postkomunistických a jihoevropských zemích a že se tyto postoje jeví jako 

značně stabilní. Sociální systémy zde proto nemohou být tak štědré, jako je tomu u 

severského modelu, a ochrana zaměstnanců je tak kompenzována spíše přísnou 

legislativou na ochranu pracovního místa. Státům se proto nedaří optimálně 

nastavit pružnost pracovního trhu [Algan, Cahuc: 2006: 2-10].  

S rozdílným přístupem k sociálnímu systému v různých zemích souhlasila 

také většina respondentů. Ve shodě se závěry výše zmíněné studie identifikovali 
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jako země s vysokým společenským uvědoměním především severské a anglosaské 

země. Shodli se také s  tezí, že jihoevropské a postkomunistické země mají 

společenské uvědomění limitované. U tohoto potencionálního problému nehrála 

roli příslušnost k určité instituci. Shoda panovala prakticky napříč všemi skupinami. 

 

„Tady je to zřejmé. Někde se dávky zneužívají víc, někde méně. 

To je prostě někde zakořeněné. Třeba u nás to je typické dědictví 

komunismu. Takové to okřídlené: kdo nekrade, okrádá rodinu. Zase 

třeba v Německu jsou na to podle mě dost akurátní. Tam si zase 

nemyslím, že by s tím měli problém.“ 

 

„Víte co…to je podle mě otázka národní hrdosti. Já jsem 

během studií navštívila shodou okolností Švédsko, takže to mám 

z vlastní zkušenosti. A tam by si nikdo nedovolil brát dávky, pokud by 

na ně neměl nárok. A zase, když se teď podíváme do světa, třeba 

Řekové nebo Italové si s tímhle moc hlavu nelámou.“ 

 

Na druhou stranu ovšem někteří respondenti poukazovali na vysokou míru 

migrace mezi evropskými zeměmi. Migranti mohou podle tohoto názoru 

společenské uvědomění vychýlit i v zemích, které jsou vnímány jako společensky 

uvědomělé.  

 

„Ono se sice říká, jak jsou třeba Němci pünktlich, seveřani zase 

šetrní a tak…jenže kdo je dneska Němec, kdo je Dán? Kolik procent 

lidí, co dneska žijou v Německu se tam narodilo? Dneska máte 

polovinu Evropy imigrantů a ti žádnou spojitost s tím místem nemají, 

takže pochybuju, že se v tomhle chovají podle nějakých zvyklostí. 

Takže i v takových zemích s tím budou mít určitě problémy. Musí se to 

nějak ošetřit.“ 

 

Na příkladech sociálního dialogu a míře společenského uvědomění jsem 

ukázal, že specifický historický vývoj dánského modelu, dlouhodobé působení 
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jistého prostředí a hodnotová orientace místních obyvatel hraje v   účinnosti 

flexijistoty velice důležitou roli. Flexijistota tak v sobě snoubí princip formálních i 

neformálních institucí. Tato dualita dle mého názoru ospravedlňuje pochybnosti, 

které se vedou v otázce přenositelnosti modelu do jiného prostředí, protože princip 

neformálních institucí jasně poukazuje na svázanost modelu s daným prostředím.  

6.2.6 Flexibilizace práce a „pracující chudí“ 

 V odborné literatuře se objevuje také názor, který poukazuje na vztah 

flexibilizace práce a krize sociálního státu, který v modelu flexijistoty představuje 

klíčový pilíř. „Masové šíření neplnohodnotných pracovních smluv je jednou z hlavních 

příčin toho, že se kriticky nedostává prostředků na fungování sociálního státu, v 

důsledku čehož dochází ke zhoršování životní situace nezaměstnaných a lidí, kteří 

jsou odkázáni na nejrůznější sociální dávky“ [Keller 2010: 23]. Jan Keller také 

poukazuje na tzv. odpojování práce od veřejných pojistných systémů, čímž dochází 

ke vzniku k jevům, které definuje jako „nová sociální rizika“ [Keller: 2011: 49]. 

Flexibilizace práce podle něj vede k  začarovanému kruhu pracující chudoby: 

„Neplnohodnotné formy práce umožňují zaměstnavatelům snižovat sociální pojistné. 

