
   

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

 

 

 

 

 

 

Diplomová práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016      Jiří Stanzel 



   

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií, KVSP 

Jiří Stanzel 

Nezaměstnaní mladí lidé jako cílová skupina 

veřejné politiky 

Diplomová práce 

Praha 2016 



   

 

Autor práce: Bc. Jiří Stanzel 

Vedoucí práce: Mgr. Miriam Kotrusová, PhD. 

Rok obhajoby: 2016



   

Bibliografický záznam 

STANZEL, Jiří. Nezaměstnaní mladí lidé jako cílová skupina veřejné politiky. Praha, 2016. 

60 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí diplomové práce Mgr. 

Miriam Kotrusová, PhD.  

Abstrakt 

Mladí lidé do 25 let se v důsledku ekonomické krize stali jednou z nejvíce ohrožených 

skupin na trhu práce. Jejich nevýhodná pozice je způsobena především kvalifikací 

neodpovídající struktuře trhu práce, nedostatkem pracovních zkušeností a praktických 

dovedností nebo nereálnými představami mladých o svém uplatnění. V souvislosti s jejich 

pozicí na trhu práce je často upozorňováno na negativní efekty dlouhodobé nezaměstnanosti 

na životní dráhu mladých lidí, na riziko nevytvoření pracovních návyků, nebo polevování ve 

snaze nalézt uplatnění a narůstání pasivity. Nezaměstnaní mladí lidé se tak stali velmi 

významnou cílovou skupinou veřejné politiky. Diplomová práce využívá teorii sociální 

konstrukce cílových skupin k vysvětlení procesu tvorby politiky zaměstnanosti vůči mladým 

lidem. Identifikuje existující sociální konstrukce skupiny nezaměstnaných mladých lidí 

z pohledu klíčových aktérů politiky zaměstnanosti. Zabývá se tím, jak se tyto konstrukce 

prosazují v politice zaměstnanosti určené mladým lidem a jaké další faktory mají případně na 

její podobu vliv. 

Abstract 

Due to recent economic crisis young people up to age of 25 became one of the most 

endangered groups on the labour market. Disadvantaged position of young people is caused 

largely by inadequate structure of their qualification, lack of work experiences and work skills 

or unreal perception of work conditions. According to their position on labour market experts 

also emphasize negative effects of long-term unemployment on youth including not creating 

of work habits, loss of motivation to find a job and growing passivity. Unemployed young 

people became an important target group of public policy. The thesis works with the theory of 

social construction of target populations to explain policy process towards unemployed youth. 

It identifies existing social constructions of unemployed young people from perspective of 

key actors of unemployment policy. It also tries to explain how these constructions affect 



   

unemployment policy towards young people and what other factors have influence on its 

shape. 
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1. Vymezení výzkumného problému 

V moderní globalizované společnosti mají mladí lidé mnohdy poměrně obtížné postavení na 

trhu práce. V obdobích hospodářské krize jsou to zejména mladí lidé, kteří trh práce opouštějí 

jako první a jako poslední na něj vstupují, protože nemají pracovní zkušenosti z předchozích 

zaměstnání. Dlouhodobý neúspěch při hledání uplatnění přitom jedince nejen vyřazuje z trhu 

práce, ale může vést také k celkové pasivitě a negativně ovlivnit celý jeho další život 

(Vojtěch, Paterová 2015). 

V souvislosti s ohrožením mladých lidí na trhu práce začal být v odborné debatě 

používán termín NEET (z angl. not in employment, education or training), pro mladé lidi, 

kterým je mezi 15 a 24 lety, nejsou zaměstnaní, nestudují ani se neúčastní žádného dalšího 

vzdělávání či odborné přípravy. Pojem se v posledních letech dostal mezi ústřední témata 

politiky Evropské Unie a je explicitně vyjádřen i v rámci strategie Evropa 2020 

(EUROFOUND 2012). Kategorie NEET přitom obsahuje poměrně odlišné skupiny osob, od 

těch, kteří si nemohou najít práci kvůli zdravotnímu postižení či rodinným povinnostem, přes 

lidi vyloučené ze společnosti po osoby, které od vstupu na trh práce odrazuje předchozí 

neúspěch. Pro všechny je typické, že mají nízký příjem a že nedokážou zlepšit svou 

ekonomickou situaci (Vojtěch, Paterová 2015). 

Institut sociologických studií 

Teze diplomové práce 



   

V České republice je podíl mladých osob v kategorii do 25 let, které můžeme označit 

za NEET sice dlouhodobě pod hranicí průměru EU, avšak má rostoucí tendenci (z 6,7 % 

v roce 2008 na 8,9 % v roce 2012) (MPSV 2014). Spolu se skupinou nad 50 let byla skupina 

mladých ve věku 15-24 let nejvíce postižena dopadem ekonomické krize a v roce 2009-10 

zaznamenala nejvyšší nárůst nezaměstnanosti. V roce 2014 dosahovala míra nezaměstnanosti 

mladých 16,3 % (Vojtěch, Paterová 2015). Do budoucna lze předvídat postupné snižování 

počtu osob věkové skupiny 15-24 let, čímž se sice opticky snižuje rozsah problému 

nezaměstnanosti, avšak v zásadě se pouze posouvá do věkové skupiny 25-29 let. 

Problém mladých lidí vstupujících na trh práce je způsoben především neodpovídající 

strukturou jejich kvalifikace, nedostatečnou praktickou přípravou a malou možností získat 

potřebné kompetence, což plyne hlavně z nastavení počátečního vzdělávání a nedostatečné 

spolupráce škol se zaměstnavateli. Také další profesní vzdělávání ne vždy dostatečně 

reflektuje nové požadavky na kvalifikaci a dovednosti na trhu práce (MPSV 2014). 

V rámci opatření, která jsou realizována na podporu zaměstnanosti mladých lidí, jde 

především o adresnější zacílení politik, ať už preventivních, nebo těch, které mají nežádoucí 

stav řešit. Zvýšená pozornost bývá obvykle věnována lidem se zdravotními či sociálními 

handicapy – s nízkým vzděláním, lidem žijícím v odlehlých lokalitách, pocházejícím z rodin 

s nízkým příjmem, z rozvedených rodin, z rodin s nízkou úrovní vzdělání, nebo majícím 

nezaměstnaného rodiče. Naopak programy zpravidla nepodchycují osoby, které chtějí 

pracovat, ale nástup do práce z nějakého důvodu odkládají (absolventi krátce po škole) a 

osoby ekonomicky neaktivní, jako ženy na mateřské či rodičovské dovolené, finančně 

zabezpečené a zdravotně postižené osoby (MPSV 2014). 

2. Cíle diplomové práce 

Cíle diplomové práce mají převážně explanační a deskriptivní charakter. Snaží se vysvětlit 

vztah mezi sociální konstrukcí cílové skupiny nezaměstnaných mladých lidí a podobou 

politiky zaměstnanosti, která je této skupině určena. Zjišťuje tedy, jak je tato skupina 

konstruována ve vztahu k ostatním skupinám nezaměstnaných lidí, kdo jsou tvůrci a obhájci 

těchto konstrukcí, jaké používají strategie, či jaká motivace stojí za jejich jednáním. Práce 

dále zjišťuje, jaké výhody nebo sankce jsou této skupině na základě sociálních konstrukcí 

distribuovány. Mezi další cíle práce patří rozlišit, zda existují různé sociální konstrukce této 

skupiny, především zda se liší na koncepční úrovni, kde je rozhodováno o podobě politiky a 

na implementační úrovni, kde jsou distribuována konkrétní opatření. V rámci deskripce se 



   

práce také snaží popsat, zda a jak se sociální konstrukce nezaměstnaných mladých lidí 

proměnila od devadesátých let do současnosti a pod vlivem jakých událostí. 

3. Výzkumné otázky 

Diplomová práce se bude věnovat problematice nezaměstnanosti mladých lidí v perspektivě 

teorie Sociální konstrukce cílových skupin. Sociální konstruktivismus předjímá využití 

kvalitativních technik ve snaze pochopit a vysvětlit jednání aktérů a motivaci, která za ním 

stojí. 

V obecné rovině se snaží zjistit, proč veřejná politika selhává při řešení určitého problému a 

namísto toho podporuje nerovnosti ve společnosti. Práce se především ptá, jak je 

konstruována skupina nezaměstnaných mladých lidí? Zjišťuje, nakolik jsou mladí lidé 

považováni za skupinu, která potřebuje nebo zasluhuje pomoc, zda těchto konstrukcí existuje 

více a jaká motivace za nimi stojí. Ve druhém kroku se práce ptá na to, jak se zmíněná 

sociální konstrukce prosazuje do veřejně-politických opatření, která jsou jim určena. Je 

skupina mladých lidí politikou spíše zvýhodňována, nebo sankcionována a proč? 

4. Teoretická východiska 

Hlavním teoretickým východiskem práce je teorie sociálních konstrukcí cílových skupin 

(SKCS), kterou systematicky rozvíjejí především Anne Larson Schneiderová a Helen 

Ingramová (1991,1995, 1997, 2005). Teorie vnímá politický proces jako soupeření různých 

perspektiv - sociálních konstrukcí - a snaží se vysvětlit, proč veřejné politiky mnohdy 

selhávají při naplňování svých cílů a proč zachovávají nebo dokonce posilují nerovnosti ve 

společnosti. SKCS předpokládá, že lidé jednají na základě svých předpojatostí, reagují na 

určité symboly a účelově s nimi manipulují. Zabývá se tím, jak určité stereotypní představy, 

které převládají ve většinové společnosti, ovlivňují veřejné politiky, a jak politiky 

distribuující výhody a tresty určitým cílovým skupinám zpětně ovlivňuje mínění veřejnosti o 

těchto skupinách. Veřejná politika má tak zásadní vliv na reprodukci sociálních nerovností 

avšak zároveň je prostorem, kde může dojít ke změně negativních konstrukcí na pozitivní (a 

naopak), které mají vliv na postavení určité skupiny ve společnosti, její vlastní identitu i její 

mocenské zdroje, které jí umožňují prosazovat své zájmy. 

Sociální konstrukce sice mohou být hluboce kulturně zakořeněné, avšak ve své 

podstatě nejsou neměnné. Ačkoli ke změně konstrukcí obvykle nedochází příliš často, může 

je do veřejné politiky prosadit dostatečně mocensky silná skupina aktérů. Teorie předpokládá, 



   

že konstrukce cílových skupin se neděje z nezištných důvodů, jejich obhájci jsou motivováni 

mocenským ziskem. Zejména volení politici se snaží poskytovat výhody pozitivně 

konstruovaným a mocensky silným skupinám, které jsou jim potenciální voličskou základnou, 

zatímco skupiny s negativní konstrukcí jsou znevýhodňovány, nebo dokonce trestány. 

5. Výzkumný plán 

Hlavní metodou sběru dat budou polostrukturované rozhovory s tvůrci a realizátory opatření a 

nástrojů veřejné politiky, jež mají zlepšovat postavení mladých lidí na trhu práce. Jde zejména 

o aktéry zapojené do koncepční činnosti, jako je příprava programu Záruky pro mládež ČR či 

operačních programů z Evropských strukturálních fondů (realizovaných OP LZZ a OP VK a 

připravovaných OP Zaměstnanost a OP VVV).  Dále jde o úředníky kontaktních pracovišť 

úřadů práce, kteří daná opatření poskytují nezaměstnaným lidem. Doplňkovým zdrojem dat 

budou veřejně-politické dokumenty, které aktéři produkují, například strategie, koncepce a 

prováděcí plány k nástrojům na podporu nezaměstnaných mladých lidí. Eventuálním dalším 

zdrojem informací mohou být také rozhovory s experty na problematiku vzdělávání a trhu 

práce. 

Sociální konstrukce se projevují a reprodukují v užívaném jazyce. Proto bude při 

analýze dat využita metoda diskurzivní analýzy, která umožňuje sledování ustálených 

způsobů myšlení a komunikace skupin lidí, zastávajících určitý společný zájem či postoj. 

Symboly, koncepty a kategorie, kterými jsou jejich konstrukce vyjadřovány, se projevují jak 

v mluveném jazyce, tak v psaném textu (Hajer a Laws 2006). Půjde tedy o zkoumání jazyka, 

jímž je tvořena a komunikována politika vůči různým skupinám nezaměstnaných mladých 

lidí, která má vliv na jejich postavení ve společnosti. 

Data z rozhovorů a dokumentů by měla poukázat především na pozitivní či negativní 

konstrukce skupiny nezaměstnaných mladých lidí a motivaci, která za nimi stojí. Expertní 

rozhovory pak pomohou popsat, jak se pozornost politiky vůči této skupině vyvíjela a nakolik 

efektivní jsou nástroje a opatření, která jsou jim poskytována. 
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7. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

In general, the thesis aims to explain why public policy fails in effort to solve unemployment 

of certain groups of people. It tries to explain relation between social construction of 

unemployed youth and character of unemployment policy distributed to them. It tries to find 

out, whether there are several types of construction on different levels of policy cycle. Who 

are the creators and advocates of the social constructions and what is motivation for their 

actions? In order to reach its goals, it analyzes language of politics and officials which creates 

and distributes the unemployment policy towards young people, used in speech and in policy 

documents as well. 
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1. Úvod 

Situace na trhu práce se v současném postmoderním světě mění velice rychle. Zdaleka 

již neplatí, že jedinec působí na jedné pracovní pozici nebo vykonává jedno povolání po celou 

svou pracovní kariéru, mnoho lidí projde během kariéry jedním či více různě dlouhými 

obdobími nezaměstnanosti. Trh práce se stále více diferencuje a segmentuje (Tvrdý 2008). U 

zaměstnanců i uchazečů o práci se klade důraz na průběžné vzdělávání a aktualizaci znalostí a 

dovedností. Zcela běžným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti se staly rekvalifikace a 

další vzdělávací aktivity. Některé skupiny jsou však na trhu práce ohroženy více – obvykle se 

mezi ně řadí matky, osoby starší 50 let, osoby s handicapem, nízko kvalifikované osoby, 

absolventi a mladí lidé do 25 let (Vyhlídal a Mareš 2006).   

O mladých lidech se jako o rizikové skupině na trhu práce mluví zejména v souvislosti 

s ekonomickou krizí. Spolu se skupinou osob starších 50 let zaznamenala skupina mladých 

lidí do 25 let v důsledku krize největší nárůst nezaměstnanosti (MPSV 2014b). Absorpce 

nových zaměstnanců z řad mladých lidí se během poslední ekonomické krize téměř zastavila. 

Dlouhodobý neúspěch při hledání uplatnění přitom tyto jedince nejen vyřazuje z trhu práce, 

ale může ovlivnit celý jejich další život, vést k celkové pasivitě a negativitě. Mladí lidé bez 

větších pracovních zkušeností bývají také mezi prvními, které zaměstnavatelé v případě 

nutnosti propouštějí. Přestože nezaměstnanost mladých lidí je v ČR dlouhodobě těsně pod 

průměrem Evropské unie, je výrazně vyšší než celková míra nezaměstnanosti. V roce 2014 

dosahovala celková míra nezaměstnanosti mladých lidí v ČR 16,3 % (Vojtěch, Paterová 

2015). Česká republika si v rámci Strategie EVROPA 2020 stanovila snížení míry 

nezaměstnanosti mladých lidí u věkové skupiny 15-24 let na 12,3 % (MPSV 2014b). 

V souvislosti s demografickým vývojem lze sice předpokládat postupné snižování celkového 

počtu osob věkové skupiny 15-24 let, čímž se opticky snižuje rozsah problému 

nezaměstnanosti, avšak ve skutečnosti se pouze posouvá do věkové skupiny 25-29 let. 

Nezaměstnaní mladí lidé se tak především v důsledku ekonomické krize stali významnou 

cílovou skupinou veřejné politiky jak na celoevropské, tak na národní úrovni. 



 

4 

 

 

V práci je využit teoretický přístup sociální konstrukce cílových skupin (SKCS
1
), 

který vnímá politický proces jako soupeření různých perspektiv – sociálních konstrukcí – a 

snaží se vysvětlit, proč veřejné politiky mnohdy selhávají při naplňování svých cílů a proč 

zachovávají nebo dokonce posilují nerovnosti ve společnosti. Podle teorie lidé jednají na 

základě svých předpojatostí, reagují na určité symboly a účelově s nimi manipulují. 

Stereotypní představy převládající ve většinové společnosti ovlivňují veřejné politiky, které 

distribuují výhody či tresty určitým cílovým skupinám a zpětně tak ovlivňují vnímání 

veřejnosti o těchto skupinách. 

Sociální konstruktivismus předjímá využití kvalitativních technik ve snaze pochopit a 

vysvětlit jednání aktérů a motivaci, která za ním stojí. V diplomové práci slouží teorie 

k vysvětlení toho, proč je veřejná politika vůči nezaměstnaným mladým lidem taková, jaká je. 

Pomáhá nám rozlišit různé přístupy k této cílové skupině, zjistit, zda je adresovaná politika 

stejná ve všech fázích politického procesu, nebo se liší a proč. Obecně bývají nezaměstnaní 

lidé ve společnosti často vnímáni poměrně negativně, avšak nezaměstnaní mladí lidé jsou 

v současné době spíše v centru pozornosti veřejné politiky. Jsou tedy vnímání jako potřební, 

kteří zasluhují pomoc? 

