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SEZNAM ZKRATEK 

APZ – aktivní politika zaměstnanosti 

ČSÚ – Český statistický úřad 

EU – Evropská unie 

IKŽO – index kvality života 

ILO – Mezinárodní organizace práce 

HRQOL – kvalita života podmíněna zdravím 

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

PPZ – pasivní politika zaměstnanosti 

SPZ – státní politika zaměstnanosti 

ÚP – Úřad práce 

WHO – Světová zdravotnická organizace  



 
 

ÚVOD 

Mladí lidé tvoří poměrně významnou část světové populace z hlediska vitality, 

kreativity, pozitivního přístupu a dalších vlastností, které jsou zárukou vnášení nových 

myšlenek a směrů. Prezentují se často jako produktivní a konstruktivní jedinci v mnoha 

oblastech života. Avšak ironií je, že velká část z nich je nezaměstnaná, a podle svých 

odborných znalostí i dovedností nenajdou odpovídající pracovní uplatnění, díky čemuž 

musejí čelit tomuto negativnímu jevu. Většina vyspělých zemí se potýká právě s otázkou 

nezaměstnanosti mladých dospělých, neboť ta je mnohem vyšší než její obecná úroveň, 

často pak dvojnásobně i více. Její míra se mezi evropskými státy značně liší, ovšem platí, 

že chronickým problémem je převážně v západních zemích.  

 

Řada studií uvádí, že nezaměstnanost je spojena i s nepříznivým zdravotním stavem 

a nízkou životní spokojeností. Vzhledem k těmto diferencím se vytvářejí masivní 

nerovnosti v hodnocení zdraví, se kterým je spojen i koncept kvality života, jež je 

aplikován v širokém spektru vědeckých disciplín. Onen koncept je založen na výzkumu 

životních podmínek, a lze jej použít jak na společenské, tak i individuální úrovni.  

 

Kvalita života je řadou autorů rozlišována na objektivní a subjektivní. Autor této 

diplomové práce se zabýval jejím subjektivním aspektem. Ukazuje se, že právě toto 

měřítko je mezi dospělými pozoruhodně stabilním, zatímco u dospívajících dochází 

k větším výkyvům. Stává se, že jedinci se zdravotním deficitem přicházejí o své 

sebevědomí, sociální vztahy a vedou méně kvalitní život. To následně může vést k další 

deformaci osobnosti, v horším případě až ke kriminální činnosti, experimentování 

s návykovými látkami, či dokonce ke spáchání suicidia, čímž tato životně nepříznivá 

situace může eskalovat. 

 

 Autor si za téma diplomové práce zvolil „Kvalitu života mladých nezaměstnaných 

lidí za pomoci dotazníku WHOQOL – BREF“, jelikož je aktuální, závažné a nedostatečně 

probádané. První kapitola se zabývá nezbytnou definicí termínu s jejím 

multidimenzionálním chápáním a vyjádřením. Současně autor definuje několik důležitých 

termínů, které ovlivňují nejen pracovní uplatnění, ale i již zmíněnou kvalitu života. Závěr 

této kapitoly je věnován příčinám a důsledkům nezaměstnanosti, jež se jeví jako fatální 

vůči danému jedinci. Druhá kapitola popisuje nástroje sociální politiky, aplikačního 
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charakteru nevyjímaje. Ukončena je hojně diskutovanou aktivní a pasivní politikou 

zaměstnanosti. Poslední kapitola je věnována objektivní dimenzi kvality života, zatímco 

autor v rámci svého šetření zvolil subjektivní měřítko. Realizace šetření proběhla během 

měsíce června až října v okrese Ústí nad Labem a Litoměřice. 