To vede k redukci zdrojů, z nichž je financováno vyplácení sociálních dávek. Pokles 

sociálních dávek je využíván jako bič, který další a další pracující nutí vzít jakkoliv 

špatně placenou práci, ze které není možné platit pojistné…“ [Keller 2010: 43].  

 Podle Kellera tedy v Evropě v žádném případě neprobíhá proces vyvažování 

flexibility a jistoty pracovní síly, ale pravý opak. Díky širokému využívání flexibilních 

pracovních poměrů dochází se k neustálému prohlubování sociálně-ekonomických 

nerovností. Zvyšující se flexibilita oslabuje pracovně právní ochranu širokého 

spektra zaměstnaných osob. Tento stav se týká také středních vrstev, které dlouhou 

dobu fungovaly jako opora většiny národních ekonomik, avšak v dnešní době čelí 

podle Kellera fatálnímu ohrožení. Flexibilizace práce je tedy tímto prizmatem viděna 

jako nástroj, který umožňuje zaměstnavatelům zvyšovat své zisky a přenášet riziko 

svého podnikání na zaměstnance. Flexijistota hodnocena v tomto smyslu pak slouží 

pouze k zakrytí celého procesu30, protože zvyšování ochrany zaměstnanců, které má 

                                                 
30 Srovnej viz Keller kap.6 – vědecké zastírání poměrů [Keller 2010: 145-168] 
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vyvažovat flexibilizaci pracovních podmínek, se reálně neděje. Flexijistota viděna 

tímto prizmatem může být s jistou mírou zjednodušení definována jako 

„zaměstnavatelská flexibilita“ [Švec 2010: 6]. Flexijistota se tak podle této teorie 

nenápadně přiklání k jednostrannému posilování flexibility, což umožňuje vytvářet 

stále vyšší počet pracovních míst, která svým ohodnocení limitují zaměstnance 

v možnosti zajistit si nezávislost na sociálním státu.  

Podobně jako v kapitole o nejasném obsahu flexijistoty, kde jsem poukázal 

na velice odlišné postoje mezi SPČR a ČMKOS, tak i v rámci tohoto tématu se od 

sebe nejvíce odlišovali právě zástupci SPČR a ČMKOS. Nejvíce se s tímto 

potenciálním problémem identifikovali zástupci ČMKOS. Ti tvrdí, že trh práce je v ČR 

formován pracovně právními opatřeními, která zvyšují jeho pružnost na úkor 

ochrany zaměstnanců.    

 

„To je takový stále dokola opakovaný mýtus, že český trh 

práce je rigidní. Naopak je flexibilní dost. Pořád tu jsou ale tlaky na 

zvyšování té flexibility a to už mi přijde neakceptovatelné…není tam 

prostě ten poměr a vyvážení.“  

 

„Ano, v Dánsku mají flexibilní trh a vysoké dávky. My máme 

také vysokou flexibilitu, ale nedostatečné zabezpečení. Má se 

prosazovat dánský model, ale my tu máme jen dánskou flexibilitu a 

české zabezpečení.“ 

 

Naopak, vůči této námitce se vymezili především respondenti ze SPČR, kteří 

nevnímají flexijistotu jako jednostranné prosazování flexibility. Zároveň bylo 

poukázáno, že výše sociálních dávek musí být vždy nastavena tak, aby stále 

motivovala k rychlému návratu na trh práce.  

 

„Jednoznačné ne. Musíme vidět to, že čím větší flexibilita, tím 

víc se bude dařit firmám a to bude mít dobrý vliv na celkovou 

ekonomiku.“  
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„Plošné dávky v  takové míře, jako jsou v Dánsku, také 

způsobují, že ti lidé si na to zvyknou. Prostě už necítí za sebe takovou 

odpovědnost, protože se budou mít celkem dobře, i když tu práci 

ztratí.“ 

 

U pracovníků úřadů práce a HR manažerů se tato námitka také nesetkala 

s přijetím, nicméně jejich reakce byla spíše neutrální, popř. částečně zamítavá. 

 

„Tohle je strašně těžké na posouzení, protože vše je relativní. 

Před zhruba sty lety třeba nebyla minimální mzda.“  

 

„Ochrana ano, ale vždy tam musí být ta motivace jít pracovat. 