1.1. Vymezení základních pojmů 

Diplomová práce se zabývá nezaměstnanými mladými lidmi. V českém i evropském 

kontextu se toto označení obvykle používá pro lidi, kterým je mezi 15 a 24 lety, již ukončili 

formální vzdělávání, avšak nenacházejí uplatnění na trhu práce. V zahraničí se v souvislosti 

s touto skupinou začíná používat pojem „NEET“ (z angl. „not in education, employment or 

training“). Některé strategie či výzkumy zaměstnanosti také vymezují skupinu 

nezaměstnaných mladých až do 25 let, jiné prodlužují horní hranici pro absolventy vysokých 

škol až na 29 či 30 let. Pro účely této práce je používán pojem „mladí lidé“ pro skupinu do 25 

let včetně, jak je vymezena ve Strategii politiky zaměstnanosti do roku 2020. Vzhledem 

k tomu, že absolventi vysokých škol se v České republice nepotýkají s výraznými problémy 

na trhu práce, je vyšší věková hranice pro toto označení irelevantní. Současně, zaměřujeme-li 

se na to, jak je určité cílové skupině distribuována politika zaměstnanosti, je základním 

                                                 

1
 V českém prostředí se pro název teorie používá jak označení sociální konstrukce „cílových skupin“ (SKCS), 

tak „cílových populací“ (SKCP). V této práci používám pojem skupina, tedy první variantu, kterou z hlediska 

českého jazyka považuji za korektnější překlad anglického názvu „social construction of target populations“.  
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předpokladem, že členové této skupiny chtějí nalézt uplatnění a jsou tedy registrováni na 

úřadu práce. 

Cílová skupina je jedním z klíčových pojmů ve veřejné politice, představuje množinu 

příjemců určitého opatření. Z hlediska teorie sociální konstrukce je cílová skupina 

charakterizována dvěma základními dimenzemi. Jednak mírou vlastní politické moci, která jí 

umožňuje ovlivnit svou pozici, jednak tím, do jaké míry je veřejností vnímána jako potřebná a 

zasluhující si pomoc. 

1.2. Struktura práce 

Diplomová práce je strukturována do sedmi hlavních kapitol. V úvodu je vymezeno 

téma práce, jsou zde stanoveny hlavní výzkumné cíle a výzkumné otázky, které se práce snaží 

zodpovědět. Druhá kapitola je věnována situaci mladých lidí na trhu práce jak v České 

republice, tak v evropském kontextu a základnímu popisu politiky zaměstnanosti v ČR. Ve 

třetí kapitole jsou popsána základní teoretická východiska, o které se práce opírá, především 

teorie sociální konstrukce cílových skupin a také fázový model politického procesu. 

Následující kapitola se věnuje popisu výzkumné metodologie, zdrojům dat, způsobu jejich 

sběru a analýzy. Pátá a šestá kapitola prezentují výsledky vlastního šetření a představují 

hlavní část práce. Nejprve je zde popsána sociální konstrukce skupiny nezaměstnaných 

mladých lidí z pohledu klíčových aktérů v jednotlivých fázích politického procesu a také ve 

strategických dokumentech, následně je popsáno, jak tato konstrukce souvisí s podobou 

realizované politiky a také jaké další faktory podobu politiky ovlivňují. Závěrečná kapitola 

odpovídá na stanovené výzkumné otázky a shrnuje nejdůležitější výsledky práce. Současně 

reflektuje slabé a silné stránky práce a navrhuje postup pro další zkoumání tématu. 

1.3. Cíle práce a výzkumné otázky 

Diplomová práce si klade za cíl na příkladu skupiny nezaměstnaných mladých lidí 

vysvětlit vztah mezi sociální konstrukcí a veřejnou politikou. Za tímto účelem sleduje dva 

dílčí cíle, jednak popsat vývoj a současný stav sociální konstrukce nezaměstnaných mladých 

lidí a jednak vysvětlit, jak se sociální konstrukce prosazují do veřejné politiky, a to jak ve fázi 

rozhodování o podobě (formulace), tak ve fázi implementace politiky zaměstnanosti.  
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Dvěma dílčím cílům odpovídají také dvě hlavní výzkumné otázky. Ve snaze 

odpovědět na otázku jak je konstruována cílová skupina nezaměstnaných mladých lidí práce 

zjišťuje: Kde se mladí lidé nacházejí v rámci diagramu z hlediska potřebnosti a moci? Jak se 

sociální konstrukce nezaměstnaných mladých lidí postupně vyvíjela? Existují různé 

konstrukce nezaměstnaných mladých lidí? Kdo jsou tvůrci a obhájci těchto konstrukcí, jaká je 

jejich motivace a jaké strategie používají? K zodpovězení druhé hlavní výzkumné otázky (Jak 

se sociální konstrukce prosazují ve veřejné politice?), se práce ptá: Jaká opatření jsou mladým 

lidem v rámci politiky zaměstnanosti poskytována? Jsou nezaměstnaní mladí lidé politikou 

spíše zvýhodňováni, nebo sankcionováni a proč? Liší se charakter veřejné politiky vůči této 

skupině ve fázi rozhodování a ve fázi implementace politiky zaměstnanosti? 

Je třeba zdůraznit, že cílem práce je popsat jak skupinu nezaměstnaných mladých lidí 

vnímají aktéři, kteří se podílejí na tvorbě politiky zaměstnanosti jim určené. Zkoumá, jak tito 

aktéři v různých fázích a úrovních politického procesu problém rámují, ovlivňuje podobu 

poskytované politiky. Cílem práce není zkoumat sociální konstrukci mladých lidí v celé 

společnosti, ani celkový obraz této skupiny prezentovaný například v médiích. Takové 

zaměření práce má své opodstatnění. Především nezaměstnaní lidé a zejména cílová skupina 

mladých lidí není v České republice výrazně medializována ani nejitří výrazné názory ve 

většinové společnosti. Současně lze předpokládat, že analýza medií by v tomto případě 

nepřinášela relevantní výsledky, které by odpovídaly tomu, jak často a v jakých významech se 

o tématu nebo skupině ve společnosti mluví. Situace mladých lidí na trhu práce má totiž určité 

cyklicky se opakující výkyvy, které jsou vázány na události, jako maturitní zkoušky, přijímací 

zkoušky nebo období, kdy se absolventi rozhodují, zda půjdou k zápisu do dalšího stupně 

studia. Další zkreslení může způsobovat fakt, že celá řada nástrojů, které jsou nezaměstnaným 

lidem poskytovány v rámci politiky zaměstnanosti, je realizována skrze dotační programy 

Evropské unie (příkladem může být program Záruky pro mládež nebo Operační program 

Zaměstnanost financovaný z Evropského sociálního fondu). Aktivity tohoto typu pak mají 

zpravidla povinnou publicitu. Veřejnost je o nich informována skrze nejrůznější média, aniž 

by frekvence či obsah takových zpráv vypovídal o zájmu a vnímání problému ve společnosti. 

Z těchto důvodů není v práci zkoumán mediální diskurs, ale diskurs tvůrců a realizátorů dané 

politiky, který vychází především z jejich osobní zkušenosti či nezkušenosti s danou 

problematikou. 
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2. Mladí lidé na trhu práce 

Druhá kapitola se zabývá věcnými východisky pro zkoumání nezaměstnaných 

mladých lidí jako cílové skupiny ve veřejné politice. Nejprve je popsána situace mladých lidí 

jako specifické skupiny na trhu práce v českém i celoevropském kontextu. Zcela zásadní vliv 

na jejich postavení v průběhu posledních let měla nedávná ekonomická krize, proto je jí i zde 

věnována pozornost.  

V navazující podkapitole je pak rozebrán koncept „NEET“ (z angl. Not in 

employment, education or training), kterým jsou nezaměstnaní mladí lidé především v Evropě 

v poslední době často označováni. 

Ve třetí části kapitoly je popsána politika zaměstnanosti v České republice obecně, 

z hlediska její organizační struktury i nástrojů a to především ve vztahu k mladým lidem. 

Nejvýznamnější vliv na současnou podobu politiky zaměstnanosti má pravděpodobně 

nevydařená institucionální reforma z roku 2011.  

2.1. Situace mladých na trhu práce v ČR a v EU 

2.1.1. Vývoj nezaměstnanosti v důsledku ekonomické krize 

V důsledku negativního vývoje na trhu práce po roce 2008 se zvýšil počet uchazečů o 

zaměstnání na jedno pracovní místo, což vedlo k prohloubení znevýhodnění u již 

znevýhodněných skupin. Tento fenomén bývá označován také jako „teorie fronty“, kdy 

osoba, která se uchází o zaměstnání s jistým typem hendikepu je s rostoucím celkovým 

počtem nezaměstnaných odsouvána na nižší příčku (MPSV 2014b: 12). Takto byla v době 

ekonomické krize spolu se skupinou osob starších 55 let nejvíce postižena skupina mladých 

osob do 25 let. Tyto osoby během krize navíc nejen obtížně hledají zaměstnání, ale také je pro 

ně obtížnější si práci udržet a jsou tak vystaveni zvýšenému riziku dlouhodobé 

nezaměstnanosti (Vojtěch, Paterová 2015: 36). 

Mezi mladé nezaměstnané jsou zpravidla řazeni právě absolventi nejvýše 

sekundárního vzdělávání a mladí lidé do 25 let věku, některé studie a výzkumy mezi ně 

zařazují také absolventy vysokých škol do 29 respektive 30 let věku. V rámci skupiny 

absolventů jsou za nejvíce rizikové považováni absolventi středních škol a vyšších odborných 
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škol, zatímco absolventi VŠ zpravidla na závažné problémy s uplatněním nenarážejí. Pro 

všechny osoby ve skupině mladých uchazečů o práci je však typickým rysem absence 

dlouhotrvající pracovní zkušenosti (MPSV 2014b: 12). 

Od roku 2013 sice postupně dochází k oživení ekonomiky, nezaměstnanost mladých 

lidí však ve většině evropských zemí zůstává relativně vysoká. Celková míra nezaměstnanosti 

se v Evropě pohybuje kolem 10 %, zatímco u mladých lidí je to přibližně 21 %. V České 

republice byla míra nezaměstnanosti mladých lidí v roce 2014 16,3 % (Vojtěch a Paterová 

2015: 36). Přestože celková nezaměstnanost se v České republice v porovnání s ostatními 

evropskými zeměmi drží na poměrně nízké úrovni, podíl míry nezaměstnanosti mladých a 

celkové nezaměstnanosti je jeden z nejvyšších, jak ukazuje následující tabulka. 

Tabulka č. 1: Podíl míry nezaměstnanosti mladých (15-24letých) a celkové (15-64letých) 

v členských státech EU v roce 2014: 

 

(Vojtěch a Paterová 2015) 

2.1.2. Příčiny špatného uplatnění 

Příčiny ohrožení mladých lidí na trhu práce lze spatřovat ve dvou hlavních oblastech. 

Strategie zaměstnanosti do roku 2020 hovoří o objektivní a subjektivní rovině, v jiné 

perspektivě můžeme mluvit také například o individuálních a systémových problémech. 
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První, „systémová“ či „objektivní“ oblast se týká především nesprávného nastavení 

systému počátečního vzdělávání. Výzkumy mezi zaměstnavateli dlouhodobě upozorňují na 

nedostatečnou odbornou připravenost absolventů (např. Doležalová 2013, Vojtěch a Paterová 

2015). Lze tedy mluvit o nedostatku praktických zkušeností spojených se špatnou praktickou 

přípravou na školách a nedostatečnou spoluprácí škol a zaměstnavatelů. Problémy 

s uplatněním absolventů však můžeme spojovat i s celkovou neodpovídající strukturou jejich 

kvalifikace, tedy v nesouladu oborové struktury škol s požadavky trhu práce (MPSV 2014b: 

13). 

Mezi „subjektivní“ či „individuální“ příčiny můžeme zařadit neodpovídající představy 

mladých lidí o situaci na trhu práce a také o jejich vlastních schopnostech (ibid). Šetření mezi 

žáky posledních ročníků a absolventy středních odborných škol také naznačuje nedostatečnou 

motivaci mladých lidí k nalezení dobrého uplatnění a celkovou nevyjasněnost životních 

priorit (Dvořáková a kol. 2015). 

2.1.3. Důsledky nezaměstnanosti mladých lidí 

Nepřijetí vhodných opatření k řešení nebo zmírnění uvedených příčin může vést 

k mnohým negativním důsledkům. Ve strategické rovině se jedná o riziko nenaplnění 

národního cíle snížení nezaměstnanosti mladých lidí na 12,2 % do roku 2020 (MPSV 2014b: 

13). V důsledku špatného uplatnění mladých lidí bude také ohroženo zajištění dostatku 

kvalifikované pracovní síly pro trh práce. Přestože zde existuje převis nabídky práce, 

zaměstnavatelé nejsou dlouhodobě schopni obsazovat určité kvalifikované pozice, a to 

zejména v technických oborech (ibid).  

V souvislosti s narůstajícím podílem dlouhodobě nezaměstnaných osob upozorňují 

Mareš a Vyhlídal na riziko narůstání skupiny lidí, kteří budou žít na účet sociálního státu. 

Hlavními důvody jsou přitom ztráta motivace pracovat na straně nezaměstnaných a právě 

neochota přijímat absolventy či dlouhodobě nezaměstnané na straně zaměstnavatelů (Vyhlídal 

a Mareš 2006: 46). Jejich analýza ukazuje, že míra rizika nezaměstnanosti klesá s rostoucím 

věkem, zatímco začátek kariéry se stává stále komplikovanější situací (ibid: 58). 
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2.2. Skupina „NEET“ 

V souvislosti s ohrožením mladých lidí na trhu práce se v posledních letech dostává 

velká pozornost skupině označované jako „NEET“, tedy mladých lidí ve věku 15 až 24 let, 

kteří již ukončili formální vzdělávání, ale dlouhodobě nenacházejí uplatnění na trhu práce. 

Termín se začal používat ve Velké Británii, poté co stále více mladých lidí zůstávalo po 

ukončení vzdělávání dlouhodobě bez zaměstnání (Marshall 2012: 4). Označení se vžilo v celé 

Evropě a stalo se středem pozornosti veřejných politik i výzkumníků.  

Postupně se ukázalo, že míra nezaměstnanosti mladých lidí a míra lidí spadajících do 

kategorie NEET je v některých zemích téměř stejná, zatímco v jiných může být značně 

odlišná (ibid). Šetření European Value Study z roku 2008 také odhalilo některé faktory, které 

zvyšují pravděpodobnost, že se mladý člověk ocitne ve skupině NEET. Až o 70 % vyšší 

pravděpodobnost mají mladí lidé, kteří pocházejí z rodin imigrantů a o 30 % ti, kteří pocházejí 

z rozvedených rodin. Lidé s postižením mají až o 40 % vyšší pravděpodobnost zařazení mezi 

NEET a mladí lidé s nízkým vzděláním ji mají ve srovnání s vysokoškoláky až třikrát vyšší 

(Eurofond 2011: 3). 

2.2.1. Řešení problematiky NEET 

Evropské státy uplatňují různé nástroje, především ve vzdělávací politice, které mají 

problematiku NEET řešit. Jedním z klíčových bodů těchto politik je snaha zabránit 

předčasným odchodům ze vzdělávání. Některé země také financují dodatečné podpůrné 

vyučování (Lucembursko), nebo poskytují dotace na stravování, učebnice či dopravu 

(Rumunsko a Bulharsko). Celkově je v navrhovaných opatřeních vidět snaha zvýšit počet 

míst v profesní přípravě a motivovat mladé lidi, aby zůstali déle ve vzdělávání. Příkladem 

mohou být školy „druhé šance“ ve Francii nebo kurzy počáteční profesní kvalifikace ve 

Španělsku. Další typ opatření pak vede k posílení motivace zaměstnavatelů přijímat mladé 

lidi. Příkladem mohou být maďarské „startovací karty“, které na dva roky dostávají mladí lidé 

vstupující na trh práce. Zaměstnavatelé pak za tyto pracovníky mohou platit snížené 

příspěvky sociálního pojištění (ibid: 7-8). 

Specifickým opatřením na podporu NEET je program nazvaný „Záruky pro mládež“, 

který jako první zavedlo Finsko. Následně byl přejat do celoevropské politiky a musely jej 

zapracovat všechny členské státy Evropské unie. Konkrétně Česká republika tímto 
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programem garantuje, že každý mladý člověk do 25 let dostane nabídku kvalitního 

zaměstnání, dalšího vzdělávání nebo odborné přípravy nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy 

se stal nezaměstnaným, ukončil formální vzdělávání nebo z něj odešel (MPSV 2014b: 23). 

Program je rozdělen na dvě hlavní oblasti – prevenční, kterou má na starost Ministerstvo 

školství a nápravnou, jejímž gestorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hlavním 

realizátorem programu je pak Úřad práce České republiky. Program je postaven na 

předpokladu, že naprostá většina NEET osob je v evidenci úřadu práce, protože je to pro ně 

výhodné a protože pracovat chtějí, ale nemohou (MPSV 2014a). 

2.3. Politika zaměstnanosti v ČR 

Hlavní odpovědnost za tvorbu a realizaci politiky zaměstnanosti v České republice má 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Od roku 2011, kdy byla realizována 

institucionální reforma veřejných služeb zaměstnanosti, zajišťuje implementaci politiky 

zaměstnanosti samostatný Úřad práce České republiky (ÚP ČR) s vlastními pravomocemi. 

Tato svým charakterem organizační reforma zavedla tříúrovňový systém řízení úřadu. Spíše 

koncepční a zastřešující úlohu v tvorbě politiky má Generální ředitelství ÚP, prostřední 

úroveň tvoří čtrnáct krajských poboček, které realizují především aktivní politiku 

zaměstnanosti a na nejnižší úrovni jsou jednotlivá kontaktní pracoviště, která 

zprostředkovávají zaměstnání a nově také zajišťují agendu sociálních dávek (Kotrusová, 

Výborná 2015).  

Hlavním koncepčním východiskem politiky zaměstnanosti je strategie Evropa 2020, 

z níž vychází Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 a na níž navazuje Národní 

program reforem České republiky. V těchto dokumentech jsou obsaženy strategické cíle 

v oblasti zaměstnanosti, v kontextu diplomové práce pak zejména snížení míry 

nezaměstnanosti mladých osob ve věku 15-24 let o jednu třetinu vůči roku 2010 (MPSV 

2015a: 48). 