 

Cílem této diplomové práce je popsat vztah mezi mladými nezaměstnanými a 

kvalitou jejich života. Znalosti o faktorech, které na ně v tomto ohledu nejvíce působí, 

mohou mít význam pro pochopení a definování kritických oblastí, situací a fenoménů, což 

může zabránit, omezit, či jinak eliminovat zmíněné nežádoucí účinky. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Kvalita života 

Vzhledem ke svému multidimenzionálnímu charakteru nestojí teoretický výklad na 

jednotné definici.
1
 Dle Křivohlavého (2002) je společensky zcela běžné hovořit pouze o 

kvantitě, tedy délce života. Ta se dá i velmi jednoduše (např. číselně) diferencovat. Ovšem 

co to tedy ona kvalita života vlastně je?
2 

 

 

Kvalita života je velmi složitý i široký pojem. Světová zdravotnická organizace 

(WHO) ji definuje jako jedincovo vnímání, resp. jeho postavení v mezích hodnot a 

systému kultury, ve které žije. V souvislosti s tím také svůj vztah vůči cílům, očekáváním, 

normám či obavám.
3
 Kvalita života ovlivňuje fyzické zdraví jedince, jeho psychický stav, 

úroveň nezávislosti, osobní přesvědčení nebo sociální vztahy.
4
 Definice Richarda Boarda 

(1998) přirovnává termín „kvalita života“ k takovému stavu, kdy je spolu v interakci zdraví 

a štěstí jedince.
5
 Dle Hartla a Hartlové (2000) jde o „vyjádření pocitu životního štěstí.“

6
 

Kováč a Benkovič (2004) hovoří o tom, že primárním vyjádřením není pouhé zdraví, ale i 

funkční rodina, schopnost nalezení a udržení si práce či zvládaní každodenních náročných 

životních situací.
7
 Z psychologického hlediska je Hartlovými podstata termínu vnímána 

jako „míra seberealizace a duševní harmonie čili míra životní spokojenosti a 

nespokojenosti.“
8 
 

 

Džuka (2004) upozorňuje na nežádoucí vlastnosti, jež jsou ovlivněny aktuálním 

emocionálním stavem jedince. Tvrdí, že momentální psychická pohoda výrazným 

způsobem ovlivňuje odpověď na otázku týkající se celkové spokojenosti. Zdá se, že právě 

                                                           
1
 (Bence, Pyšný 2008, s. 14) 

2
 (Křivohlavý 2002, s. 162) 

3
 Zdroj: http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf 

4
 (Cummins 1998, s. 3) 

5
 (Board in Cummins 1998, s. 20) 

6
 (Hartl, Hartlová 2000, s. 284) 

7
 (Džuka ed. 2004, s. 336) 

8
 (Hartl, Hartlová 2000, s. 284) 

http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf
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tato výpověď bývá výzkumníky považována za primární výsledek ukazatele kvality 

života.
9
 Veenhoven (2000) rozlišuje model tzv. „čtyř kvalit života“ (viz schéma č. 1). 

 

Schéma č. 1 - Kvalita života dle Ruut Veenhovena (2000)
10

  

Čtyři kvality 

života 
VNĚJŠÍ KVALITY VNITŘNÍ KVALITY 

PŘEDPOKLADY  

Životní šance 

VHODNOST PROSTŘEDÍ 

•Životní prostředí, sociální kapitál, 

prosperita, životní úroveň 

Podmínky: 

-Ekologické: mírné klima, čistota 

ovzduší, vhodné bytové podmínky 

-Sociální: svoboda, rovnost, 

bratrství 

-Ekonomické: národní bohatství, 

velkorysé sociální zabezpečení, 

hospodářský rozvoj 

-Kulturní: rozvoj umění a věd, 

vzdělání 

 

ŽIVOTASCHOPNOST 

JEDINCE 

•Psychologický kapitál, zdraví, 

adaptivita, způsobilost 

-Fyzické zdraví:  

a) negativní: beznemocnost 

b) pozitivní: aktivní, odolný 

-Duševní zdraví: 

a) negativní: bez psychických 

poruch 

b) pozitivní: autonomní, kreativní 

-Znalosti: gramotnost, vzdělání 

-Schopnosti: inteligence, mravy 

-Smysl života: pestrý životní styl, 

rozličné záliby, aj. 