Chápu, že se to někomu nelíbí a radši by byl doma na dávkách…“ 

6.2.7 Institucionální komplementarita  

Na tomto místě bych rád rozebral otázku institucionální komplementarity, 

která spontánně vyvstala během prováděných rozhovorů31. Institucionální 

komplementarita představuje velice populární koncept neoklasické a politické 

ekonomie. V posledních letech je používán v literatuře mnoha způsoby, nicméně 

základní premisa zní, že tempo růstu nemůže být vždy vysvětleno pouze nárůstem 

užitého kapitálu a práce a fixní mírou technické změny [Matějová 2009: 16]. Teorie 

institucionální komplementarity pracuje s myšlenkou, že svůj význam pro produkci 

dané ekonomiky má i její institucionální uspořádání. Obecně můžeme říci, že „dvě 

instituce mohou být považovány za komplementární, pokud přítomnost (nebo 

efektivita) jedné, zvyšuje výstup (či efektivitu) druhé“ [Hall, Sosnice 2001 cit. podle 

Hučka, Kislingerová, Malý 2011: 3].  

Institucionální komplementarita hraje klíčovou roli ve flexijistotním přístupu, 

který také předpokládá, že souhra mezi dvěma institucemi zvyšuje funkční výkon 

obou těchto institucí. Strategii flexijistoty tedy můžeme chápat jako hledání 

                                                 
31 Teoretické ukotvení problému, včetně jeho pojmenování bylo provedeno až zpětně po jeho prvotní 
identifikaci.  
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takových komplementarit, která by měly generovat pozitivní výsledky jak pro 

zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Jak ovšem argumentují Wolfgang Streeck a 

Kōzō Yamamura, problém spočívá ve skutečnosti, že většina klíčových 

komplementarit, které v ekonomickém prostředí fungují, nebyla ustanovena sama 

od sebe. Spíše naopak. Instituce, které dnes vnímáme jako vzájemně se doplňující, 

se objevily v různých okamžicích, nezávisle na sobě, a nikoliv kvůli jejich vzájemně 

podpůrným vztahům. Komplementarity podle Streecka a Yamamury vznikají nikoli 

záměrně, ale spíše prostřednictvím strategií aktérů působících v rámci dané 

instituce [Streeck, Yamamura 2001: 67-69]. Tento argument může být jednoduše 

aplikován na dánský model flexijistoty, jehož prvky se formovaly v průběhu 

posledních 100 let a které původně nebyly navrženy jako systém. 

Tímto způsobem argumentoval vůči možnosti implementovat flexijistotu 

spontánně jeden z respondentů: 

 

„S tím přišel někdo, kdo si řekl: tak a teď najdu lék a bude to 

fungovat. Všichni se toho chytili, protože to na první podívání vypadá 

hezky. To ale nejde jen tak. Máme tady určité problémy, bezesporu. 

Jak se na to tak koukám, přijde mi to spíš jako taková….skoro až 

hezká pohádka než ekonomický model. To si jenom někdo myslí, že se 

to bude doplňovat, že to bude fungovat. To ukáže až čas, protože aby 

jeden element nebo pilíř, jak se tady napsáno, podporoval druhý, to se 

musí vyzkoušet. Dát tomu čas a né že se to teď vymyslelo a pojedeme 

to na všech frontách.“ 

 

Nicméně v průběhu dalších rozhovorů (problém byl identifikován přibližně 

v polovině výzkumu) se s tímto názorem identifikoval pouze jeden další 

respondent. Tento problém je tedy vnímán spíše jako méně závažný, nebyl ale 

promptován u všech respondentů.  

  

„Mně to připomíná všechny ty plánovače – poručíme větru, 

dešti a od všeho máme klíče (smích). A na tohle EU jednou dojede. 

V čem je to jiný než plánování, když se na to kouknu dopodrobna?“ 
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6.2.8 Win-win situace a konflikt zájmů jednotlivých aktérů 