Politika zaměstnanosti se principielně rozlišuje na aktivní (APZ) a pasivní (PPZ) 

složku. Zatímco aktivní politika zaměstnanosti se snaží problémům předcházet, pasivní 

politika zaměstnanosti reaguje ex-post ve chvíli, kdy problém již existuje a je třeba zmírňovat 

jeho následky. Základním nástrojem PPZ je tedy vyplácení podpory v nezaměstnanosti. 
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Výše ročních výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti vyplácená ze státního rozpočtu 

je ovlivněna počtem uchazečů o zaměstnání a průměrnou výší vyplácené podpory 

v nezaměstnanosti. V roce 2014
2
 činily tyto výdaje přibližně 9,28 mld. Kč, což je o 4,1 % 

méně než předchozí rok. Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti vynakládá z části MPSV, 

hlavně pak Úřad práce ČR. V roce 2014 se tyto výdaje zvýšily oproti předchozím rokům 

téměř o polovinu, na 6,43 mld. Kč, a to zejména v důsledku zvýšeného financování 

z Evropského sociálního fondu (ibid: 49). 

Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti můžeme zařadit zejména rekvalifikace a 

poradenství, veřejně prospěšné práce (VPP), společensky účelná pracovní místa (SÚPM), 

chráněná pracovní místa (CHPM) a od roku 2014 také aktivizační pracovní příležitosti (APP). 

Jak je patrné z dat za rok 2014, největší důraz byl kladen na rekvalifikace. V tomto roce se 

rekvalifikovalo 45 564 osob, dále bylo umístěno 22 967 uchazečů o zaměstnání na veřejně 

prospěšné práce a 33 081 na společensky účelná pracovní místa. Na chráněná pracovní místa 

bylo umístěno 1 132 osob se zdravotním postižením a 1 570 uchazečům byla poskytnuta 

aktivizační pracovní příležitost (ibid: 50-56). Mezi méně využívané nástroje APZ patří dále 

příspěvky na zapracování, při přechodu na nový podnikatelský program a překlenovací 

příspěvek osobám samostatně výdělečně činným (ibid). 

Přestože je aktivní politika zaměstnanosti vnímána jako velmi významný nástroj, na 

její kvalitu má v České republice zásadní vliv nedostatečné personální zajištění úřadů práce. 

V důsledku růstu byrokratické zátěže a míry dlouhodobé nezaměstnanosti se na poskytování 

služeb odráží určitá formálnost a rutina. Nedostatečné personální zajištění pak značně 

omezuje možnost individuálního přístupu úřadu práce k jeho klientům (Sirovátka, Šimíková 

2013: 85). 

Fungování veřejných služeb zaměstnanosti bylo značně ovlivněno zmíněnou 

institucionální reformou v roce 2011. Původním deklarovaným cílem byla úspora provozních 

nákladů. Výsledky reformy však nebyly pozitivně přijaty ani odbornou veřejností, ani mezi 

samotnými pracovníky Úřadu práce. Sloučením agendy z obecních úřadů pod Úřad práce se 

jeho zaměstnancům zvýšil objem administrativních činností, přibyly zcela nové činnosti z 

oblasti sociální práce a ještě více se snížila kapacita pro individuální přístup ke klientům 

                                                 

2
 Souhrnná data za rok 2015 nebyla ještě v době vypracování diplomové práce k dispozici. 
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Úřadu. Díky špatně nastaveným cílům reformy a negativním dopadům na fungování politiky 

zaměstnanosti je reforma označována jako tzv. „politické fiasko“ (Kotrusová, Výborná 2015). 

Z hlediska pozornosti politiky zaměstnanosti vůči cílové skupině mladých lidí měla 

zásadní vliv ekonomická krize. Úkolem politiky zaměstnanosti je zmírňovat dopady krize na 

reprodukci a zaměstnatelnost pracovní síly, zkracovat období mezi odezněním krize a 

oživením trhu práce a napomáhat jeho celkové pružnosti a také připravenosti pracovní síly na 

různé změny (Sirovátka, Šimíková 2013: 3). Cyklické výkyvy ekonomiky však ovlivňují 

problémy na trhu práce dlouhodoběji než pouze v období recese. Díky nim může dojít 

k prohloubení či vzniku nových strukturálních nerovností (ibid: 83). Pro období ekonomické 

krize je dále typické, že profil a struktura znevýhodněných skupin se příliš nemění, pouze se 

zhoršuje jejich situace v důsledku snižování počtu pracovních míst. Soutěží o ně více 

nezaměstnaných a zaměstnavatelé se vůči nim stávají více vybíravími (ibid: 84). 
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3. Teoretická východiska 

Následující kapitola popisuje teoretické pozadí diplomové práce. Hlavním 

myšlenkovým proudem, ze kterého práce vychází, je teorie sociální konstrukce cílových 

skupin (SKCS). Jsou zde popsána její východiska a širší konceptuální ukotvení a dále jsou 

vysvětleny klíčové prvky teorie, především pak proces výběru cílových skupin a jejich 

základní typologie, která se od původního uvedení v roce 1993 stala podrobnější a 

propracovanější. Do kontextu teorie je zde zasazena i cílová skupina nezaměstnaných 

mladých lidí. 

Práce se také snaží zjistit, zda existuje rozdíl v sociální konstrukci cílové skupiny 

mladých lidí a v charakteru politiky zaměstnanosti na úrovni formulace a rozhodování o její 

podobě a na úrovni implementace této politiky. Druhá část kapitoly tedy popisuje politický 

proces s využitím fázového modelu veřejně-politického cyklu, s důrazem na charakteristiku 

rozhodovací a implementační fáze, jejich aktérů a specifik. 

3.1. Sociální konstrukce cílových skupin 

Teorii sociální konstrukce cílových skupin začaly systematicky rozvíjet Anne Larson 

Schneiderová a Helen Ingramová na počátku devadesátých let minulého století (např. 

Schneider & Ingram 1991, 1993, 1995 a 1997). Zpočátku představoval sociálně 

konstruktivistický přístup ve veřejné politice spíše okrajový proud. Paul Sabatier ve svém 

prvním vydání publikace Theories of the Policy Process (Sabatier 1999) dokonce 

konstruktivistické teorie explicitně vynechal jako neověřitelné. Později však přiznal, že teorie 

Sociální konstrukce cílových skupin nabyla vědeckých standardů přesnosti, testuje hypotézy a 

přiznává omezenou poznatelnost reality a k druhému vydání (Sabatier 2007) tohoto dnes 

téměř kanonického přehledu veřejně-politických teorií přizval sociálně konstruktivistické 

autory k napsání přehledové kapitoly o tomto přístupu (Pierce a kol. 2014).  

Sociální konstruktivismus je v díle A. L. Schneiderové, H. Ingramové a dalších autorů 

používán za účelem porozumění a vysvětlení politického procesu. Ten vnímají jako neustálé 

soupeření jednotlivých konstrukcí, které se prosazují do povědomí veřejnosti a následně se 

institucionalizují ve formě veřejných politik. Autoři tohoto přístupu jsou přesvědčeni, že 

teorie veřejné politiky by se především měly snažit vysvětlit, proč politika často selhává v 

řešení demokratických cílů. SKCS se tak snaží vysvětlit, proč veřejná politika, která by měla 
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mít pozitivní vliv na společnost, mnohdy namísto toho podporuje nerovnosti a nespravedlnost 

ve společnosti (Schneider & Ingram 97: 66). Teorie předpokládá, že lidé jednají na základě 

svých předpojatostí, reagují na určité symboly a účelově s nimi manipulují. Zabývá se tím, jak 

určité stereotypní představy převládající ve většinové společnosti ovlivňují veřejné politiky a 

jak politiky distribuující výhody a sankce určitým cílovým skupinám zpětně ovlivňují mínění 

veřejnosti o těchto skupinách. Řečeno zjednodušeným jazykem, teorie se snaží poskytnout 

odpověď na otázky: Kdo dostává co, kdy a jak? (Schneider & Ingram 2005a: 3). 

Kromě zakladatelek tohoto přístupu se rozvíjením teorie sociální konstrukce cílových 

skupin zabývá například Peter DeLeon (DeLeon 2005) nebo Mara Sidney (Schneider a 

Sidney 2009). Významný rozvoj počtu aplikací pak teorie zaznamenala od roku 2008. Dnes se 

s tímto přístupem můžeme setkat u celé řady výzkumníků z mnoha zemí a u širokého spektra 

věcných témat, což dokazuje jeho značnou přenositelnost a univerzálnost. Nejčastěji byla 

teorie využita ve výzkumech zabývajících se sociálním blahobytem, zdravím, trestním 

právem, imigrací, vzděláváním, nebo například životním prostředím (Pierce a kol. 2014: 9).  

Většina aplikací přístupu SKCS představuje empirické studie, zpracovávající primární 

či sekundární empirická data, přičemž mírně převládá kvalitativní přístup nad kvantitativním 

a smíšeným. Značná část prací se zaměřuje pouze na konkrétní cílovou skupinu a jí určenou 

veřejnou politiku, jen zhruba desetina z nich se věnuje tomu, jaký je zpětný vliv politiky na 

sociální konstrukci. Mezi nejčastěji zkoumané cílové skupiny patří zločinci a imigranti (ibid: 

11-13). 

3.1.1. Výběr cílových skupin 

Politická opatření a programy obvykle obsahují na cíle orientované výroky, které 

odrážejí určité hodnoty a ilustrují záměr zlepšit nějaký stav. Dále jsou v nich stanoveni agenti, 

jejichž úkolem je opatření prosazovat a implementovat, cílové skupiny, kterým je daná 

politika určena a hlavní cíle, k nimž má směřovat. Cílové skupiny tvoří ústřední složku tvorby 

a realizace politiky. Skrze politické nástroje se politici snaží přimět své cíle k behaviorální 

změně. Veřejná politika téměř vždy dosahuje výsledků skrze lidi. Požadovaných efektů však 

nemůže být dosaženo v případě, že cílové skupiny nejednají v souladu se záměry dané 

politiky (Schneider & Ingram 91: 334). Definice a výběr cílových skupin odráží politickou 

moc. Zatímco skupiny, které jsou vyloučeny z politik poskytujících určité výhody, se snaží 
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stát se skupinami cílovými, ty, které jsou politikou postihovány a znevýhodňovány, se snaží 

být vyloučeny (ibid: 335). 

Z pohledu teorie sociální konstrukce je zřejmé, že politika primárně neslouží pouze 

k dosažení smysluplných politických cílů nebo k řešení sociálních problémů. Namísto toho, 

aktéři, kteří mají přenášet žádoucí politické cíle do konkrétních opatření a úspěchů, mají také 

vlastní agendy a záměry a sdílejí odlišné perspektivy (Schneider & Ingram 91: 338). Tvůrci 

politik a vládní úředníci mají téměř vždy možnost volby mezi více cílovými skupinami, jsou 

citliví na volební podmínky a jejich rozhodování o volbě cílové skupiny ovlivňuje mnoho 

institucionálních faktorů, ať už technických, behaviorálních, etických či ekonomických, které 

je mohou nutit dělat i nevhodná rozhodnutí. Tvůrci politiky mohou vybírat mezi různými 

cílovými skupinami, mohou jich pro dané opatření vybrat příliš mnoho nebo naopak příliš 

málo a způsobit tak, že cílů politiky nebude dosaženo efektivně, případně vůbec (Schneider & 

Ingram 91: 333).  

Veřejná politika má však nejen zásadní vliv na reprodukci sociálních nerovností ve 

společnosti, ale také poskytuje prostor pro změnu sociálních konstrukcí (z negativní na 

pozitivní i naopak), které ovlivňují společenské postavení dané skupiny, její mocenské zdroje 

i její vlastní identitu. Některé studie aplikující teorii SKCS se zaměřují pouze na jednu 

cílovou skupinu a mapují změnu její sociální konstrukce v dlouhodobém horizontu (Pierce a 

kol. 2014: 16). 

3.1.2. Typy cílových skupin 

Schneiderová a Ingramová popsaly čtyři ideální typy cílových skupin, které 

charakterizují dvě dimenze. První dimenze vyjadřuje, do jaké míry je cílová skupina 

konstruována jako (ne)zasluhující si pomoc, druhá dimenze pak vyjadřuje míru politické 

moci, kterou skupina disponuje. K vizuální prezentaci tohoto konceptu navrhly autorky 

diagram, jehož osy vyjadřují tyto dimenze a v každém jeho kvadrantu lze najít jednu kategorii 

cílové skupiny: zvýhodněné, uchazeče, závislé a devianty.  

Skupina zvýhodněných disponuje značnou mocí a je pozitivně konstruována. 

V důsledku toho jí bývá poskytováno nepoměrné množství výhod a málo sankcí. V různém 

kontextu to mohou být například starší osoby, nebo různé typy skupin v rámci střední vrstvy. 

Uchazeči mají také relativně velkou moc, avšak jejich sociální konstrukce je negativní, 

respektive nejsou vnímáni jako ti, kteří si zasluhují pomoc. Jsou jim poskytovány pouze 
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skryté výhody a málo sankcí, které jsou poměrně viditelné, ale snadno překonatelné. 

Příkladem takových skupin mohou být například političtí aktivisté nebo gayové. Závislí jsou 

sice pozitivně konstruováni jako ti, kteří potřebují pomoc, současně však mají značně malou 

moc. Proto je jim poskytována spíše ústně deklarovaná podpora bez finančních prostředků a 

málo sankcí či překážek, ale zato často skrytých. Jsou to například děti, nebo skupiny osob 

žijících v chudobě. 

Poslední, negativně konstruovaná skupina s malou mocí, jsou tzv. devianti. Obvykle 

dostávají omezenou nebo žádnou pomoc a současně je k nim cíleno značné množství sankcí 

nebo překážek (Schneider & Ingram 1993). Devianti jsou nejčastěji zkoumanou cílovou 

skupinou ve studiích využívajících teorii SKCS, typicky jsou tak konstruovány skupiny jako 

zločinci, imigranti nebo Afroameričané (Pierce a kol. 2014: 13). Jak ukazuje schéma č. 2 níže, 

k této skupině bývají obvykle řazeni i lidé bez práce. 

Při používání této kategorizace je nutné reflektovat, že jde o ideální typy a že míra 

pozitivní nebo negativní konstrukce a moci dané skupiny může být ve skutečném světě velmi 

různá. Základní diagram publikovaný v původním díle z roku 1993, včetně typických příkladů 

jednotlivých cílových skupin znázorňuje schéma č. 1, podrobnější rozpracování z roku 2009 

znázorňuje schéma č. 2. Na něm již nejsou cílové skupiny znázorněny jen jako čtyři skupiny 

ideálních příkladů, ale jejich poloha je přesnější také v jednotlivých kvadrantech. Novější 

diagram tak umožňuje sledovat vzájemný vztah a pohyb cílových skupin v obou dimenzích. 

Schéma č.1: 

 

(Schneider & Ingram 1993: 336) 
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Schéma č. 2: 

 

 (Schneider & Sidney 2009: 107) 

Jeden ze zásadních přínosů teorie sociální konstrukce cílových skupin je, že prokázala, 

že se jednotlivé skupiny mohou pohybovat z jednoho kvadrantu do druhého a jejich sociální 

konstrukce i politická moc se mohou v čase proměňovat. Podle kritiky (např. DeLeon 2005) 

však teorie selhává ve vysvětlení příčin těchto změn. Schneiderová a Ingramová ve své 

odpovědi nabízejí model změny, podle kterého může změnu sociální konstrukce dané skupiny 

vyvolat externí dramatická událost, využitá příležitost či umná manipulace zainteresovaných 

osob (Schneider and Ingram 2005b: 444). 
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3.1.3. Mladí lidé jako cílová skupina 

Cílem práce je v souladu s teorií SKCS vysvětlit vztah mezi sociální konstrukcí 

nezaměstnaných mladých lidí a politikou, která je jim určena. Nejprve se snaží 

charakterizovat sociální konstrukci nezaměstnaných mladých lidí. Zjišťuje, do jaké míry jsou 

vnímáni jako ti, kteří potřebují a zasluhují si cílená opatření politiky zaměstnanosti a proč. 

Práce se zabývá tím, kdo jsou tvůrci sociálních konstrukcí a zda existují různé konstrukce 

nezaměstnaných mladých lidí. Aktuální sociální konstrukce z pohledu aktérů politiky 

zaměstnanosti je také porovnána s vnímáním této skupiny z pohledu služeb zaměstnanosti na 

samém konci devadesátých let minulého století, tedy v období před vstupem České republiky 

do Evropské unie a před ekonomickou krizí. Dále se práce snaží charakterizovat opatření pro 

mladé lidi realizovaná politikou zaměstnanosti a zjišťuje, zda jsou mladí lidé politikou spíše 

zvýhodňováni nebo sankcionováni. Konečně se práce pokouší propojit sociální konstrukci 

skupiny nezaměstnaných mladých lidí s podobou realizované politiky a vysvětlit jejich 

vzájemný vztah, tedy jak se sociální konstrukce prosazují do veřejné politiky v praxi, jak se 

projevují na situaci mladých lidí na trhu práce a jaké další faktory významně ovlivňují 

politiku jim určenou. 

Práce se věnuje tomu, jak se konstrukce nezaměstnaných mladých lidí ve veřejné 

politice vyvíjela v čase. V České republice byli v devadesátých letech mladí lidé vnímáni jako 

silně riziková skupina ohrožená nezaměstnaností, existovaly určité institucionální záruky pro 

mladistvé, později však přestaly být programy aktivní politiky zaměstnanosti cíleny přímo na 

mladé lidi. Pozornost se k nim obrátila opět s ekonomickou krizí od roku 2007. V 

celoevropském kontextu začali být mladí lidé vnímáni jako krizí nejvíce zasažená skupina, 

která potřebuje specifická opatření a pomoc ze strany politiky zaměstnanosti. Typickým 

příklad je program Záruky pro mladé, který postupně měly zapracovat všechny členské státy 

Evropské unie a který mimo jiné garantuje mladým lidem ve věku od 15 do 24 let, že do 4 

měsíců po ukončení formálního vzdělávání získají nabídku zaměstnání nebo dalšího 

vzdělávání. 