VÝSLEDKY 

Životní výsledky 

UŽITEČNOST ŽIVOTA 

•Smysl života, transcendentní pojetí 

kvality života 

 

-Vnější užitek: 

a) pro nejbližší: výchova dětí, 

utužování sociálních vztahů 

b) pro společnost: být dobrým 

občanem 

c) pro lidstvo: zanechat odkaz 

-Morální dokonalost: autenticita, 

soucit, jedinečnost, aj. 

 

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ 

ŽIVOTA 

•Subjektivní pohoda, životní štěstí 

a spokojenost, pocit smysluplnosti 

života 

 

-Sebereflexe životních aspektů: 

spokojenost s prací, atp. 

-Převažující nálady: deprese, nuda, 

nadšení 

-Celkové vyhodnocení: 

a) afektivní: obecné rozpoložení 

b) kognitivní: životní spokojenost 

        

                                                           
9
 (Džuka ed. 2004, s. 43) 

10
 (Veenhoven 2000, s. 11, upraveno) 
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Přestože dalších definic je celá řada, neexistuje ta, jež by byla v průběhu posledních 

třiceti let všeobecně akceptována, což je bezpochyby komplikováno i samotnou existencí 

analogických termínů. (Například sociální pohoda (social well-being), sociální blahobyt 

(social welfare) či lidský rozvoj (human development)).
11

 Analogicky uvažuje i Ruut 

Veenhoven (2000). K označení kvality života jakožto celku, jehož součástí jsou například i 

bytové podmínky či uplatnění se na trhu práce, využívá termínu „well-being“. Podobně 

reflektuje i uchopení samotného pojmu „kvalita života“. Ta může být v některých 

kontextech chápána jako hodnota společnosti, v jiných případech pak jako životní štěstí 

občanů daného společenství. Nicméně co pod výše zmíněnými pojmy prezentuje jejich 

evaluace? V případě „kvality života“ je předmětem hodnocení dle Veenhovena (2000) 

život jedince a jeho kvalita. Zatímco u termínů jako je „veřejné blaho“ či „štěstí“ je 

zaměření evaluace na kolektivní úrovni, což je propagandisty zneužíváno, jakožto 

prostředku k zastření rozdílů mezi jednotlivci a společností.
12

 

Od samotného počátku mnozí teoretici argumentovali, že kvalita života je 

neodmyslitelně subjektivní, což se později ukázalo býti nevhodným řešením. Lidé žijící ve 

velmi špatných životních podmínkách uváděli vysokou úroveň spokojenosti s takovýmto 

životem. Dalším kontrastem se mohl jevit ten fakt, že lidé s těžkým zdravotním postižením 

referovali, že mají vysokou kvalitu života a jsou šťastni.
13

 Důvod popularity subjektivní 

koncepce kvality života prezentuje např. Hnilicová (2005). Subjektivní pohoda má dimenzi 

kognitivní (tj. víceméně hodnocení vlastního života) a emocionální (tj. citové prožívání). 

Podle ní i mnoha dalších autorů vykazují tyto úsudky vysokou míru stability, neb se 

obvykle vztahují k delšímu časovému období, případně k celému životu.
14

 

Řada autorů, mj. i Robert A. Cummins (1998), ji rozlišuje na objektivní a 

subjektivní, přičemž je jim společných těchto sedm oblastí: materiální zabezpečení, zdraví, 

produktivita, sexuální život, bezpečí, sociální interakce a emocionální pohoda. Objektivní 

zahrnuje sociální ukazatele, jako je dostupnost zdravotní péče, finanční příjmy, úroveň 

bydlení, atp. Patří sem též ty proměnné, jež lze přesně změřit (jde-li o množství) nebo 

frekvence (popř. četnost), jako je například počet přátel. Oproti tomu subjektivní kvalitu 

života charakterizuje dle míry percepce duševní pohody. V literatuře bývá také často 

                                                           
11

 (Payne a kol. 2005, s. 207) 