Druhá námitka vůči úspěšnému zavádění flexijistoty, která se spontánně 

objevila v rámci probíhajících rozhovorů, rozporuje tvrzení, že model bude mít 

pozitivní účinky na všechny zainteresované. Flexijistota jako taková byla navržena 

jako řešení win-win, které by mělo podporovat jak zájmy pracovníků, tak i 

zaměstnavatelů, přičemž konkrétní politická strategie by měla být založena na 

konsensu dosaženém prostřednictvím sociálního dialogu. Tento, sám o sobě 

ušlechtilý cíl, však čelí řadě těžko překonatelných překážek. Zaměstnance ani 

zaměstnavatele nelze považovat za homogenní skupiny, které jsou na trhu práce 

v relativně stejných pozicích. Strategie, která bude uplatňována v rámci flexijistoty, 

tak může sloužit jen zájmům některých pracovníků nebo zaměstnavatelů, přičemž 

ostatním může naopak jejich situaci zkomplikovat. Dopad těchto reforem může mít 

velice odlišné efekty na různé skupiny působící na trhu práce. Ačkoliv se také tento 

problém vynořil až v průběhu výzkumu, ukázal se na rozdíl od předchozího jako 

velmi relevantní. Respondenti se s ním spíše identifikovali a dokázali také vymýšlet 

konkrétní příklady: 

 

„Ono to zní hezky. Ale ti, kdo to od stolu vymýšlejí, si musí 

uvědomit, že každá taková změna přinese každé skupině 

zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů něco jiného. Když se třeba sníží 

ochrana proti propouštění a zároveň se posílí využívání flexibilních 

smluv, tak i když budou větší dávky a já nevím jaká školení, kurzy a 

rekvalifikace, tak to stejně nebude pro všechny znamenat to samé. 

Protože když třeba ztratí práci starší člověk, je pro něj obtížnější si 

najít novou. Všichni víme, jak zaměstnavatelé „rádi“ zaměstnávají 

starší lidi.  Já jim víceméně rozumím. Jak je dnes všechno rychlé a 

pořád se mění podmínky, tak chtějí lidi, kteří se budou pořád školit, 

umí jazyky a co si budeme povídat, pro mladé to je snazší.“ 

 

„Když má někdo třeba ve státním sektoru nějakou platovou 

třídu a musí se šetřit, tak když bude snadnější propustit zaměstnance, 
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tak ho nahradí někým mladším, levnějším, který je ještě v nižší platové 

třídě.“ 

 

„Podle této tabulky32 mě napadá, že když bude posílena jistota 

zaměstnání výměnou za flexibilitu pracovní doby, tak to může ztížit 

mladým lidem najít práci.“ 

  

Flexijistota byla obecně navržena proto, aby pomohla řešit problémy na trhu 

práce. Tento přístup sice může danému pracovnímu trhu přinést pozitivní účinky 

(ačkoliv není jisté, že tomu tak opravdu musí být), pro některé skupiny se naopak 

situace může zhoršit. Výše uvedené příklady od respondentů z různých profesních 

skupin toto tvrzení demonstrovaly na případě starších pracovníků, ale i mladších 

pracovníků. Flexijistota by pro ně mohla ve svém důsledku znamenat, že se stanou 

snáze nezaměstnanými, resp. pro ně bude složitější zaměstnání nalézt. Podobně si 

můžeme představit různé účinky reforem na velké či malé podniky, nebo na různá 

odvětví. Ačkoliv si zastánci flexijistoty tuto možnost nepřipouští (nebo ji 

přinejmenším nezveřejňují), tak i reformy pracovního trhu prováděné v rámci 

tohoto konceptu mohou (stejně jako kterékoliv jiné reformy) stávající štěpné linie 

na trhu práce nejen zahlazovat, ale také je posilovat nebo dokonce vytvářet úplně 

nové. Koncept flexijistoty ignoruje různorodost, která je typická pro každou 

ekonomiku. Proto je opravdu velice těžké si byť jen představit, že tento model 

povede k win-win situaci, kde nebudou žádní poražení, jen vítězové. Hovořit apriori 

o flexijistotě jako o situaci win-win, která bude mít pozitivní účinek na všechny 

zainteresované, se dle mého názoru ukazuje jako mylné. Je proto nutné důkladně a 

především komplexně zanalyzovat, jaké účinky budou mít flexijistotní opatření na 

různorodé skupiny v rámci konkrétního trhu práce. 

6.3 Shrnutí 

Na základě provedeného výzkumu lze usuzovat, že zavádění modelu 

flexijistoty do dalších evropských zemí mimo Dánsko se jeví do jisté míry jako 

problematické. Výzkum ukázal, že většina potenciálních problémů, které byly 
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v rámci výzkumu testovány, mají své opodstatnění a je potřeba se s nimi vyrovnat. 

Jsem si samozřejmě vědom, že použitá metodologie nedovoluje širší zevšeobecnění. 