3.2. Fáze tvorby politiky 

Dílčím cílem diplomové práce je zjistit, jak se sociální konstrukce prosazuje do 

veřejné politiky vůči mladým lidem jak v rozhodovací, tak v implementační fázi. Vnímají 

aktéři, kteří koncipují politiku zaměstnanosti, vyjednávají a rozhodují o její podobě, cílovou 
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skupinu nezaměstnaných mladých lidí stejně, či odlišně než aktéři, kteří jsou přímými 

zprostředkovateli veřejně-politických opatření jako jsou opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti? Za účelem rozlišení těchto dvou úrovní je v práci využit fázový model 

veřejně-politického cyklu. 

Politický proces vnímaný jako sled jednotlivých fází, od uznání problému přes 

rozhodování, implementaci a hodnocení, se stal jedním  nejvíce využívaných modelů ve 

veřejné politice. Postupně byl z původního lineárního fázového modelu rozveden do podoby 

stále se opakujícího cyklu jednotlivých fází. V 80. a 90. letech byl však tento model 

podrobován silné kritice pro nedostatek kauzality a přílišné zjednodušení reality (Veselý, 

Drhová a Nachtmannová 2005: 20-22). S vědomím těchto jeho nedostatků je však model stále 

dobře využitelný ke strukturaci a popisu odlišných procesů v průběhu tvorby politiky (Fiala a 

Schubert 2000: 77). Role fázového modelu v této práci nespočívá v hledání kauzálních 

souvislostí, ale právě v tom, že umožňuje rozlišit a popsat jednotlivé úrovně tvorby politiky a 

zjišťovat, zda se sociální konstrukce z pozice aktérů v různých fázích politického procesu liší 

a proč. 

Autorů, kteří se zabývali vývojem fázového modelu veřejně-politického procesu, bylo 

přibližně od poloviny 20. století značné množství a některé modely obsahují velmi podrobné 

rozpracování jednotlivých kroků. Pro účel rozlišení fáze, v níž je politika koncipována a 

formulována od fáze realizace konkrétních nástrojů však postačí nejjednodušší čtyřsložkový 

model veřejně-politického cyklu, který vychází z  Howlettova a Rameshova fázového modelu 

z roku 1995, a který zobrazuje schéma č. 3. 
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Schéma č. 3: 

 

(Potůček, Vass a Kotlas 2010: 37) 

První a čtvrtá fáze, tedy vymezení a uznání veřejně-politického problému a hodnocení 

veřejné politiky, nejsou z hlediska výzkumného problému pro tuto práci zásadní. Předmětem 

zkoumání je rozdíl v sociálních konstrukcích aktérů, kteří se podílejí na rozhodování o 

podobě veřejné politiky a na její implementaci, proto se popis věnuje pouze těmto dvěma 

fázím. 

Na rozhodování o podobě politiky se podílí zejména tři subjekty: občané, úředníci a 

experti. Role občanů je především v delegování svých hlasů na volené politiky, případně 

v angažmá v občanském sektoru, nicméně hlavní aktéři na úrovni koncepce politiky, které 

práce v této fázi sleduje, jsou státní úředníci a experti. U úředníků se předpokládá spíše 

znalost postupů, doménou expertů je znalost povahy sociálních problémů a způsobů jejich 

řešení. Oba druhy aktérů tak mají značný vliv na výslednou podobu politiky (ibid: 39). 

V případě koncepce politiky zaměstnanosti se jedná o různě vysoko postavené úředníky a 

expertní týmy především v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství 

a částečně také relativně nově zřízené Generální ředitelství Úřadu práce. 

Jako fáze implementace politiky se označují ty aktivity, které souvisí s realizací cílů 

vytyčených ve fázi koncipování politiky, výběr a použití konkrétních nástrojů (ibid: 41). 

Podle Lipského (1980) jsou pro tuto fázi zcela zásadní podmínky, které panují přímo v místě 
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realizace, tedy na úrovni kontaktu mezi zprostředkovateli a příjemci dané politiky. Zájmy, 

postoje a zodpovědnost zprostředkovatelů mají zpravidla velký vliv na úspěšnost realizace 

politiky, nehledě na to, jak byla politika míněna na koncepční úrovni (Potůček, Vass a Kotlas 

2010: 43). Také podle Fialy a Schuberta ve fázi implementace nezřídka dochází k obsahovým 

změnám původního politického záměru pod vlivem jiných zájmů (Fiala a Schubert 2000: 82).   

Dalším úskalím implementační fáze je takzvaný „implementační deficit“, který 

spočívá v nepoměru mezi úsilím skutečně vynaloženým na realizaci politiky a úsilím, které by 

bylo zapotřebí vynaložit na její úspěšnou realizaci. Základem tohoto deficitu je přesvědčení, 

že implementační fáze je relativně snadno realizovatelná (Potůček, Vass a Kotlas 2010: 44). 

Podoba implementace politiky zaměstnanosti vůči nezaměstnaným lidem bude tedy 

značně záviset na zájmech, postojích a zodpovědnosti jejích zprostředkovatelů, úředníků na 

úřadech práce. Úsilí vynaložené na realizaci politiky zaměstnanosti pak můžeme sledovat 

především v personálních a finančních kapacitách úřadů práce. 
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4. Výzkumná metodologie 

Práce je koncipována jako teoreticko-empirická, snaží se aplikovat a rozvíjet u nás 

zatím relativně málo používanou perspektivu sociální konstrukce cílových skupin. Přestože se 

práce nesnaží o rozsáhlá zobecnění, snaží se ověřit platnost teorie na konkrétním příkladu. 

Z tohoto hlediska lze tedy výzkumný design práce vnímat jako případovou studii, jejímž 

smyslem je porozumění konkrétnímu případu - způsobu jakým je konstruována cílová 

skupina mladých lidí a jak tato konstrukce ovlivňuje podobu politiky zaměstnanosti. Jsou 

splněny i další klíčové charakteristiky případové studie: předmětem výzkumu je integrovaný 

systém vymezený určitými hranicemi (např. časovými), zkoumání jevu se odehrává v reálném 

kontextu a v přirozeném prostředí a je využíváno vícero informačních zdrojů a metod sběru 

dat (podle Yin 2003: 13-14). Také podle Hendla lze design označit za specifický typ 

případové studie, jejímž cílem je zkoumání jak určité skupiny, tak institucí a vztahů mezi 

nimi. Snahou je přitom zachytit složitost případu a popsat vztahy v jejich celistvosti (Hendl 

2005: 104).  

Cíle práce mají především explanační charakter, snaží se vysvětlit proces, jakým se 

sociální konstrukce o určité skupině prosazují do veřejné politiky. Současně práce využívá 

také deskriptivní postupy, popisuje stav a vývoj této konstrukce ve dvou fázích veřejně-

politického cyklu – ve fázi koncepční či rozhodovací a ve fázi implementace politiky 

zaměstnanosti. Práce využívá kvalitativní metody sběru a analýzy dat, které jsou podrobněji 

popsány v následujících podkapitolách. 

Z hodnotového hlediska práce usiluje o nenormativní pohled. Cílem není hodnotit 

způsob, jakým aktéři v politickém procesu vnímají mladé lidi, jako spíše porozumět tomu, jak 

jejich konstrukce vzniká a zda a jak ovlivňuje politiku, kterou realizují. Autor však současně 

zastává názor, že představa zcela objektivního popisu zkoumané reality je především v 

kvalitativním výzkumu v zásadě nemožná a naivní. Hodnoty a perspektivy výzkumníka 

zkoumanou realitu a její výklad nutně do jisté míry ovlivňují. 
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4.1. Zdroje a metody sběru dat 

Vlastní výzkumná část práce je založena na dvou základních zdrojích dat: na 

existujících veřejně-politických dokumentech a na vlastních rozhovorech, jak s aktéry ve 

veřejné politice, tak s experty, kteří se profesně věnují trhu práce či přechodu ze vzdělávání na 

trh práce. 

V první fázi byly zdrojem dat veřejně-politické dokumenty, které jsou zásadní 

z hlediska koncepce politiky zaměstnanosti v České republice a to jak v obecné rovině, tak 

specificky ve vztahu k mladým lidem. Naprosto určující roli pro celou politiku zaměstnanosti 

má Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 (dále OPZ). Z hlediska mladých lidí jsou 

pak důležité především investiční priority 1 a 5 v rámci prioritní osy 1 – Podpora 

zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly. Jedním z hlavních problémů identifikovaných 

v OPZ je právě „rostoucí míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let v ČR“ (MPSV 2015b). 

Dalšími klíčovými dokumenty, kterým je v analýze věnován prostor, jsou Strategie politiky 

zaměstnanosti do roku 2020, Realizační plán programu Záruky pro mládež České republiky a 

důvodová zpráva téhož programu.  

Nejdůležitější součást sběru dat tvoří polo-strukturované rozhovory s experty na 

problematiku zaměstnanosti a s aktéry, kteří se podílejí na její tvorbě, ať už na koncepční, 

strategické úrovni, nebo na její praktické realizaci. Zvolená polo-strukturovaná forma 

umožnila udržet rozhovor v určité tematické linii, avšak zároveň byl ponechán dostatečný 

prostor pro vlastní iniciativu dotazovaných respondentů.  

Zkušenosti expertů pomohly dokreslit, jaké je a jak se měnilo postavení mladých lidí 

na trhu práce a jejich situace v nezaměstnanosti. Rozhovory s nimi umožnily prvotní vstup do 

terénu, poskytly odborný vhled do problematiky a sloužily jako zdroj informací, které byly 

využity v přípravě dalších rozhovorů.  

Oslovenými experty byli: 

 Mgr. Jaromíra Kotíková, vedoucí oddělení Trh práce a zaměstnanost ve Výzkumném 

ústavu práce a sociálních věcí,  

 Mgr. Pavlína Šťastnová, výzkumná pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních 

věcí 
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 PhDr. Helena Úlovcová, ředitelka Národního ústavu pro vzdělávání 

 Mgr. Martin Úlovec, vedoucí Oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání 

v Národním ústavu pro vzdělávání 

Velkým přínosem expertních rozhovorů bylo mimo jiné získání kontaktů na další 

respondenty. Metodu výběru dalších respondentů lze tedy označit za metodu tzv. sněhové 

koule (snowball-sampling), přičemž byl výběr aktérů záměrně ovlivňován tak, aby pokryl 

aktéry v celém spektru implementačního procesu, od úrovně čistě koncepční a strategické, po 

realizátory politiky v praxi. V koncepční rovině se jednalo o zástupce Ministerstva práce a 

sociálních věcí jako gestora politiky zaměstnanosti, kteří se přímo podílejí na tvorbě 

strategických materiálů a dále zástupce Generálního ředitelství úřadu práce ČR, které se také 

částečně podílí na strategickém řízení politiky zaměstnanosti a tvoří jakýsi přechod mezi 

koncepční a implementační fází politiky. V implementační fázi se jednalo o pracovníky 

krajských poboček Úřadu práce a kontaktních pracovišť. Konkrétně šlo o zaměstnance 

oddělení trhu práce, zprostředkování, nebo poradenství, tedy pracovníky, kteří se aktivně 

podílejí na implementaci politiky zaměstnanosti v přímém kontaktu s klientem, v tomto 

případě nezaměstnaným mladým člověkem.  

Hlavním účelem rozhovorů s  výše zmíněnými typy aktérů je zjistit, jakým způsobem 

vnímají skupinu nezaměstnaných mladých lidí, zda jsou vnímání různých aktérů odlišná a jak 

se tyto jejich konstrukce projevují do činnosti, kterou vykonávají v rámci realizace politiky 

zaměstnanosti. 

Doplňkovým zdrojem dat k rozhovorům se současnými aktéry politiky zaměstnanosti 

jsou výstupy z analýzy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí: „Úloha služeb 

zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky 

zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce“ Tato analýza byla vypracována v roce 1999 

a definuje cílové skupiny politiky zaměstnanosti z pohledu různých zapojených aktérů. Pro 

tuto práci je klíčová část, která nahlíží cílové skupiny z pohledu služeb zaměstnanosti, a to na 

základě dvou dotazníkových šetření na všech úřadech práce v České republice a také 

podkladů od deseti expertů z úřadů práce. Na základě této zprávy je do určité míry možné 

porovnat, zda se konstrukce mladých lidí z pohledu aktérů politiky zaměstnanosti výrazně 

změnila, nebo zda je obdobná jako v období před vstupem České republiky do Evropské unie. 
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4.2. Průběh sběru dat 

Kromě čtyř výše zmíněných expertů byli v rámci polo-strukturovaných rozhovorů 

dotazování dva zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (respondenti A, B), jeden 

zástupce Generálního ředitelství Úřadu práce (C) a celkem čtyři zástupci Úřadu práce, 

přičemž dva byli z krajských poboček (D, E) a dva z kontaktního pracoviště (F, G). 

V takovém vzorku samozřejmě nelze zajistit dostatečnou reprezentativitu a tedy vyvozovat 

rozsáhlá zobecnění a výzkum se o to ani nepokouší.  Jeho cílem je poukázat na způsob 

konstrukce a jeho vliv v realizaci politiky a pro tento účel je vzorek postačující. Byla však 

zachována snaha postihnout celé spektrum aktérů od strategické úrovně po praktickou. Při 

výběru respondentů z úřadů práce bylo také zohledněno, aby byla zastoupena různá prostředí. 

Dva respondenti byli tedy zástupci poboček Úřadu práce ve velkých městech (nad 100 000 

obyvatel), jeden ve středně velkém (do 100 000 obyvatel) a jeden zástupcem kontaktního 

pracoviště, které má v gesci spíše malé obce. 

Rozhovory probíhaly na pracovišti respondentů, což pro ně bylo nejvýhodnější. 

Průměrná doba jednoho rozhovoru byla přibližně 60 minut, přestože dílčí rozdíly byly 

poměrně výrazné a odvíjely se od pracovního vytížení dotazovaného. Všichni respondenti 

byli seznámeni s důvěrností získaných informací i s jejich účelem. Vyjma expertů, kteří 

souhlasili s uveřejněním svých jmen, za předpokladu, že je nebude možné spojit 

s konkrétními výroky, byli ostatní respondenti ujištěni o anonymitě dotazování. I přesto byla 

největší překážkou realizace rozhovorů neochota respondentů mluvit na záznam. Proto byly 

v průběhu rozhovorů a těsně po jejich skončení zapisovány podrobné poznámky. Tento 

problém bylo však možné předvídat, protože jak politické prostředí ministerstev, tak současná 

situace na úřadech práce nevytváří zrovna klidnou a důvěrnou atmosféru. Z přístupu úředníků 

bylo znát, že jsou opatrní a obávají se možných důsledků, pokud by byla nějaká informace či 

hodnotící výrok spojován s jejich jménem. Z tohoto důvodu je také v praktické části práce 

méně doslovně citovaných výroků.  

Dva ze zmíněných respondentů byli dotazováni elektronickou formou. Nejprve jim 

byla zaslána struktura témat a otázek, na kterou odpověděli, následně probíhalo doptávání 

(telefonicky a e-mailem). V prvním případě to bylo z důvodu velké vzdálenosti pracoviště 

Úřadu práce, ve druhém případě šlo o časové vytížení respondenta. Oba tyto rozhovory byly 

však z hlediska získané informace srovnatelné s rozhovory realizovanými mezi čtyřma očima. 
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4.3. Analýza a interpretace dat 

Analýza dat probíhala stejně jako sběr dat ve dvou fázích. Nejprve bylo na základě 

kvalitativní analýzy dokumentů zjišťováno, jak jsou nezaměstnaní mladí lidé prezentováni ve 

strategických dokumentech, kolik je jim věnováno prostoru, nakolik jsou prezentováni jako 

homogenní skupina a jaká je jejich pozice vůči ostatním cílovým skupinám politiky 

zaměstnanosti. S ohledem na druh dokumentu byl vybrán buďto celý text, nebo jeho část, 

která se věnuje přímo politice zaměstnanosti a mladým lidem na trhu práce.  

Při práci s textem bylo v tomto případě použito otevřené kódování. Přestože byla tato 

technika původně vyvinuta v rámci zakotvené teorie, je univerzálně využitelnou kvalitativní 

technikou, která spočívá v rozebrání, konceptualizaci a novém uspořádání psaných údajů 

(Švaříček a Šeďová 2007: 211). Text byl nejprve rozdělen na jednotky, kterými může být 

podle významu slovo, sekvence slov nebo celá věta. Každé jednotce byl přiřazen určitý kód, 

který ji charakterizuje a odlišuje od ostatních. Kódy byly následně logicky seskupovány podle 

podobností do širších kategorií. Výsledky z této úvodní části následně slouží ke srovnání 

s daty z rozhovorů, které poukazují na konstrukci mladých lidí konkrétními aktéry politiky 

zaměstnanosti na jednotlivých úrovních tvorby politiky. 

Při analýze rozhovorů byl použit spíše narativní přístup k sebraným datům, který nemá 

ambice „pravdivě“ popsat zkoumanou realitu, ale analyzuje společenskou situaci, v níž 

respondent vyjednává svou verzi skutečnosti (Švaříček a Šeďová 2007: 208). Analýza se tedy 

nesoustředí jen na to, „co“ se říká, ale klade důraz na to, „jak“ se to říká. Zpracování dat 

z rozhovorů probíhalo formou tematické analýzy, opět byly vyhledávány určité klíčové kódy, 

které byly na vyšší úrovni abstrakce sdružovány do kategorií, jež implikovaly určitá témata.  