12
 (Veenhoven 2000, s. 1-2) 

13
 (Gilhooly a kol. 2009, s. 4) 

14
 (Payne a kol. 2005, s. 209-210) 



14 
 

definována jako individuální duševní pohoda či životní spokojenost. Její (z)měření je tak 

pouze závislé na dotyčné osobě.15 „Pro subjektivní vnímání kvality života je rozhodující 

kognitivní hodnocení a emoční prožívání vlastního života, které se socio-ekonomickým 

statusem, a dokonce ani s biologickým zdravím, nemusí být v přímé úměře.“
16

  

1.1  Kvalita života z multifaktoriálního hlediska 

 Veenhoven (2000) uvádí, že na termín „kvalita života“ se dá nahlížet vícero 

optikou. Pro ilustraci uvádí následující čtyři oblasti výzkumu:  

 

a) lékařství, zde se využívá termínu „quality of life“ („kvalita života“); 

b) psychologie, zde se využívá termínu „well-being“ („subjektivní pohoda“); 

c) sociologie, zde využívá termínu „welfare“ („blaho“); 

d) sociální ekonomie, zde využívá termínu „development“ („hospodářský rozvoj“).
17

 

 

Pyšný (2008) tuto koncepci rozšiřuje o ekologické (environmentální), filosofické a 

edukační hledisko.
18

  

  

1.1.1 Kvalita života v edukačním kontextu 

Nevyhnutelnou součástí kvality života je, dle Vaďurové a Mühlpachra (2005) či 

Dubayové (2001), vzdělání. Edukace je považována jako jedna z hlavních priorit pro vývoj 

sociálních skupin, jakými jsou státy nebo národy.
19

 „Vývojem chápeme 

konkurenceschopnost, uplatnění se, společenskou a ekonomickou úroveň.“
20 

Vlastní 

realizace vzdělávání je prostřednictvím institucionalizovaného školského systému, a to 

v Americe, Evropě a převážné většině asijských zemí. Podoba vzdělávacích a výchovných 

institucí je i zároveň odrazem kultury dané společnosti. Máme tím na mysli systém 

tradičních hodnot, norem či vzorců chování, jež jsou považovány za nezbytné pro její 

fungování. Z toho plyne nesmírná diferenciace ve struktuře, podobě, prioritách nebo 

                                                           
15

 (Cummins 1998, s. 3) 

16
 (Payne a kol. 2005, s. 206) 

17
 (Veenhoven 2000, s. 15) 

18
 (Bence, Pyšný 2008, s. 14) 

19
 (Vaďurová, Mühlpachr 2005, s. 35) 

20
 Tamtéž, s. 35-36 
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přístupu.
21

 Dubayová (2001) uvádí, že v Evropě je vzdělávání pěstováno či dokonce 

vnucováno po mnoho generací. Dosáhnutí vyššího stupně vzdělání v rámci Evropy bylo již 

přinejmenším od renesance bráno jako zařazení se na vyšší stupeň pomyslného žebříčku, 

s ohledem na sociální a ekonomický status.
22

 „Až do začátku průmyslové éry bylo školní 

vzdělávání dostupné pouze malé menšině lidí, kteří disponovali volným časem a 

prostředky.“
23

 Není tedy divu, že v řadě společností byla plně gramotná skupina výhradně 

zastoupena z řad kněží či řeholníků, jež využívali znalosti k výkladu a čtení posvátných 

knih. Důvody, které vedly k takto nízké gramotnosti, byly prosté. Děti již od velmi útlého 

věku musely pomáhat v domácnosti, na poli či v řemesle, díky čemuž umět číst bylo nejen 

neužitečné, ale ani potřebné. Tím méně závažným důvodem se jevila pracnost a nákladnost 

v pořizování rukopisů, jež se s příchodem knihtisku vytratily. Až do počátku 19. století 

neměla většina populace Evropy a Spojených států formální systém vzdělávání.
24

 

 

Korelací mezi edukací a kvalitou života se např. zabývá studie Skevingtonové (2010). 