Nicméně na základě provedených rozhovorů mohu alespoň určit, které problémy se 

ukazují jako nejzávažnější.  

Pokud pominu základní problém, tedy absenci kritické analýzy modelu na 

oficiální úrovni, jeví se jako nejvíce problematický nejasný výklad celého konceptu – 

okruh 4: „Nejasná definice – politické téma“. Zástupci institucí zapojených do 

sociálního dialogu o flexijistotě (v ČR se jedná především o SPČR a ČMKOS) chápou 

model naprosto odlišně, což podkopává jeden ze základních předpokladů 

flexijistoty, tedy rozvinutý sociální dialog. Je zde předpoklad, že podobný nesoulad 

v chápání modelu flexijistoty bude panovat také napříč politickým spektrem. To by 

bylo vhodné ověřit v rámci dalšího výzkumu. Flexijistota by měla být formulována 

přesněji a s vyšší jasností, což umožní kvalitnější politickou debatu. S ohledem na to 

by se měla flexijistota vzdát svých univerzalistických představ, že může být použita 

pro reformu jakéhokoliv trhu práce. Namísto toho je potřeba flexijistotu blíže 

specifikovat jako model trhu práce, kde budou konkrétně specifikovány formy a 

kombinace flexibility a jistoty. Taková definice by měla zahrnovat také informaci, co 

je považováno za vhodnou nebo minimální úroveň jednotlivých položek, které 

mohou následně sloužit jako konkrétní cíle. 

Výzkum ukázal, že za další relevantní problémy implementace modelu 

flexijistoty na další evropské trhy lze považovat především jeho finanční nákladnost, 

důležitost neformálních institucí a nepravdivé poukazování na win-win situaci. U 

těchto problémů se většina respondentů shodla na jejich závažnosti.  

Respondenti se nejméně identifikovali s potencionálními problémy 

„flexibilizace práce a pracující chudí“, závislost na příznivých podmínkách ekonomiky 

daného státu (řešení pouze pro „dobré časy“) a „skrytá nezaměstnanost“. Zvyšování 

flexibilizace práce vnímali jako nepřiměřené pouze zástupci ČMKOS. Ti vyjadřovali 

obavu, že se z dánského modelu převezme pouze vysoká flexibilita, zatímco na 

ochranu nebude kladen stejný důraz. Ostatním skupinám respondentů se tento 

potencionální problém nejevil jako relevantní. Ani zvyšování skryté nezaměstnanosti 

nehodnotili respondenti jako závažný problém. Provázaný systém rekvalifikací 

                                                                                                                                           
32 Wilthagenova matice flexijistoty 



   

64  

hodnotili jako prospěšný a jeho účinnost viděli jak na straně podniků, tak na straně 

zaměstnanců. Respondenti předpokládají, že systém rekvalifikačních programů 

bude natolik účinný a motivační, že nebude uměle navyšovat skrytou 

nezaměstnanost.  

Vysoká míra závažnosti nebyla zjištěna pro potencionální problém 

nedostatečné institucionální komplementarity, nicméně tento problém nebyl 

testován u dostatečného počtu respondentů, což může jeho hodnocení zkreslovat.  
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Závěr 

Diplomová práce se zabývá modelem flexijistoty, který se stal v posledních 

letech klíčovým prvkem evropské politiky zaměstnanosti. Model je postaven 

na nalezení rovnováhy mezi vysokou flexibilitou pracovního trhu a přijatelnou 

jistotu pracovníků zároveň. Celý text je koncipován jako teoreticko-analytická studie 

doplněná o kvalitativní analýzu rozhovorů. Cílem práce bylo zjistit, jaké bariéry 

mohou stát v cestě implementaci flexijistoty na pracovní trhy evropských zemí.   

V rámci teoretického ukotvení problematiky jsou nejprve podrobně 

rozebrány dva hlavní komponenty flexijistoty, a sice flexibilita a jistota s ohledem na 

jejich různé typy a varianty. Následující kapitola se detailně zaobírá principem 

fungování celého modelu, jeho historií a konkrétní aplikací v Dánsku. Teoretická část 

je propojena s analytickou prostřednictvím kapitoly, která se věnuje převoditelnosti 

modelu a klasifikací evropských států dle příslušných ukazatelů s ohledem model 

flexijistoty.  