Kódy a kategorie byly vybírány s ohledem na pojmosloví a koncepty, které používá 

teorie sociální konstrukce cílových skupin, vyjadřují tedy například pozitivní či negativní 

vnímání skupiny mladých lidí z hlediska jejich ohroženosti, soběstačnosti, či problémů a 

překážek, se kterými se potýkají. Dále bylo kategorizováno jejich postavení vůči ostatním 

skupinám na trhu práce, nebo například respondentovo vnímání kapacity úředního aparátu pro 

řešení daného problému či toho, kdo má moc měnit zavedenou praxi. 
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5. Sociální konstrukce nezaměstnaných mladých lidí 

Následující kapitola je výstupem sběru a analýzy dat a spolu s šestou kapitolou 

představuje hlavní část práce. Je rozčleněna na tři části, které představují tři pohledy na 

nezaměstnané mladé lidi. V první části je prezentováno pojetí cílové skupiny z hlediska 

hlavních strategických dokumentů politiky zaměstnanosti, druhá je věnována pohledu expertů 

na problematiku, třetí část pak shrnuje vnímání mladých lidí tvůrci a realizátory politiky 

zaměstnanosti ať už v rovině strategické, nebo implementační. Tyto tři perspektivy mají 

mnohé společné styčné body, v některých ohledech se však rozcházejí. Ukazuje se, že také 

vnímání cílové skupiny očima tvůrců politiky na její strategické úrovni a očima realizátorů 

není zcela jednotné. 

5.1. Mladí lidé v dokumentech politiky zaměstnanosti 

Tato kapitola se soustředí na pojetí skupiny nezaměstnaných mladých lidí v 

nejdůležitějších strategických dokumentech současné politiky zaměstnanosti v České 

republice – v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ), Strategii politiky zaměstnanosti do 

roku 2020 (SPZ 2020) a specifickém programu Záruky pro mládež ČR (Záruky). Na základě 

slučování kódů a kategorií byla identifikována jednotlivá témata vztahující se k této cílové 

skupině. Především je vždy v dokumentech popsána situace cílové skupiny, která má určité 

příčiny, ať už vnější, systémové, nebo vlastní, na straně mladých. V dokumentech bývají 

popsány také navrhované způsoby řešení, které se liší různou mírou konkrétnosti. Zcela 

zásadním tématem je cílenost politiky na mladé lidi, tedy do jaké míry jsou identifikováni 

jako skupina, která potřebuje pomoci a zda a jak je navrhovanými opatřeními 

upřednostňována před ostatními ohroženými skupinami na trhu práce. S cílenosti velmi úzce 

souvisí také homogenita skupiny mladých lidí, tedy zda jsou v dokumentech popsáni jako 

vnitřně jednotná skupina, nebo zda se míra jejich ohroženosti a potřebnosti liší a na základě 

jakých charakteristik. Všechny dokumenty se také do určité míry vyjadřují k současné a 

k žádoucí kapacitě úředního aparátu k řešení popsaného problému a k funkčnosti vztahů mezi 

klíčovými aktéry politiky zaměstnanosti. 
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5.1.1. Situace mladých lidí 

Všechny klíčové dokumenty shodným způsobem konstatují, že míra nezaměstnanosti 

skupiny mladých do 25 let má rostoucí tendenci. Míra zaměstnanosti dlouhodobě klesá, 

zatímco podíl mladých lidí mimo trh práce se v období od roku 2008 do roku 2013 zvyšoval. 

Strategie politiky zaměstnanosti sice konstatuje, že v roce 2013 se podíl nezaměstnanosti 

mladých na celkové nezaměstnanosti mírně snížil, avšak toto snížení zde není podáváno jako 

dílčí úspěch, ale spíše jako důsledek demografického vývoje. Ostatní dokumenty tento trend 

upozaďují. Přestože všechny dokumenty konstatují lepší situaci skupiny mladých ve srovnání 

s Evropou, zdůrazňují její problematičnost: „Podíl NEET je sice pod průměrem EU, má však 

rostoucí tendenci.“ (Záruky) „Situace mladých není v ČR tak kritická jako v jiných zemích 

EU, ale přesto došlo k výraznému nárůstu nezaměstnanosti.“ (OPZ) Nejpodrobněji je situace 

mladých popsána v Operačním programu Zaměstnanost, přičemž ostatní dokumenty na něj 

odkazují. Specificky je kladen důraz na fakt, že přestože na trhu existuje převis nabídky nad 

poptávkou, zaměstnavatelé nejsou dlouhodobě schopni obsadit kvalifikované pracovní pozice. 

Zejména program Záruky pro mládež popisuje situaci mladých také v celoevropském 

kontextu, čímž je jí dodána poměrně větší dramatičnost: „Komise a členské státy jsou 

znepokojeny situací mladých na trhu práce a jejím neustálým zhoršováním. Celá Evropa trpí 

nezaměstnaností mladých (…) náklady jsou vysoké a budou nás provázet i v budoucnu“ 

(Záruky). Evropská unie pociťuje problémy mladých lidí na trhu práce daleko výrazněji a 

řešení jejich nepříznivé situace považuje za jednu z hlavních priorit. Tento důraz se pak 

automaticky přenáší do tuzemských strategických materiálů, bez reflexe toho, že situace 

mladých je v České republice poněkud odlišná od většiny Evropy. 

5.1.2. Příčiny problému 

Ve všech dokumentech je značný prostor věnován příčinám problematické situace 

mladých, přičemž daleko větší důraz je kladen na stránku vnějších, systémových příčin, pouze 

dílčí příčiny jsou spatřovány na straně samotných mladých lidí. Mladí lidé jsou popisování 

spíše jako oběti ekonomické krize, ne zcela funkčního vzdělávacího systému či neadekvátní 

odborné přípravy. V Operačním programu i Strategii 2020 je zdůrazňován problém především 

na straně prevence vzniku nezaměstnanosti mladých, jako nedostatečně využitý potenciál 

tvorby pracovních míst, nízká spolupráce škol se zaměstnavateli nebo otevírání oborů, které 

jsou sice pro mladé atraktivní, ale mají nízký potenciál dalšího uplatnění. Strategie politiky 

zaměstnanosti také akcentuje nefunkční nástroje řešení již vzniklého problému, jako 
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nedostatečné kariérové poradenství a nízké výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti. Program 

Záruky pro mládež pak zmiňuje neschopnost současného vzdělávacího systému vyrovnávat 

rozdíly mezi mladými způsobené rozdílným socioekonomickým prostředím. Jediné vlastní 

příčiny na straně mladých lidí, které jsou ve strategických dokumentech zmiňovány, spočívají 

v nižší ekonomické aktivitě absolventů středních a vyšších odborných škol a v neadekvátním 

prodlužování délky studia a opožďování vstupu absolventů na trh práce. Těmto problémům je 

však ve srovnání s vnějšími příčinami věnován naprosto minimální prostor a nenavazuje na ně 

žádné konkrétní opatření. 

5.1.3. Navrhovaná řešení 

Způsoby řešení problematické situace mladých lidí odpovídají tomu, jak jsou 

vymezeny její příčiny. Směřují především k podpoře a rozvoji odborného a dalšího profesního 

vzdělávání, stáží, či vytvoření systému rekvalifikací, který by lépe reagoval na měnící se 

potřeby na trhu práce. S tím souvisí také nastavení funkčního a provázaného systému mezi 

Národní soustavou kvalifikací a Národní soustavou povolání. Zaměření velké části 

navrhovaných opatření výstižně formuluje OPZ: „U mladých do 25 let se intervence soustředí 

na nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, získání odborné praxe.“ (OPZ) Druhá rovina 

opatření, kterou akcentuje především Strategie politiky zaměstnanosti, se soustředí na aktivity 

motivačního a informačního charakteru, včasnou intervenci a poradenství. Mladí jsou zde 

prezentováni jako skupina, jejíž problém se do značné míry vyřeší, pokud jí bude poskytnuto 

správné vedení, aktivizace a podpora. Největší míru konkrétnosti mají opatření formulovaná v 

programu Záruky pro mládež, jehož hlavním cílem je „zajistit, aby byla každému mladému 

člověku do 25 let poskytnuta kvalitní nabídka zaměstnání, dalšího vzdělávání, odborné 

přípravy nebo stáže do čtyř měsíců poté, co se stal nezaměstnaným nebo ukončil vzdělávání.“ 

(Záruky). Určitý rozpor mezi identifikací příčin a navrhovaným řešením lze spatřovat 

v oblasti struktury vzdělávacího systému. Přestože je označován jako výrazný problém, 

především z hlediska neadekvátního odborného vzdělávání a nedostatečné praktické přípravy, 

nejsou navrhována příliš konkrétní opatření, která by měla nastolit nějakou zásadní změnu 

v počátečním vzdělávání. Popsaná řešení směřují spíše k řešení situace osob, u kterých 

problém již nastal: aktivizace, rekvalifikace, poradenství, či zvyšování orientace na trhu práce. 
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5.1.4. Cílenost na mladé lidi 

Zcela zásadní téma, které se prolíná všemi analyzovanými strategickými dokumenty 

politiky zaměstnanosti, je zacílenost nástrojů politiky zaměstnanosti na skupinu mladých lidí. 

Operační program Zaměstnanost konstatuje, že „přestože jsou mladí lidé identifikováni jako 

cílová skupina politiky zaměstnanosti již od schválení zákona o zaměstnanosti č. 324/2004, 

doposud neexistovala výrazná systémová podpora zaměřená na tuto skupinu.“ (OPZ) Tato 

změna tedy přichází spolu s Operačním programem 2014-2020 a s programem Záruky pro 

mládež, který je na něj navázán. V OPZ jsou mladí lidé definováni jako jedna z pěti skupin, 

kde zaměstnanost nejvíce zaostává, na stejné rovině se staršími lidmi (55 a více let), nízko 

kvalifikovanými osobami, ženami s dětmi a osobami se znevýhodněním. Jednou ze 

strategických priorit OPZ je zde „realizace cílených opatření na podporu zaměstnanosti 

mládeže“ (OPZ). Akcent na mladé lidi je ještě silnější ve Strategii politiky zaměstnanosti a 

v Zárukách pro mladé, kde jsou spolu se skupinou lidí starších 55 let předřazováni jako 

skupina nejvíce postižená ekonomickou krizí. Ve Strategii 2020 je definován konkrétnější cíl: 

„snížení nezaměstnanosti ve věkové skupině 15-24 let o třetinu oproti roku 2012 do roku 

2020“ (SPZ 2020). Taktéž Záruky pro mladé deklarují adresnější zacílení politiky 

zaměstnanosti na mladé lidi, které lze označit jako NEET, zvýšení účasti mladých lidí na trhu 

práce a snížení nezaměstnanosti mladých. Za prioritu je označeno také odstraňování 

nesouladu dovedností mladých lidí s kvalifikačními potřebami poptávky na trhu práce. 

Mladí lidé jsou v dokumentech považováni za znevýhodněné, současně je však 

zdůrazňováno, že „stávající podpora je parciální a nedostatečně odpovídající potřebám této 

cílové skupiny“ (OPZ). Jako překážka efektivního řešení problému je zde označována přílišná 

univerzálnost stávajících nástrojů, které jsou koncipovány na podporu širší skupiny 

znevýhodněných osob. Na postupné zvyšování cílenosti politiky poukazuje také navýšení 

prostředků určených na podporu nezaměstnaným mladým lidem v Operačním programu pro 

období 2014-2020 ve srovnání s obdobím 2007-2013. Program Záruky pro mladé pak vnímá 

podporu mladých explicitně jako „závazek“ a deklaruje například vytváření přechodných 

pracovních míst specificky pro mladé. 

Ve Strategii politiky zaměstnanosti je podpora mladých lidí výrazně argumentována 

tím, že je jí věnována zvýšená pozornost Evropskou komisí. Současně je podporována 

prognózou negativních dopadů, které mohou nastat v případě, nebudou-li přijata vhodná 

opatření a problém této skupiny se nezačne efektivněji řešit. Jednak jde o schopnost naplnění 
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strategického cíle snížení nezaměstnanosti mladých do roku 2020, zmiňovány jsou ale také 

praktické dopady na trh práce, jako „ohrožení hladkého chodu generační výměny“ a 

„zajištění kvalifikované pracovní síly pro trh práce“ (SPZ 2020). Argumentem pro adresnější 

zacílení politiky na mladé lidi je také hrozba v přerůstání nezaměstnanosti v obtížně řešitelnou 

strukturální nezaměstnanost, pakliže se nepodaří mladé umístit na trhu práce v co nejkratším 

termínu po ukončení vzdělávání. Záruky pro mladé v souladu s deklarovaným zacílením 

politiky akcentují potřebu spustit informační kampaň, zaměřenou na neaktivní mladé lidi, 

s cílem zvýšit povědomí o plánovaných aktivitách a projektech. 

5.1.5. Homogenita cílové skupiny 

Přestože v mnoha ohledech jsou strategické priority politiky zaměstnanosti zaměřeny 

na podporu mladých lidí obecně, v některých specifických oblastech jsou zdůrazňovány dílčí 

rozdíly a rozlišovány více problematické skupiny mezi mladými lidmi. Poměrně jasně je 

vymezen rozdíl z hlediska vzdělanostní úrovně. Strategie 2020 označuje za více rizikovou 

skupinu absolventů středních a vyšších odborných škol, méně rizikoví jsou poměrně 

pochopitelně absolventi vysokých škol. To už ale ne zcela platí pro Operační program 

zaměstnanost, zejména investiční prioritu 5 prioritní osy 1, která se zaměřuje na podporu 

zaměstnanosti mladých v regionu NUTS II Severozápad (tvořeném Karlovarským a 

Ústeckým krajem). Zde je cílová skupina naopak rozšířena až do věku 30 let, „aby pokryla 

absolventy s vysokoškolským vzděláním, které limituje nedostatečná praxe“ (OPZ). Toto 

regionální rozšíření však může působit poměrně nesystémově, z hlediska toho, že absolventi 

vysokých škol jsou zpravidla ochotnější k vyšší mobilitě za prací. 

Specifická podpora mladých lidí v regionu Severozápad je dána možností využít 

finanční prostředky z evropské Iniciativy na podporu mládeže. Ta je určena regionům, v nichž 

míra nezaměstnanosti mladých přesáhla hranici 25 %, přičemž v regionu Severozápad činila 

v roce 2012 28,2 % (OPZ). Kromě rozšíření věkové hranice je v regionu také cílová skupina 

rozšířena o mladé lidi, kteří se nevzdělávají, nepracují ani nejsou registrováni na úřadu práce, 

a kterých je v tomto regionu výrazný nadprůměr. V ostatních dokumentech je přitom 

deklarována podpora mladým lidem právě na základě toho, že jsou evidováni a tudíž projevují 

aktivní zájem o uplatnění na trhu práce. 

Záruky pro mladé dále deklarují zvýšenou pozornost mladým lidem s hendikepy, ať už 

zdravotními, či sociálními. Tyto hendikepy však nejsou dále specifikovány a není upřesněno, 
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v čem zvýšená podpora spočívá. Jako více problémová se také jeví narůstající skupina 

mladých lidí, kteří nepokračují ve studiu na středních školách a po ukončení povinné školní 

docházky zůstávají v evidenci Úřadu práce (OPZ, SPZ 2020). 

5.1.6. Kapacita k řešení problému 

Především v Operačním programu Zaměstnanost a ve Strategii politiky zaměstnanosti 

do roku 2020 je zdůrazňován problém v řešení nezaměstnanosti mladých lidí na straně 

nedostatečné kapacity stávajících institucí zajišťujících realizaci politiky zaměstnanosti. 

Operační program kritizuje snížení počtu zaměstnanců Úřadu práce o přibližně dva tisíce 

úředníků, které proběhlo v návaznosti na reformu služeb zaměstnanosti v roce 2011. Dále je 

výtka zaměřena na nefunkční změny v informačním systému využívaném úřadem, které: 

„oslabily možnost praktické realizace poradenství, zprostředkování a nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti“ (OPZ). Strategie politiky zaměstnanosti upozorňuje na dlouhodobé 

podfinancování aktivní politiky zaměstnanosti: „má li být efektivní (APZ – pozn. autora), je 

potřeba navýšit personální kapacity a objem finančních prostředků na její realizaci“ (SPZ 

2020). S ohledem na nezaměstnanost mladých je také kritizována vybavenost a funkčnost 

Informačních a poradenských středisek (IPS), které byly do doby realizace zmíněné reformy 

významnou součástí úřadů práce. Dle Strategie 2020 je potřeba IPS podrobit revizi, výrazně 

personálně posílit a to jak po kvantitativní, tak také po kvalitativní stránce. Celkově lze 

shrnout, že díky nedostatečnému personálnímu obsazení a materiálně-technickému vybavení 

úřadů práce nelze zajistit potřebné a v dokumentech deklarované individuální vyhodnocení 

potřeb klienta, které by se mělo stát základním ukazatelem pro poskytnutí intervence, ať už 

v případě cílové skupiny mladých lidí, nebo klientů úřadu práce obecně. 

5.1.7. Vztahy klíčových aktérů 

Z hlediska rolí institucionálních aktérů a jejich vazby k nezaměstnaným mladým lidem 

lze ve strategických dokumentech spatřovat dva základní vztahy. Jednak jde o vazbu mezi 

Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a úřadů práce, respektive především relativně 

mladým Generálním ředitelstvím úřadu práce (GŘ ÚP) a jednak vztah MPSV a Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).  

Ve vztahu MPSV a Úřadu práce reforma způsobila komplikace z hlediska řízení a 

vymezení kompetencí. Organizační reforma nebrala ohled ani na potřeby klientů politiky 
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zaměstnanosti, ani na potřeby Úřadu, který má požadované služby zajišťovat (SPZ 2020). 

Nejzávažnější důsledky pro mladé lidi pak měla reforma zejména v oblasti rekvalifikací a 

poradenství, které nedokážou dostatečně pružně reagovat na jejich potřeby a aktuální nabídku 

volných míst zaměstnavatelů. 