Uvádí, že ti, kteří nemají vzdělání, mají mnohem horší kvalitu života než ti, kteří dokončili 

jakoukoliv úroveň, a to včetně jeho základního stupně. Středoškolsky vzdělaní jedinci 

vykazují lepší kvalitu života než ti, kteří dokončili pouze základní školu. Naopak 

spokojenost se sexuálním životem je s ohledem na stupeň vzdělání prakticky totožná. 

Studie se zabývala i úrovní vzdělání a kvalitou života, jež by mohla být ovlivněna 

rozvojem dané země. Potvrdilo se, že ve vyspělých zemích je ona kvalita vyšší oproti těm 

méně rozvinutým. Lidé v rozvojových zemích s terciárním vzděláním vykazovali horší 

kvalitu života než ti, kteří měli pouhé základní vzdělání. Můžeme tedy bezpochyby 

konstatovat, že chápání pojmu „kvalita života“ je čistě subjektivní záležitostí daného 

individua.
25

  

  

                                                           
21

 (Dubayová in Vaďurová, Mühlpachr 2005, s. 35) 
22

 Tamtéž. 

23
 (Giddens 1997, s. 393) 

24
 Tamtéž. 

25
 (Skevington 2010, s. 1003-1004) 
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1.1.2 Kvalita života z ekologického (environmentálního) hlediska 

V rámci zkoumání a definování vyžaduje pojem „kvalita života“ zohlednění 

ekologického i environmentálního rozměru, jelikož život v příznivém životním prostředí je 

jedním ze základních lidských práv. Tento rozměr má pro člověka, coby bio-

psychosociální bytost, existenční význam.
26

 Ekologická snaha má smysl pouze tehdy, 

budeme-li k přírodě přistupovat „lidsky“. Chránit, ne devastovat přírodu, má smysl pouze 

tehdy, je-li to považováno za něco dobrého, smysluplného a hodnotného. Toto pojímání 

ekologie je úzce spjaté s eudaimonickou kvalitou života, jež tyto hodnoty vyznává. Místo 

s vysokou hodnotou objektivní dimenze kvality života musí zahrnovat výborný stav 

environmentálních indikátorů. Nicméně, ekologie a kvalita života nejsou termíny vzájemně 

zaměnitelnými, neb ekologie je a vždy bude „pouhým“ prvkem z celé škály faktorů, jež 

kvalitu ovlivňují. Pochopitelně ani ekologicky kultivované místo nemusí býti zárukou 

vysoké kvality života. Zvláště pak v tom případě, je-li zde hojný výskyt nejrozličnějších 

sociopatologických jevů či vysoká míra nezaměstnanosti.
27

  

 

Halečka (2002) se zabýval pozitivními i negativními aspekty (z ekologické 

perspektivy), jež onu kvalitu prokazatelně ovlivňují. Mezi hlavní faktory narušení a 

rozkladu kvality života determinuje: 

 

 devastace přírody a narušení životního prostředí technosférou; 

 uplatňování různých forem násilí a válečná politika; 

 prohlubování sociální stratifikace v oblasti ekonomiky, politiky i kultury; 

 porušování základních lidských práv a demokracie; 

 ignorování humanistických principů a významu sociální politiky.
28

 

  

                                                           
26

 (Halečka in Kredátus, Tokárová 2002, s. 73) 

27
 (Murgaš a kol 2014, s. 209-210) 

28
 (Halečka in Kredátus, Tokárová 2002, s. 78) 
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1.1.3 Kvalita života z filosofického hlediska 

 Úvahy o kvalitě života mají ve filosofii dlouhodobou tradici. Z materiálních 

pramenů se počátek pojmu datuje do řecko-římského období, kdy svou aktivitu 

projevovala celá řada velevýznamných filosofů, jako byl Sokrates, Platón či Aristoteles.
29

 