Analytická část se pak zaměřuje na identifikaci a analýzu potenciálních bariér 

účinné aplikace modelu mimo místo jeho vzniku. Navzdory poměrně značné 

oblíbenosti se koncept flexijistoty jeví jako značně nevyvinutý a trpí řadou závažných 

nedostatků. Největší slabinou celého konceptu se zdá být jeho nejednoznačný a 

nejasný obsah. Absence konkrétních ustanovení činí flexijistotu jako politickou 

strategii špatně uchopitelnou. Výzkum také ukázal, že představa o win-win řešení je 

nerealistická. Díky heterogenitě pracovního trhu může mít model flexijistoty 

rozdílné účinky na různé sociální skupiny. Potvrdila se také svázanost modelu 

s určitým prostředím, které se vyznačuje specifickým fungováním neformálních 

institucí jako je např. tradice v sociálním dialogu nebo uvědomělost občanů. Jako 

bariéra se zcela určitě jeví také finanční nákladnost modelu.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Diskusní skript – IDI (dotazník) 

 

  

DISKUSNÍ SKRIPT – IDI 

IDENTIFIKACE SLABÝCH MÍST KONCEPTU FLEXIJISTOTY 

Praha, Střední Čechy, Severní Čechy 1.4. – 10.4.2013  

1. ÚVOD 5 MIN 

 Cíl: Vytvoření příjemné atmosféry a vysvětlení pravidel rozhovoru. 

 Představení sebe a instituce.  

 Vysvětlit důvod návštěvy. 

 Budou mne zajímat hlavně Vaše zkušenosti a názory, buďte prosím, 

upřímný/á, i kdyby byl Váš názor negativní, je to pro mě velice důležité.  

 Je možné, že některé termíny nevysvětlím úplně přesně. Pokud něčemu 

nebudete rozumět, nestyďte se zeptat. Informace jsou čistě důvěrné. 

 Technika: diktafon 

 

 

 

 

 

3. PŘEDSTAVENÍ RESPONDENTA 5 MIN (10min) 

 Cíl: Pochopit, v jakém kontextu má respondent se modelem flexijistoty zkušenost. 

Moderátor: Nejprve bych Vás poprosil, jestli byste mi mohl/a říci něco o sobě… 

 Mohl/a byste, prosím, ve stručnosti charakterizovat Vaší pracovní pozici?  

 Co je Vaší běžnou náplní práce?  

 Jaké další činnosti v souvislosti s trhem práce se Vašeho zaměstnání týkají? 

 Jak dlouho v této sféře působíte? 

 

 

 

 

 

4. OBECNÝ NÁZOR NA KONCEPT FLEXIJISTOTY 15 MIN (25min) 

 Cíl: Zjistit, jaký postoj vůči modelu respondent zastává a najít relevantní insighty pro 

pokračování rozhovoru.Posouzení účinnosti modelu.  

Moderátor nejprve zjistí, jakým termínem respondent model označuje, a dále 
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v rozhovoru používá pouze toto označení. 

 Kdy jste o modelu flexijistoty slyšel/a poprvé? 

 V jaké to bylo situaci? 

Pozn.: Není bezpodmínečně nutné, aby respondent přímo znal pojem flexijistota. 

V tomto případě ale musí moderátor podrobněji vysvětlit, na jakém principu model 

funguje (kombinace flexibility a ochrany zaměstnanců zároveň).  

 Jaký byl / je Váš prvotní názor na tento model? 

Moderátor se ujistí, že se respondent v problematice orientuje a modelu rozumí.  

 Pojďme se, prosím, v rychlosti podívat, jak model funguje např. v Dánsku. 

Moderátor společně s respondentem prochází model tzv. Zlatého trojúhelníku. 

 Mohl byste tento model zhodnotit jako celek? 

 Dává Vám tento model smysl? 

 Je to podle Vás funkční model? Vysvětlete, prosím… 

Moderátor: Nyní se pokusíme zhodnotit dílčí části modelu, tzv. pilíře… 

 Jsou všechny pilíře pro dobře fungující trh práce nezbytně nutné?  

 Nebo naopak, nechybí v modelu ještě nějaký pilíř? 

 Může takto model fungovat? 

 Za jakých podmínek / nastavení pilířů? 

 Existují ještě nějaké jiné podmínky, aby mohl být tento model účinný? 