Z hlediska vzájemného vztahu MPSV a MŠMT při řešení nezaměstnanosti mladých 

lidí se vyznění dokumentů částečně liší. Operační program Zaměstnanost deklaruje 

„kooperaci obou resortů při nastavování strategického politického rámce“ (OPZ). Také 

v programu Záruky pro mladé se uvádí úzká spolupráce obou resortů na jeho přípravě, nelze 

z něj však identifikovat konkrétní aktéry nebo oddělení stojící za přípravou Programu, které 

by tuto informaci potvrzovaly. Ve Strategii politiky zaměstnanosti 2020 je tato deklarace úzké 

spolupráce resortů částečně narušena. Je v něm obsažen požadavek na zefektivnění 

spolupráce resortů MPSV a MŠMT, včetně aktualizace již vymezených kompetencí obou 

resortů: „Rezort MPSV bude usilovat o vzájemné vymezení kompetencí a spolupráci 

s resortem školství v oblasti dalšího vzdělávání a v oblasti kariérového poradenství žáků“ 

(SPZ 2020). 

5.1.8. Shrnutí 

Obecně lze říci, že cílová skupina nezaměstnaných mladých lidí je ve strategických 

dokumentech politiky zaměstnanosti vnímána jako velmi potřebná a zasluhující si pomoc, i 

přesto, že její problémy u nás nedosahují takového rozsahu jako v jiných částech Evropy. 

Příčiny jejich problému jsou spatřovány zejména v systémové rovině, především v důsledcích 

ekonomické krize, neadekvátního systému vzdělávání, nedostatečné kapacitě úřadů práce a 

nízké cílenosti konkrétních nástrojů služeb zaměstnanosti. Jen okrajově jsou problémy 

vnímány na straně samotných mladých lidí. Koncipované nástroje řešení mají charakter 

zvyšování odborných a praktických dovedností, či rekvalifikací v případě vzdělání, které 

neodpovídá požadavkům trhu práce. Důraz je kladen také na nástroje motivační, informační a 

aktivizační. Mladí lidé jsou tedy vnímáni jako skupina, které pokud bude poskytnuta vhodná 

podpora, má velkou schopnost vymanit se z problematické situace. Značná část deklarované 

podpory mladým lidem vychází z vnímání jejich problematické situace na úrovni Evropské 

unie, která je následně přejímána do českých strategických materiálů. 
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5.2. Mladí lidé očima expertů 

Tato krátká podkapitola shrnuje pohled oslovených expertů na situaci nezaměstnaných 

mladých lidí, vnímání jejich ohroženosti a potřebnosti. Přestože z odborného hlediska jde o 

aktéry, kteří mají rozsáhlé znalosti i praktické zkušenosti s věcnou problematikou, je třeba 

brát na vědomí, že i tito aktéři podléhají určitému sociálnímu a politickému tlaku v prostředí, 

ve kterém se pohybují. Kromě zpracování odborných posudků nebo analýz se také například 

vyjadřují k tvorbě strategických materiálů, které mají politický charakter, jejich pracoviště 

navíc také podléhají řízení ministerstev a jsou částečně ovlivněna stávající politickou 

reprezentací. Jejich názory je tedy také nutné chápat především jako sdílenou sociální 

konstrukci určité skupiny aktérů a přistupovat k ní jako k jedné verzi interpretace skutečnosti, 

nikoliv jako k objektivní pravdě. Doslovně citované výroky nejsou na žádost expertů 

spojovány s konkrétním jménem, přesto lze říci, že v naprosté většině otázek se názory 

oslovených expertů shodují. 

5.2.1. Situace mladých lidí 

Z hlediska oslovených expertů není situace mladých lidí jako taková zdaleka tak 

problematická, jak je prezentována v obecné rovině ve strategických materiálech. V rámci 

České republiky lze mladé lidi označit za jednu z tzv. „znevýhodněných“ skupin, nikoliv ale 

za skupinu problémovou, jak ji vnímá Evropská unie: „Situace mladých lidí obecně u nás 

v zásadě problémová není a statistiky nezaměstnanosti tomu odpovídají“ (expert 3). Problém 

mladých lidí na trhu práce zpravidla nastává až v tu chvíli, pokud mladí lidé kumulují více 

různých hendikepů současně, samotný fakt, že je člověk mladý, nepředstavuje zásadní 

překážku. Oslovení experti se však shodují v tom, že mladí lidé mají zpravidla větší tendenci 

kumulovat tyto hendikepy, než starší uchazeči o zaměstnání. Uplatnitelnost mladých lidí má 

silnou vazbu zejména na dosažené vzdělání, ale také například na sociální zázemí. 

Skupina mladých je experty vnímána jako poměrně různorodá, přičemž zdaleka ne 

všichni mladí lidé mají problém s uplatněním. Mezi hlavní bariéry pro vstup na trh práce, 

které mladé lidi obvykle znevýhodňují, lze zařadit především nedostatečnou praxi, různé 

formy sociálního vyloučení nebo zdravotních hendikepů, dále nízké vzdělání, nízkou motivaci 

k práci, nebo péči o dítě. „Za skutečně problémovou skupinu mladých lze také považovat ty, 

které označujeme jako ‚NEET‘ “ (expert 4). 
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5.2.2. Příčiny problému 

Jednu z hlavních příčin stávající situace mladých lidí na trhu práce spatřují experti ve 

vzdělávací rovině. Jde především o nesoulad struktury škol s požadavky trhu práce: „Až 60 % 

mladých lidí pracuje mimo obor“ (expert 4). Problém je pak také příliš mnoho škol obecně, a 

to i ve středním vzdělávání, tedy nesoulad s demografickým vývojem populace. Odtud 

vychází přesvědčení expertů, že přestože se stávající politika zaměstnanosti zaměřuje na 

mladé lidi jako významnou cílovou skupinu, neřeší tak skutečný problém a jeho příčinu. S tím 

souvisí také určité zklamání z ne zcela fungující spolupráce Ministerstva práce s 

Ministerstvem školství na přípravě politiky vůči mladým lidem, která negativně 

ovlivňuje právě oblast vzdělávání a prevence vzniku problému. 

Za velmi problematickou považují experti také situaci na Úřadu práce, díky níž 

nemůže být politika efektivně směřována k těm skupinám znevýhodněných mladých lidí, kteří 

pomoc skutečně potřebují: „Úřad práce dnes funguje spíše jako evidenční místo, než 

poskytovatel poradenství a pomoci. Nástroje jsou tak nastavené, že nedokážou postihnout ty 

nejvíce problémové skupiny, namísto toho jsou poskytovány lidem, kteří by se uplatnili i 

sami.“ (expert 3) Experti tedy shodně upozorňují na problém nedostatečné finanční i 

personální kapacity Úřadu práce, který naznačují také výše zmíněné strategické dokumenty. 

Ve svém hodnocení jsou však ještě o něco kritičtější. Vzniká podle nich výrazný efekt mrtvé 

váhy, tedy fakt, že finanční prostředky jsou neefektivně vynakládány na pomoc skupinám, 

které ji nepotřebují, protože Ůřad práce nedokáže postihnout ty nejpotřebnější cílové skupiny. 

Experti pracují se zatím neověřenou hypotézou, že zprotředkovatelé na Úřadu práce mají 

tendenci pracovat s takovou cílovou skupinou, která má větší šanci uplatnit se na trhu práce. 

Jejich chování by v tomto ohledu bylo poměrně logické a racionální, protože poskytují 

nástroje politiky zaměstnanosti těm, kterým se současnou omezenou kapacitou úřadu lze 

pomoci získat uplatnění, nikoliv těm nejvíce potřebným, o nichž ale ví, že jim efektivně 

pomoci nedokážou. 

5.2.3. Shrnutí 

Z pohledu expertů je cílová skupina mladých lidí v České republice v zásadě 

neproblémová. Zacílení politiky zaměstnanosti pouze na základě věku není podle nich 

opodstatněné a nepomáhá těm lidem, kterým je skutečně potřeba pomoci. Mladé lidi vnímají 

jako velmi heterogenní skupinu. Mnoho mladých lidí prakticky nemá s uplatněním na trhu 
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práce problém, ačkoliv velmi často pracují mimo svůj vystudovaný obor. Naopak největší 

problém nalézt zaměstnání mají ti uchazeči, kteří kumulují několik různých hendikepů 

současně, jako například nízké vzdělání, sociální vyloučení a péči o dítě. Takovým mladým 

lidem je potřeba věnovat individuální péči, cíleně a efektivně poskytovat nástroje politiky 

zaměstnanosti a zabránit tak vážným důsledkům dlouhodobé nezaměstnanosti u mladých lidí, 

avšak na to současná kapacita úřadu práce nestačí. 

5.3. Mladí lidé z pohledu aktérů politiky zaměstnanosti 

Tato podkapitola je věnována sociální konstrukci cílové skupiny nezaměstnaných 

mladých lidí z pohledu aktérů politiky zaměstnanosti. Některé názory jsou platné pro celou 

skupinu aktérů, avšak zdá se, že vnímání mladých lidí je ovlivněno také tím, v jaké fázi 

implementace politiky se daný aktér pohybuje a jaká je jeho osobní zkušenost s kontaktem 

s cílovou skupinou. Jak bude ukázáno, za nejvíce problémovou skupinu považovali mladé lidi 

pracovníci kontaktního pracoviště, jejichž osobní zkušenost s problematicky uplatnitelnými 

mladými lidmi je nejhlubší, a kteří se potýkají s dopady nezaměstnanosti v každodenní praxi. 

U aktérů, kteří se pohybují více v koncepční fázi politiky, se názory různily. Jejich hodnocení 

problému nebylo tak jednoznačné, mladé lidi zpravidla popisovali jako více heterogenní 

skupinu a na problém nahlíželi v kontextu širších souvislostí. Tyto interpretace je však nutné 

brát pouze jako hypotézy, které sice mohou být do určité míry platné i v obecnější rovině, což 

ale nelze usuzovat na základě malého vzorku respondentů. Pro jejich ověření by bylo potřeba 

pracovat s mnohem rozsáhlejšími daty. Přesto lze na základě sebraných informací 

identifikovat existující způsoby sociální konstrukce mladých lidí a motivaci nebo důvody, 

které k ní vedou. 

Kapitola se opět postupně věnuje vnímání problémovosti situace mladých lidí, 

příčinám, které k ní podle aktérů vedou a souvisejícím způsobům řešení, ať už v rovině 

hodnocení efektivity stávajících opatření, nebo představám o tom, jak by situace 

nezaměstnaných mladých lidí měla být řešena. Následně se kapitola věnuje vnímání a 

hodnocení cílenosti politiky na mladé lidi a homogenity cílové skupiny z pohledu 

zúčastněných aktérů politiky zaměstnanosti.  

Poslední část kapitoly se věnuje srovnání výstupů z rozhovorů s analýzou 

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí: „Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování 

státní politiky zaměstnanosti“ z roku 1999. Přestože tato analýza byla zpracována především 
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na základě rozsáhlého kvantitativního šetření mezi zaměstnanci úřadů práce, poměrně 

přehledně shrnuje tehdejší vnímání cílových skupin na trhu práce, včetně skupiny mladých 

lidí. Porovnání informací z této analýzy s výstupy z rozhovorů tedy umožňuje ilustrovat určitý 

posun ve vnímání cílové skupiny v čase. 

5.3.1. Situace mladých lidí 

Vnímání problémovosti situace mladých lidí se u jednotlivých oslovených aktérů do 

jisté míry lišilo. Aktéři v koncepční fázi politiky skupinu sice vnímají jako rizikovou, ačkoliv 

ne tak výrazně, jako v jiných státech Evropské unie. Tito aktéři více rozlišují objektivní a 

subjektivní rovinu problému. Z objektivního hlediska v zásadě nejde o problematickou 

skupinu, o čemž vypovídá také relativně nižší míra nezaměstnanosti mladých v porovnání 

s jinými státy Evropy. „Zaměstnavatelé si sice stěžují na nedostatečnost praxe, ale na druhou 

stranu je to také trochu jejich pohodlnost“ (respondent A). Ze subjektivního hlediska zde 

určitý problém existuje, mladí lidé mají často zkreslené představy o svém uplatnění a 

očekávané výši platu nebo pracovní náplni. „Z tohoto hlediska ten problém tady je a je 

potřeba jej řešit.“ (respondent B) Objevují se však také konstrukce nezaměstnaných mladých 

jako v zásadě bezproblémové skupiny: Existuje okruh zaměstnavatelů, který je preferuje, i 

když ví, že je budou muset zaučit“ (respondent D) „Zaměstnavatelé mají zájem o uchazeče, 

které si mohou vychovat k obrazu svému.“ (respondent C) 

Za nejvíce problémové shodně považovali mladé lidi oba oslovení pracovníci 

kontaktních pracovišť. Jejich konstrukce byla nejvíce ovlivněna možnými důsledky, které 

může na mladého člověka nezaměstnanost mít: „Jako poradkyně se jim snažím osobně 

věnovat, spíše z toho důvodu, že je u nich v případě nezaměstnanosti nejvíce ztracený 

potenciál, dopad to má na celý jejich život.“(respondent G). Tito aktéři také špatnou situaci 

mladých lidí vnímali více v dlouhodobém kontextu, ne jen jako důsledek ekonomické krize: 

„Během krize sice nezaměstnanost mladých stoupla, ale problémy tady byly již předtím, spíše 

se nezvýšila kapacita Úřadu práce, což je problém“ (respondent F). 

5.3.2. Příčiny problému 

Všichni aktéři se shodují v tom, že problémy mladých lidí na trhu práce částečně 

způsobuje nesoulad mezi vzdělávacím systémem a požadavky trhu práce. Absolventům také 

chybí praxe a jejich znalosti neodpovídají představám zaměstnavatelů. Tuto rovinu problému 
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nejsilněji akcentovali aktéři, kteří se podílejí na koncepční fázi politiky zaměstnanosti. 

Někteří aktéři také spatřovali příčinu problému na straně zaměstnavatelů. Vadí jim, že 

zaměstnavatelé nepoužívají úřad práce na obsazování kvalifikovanějších pozic (respondent 

A), a také nejsou ochotni přijímat uchazeče s pouze základním vzděláním (respondent G).  

Největší rozdíl ve vnímání příčin problematické situace se projevil v hodnocení 

vlastního přičinění mladých lidí. Zaměstnanci úřadu práce spíše hodnotili mladé lidi jako ty, 

kteří se neumí připravit na pohovor, neadekvátně se prezentují a nemají realistická očekávání. 

Problém vidí také v nedostatku vůle a motivace k dalšímu vzdělávání, nalezení dalšího 

uplatnění a celkově „laxním“ přístupu: Nástroje existují, ale nemají efekt, protože mladí 

nemají zájem. Chybí sankční a represivní nástroje, které by je přiměly.“ (respondent F) Toto 

vnímání může vycházet z bližší osobní zkušenosti pracovníků úřadu práce s těmi mladými 

lidmi, kteří mají více hendikepů a setrvávají v evidenci úřadu práce po delší dobu: Ty mladé 

lidi, kteří se k nám dostanou, vnímám jako méně akční, často nerozhodné. Někdy čekají na 

skvělou nabídku, nebo až se o ně někdo postará.“ (respondent D). Naproti tomu aktér, který 

se podílí na strategickém řízení politiky v rámci Generálního ředitelství Úřadu práce, hodnotí 

skupinu mladých lidí jako velmi aktivní: „Jako příklad můžeme uvést jejich aktivní 

spolupráci na poradenských aktivitách či odborné praxi v rámci projektů realizovaných 

Úřadem práce. Mladí jsou si vědomi překážek, které je limitují uplatnit se na trhu práce a 

aktivně s Úřadem práce spolupracují.“ (respondent C) Jeho osobní zkušenost s těmi uchazeči 

kteří mají na trhu práce určitý hendikep, je ale poměrně malá. 

5.3.3. Navrhovaná řešení 

Efekty stávajících opatření hodnotili spíše pozitivně aktéři, kteří se podílejí na 

strategické tvorbě politiky. Zejména aktivity realizované v rámci programu Záruky pro mladé 

podle nich napomáhají ke zvýšení zaměstnanosti. O něco kritičtější pohled měli na projekt 

Stáže pro mladé, realizovaný Fondem dalšího vzdělávání, který vnímali jako zbytečně 

komplikovaný. Přesto ale oceňují přínos stáží v rozšíření stávající kapacity Úřadu práce 

(respondenti A, B). Praktické vzdělávání však respondenti hodnotili pozitivně až za 

předpokladu, že je realizováno v delším časovém horizontu: Realizace má smysl, pokud jsou 

praxe delší než půl roku. Pak věřím, že pomáhají nalézt uplatnění.“ (respondent B). Současně 

si respondenti uvědomovali, že projekty realizované v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 

nedokážou vyřešit nedostatečnost praxe z počátečního vzdělávání.  
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Kontaktní pracovník Úřadu práce v rámci počátečního vzdělávání spíše zdůrazňoval 

nedostatek práce z hlediska kariérového poradenství a zvyšování povědomí mladých lidí o 

trhu práce ještě před opuštěním vzdělávání (respondent G). Z hlediska dalšího pracovníka 

úřadu práce mají také sami mladí lidé specifické přístupy k řešení své situace, kterými unikají 

před vstupem na klasický trh práce. Často zvažují dobrovolnou práci, práci jako au pair, nebo 

zkoušejí své štěstí v zahraničí (respondent E). 

5.3.4. Cílenost na mladé lidi 

Aktéři se v zásadě shodují, že politika by měla být na skupinu mladých lidí do určité 

míry zacílená. Je podle nich potřeba nadále podporovat různé programy a také zintenzivnit 

komunikaci se školami při uplatnění mladých na trhu práce. Podle respondenta z krajské 

pobočky Úřadu práce má plošné zvýhodnění spíše smysl u šířeji definovaných ohrožených 

skupin, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nebo nezaměstnaní ohrožení sociálním 

vyloučením a na mladé lidi jako takové by měla být cílena opatření jako rekvalifikace a stáže. 

Finanční nástroje by se pak měly aplikovat pouze v případě, že je mladý uchazeč současně 

z nějakého důvodu znevýhodněný nebo problémový (respondent D). Pracovník Ministerstva 

přiznává, že v rámci problémových lokalit, ze kterých pocházejí lidé sociálně a jinak 

znevýhodnění, má někdy větší smysl zaměřit se na ty mladé, kterým stávajícími zdroji 

pomoci lze (respondent A).  