Profesorka Hogenová (2002) tuto etapu ilustruje nad „sokratovským objevem smyslu života 

jako péče o duši, přes platonské dialogy, Aristotelův kvalitativismus, stoický koncept etiky, 

přes biblická naučení ze Starého a Nového zákona.“
30

 Konec středověku a počátek 

novověku s sebou dle Pyšného (2008) přinesl objevení antického člověka.
31

 Filosofii 

novověku provázelo dávání přednosti kvantity před kvalitou pro její měřitelnost.
32

 

 

Filosofický náhled na termín „kvalita života“ nemůže dle Cohena (1982) odpovídat 

na empirické otázky, jako například medicína.
33

 Soudobá filosofie vnímá „dobrý život“ či 

jeho „kvalitu“ jakožto pojem spřízněný s termínem „well-being,“ tedy se „subjektivní 

pohodou“. Ústřední myšlenkou současné moderny je to, jak vnitřní a vnější události 

v životě konkrétního člověka ovlivňují jeho subjektivní pohodu.
34

 Sandøe (1999) popisuje 

tři zcela odlišné experimenty, jež byly provedeny filosofy, za účelem definování pojmu 

„dobrého života.“ S ohledem na filosofickou tradici se jedná o: „perfection“ 

(„dokonalost“), „pleasure and absence of pain“ („potěšení a absence zármutku“) a 

„preference-satisfaction“ („upřednostněná uspokojení“), viz tabulka č. 1.
35

 Nicméně, i 

samotný Sandøe (1999) připouští, že osoba může vést život v duchu „dokonalosti“ a 

současně prožívat bolesti a frustrace.
36

  

  

                                                           
29

 (Bence, Pyšný 2008, s. 17) 

30
 (Hogenová 2002, s. 25) 

31
 (Bence, Pyšný 2008, s. 18) 

32
 (Hogenová 2002, s. 25) 

33
 (Cohen 1982, s. 29) 

34
 (Olthuis, Dekkers 2005, s. 308) 

35
 (Sandøe 1999, s. 12-13) 

36
 Tamtéž, s. 13 
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Tabulka č.  1 -  Sandøe (1999) a jeho filosofický náhled na pojem „kvalita života“
37

 

„Perfection“ 

 Jedinec si uvědomuje své důležité možnosti / 

schopnosti 

„Pleasure and absence of pain“ 

 Jedinec netrpí nepříjemnými duševními stavy 

„Preference-satisfaction“ 

 Jedinec dosahuje svých vytyčených cílů 

             

1.1.4 Medicínský přístup ke kvalitě života 

 Kvalita života si své místo v medicíně vydobyla již v 70. letech 20. století.
38

 Cílem 

medicíny, v závěrečné fázi života pacienta, by mělo býti v duchu zachovávání kvality 

(popř. její zlepšení), nikoliv však její nesmyslné prodlužování.
39

 Lékaře jednoduše musí 

zajímat to, jakou kvalitu života mají jejich pacienti a jaký konkrétní dopad na jedince má 

jimi zvolená terapie.
40

  

 

Burlibasa a kol. (2015) namítá, že kvalita života může mít vliv i na individuální 

pohodu. Dále se zmiňuje o tom, že by neměla být zaměňována s kvalitou péče. Světová 

zdravotnická organizace (WHO) proto vyvinula dva nástroje pro měření kvality života, a to 

WHOQOL-100 a WHOQOL-BREF. Mimo to byl v 80. letech pro tento obor vyvinut zcela 

speciální koncept.
41

 „Nejčastěji se potom operuje s pojmem „health related quality of life“, 

tj. kvalita života ovlivněna zdravím.“
42

 Tento termín je asociován s nemocí či úrazem, 

léčbou a jejími případnými vedlejšími účinky. Sledují se tak objektivní i subjektivní údaje 

o psychickém a fyzickém stavu pacienta. Mezi ně můžeme dle Hnilicové (2005) zařadit: 

přítomnost bolesti, zvládání chůze do schodů, intenzitu únavy, schopnost sebeobsluhy 

nebo prožívanou míru úzkosti a napětí.
43

  