 Jaké vnímáte výhody modelu? (vždy odlišovat výhody pro koho!) 

 A jaké nevýhody / rizika? (vždy odlišovat rizika pro koho!) 

 

 

Předložit materiál 

A – grafické 

znázornění 

modelu  

(Zlatý trojúhelník) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předložit materiál 

B – Matice 

flexijistoty 

5. PŘEVODITELNOST 20 MIN (90 min) 

 Cíl: Posoudit, jaký potenciál má koncept v rámci evropského pracovního trhu. 

 Může tento model pomoci při řešení současných problémů na trhu práce? 

 Jaké problémy by tento model mohl řešit? Porovnat s výzvami dle Evropské 

expertní komise na flexijistotu (moderátor případně dovysvětlí): 

o Rozdvojený pracovní trh 
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o Málo dynamické pracovní trhy 

o Příliš diferenciované pracovní trhy 

o Dlouhodobě nezaměstnaní a šedá ekonomika 

 Má model předpoklady pro rozšíření do dalších evropských zemí? Proč? 

 Je vhodné, že byl tento model začleněn do evropské politiky zaměstnanosti? 

 Myslíte si, že jsou si evropské trhy práce do jisté míry podobné? 

 Lze podle Vás v rámci  jednotlivých států EU uplatňovat jeden univerzální 

model, případně v různých modifikacích?  

 Spatřujete nějaké bariéry v přenositelnost u tohoto modelu napříč 

evropskými státy? Je možné, že by mohl fungovat pouze v některých 

krajinách (např. Sever vs. Jih)? Vysvětlete.  

 OKRUHY POTENCIONÁLNÍCH PROBLÉMŮ  

 Cíl: Identifikace možných bariér implementace modelu v rámci EU. 

Moderátor: V rámci předchozích rozhovorů jsem již nashromáždil některé 

potenciálně problematické okruhy. Jak byste je zhodnotil?  

Moderátor postupně představuje a vysvětluje stanovené hypotézy.  

 

o 1. Finanční nákladnost 

o 2. Řešení pouze pro „dobré časy“? 

o 3. Svázanost s určitým prostředím   

o 4. Nejasná definice - politické téma 

o 5. Flexibilizace práce a „pracující chudí“ 

o 6. Opakované zařazení nezaměstnaných do programu rekvalifikací. 

 Přijdou Vám některé námitky oprávněné? Které?  

 Kde konkrétně vidíte slabé místo v souvislosti s modelem? 

 Mohl byste Váš názor ukázat na nějakém příkladu? 

 Napadá Vás ještě nějaká další oblast, která by mohla být podobnou bariéru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předložit materiál 

C – shrnující 

tabulka 

k problému č. 4 
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v implementaci modelu? 

Na závěr bych Vás ještě požádal o spolupráci při vyplnění této tabulky. Některá 

políčka jste již v podstatě zodpověděl, rád bych si vše shrnul. 

Moc Vám děkuji za Váš čas a spolupráci.  

 

 

 

Příloha č. 2:Materiál C – shrnující tabulka k problému č. 4 

Obecná diagnóza 
evropského trhu práce  

 
 co je potřeba změnit?  
 jakým způsobem 

 

Flexijistota  
 

 v čem by měla spočívat? 
 co by měla přinášet 

zaměstnancům? 
 co by měla přinášet 

zaměstnavatelů? 

 

EPL  (index legislativní 
ochrany pracovního místa) 

 
 jaký má EPL vliv na trh 

práce? 
 potřeba ho spíše snižovat 

nebo zvyšovat? 

 

Flexibilní úvazky  
 

 jaký mají vliv na trh 

práce? 
 pro koho jsou 

prospěšné? 

 měly by se používat 
častěji nebo spíše 

omezit? 

 



   

78  

Mzdové náklady  
 

 jakým způsobem je 
stanovovat s ohledem na 
konkurenceschopnost? 

 

Celoživotní vzdělávání  
 

 jaká by zde měla být role 
podniků?  

 

Aktivní politika 
zaměstnanosti  

 
 co by mělo být jejím 

cílem? 
 co by měla přinášet? 

 

Dávky v nezaměstnanosti a 
sociální zabezpečení 

 
 jakým způsobem by měly 

být nastaveny? 
 co by měly zajišťovat? 
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