Ze zkušenosti respondenta z kontaktního pracoviště jsou ale zprostředkovatelé natolik 

zahlcení prací, že nemají čas rozlišovat mezi jednotlivými cílovými skupinami: „Fakticky 

spíše fungujeme jako evidenční místo, než jako poradenské místo. K mladým je zachováván 

rutinní přístup, jako ke každé jiné skupině.“ (respondent F) Respondent z krajské úrovně pak 

také potvrzuje, že stejná pozornost jako mladým je věnována každé cílové skupině na trhu 

práce (respondent E). 

Z výše uvedeného lze předpokládat, že ve vnímání toho, jak by politika měla být na 

mladé lidi cílena a jak je definována ve strategických materiálech na jedné straně, a v její 

praktické realizaci na straně druhé, existuje určitý rozdíl.  

Respondenti z koncepční úrovně politiky konstatují, že cílenost politiky zaměstnanosti 

na mladé lidi tu byla již v době před krizí, cílové skupiny byly explicitně vyjmenovány 

v zákonu o zaměstnanosti, jako „absolventi“ a jako „mladiství“. Dnes jsou však cílové 

skupiny definovány centrálně v materiálech Evropské komise. Aktéři v koncepční rovině 
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politiky přitom přiznávají, že je takto obhajovaná cílenost na širokou skupinu mladých lidí 

obecně zbytečná, ale z politických důvodů se realizovat musí, protože z hlediska Evropské 

unie je situace mladých na trhu práce vnímána jako závažný problém (respondenti A, B). 

5.3.5. Homogenita cílové skupiny 

Všichni oslovení aktéři vnímají v rámci skupiny mladých lidí určité více a méně 

ohrožené podskupiny. Pracovníci Ministerstva viděli jako velmi problémovou skupinu 

mladých ty, kteří pocházejí z vyloučených lokalit, a kterým schází orientace na trhu práce. 

Jako jediní také zmínili problém absolventů vysokých škol, kteří pracují pod svou kvalifikaci 

a zabírají tak méně kvalifikovaným pracovní místa (respondent A). Respondenti z úřadů práce 

nejvíce akcentovali problém narůstající skupiny uchazečů, kteří dokončili pouze základní 

vzdělání a dále ty, kteří ze vzdělávání odchází předčasně nebo neuspějí u maturitní zkoušky 

(respondenti D, G). Z hlediska úrovně vzdělání jsou pak největší skupinou mladých lidí 

v evidenci úřadu práce absolventi se středním odborným vzděláním. Respondent z krajské 

úrovně také zmiňuje problematické skupiny z hlediska oborové struktury, především 

absolventy oborů jako gastronomie, hotelnictví, turismus či podnikání (respondent E). 

5.3.6. Vývoj vnímání cílové skupiny 

Přestože mladí lidé byli explicitně definováni jako cílová skupina zákonem o 

zaměstnanosti v roce 2004, jistá zaměřenost politiky na tuto skupinu existovala také dříve. 

V rámci analýzy VÚPSV provedené v roce 1999 se oslovení experti úřadů práce shodli na 

tom, že při zařazování do pracovního procesu je potřeba prioritně pomoci mladým lidem a 

absolventům. Cílenost politiky na tuto skupinu je obhajována především nežádoucími 

důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti. To, že si mladí včas neutvoří pracovní návyky, má 

dopad jak v oblasti ekonomické a hospodářské, tak také v oblasti kriminální a sociální. 

S prodlužující se dobou evidence navíc nežádoucí důsledky narůstají (VÚPSV 1999: 39). 

Tehdejší způsob argumentace o potřebě zacílenosti politiky se tedy shoduje spíše s 

dnešními výpověďmi zaměstnanců úřadů práce, než s názorem oslovených expertů a částečně 

také aktérů v koncepční fázi politiky, podle kterých je zacílení politiky pouze na základě 

nízkého věku neopodstatněné. 

Šetření VÚPSV však ukazuje na to, že tehdejší aktéři politiky zaměstnanosti rozlišují 

dvě specifické skupiny, a to „absolventy“ a „mladistvé“, jejichž sociální konstrukce se velmi 
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výrazně liší. Absolventi jsou vnímáni jako ohrožení na základě nesouladu jejich profesní 

struktury s požadavky trhu práce a na základě nedostatků praktických zkušeností. Ze 

subjektivního pohledu pak obvykle mají nereálné požadavky na finanční ohodnocení a 

nedokážou zhodnotit své možnosti uplatnění na trhu práce (VÚPSV 1999: 41). Posud je 

vnímání absolventů obdobné, jako v dnešní době. Avšak výzkum uvádí, že i přes výše 

zmíněné problémy vykazovali tehdejší absolventi nejnižší průměrnou délku nezaměstnanosti. 

Aktéři vnímali absolventy vůči ostatním skupinám nezaměstnaných jako „přizpůsobivější, 

vybavené vyššími teoretickými znalostmi a ochotnější se dále vzdělávat“. Jako výhoda 

absolventů je zmiňována „nezatíženost rutinou, vyšší adaptabilita a otevřenost vůči novým 

poznatkům“ (ibid: 42). V zásadě tedy byla specifická skupina absolventů konstruována velmi 

pozitivně co do vlastností a osobních atributů mladých lidí a jejich schopnosti samostatně se 

uplatnit na trhu práce. 

Druhou specifickou cílovou skupinu, kterou mezi tehdejší skupinou mladých lidí 

výzkum VÚPSV identifikoval, byli tzv. „mladiství“. Ti jsou z pohledu zaměstnanců 

tehdejších úřadů práce popisováni jako: nejmladší skupina bez kvalifikace, bez pracovních 

návyků, (…) často poznamenána sociálním postavením rodičů, s neochotou hledat jakékoliv 

zaměstnání a dáváním přednosti sociálním dávkám před pracovním příjmem“ (ibid). Jsou 

tedy konstruováni negativně a to na základě poměrně specifických charakteristik. Být označen 

jako „mladistvý“ znamenalo splňovat určitý souhrn problémů, plynoucích jak z nevhodného 

vzdělávání, socioekonomického prostředí i osobních příčin. Mladiství jsou považováni za 

skupinu, která není schopná samostatného řešení své situace a spoléhá na pomoc z vnějšku 

(ibid).  

Toto rozlišení na poměrně pozitivně konstruovanou skupinu absolventů, která ačkoliv 

je ohrožena vážnými dopady nezaměstnanosti na mladého člověka, je většinou schopná si 

nalézt uplatnění, a skupinu mladistvých, kteří jsou považováni za závislé, jejichž 

znevýhodněná pozice je zapříčiněna souhrnem různých příčin, se v dnešním vnímání mladých 

příliš neprojevilo. Ve strategických dokumentech jsou definováni jako daleko komplexnější, 

homogenní skupina, která je problematická v uplatnění na trhu práce již na základě svého 

nízkého věku. I absolventi, jsou mezi aktéry politiky zaměstnanosti vnímáni jako problémoví, 

ať už na základě objektivních příčin na straně neodpovídajícího vzdělání, nebo subjektivních 

příčin ve své neaktivitě a nízké motivaci. Asi nejméně se tehdejší pojetí mladých 

prezentované ve výzkumu VÚPSV, rozchází s názory oslovených expertů, kteří vnímají 
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mladé lidi jako potřebné až v tu chvíli, kdy se potýkají s kumulací dílčích problémů. Ty ale 

spatřují do určité míry i u dnešních absolventů. 

5.3.7. Shrnutí 

Názory oslovených aktérů se shodují v tom, že určitá míra cílenosti politiky na 

skupinu mladých lidí je žádoucí. Za nejvíce problémové vnímali mladé lidi pracovníci 

kontaktních pracovišť, kteří nejblíže vidí specifické dopady nezaměstnanosti na tuto skupinu, 

zatímco aktéři ve strategické fázi politiky více rozlišovali objektivní a subjektivní příčiny 

problému. Všichni oslovení aktéři se shodli, že problém mladých lidí vzniká již 

v neadekvátně nastaveném počátečním vzdělávání. Mladí lidé získávají kvalifikaci, která 

neodpovídá trhu práce a také jim chybí odpovídající praxe. Ze subjektivní stránky byly často 

zmiňovány jejich nereálné představy o uplatnění, pracovní náplni či výši platu. Subjektivní 

příčiny problému mladých lidí opět nejsilněji akcentovali zprostředkovatelé a pracovníci 

kontaktních pracovišť Úřadu práce, zatímco aktéři v koncepční rovině nebyli v tomto ohledu 

názorově zcela jednotní a někteří (ne však všichni) naopak označovali mladé za velmi aktivní 

a motivovanou skupinu, která s Úřadem práce ochotně spolupracuje. 

Z hlediska opatření realizovaných na podporu mladých lidí aktéři pozitivně hodnotili 

především různé typy praxí a stáží, z celkového pohledu však kritizovali nedostatečnou 

cílenost opatření na základě individuálního přístupu. Mezi navrhovanými řešeními také 

výrazně chybí rovina prevence problému a řešení příčin na úrovni primárního vzdělávání. 

Přestože v koncepční rovině je určitá snaha zavést cílenější přístup k mladým lidem, v praxi 

příliš nedochází k rozlišování jednotlivých cílových skupin, především v důsledku 

nedostatečné kapacity úřadů práce. Cílenost politiky na mladé lidi je do značné míry odlišná, 

než dříve. Skupina je vnímána jako více homogenní a kromě nežádoucích důsledků je potřeba 

zaměření na mladé lidi také často obhajována nastavením politiky na úrovni Evropské unie, 

které má Česká republika povinnost přejímat a realizovat. 
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6. Vztah sociální konstrukce a politiky zaměstnanosti 

Předchozí kapitola poukázala na to, že jak ve strategických dokumentech, tak 

z pohledu aktérů politiky zaměstnanosti, existují do určité míry odlišné konstrukce cílové 

skupiny nezaměstnaných mladých lidí a vnímání jejich problému na trhu práce, stejně jako 

představy o tom, jak by měl být tento problém řešen. Následující kapitola se snaží ukázat, zda 

a jak se tyto představy o řešení promítají do realizace politiky zaměstnanosti, a které jiné 

faktory realizaci politiky významně ovlivňují. Představuje tedy pokus o propojení popsané 

sociální konstrukce nezaměstnaných mladých lidí s podobou realizované politiky. Současně 

se snaží ukázat, že podobu politiky zaměstnanosti významně ovlivňují také další faktory, díky 

kterým existují určité rozdíly mezi tím, co aktéři považují za žádoucí a co je deklarováno ve 

strategických dokumentech a mezi podobou politiky ve strategické rovině a v reálné praxi.  

6.1. Co ovlivňuje politiku zaměstnanosti? 

Jak bylo ukázáno v předchozí kapitole, sociální konstrukce skupiny nezaměstnaných 

mladých lidí se do jisté míry liší podle toho, v jaké fázi se aktér pohybuje a jaká je jeho 

osobní zkušenost s touto cílovou skupinou. Zatímco někteří aktéři vidí mladé jako aktivní, 

bezproblémové, schopné řešit svou situaci sami, jiní aktéři – častěji zprostředkovatelé – 

vnímají více jejich nezkušenost, nerozhodnost či nereálně představy o uplatnění. 

 Podle Fialy a Schuberta nezřídka dochází ve fázi implementace politiky ke změnám 

původního politického záměru (Fiala a Schubert 2000: 82). Tuto tezi lze na příkladu politiky 

zaměstnanosti vůči mladým lidem demonstrovat dvěma rozpory. První rozpor, mezi tím, co je 

vnímáno jako žádoucí mezi aktéry v koncepční fázi politiky, a tím, co je jako žádoucí 

prezentováno ve strategických materiálech, je způsoben odlišným vnímáním cílové skupiny 

v rámci politiky Evropské unie, kterou se Česká republika zavázala realizovat. Druhý rozpor 

lze spatřit mezi tím, jak je politika nastavena ve strategické rovině a mezi skutečnou podobou 

realizované politiky v praxi. Tento nesoulad je značně ovlivněn stavem, v němž se nachází 

institucionální zázemí pro realizaci politiky zaměstnanosti po reformě služeb zaměstnanosti 

v roce 2011. 
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6.1.1. Politika Evropské unie 

 Experti a aktéři ve strategické rovině politiky zpravidla iniciují a vyjednávají budoucí 

podobu určité politiky, formulují její záměr a nastavují žádoucí cíle. Aktéři, kteří byli v této 

skupině osloveni, považovali mladé lidi za problémovou skupinu častěji až na základě 

specifických problémů, případně jejich kombinace, nikoliv pouze na základě jejich nízkého 

věku. V aktuálních strategických materiálech je však skupina definována jako cílová právě na 

základě nízkého věku a tím spojeného ohrožení na trhu práce, přičemž se opírá o obecné 

statistiky, které nerozlišují specifické problémy nezaměstnaných jedinců a odrážejí pouze 

věkovou strukturu.  

Dalo by se tedy říci, že existuje určitý rozpor mezi tím, co někteří aktéři ve strategické 

rovině vnímají jako žádoucí, a tím, co je deklarováno ve strategických dokumentech politiky 

zaměstnanosti. Tento rozpor je způsoben odlišným vnímáním situace mladých lidí na národní 

úrovni a na úrovni Evropské unie. Česká republika patří v Evropě mezi země s nižší celkovou 

mírou nezaměstnanosti i nezaměstnanosti mladých lidí. V rámci celoevropské politiky je však 

problematické uplatnění mladých lidí jednou z hlavních strategických priorit a na její řešení je 

kladen značný důraz a cílená opatření, jako například program Záruky pro mladé, jsou 

vyžadována po všech členských státech. Především ve strategické rovině je tedy podoba 

politiky významně ovlivněna vnímáním skupiny mladých lidí na nadnárodní úrovni, které 

nevychází z jejich skutečné situace v České republice. 

6.1.2. Nedostatečná kapacita úřadů práce 

Druhý zásadní rozpor lze spatřovat mezi strategickou rovinou politiky zaměstnanosti a 

skutečně realizovanou podobou politiky. V dokumentech jsou mladí lidé označováni jako 

jedna z prioritních skupin a je zdůrazňována jejich ohroženost ekonomickou krizí. Také 

někteří oslovení aktéři zdůrazňovali nejen potřebu specificky cílit politiku na mladé lidi, ale 

také snažit se identifikovat a řešit jejich konkrétní problémy na základě individuálního 

přístupu. Cílenost politiky na mladé lidi je zakotvena jak v Operačním programu 

Zaměstnanost, tak také ve Strategii politiky zaměstnanosti do roku 2020. V rámci programu 

Záruky pro mladé byla garantována nabídka odpovídajícího zaměstnání nebo dalšího 

vzdělávání do 4 měsíců od registrace mladého člověka na Úřadu práce. V rámci regionálních 

projektů úřadů práce či například ze strany Fondu dalšího vzdělávání vznikají stáže, které 

mají zvyšovat kvalifikaci mladých lidí a podporovat jejich uplatnění na trhu práce. Jeden 
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z oslovených zprostředkovatelů však zdůrazňoval, že o tyto aktivity není mezi mladými 

uchazeči o zaměstnání dostatečný zájem (respondent G). 

Na druhou stranu, realizované rozhovory také potvrzují výše zmiňovanou Lipského 

tezi, že pro podobu politiky jsou zásadní podmínky, které panují přímo v místě realizace, 

především vztah mezi zprostředkovatelem opatření a příjemcem – v tomto případě mezi 

Úřadem práce a nezaměstnaným mladým člověkem. Vzhledem k tomu, že Úřad práce čelí 

nedostatečnému personálnímu a finančnímu zázemí, zprostředkovatelé reálně nejsou schopni 

rozlišovat mezi jednotlivými cílovými skupinami a nemohou se individuálně věnovat skupině 

mladých lidí, navzdory tomu, že je ve strategických materiálech tato cílenost definována jako 

žádoucí. Namísto toho pobočky Úřadu fungují pouze jako evidenční místa, která nejsou 

schopná řešit individuální problémy cílových skupin, tedy ani problematickou situaci těch 

mladých lidí, kteří pomoc skutečně potřebují. 

Schneiderová a Ingramová v rámci výkladu teorie sociální konstrukce cílových skupin 

poukazují na to, že aktéři a úředníci mají téměř vždy možnost volby mezi cílovými 

skupinami, kterým bude politika poskytována (Schneider & Ingram 91: 333). Zdá se ale, že 

v tomto případě tato teze zcela neplatí. Přestože zprostředkovatelé považují mladé lidi za 

potřebnou skupinu, která si zaslouží individuální přístup a cílená opatření, nejsou v praxi 

schopni takovou politiku efektivně realizovat.  

6.2. Vliv sociální konstrukce 

Vliv sociální konstrukce na cílenost politiky zaměstnanosti vůči skupině 

nezaměstnaných mladých lidí jako celku je díky výše zmíněným vnějším faktorům poměrně 

omezený. Určitý potenciál pro uplatnění teorie se ale nabízí, pokud se podíváme na tuto 

cílovou skupinu zevnitř, jako na heterogenní celek s více podskupinami, které mají různou 

míru problémů s uplatněním na trhu práce.  

Na základě realizovaných rozhovorů s experty se nabízí hypotéza, podle které se 

zprostředkovatelé na úřadech práce, pakliže mají alespoň minimální prostor rozlišovat mezi 

jednotlivými klienty, věnují s větší péčí méně problémovým skupinám mladých lidí, u nichž 

mohou předpokládat, že jim s omezenou kapacitou úřadu práce budou schopni pomoci, 

zatímco skutečně problémovým klientům se nedostává efektivní pomoc a zůstávají 

v dlouhodobé evidenci úřadu. V zásadě by šlo o racionální a logické chování, kdy 
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zprostředkovatel například nabízí stáž klientovi se vzděláním, po kterém momentálně není 

poptávka na trhu práce, namísto toho, aby se snažil takovou stáž nabídnout klientovi, který 

nemá vzdělání žádné, pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí a současně je zdravotně 

hendikepovaný, protože ví, že nabízená stáž nemůže reálně zlepšit jeho situaci na trhu práce. 