 

                                                           
37

 (Sandøe 1999, s. 13, upraveno) 

38
 (Payne a kol. 2005, s. 211) 

39
 (Musschenga 1997, s. 11) 

40
 (Payne a kol. 2005, s. 211) 

41
 (Burlibasa a kol. 2015, s. 33) 

42
 (Payne a kol. 2005, s. 211) 

43
 Tamtéž, s. 211-212 
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HRQOL („health related quality of life“) je přístupem, jenž je aktuálním především 

při léčbě onkologických a psychiatrických pacientů. „V oblasti péče o nevyléčitelně tělesně 

či duševně nemocné se kvalita života stala argumentem pro změnu v přístupu k těmto 

lidem.“ Měření kvality života přináší lékařům mnoho důležitých informací. Obzvláště se 

jedná o subjektivní pohled pacienta z hlediska zvládání života. Tím máme na mysli jeho 

emocionální prožívání nemoci, míru sociální podpory či partnerské vztahy. „Za jakýsi 

„zlatý standard“ je v této oblasti pokládán dotazník SF-36 (36 – Item Health Survey), 

který je zaměřen obecně a je doporučován především ke zjišťování dopadu určité 

farmakoterapie na kvalitu života pacientů.“
44

  

 

1.1.5 Psychologický přístup ke kvalitě života 

 Z psychologického hlediska se nejčastěji operuje s termínem „well-being“, tj. 

subjektivní pohoda. Ryffová (1995) tvrdí, že na onu pohodu se z klinické psychologie dá 

nahlížet vícero optikou (viz schéma č. 2). Jako příklad uvádí Maslowovo pojetí 

seberealizace, Rogersův koncept plně funkční osobnosti, Jungovu formulaci principu 

individuace nebo Allportův koncept zralosti. Dále vyzdvihuje formulaci pozitivních kritérií 

duševního zdraví od Jahodové a Birrenovo pojetí pozitivního působení v pozdějším životě. 

Všechny výše vypsané teorie a koncepce měly ve studiích, a to i v jejich kombinaci, 

prokazatelný efekt na subjektivní pohodu.
45

  

 

                                                           
44

 (Payne a kol. 2005, s. 212) 

45
 (Ryff 1995, s. 99, upraveno). 
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Schéma č. 2 - Psychologický pohled na pojem „well-being“ dle Ryffové (1995)
 46

 

 

 

1.1.6 Sociálně ekonomický přístup ke kvalitě života 

Kvalita života a subjektivní pohoda není jen otázkou životního štěstí a spokojenosti 

či pocitu smysluplnosti života. V současném světě hraje ekonomika jednu z ústředních rolí, 

a proto není divu, že předpokladem zvýšené pohody jsou finance. Otázkou ovšem je, do 

jaké míry?
47

 Zhao (2012) podotýká, že sociálně-ekonomické nerovnosti mají nepochybně 

dopad na subjektivní pohodu. Stejně tak i na vzdělávání, sociální kapitál, zdravotní stav 

obyvatelstva, kriminalitu a mnohé další aspekty společenského života.
48

  

 

Jelikož výše příjmu koreluje s počtem možností, zdá se, že větší příjem se rovná 

větší pohodě.
49

 Nicméně Zhao (2012) podotýká, že ne vždy tak tomu musí být. Ztotožňuje 

                                                           
46

 (Ryff 1995, s. 100, upraveno). 