Tato hypotéza by určitě stála za hlubší ověření, které by také mohlo poukázat na 

neefektivitu vynakládání finančních prostředků i na takové skupiny mladých lidí, které by 

jinak nalezly uplatnění, namísto těch, kteří opravdu nejsou schopni svou situaci sami změnit 

(tzv. efekt mrtvé váhy). Pokud by byla prokázána platnost výše zmíněné hypotézy, dalo by se 

říci, že mezi skupinou nezaměstnaných mladých lidí lze rozlišit dvě dílčí skupiny – první, 

více či méně neproblémovou a druhou s výraznými hendikepy. První skupina by přitom byla 

aktuální podobou politiky zvýhodňována na úkor druhé, která by byla v důsledku 

nedostatečných finančních prostředků a neodpovídajícího počtu a kvality personálu 

ponechána bez pomoci. Z tohoto hlediska tedy podoba politiky závisí sice na postojích a 

zodpovědnosti zprostředkovatelů a úředníků, kteří však podle teorie sociální konstrukce 

cílových skupin nejsou ke svému jednání motivování behaviorálními, či etickými důvody, ale 

spíše důvody technickými a ekonomickými. 

 Výše zmíněnému nastavení dále přispívá i konstrukce mladých lidí ve strategických 

dokumentech, která je vnímá jako značně homogenní skupinu a definuje jejich 

problematickou situaci pouze na základě nízkého věku. Z pohledu dotázaných expertů by 

přitom bylo naopak vhodné politiku více zacílit na řešení konkrétních problémů, se kterými se 

mladí lidé potýkají, zavést více individuální přístup ke klientům a obnovit funkčnost 

informačních a poradenských středisek (IPS) při úřadech práce, aby byl tento negativní efekt 

potlačen. 

6.3. Shrnutí 

Předchozí kapitola ukázala, že mezi aktéry, kteří se podílejí na implementaci politiky, 

existují poměrně odlišná vnímání skupiny nezaměstnaných mladých lidí, rozsahu a příčin 

jejich problémů na trhu práce a potřeby cílit politiku zaměstnanosti na základě individuálního 

přístupu. Prosazování těchto konstrukcí do podoby politiky zaměstnanosti je však značně 

ovlivněno dvěma dalšími faktory. Strategická rovina politiky je výrazně ovlivňována 

vnímáním této skupiny na celoevropské, nadnárodní úrovni, které je přejímáno do českých 
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koncepčních materiálů. Reálná praxe je pak velmi silně ovlivněna sníženou finanční i 

personální kapacitou úřadů práce.  

Další výzkumnou pozornost by si zasloužila hypotéza, že sociální konstrukce může 

mít negativní vliv na efektivitu politiky zaměstnanosti vůči mladým lidem, a to v případě, že 

by zprostředkovatelé upřednostňovali při nabízení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

méně problémové jedince, s vědomím toho, že u těch více problémových, u nichž se kumuluje 

více různých problémů, nejsou schopni se stávající kapacitou úřadu zlepšit jejich situaci. 
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7. Závěr 

Práce se věnuje sociální konstrukci nezaměstnaných mladých lidí z pohledu aktérů 

politiky zaměstnanosti. Snaží se poukázat na to, že v různých fázích procesu tvorby politiky 

existují poměrně odlišná vnímání této skupiny a rozsahu jejich problému při snaze získat 

uplatnění na trhu práce. Současně ukazuje, že vnímání mladých lidí jako cílové skupiny se v 

souvislosti s ekonomickou krizí do jisté míry proměnilo. Podoba politiky zaměstnanosti vůči 

mladým lidem však není ovlivněna pouze představami aktérů politiky o této skupině, ale 

dalšími významnými faktory, jako je odlišná představa o mladých na úrovni Evropské unie a 

nedostatečná personální a finanční kapacita Úřadu práce. 

Práce usiluje o propojení teorie sociální konstrukce cílových skupin, která byla v 

českém prostředí zatím poměrně málo aplikována, s problematikou nezaměstnanosti mladých 

lidí, které je věnována větší pozornost zejména od počátku ekonomické krize v roce 2008. Na 

základě hloubkových rozhovorů je popsáno vnímání mladých lidí z pohledu aktérů politiky 

zaměstnanosti jak v koncepční, tak implementační fázi politiky. Práce se nevěnuje tomu, jak 

jsou mladí lidé konstruováni ve veřejném diskursu a prezentováni v médiích. V současné 

době se v České republice nejedná o výrazně medializované téma. Existuje zde také riziko, že 

mediální analýza by v tomto případě byla zkreslena cyklicky se opakujícími událostmi jako je 

například maturitní zkouška, přijímací zkoušky, nebo povinná publicita projektů 

realizovaných z evropských prostředků. Tyto události mohou ovlivňovat to, kolik prostoru je 

nezaměstnanosti mladých lidí v médiích věnováno, avšak bez přímé vazby na zájem 

veřejnosti o něj. 

Práce se snaží vysvětlit vztah mezi sociální konstrukcí mladých lidí a veřejnou 

politikou naplněním dvou hlavních cílů. Jednak popsat současný stav a také vývoj sociální 

konstrukce této skupiny z pohledu klíčových aktérů politiky zaměstnanosti a jednak vysvětlit, 

jak se sociální konstrukce prosazují do politiky zaměstnanosti ve fázi rozhodování o její 

podobě a ve fázi implementace. 

Přestože existují do určité míry odlišná vnímání této skupiny, jsou mladí lidé v zásadě 

vnímáni jako více či méně potřební a zasluhující si zvýšenou pozornost politiky 

zaměstnanosti. Nejvíce je toto akcentováno ve strategických dokumentech politiky 

zaměstnanosti a z pohledu pracovníků Úřadu práce. Ve strategických dokumentech jsou 

označováni za potřebné na základě svého nízkého věku a lze říci, že tato konstrukce je 
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hierarchicky prosazována z celoevropské úrovně. Zprostředkovatelé na úřadech práce pak 

mají výraznou osobní zkušenost s problémovými uchazeči a jsou v každodenním kontaktu s 

negativními důsledky nezaměstnanosti na život mladého člověka. Naproti tomu experti 

považují mladé lidi za problémové až v momentě, kdy se u nich vyskytne kumulace více 

specifických hendikepů, nikoliv pouze na základě jejich nízkého věku. Přiznávají však, že tato 

věková skupina je ke kumulaci těchto hendikepů náchylnější. Přestože konstrukce 

jednotlivých aktérů se liší, lze nezaměstnané mladé lidi zařadit nejblíže skupiny „závislých“ 

(dependents). Podpora je jim sice ústně deklarována, ve skutečnosti však nedochází k jejich 

výraznějšímu zvýhodňování ve srovnání s ostatními skupinami nezaměstnaných, a to i díky 

nedostatečné kapacitě Úřadu práce. 

Ukazuje se, že vnímání mladých lidí z pohledu služeb zaměstnanosti se do značné 

míry proměnilo. Na konci devadesátých let byla cílová skupina mladých výrazněji členěna na 

absolventy a mladistvé, přičemž absolventi, přestože se s určitými problémy potýkali, byli 

považováni za aktivní skupinu, která disponuje značnou mocí pomoci si ve své situaci sama a 

je v zásadě málo ohrožená. Byli tedy poměrně pozitivně konstruováni a specifická opatření se 

na ně nezaměřovala. Jako mladiství pak byli označováni ti mladí lidé, kteří pocházeli ze 

znevýhodněného prostředí a potýkali se s více různými hendikepy. Tito lidé neměli možnost 

sami změnit svou nepříznivou situaci a potřebovali pomoc politiky zaměstnanosti. Toto 

rozdělení je v dnešním vnímání nejblíže pohledu oslovených expertů. Z pohledu dalších 

aktérů a především v dokumentech jsou dnes mladí lidé vnímáni jako více homogenní 

skupina, která si zasluhuje zvýšenou pozornost právě již na základě svého nízkého věku. Jako 

problémoví jsou vnímáni i absolventi škol. Jejich problém tkví již v nevhodně nastaveném 

vzdělávacím systému, kdy struktura jejich kvalifikace neodpovídá požadavkům trhu práce, a 

během studia nezískávají dostatečnou odbornou praxi. V osobní rovině pak například často 

nemají reálné představy o svém uplatnění, pracovní náplni či výši platu. I přes to, že situace 

na trhu práce se zlepšuje a převládá převis nabídky pracovních míst nad poptávkou, někteří 

zaměstnavatelé nejsou z těchto důvodů dlouhodobě schopni obsadit určité kvalifikované 

pozice. 

Popsaný rozdíl ve vnímání mladých lidí v jednotlivých fázích politického procesu 

pravděpodobně vychází z odlišné osobní zkušenosti daného aktéra se skupinou 

nezaměstnaných mladých lidí. Aktéři v koncepční rovině politiky jsou více odtrženi od 

skutečně problémových klientů úřadů práce. Mladé lidi častěji popisovali jako aktivní 
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skupinu, usilující o dobré uplatnění. Naproti tomu oslovení zprostředkovatelé více akcentovali 

nereálné představy mladých lidí, nerozhodnost, či neochotu měnit svou situaci. Zdůrazňovali 

také důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti u mladých lidí, v nichž spatřovali velké riziko. 

Všichni oslovení aktéři se však shodují v tom, že podstatná část problematického 

uplatnění mladých lidí vychází z nevhodně nastaveného systému primárního vzdělávání, které 

strukturně ne zcela odpovídá požadavkům na trhu práce, neklade dostatečné nároky na 

praktické vzdělávání svých žáků a neposiluje u svých budoucích absolventů schopnost 

orientace na trhu práce. 

Přestože mezi aktéry politiky zaměstnanosti existují různé konstrukce skupiny 

mladých, jejich vliv na podobu realizované politiky je značně omezený, a to ze dvou hlavních 

důvodů. Především strategická rovina politiky je ovlivněna odlišným vnímáním této cílové 

skupiny z pozice Evropské unie, jejíž opatření a nástroje jsou pak aplikovány do českého 

prostředí, bez ohledu na poněkud odlišnou situaci mladých lidí v České republice. 

Nezaměstnaným mladým lidem jsou sice poskytovány nástroje dalšího vzdělávání, 

nejrůznější stáže, rekvalifikace či kurzy, které se snaží zmírňovat dopad problému, tyto 

nástroje sice řeší nežádoucí situaci na trhu práce, avšak nedokážou vyřešit její příčinu, která 

spočívá již v nevhodném nastavení primárního vzdělávání. 

Druhým zásadním problémem, proč je vliv sociálních konstrukcí o mladých lidech na 

podobu realizované politiky malý, je nedostatečná kapacita Úřadu práce, a to jak po finanční 

stránce, tak po stránce personální, co do počtu i kvality zaměstnanců. Tato situace je 

důsledkem nevydařené institucionální reformy služeb zaměstnanosti z roku 2011, která 

přinesla úřadům práce novou sociální agendu, zvýšila objem administrativních činností a 

prakticky znemožnila individuální práci s klientem. Přestože zprostředkovatelé jsou si nejvíce 

vědomi negativních dopadů nezaměstnanosti na mladé lidi a projevují zájem na jejich 

předcházení, nejsou schopni se stávající kapacitou pracovat s jednotlivými klienty podle jejich 

potřeb a efektivně řešit jejich individuální problémy. Místo toho se Úřad práce proměnil v 

pouhé evidenční místo nezaměstnanosti. 

Určitý konkrétní vliv sociální konstrukce na způsob realizace politiky však lze nalézt 

uvnitř skupiny nezaměstnaných mladých lidí. Rozhovory s experty a zaměstnanci kontaktních 

pracovišť naznačily, že může docházet k selektivnímu zacházení s touto cílovou skupinou, 

kdy jsou nástroje aktivní politiky zaměstnanosti poskytovány především méně problémovým 
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mladým lidem, někdy i takovým, kteří by mohli nalézt uplatnění na trhu práce samostatně, 

zatímco skutečně problémovým jedincům s větším množstvím hendikepů nejsou schopni 

stávající nástroje pomoci a proto jsou v přístupu úředníků upozaďováni. Potenciálně tak 

vzniká významný efekt mrtvé váhy, kdy mohou být vynakládány prostředky na pomoc 

uchazečům, kteří by uplatnění nalezli i bez ní. V současné době se však jedná o neověřenou 

hypotézu, která by stála za další prozkoumání.  

Za hlavní přínos předložené práce lze považovat propojení v českém prostředí 

poměrně málo aplikované teorie sociální konstrukce cílových skupin s aktuální problematikou 

nezaměstnanosti mladých lidí. Kromě identifikace různých pohledů klíčových aktérů na tuto 

skupinu práce také upozorňuje na fakt, že politika zaměstnanosti, určená mladým lidem, je 

dále významně ovlivněna tím, jak je problém mladých lidí vnímán na úrovni EU a 

institucionálními podmínkami, v nichž se nacházejí současné služby zaměstnanosti. 
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Summary 

Young people between 15 and 24 years seem to be one of the most endangered groups 

on the labour market. They often lack experiences and practical skills, they also have unreal 

expectations from wage levels or work content. There is a general agreement in the literature 

about the negative consequences of long-term unemployment on life course of young people. 

The problem of youth disengagement from the labour market worsened during recent 

economic crisis. They became an important target group of public policy. 

Using the theory of the Social construction of public populations by Anne L. 

Schneider and Helen Ingram the thesis tries to explain relation between perception of youth 

and character of unemployment policy distributed to them. The political instruments are 

always meant to a certain group. The Theory helps to understand why some groups get 

benefits while some other get burdens too or get nothing. 

The thesis examines how the key actors of the policy process construct group of 

unemployed young people and whether these constructions affect the shape of policy given to 

them. Young people are generally viewed as a group of “dependents”, which deserve to help. 

However there is a significant difference in perception of its extent and reasons for this 

support. In strategic documents as well as in perception of employees at labour offices, the 

group is presented as deserving, based on the low age of its members. The experts on 

education and labour market consider young people as deserving, based on cumulation of 

specific problems. 

There is also clear that the effects of social construction on shape of unemployment 

policy are reduced by two significant factors. The problem of young people is much more 

stressed on EU level and the construction based on age is implemented automatically on the 

national level. Also the labour market services are paralysed by unsuccessful reform in 2011 

and they lack capacity to solve the problem of specific target groups individually. 
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Seznam zkratek 

APZ – aktivní politika zaměstnanosti 

GŘÚP – Generální ředitelství Úřadu práce ČR 

EK – Evropská komise 

EU – Evropská unie 

IPS – Informační a poradenské středisko 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OPZ – Operační program Zaměstnanosti 

SSZ 2020 – Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 

Strategie 2020 – Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 

ÚP – Úřad práce ČR 

Záruky – Záruky pro mládež ČR 
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2015-05-29]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/zarpromla 

Příloha č. 2: Seznam realizovaných polo-strukturovaných rozhovorů 

Experti: (pořadí expertů neodpovídá číslování odkazů u citovaných výroků) 

 Mgr. Jaromíra Kotíková – VÚPSV; vedoucí oddělení Trh práce a zaměstnanost 

 Mgr. Pavlína Šťastnová – VÚPSV; výzkumná pracovnice 

 Phdr. Helena Úlovcová – NÚV, ředitelka ústavu 

 Mgr. Martin Úlovec – NÚV, vedoucí Oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání 

Úředníci MPSV, kteří se podílejí na tvorbě strategické roviny politiky zaměstnanosti 

 respondent A, B 

Zaměstnanec Generálního ředitelství Úřadu práce ČR 

 respondent C 

Zaměstnanci krajských poboček Úřadu práce 

 respondent D, E 

Zaměstnanci kontaktních pracovišť Úřadu práce 

 respondent F, G 

https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/strateg_zam_2020/
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Příloha č. 3: Scénář k rozhovoru s aktérem politiky zaměstnanosti 

1. Jak vnímáte mladé lidi na trhu práce? Mladé nezaměstnané? 

 Nakolik je to problémová skupina? 

 Zasluhují si mladí lidé pomoci? 

 Jaký vliv na ně měla ekonomická krize? 

 Jaká je jejich pozice vůči ostatním skupinám na TP a nezaměstnaných? Změnila se 

zásadně v průběhu? 

 Dokážou si mladí lidé pomoci sami? 

2. Jaká je podoba politiky vůči nezaměstnaným mladým lidem? 

 Pol. zam. se řídí OPZ – jaká pozornost je dávána specificky mladým lidem? 

 Jak se na tvorbě na koncepční úrovni podílí MŠMT? 

 z něj se odvíjí Záruky pro mladé, Národní soustava kvalifikací, Stáže pro mladé 

 Jak vnímáte efekty těchto nástrojů? 

 Jak vnímáte realizaci politiky zaměstnanosti vůči mladým lidem na úrovni ÚP? 

 Na jaké překážky při realizaci politiky narážejí a jak je překonávají? 

3. Jakým způsobem se konstrukce prosazuje do politiky? 

 Jak je koncipována politika zaměstnanosti? 

 Přebírá se z Unie? Jak se prosazují do politiky zaměstnanosti národní priority? 

 Je představa o mladých lidech na úrovni EU jiná, než je česká realita? 

 Jaké používají strategie při realizaci politiky? 

4. Jaké jsou důvody, příčiny, racionalizace, které vedou k této konstrukci (a podobě 

politiky)? 

 Jaké jsou zájmy/motivace aktérů z hlediska politiky zaměstnanosti? 

 Mají na podobu politiky vůči cílové skupině vliv politické priority? 

 Jaká je zodpovědnost aktérů z hlediska realizace politiky? 

pozn. – jde o jednotlivé okruhy témat a návodné otázky, nikoliv vyčerpávající výčet všech 

diskutovaných otázek 