47
 (Diener, Seligman 2004, s. 1) 

48
 (Zhao 2012, s. 433) 

49
 (Diener, Seligman 2004, s. 1) 



21 
 

se však s myšlenkou, že prokazatelně větší hospodářský blahobyt může představovat lepší 

kontrolu nad životy občanů konkrétní země, a zajistit tak tedy kvalitu života, jež by měla 

pozitivně přispět k subjektivní pohodě jednotlivce.
50

  

 

1.1.7 Sociologický přístup ke kvalitě života 

Z pohledu sociologie jsou často zaměňovány termíny kvalita života a životní 

úroveň.
51

 Řada autorů pojem kvalita života připodobňuje termínům jako je způsob života, 

životní úroveň nebo životní styl. Na termín způsob života se dá nahlížet optikou nejen 

sociologickou, ale i filosofickou, ekonomickou či politologickou. Dle Sičáka (2002) je 

způsob života širším pojmem než-li životní úroveň.
52

 Životní úroveň se obvykle měří výší 

příjmů. Dají se tak tedy vyjádřit především materiální a ekonomické podmínky jedince. 

Flora (1998) připomíná, že jedinec může mít velmi vysokou životní úroveň a přitom 

nízkou kvalitu života (i naopak).
53

 „S pojmem životní úroveň bývají rovněž spojovány 

sociologické pojmy chudoba a bohatství.“
54

  

 

1.2 Historický exkurs 

Termín kvalita života byl poprvé použit anglickým ekonomem Pigouem roku 1920, 

jenž se kromě ekonomie zabýval i sociálním zabezpečím. Avšak své místo na poli 

psychologie si vydobyl až díky americkému psychologovi a průkopníkovi behaviorismu 

Thornidikovi  na konci 30. let 20. století. Zprvu se tyto aktivity nesetkaly s větším ohlasem 

a do popředí začaly znovu vystupovat až po období konce druhé světové války. Zdá se, že 

této skutečnosti se dají přikládat dvě významné události. Tou první byl fakt, že WHO 

rozšířila svou definici zdraví. Ta zahrnovala fyzickou, duševní i sociální pohodu, což vedlo 

k řadě diskusí ohledně měřitelnosti tohoto konceptu. Dalším impulsem mohla být různá 

                                                           
50

 (Zhao 2012, s. 438) 

51
 (Flora 1998, s. 1) 

52
 (Sičák in Kredátus, Tokárová 2002, s. 157) 

53
 (Flora 1998, s. 1) 

54
 (Kubátová 2010, s. 21) 
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sociální hnutí a politické iniciativy, jež eskalovaly v 60. letech 20. století vzhledem k 

rostoucím sociálním nerovnostem západního světa.
55

  

Pomyslnou mekou se kvalita života stává v 60. letech v rámci politického kontextu 

USA, kdy tehdejší americký prezident Johnson proklamoval její zlepšení, jakožto jeden 

z cílů své domácí politiky. V 70. letech byl tento termín stěžejným bodem německého 

politického programu Willa Brandta. Dá se bezpochyby tvrdit, že 70. léta byla zlomová. 

Ke zdomácnění termínu došlo v sociologii, kde od té doby slouží k odlišení podmínek 

života. Rovněž tak se stalo i na poli nejrozličnějších studií a výzkumů, což je deklarováno 

prvním celonárodním šetřením, které v 70. letech proběhlo v USA. Jeho součástí byly 

nejen subjektivní indikátory, jež ukazovaly, jak lidé sami sebe hodnotí, ale i objektivní, 

mezi které pro ilustraci patřily kriminalita, úroveň bydlení, hlučnost či znečistění ovzduší. 

Svůj počátek zaznamenal i v oblasti medicíny. Nicméně rozmach obsazenosti, coby 

předmětu mnohých klinických studií, byl častější až v 80. letech. I přesto je tato 

problematika v oboru poměrně novou, ovšem stále více zdůrazňovanou. Se zřetelem na 

existenci všeobecného konsenzu týkajícího se „potřeby sledovat kvalitu života pacientů 

jako jednu z fundamentálních komponent různých medicínských či zdravotnických 

intervencí“
56

, tak musí lékaře zajímat, jakou kvalitu života mají jejich pacienti, jež trpí 

různorodými chorobami, popř. jaký dopad na onu kvalitu může mít jimi vybraný druh 

terapie.
57

  V současné době se koncept kvality života stal fenoménem, jenž je nedílnou 

součástí prakticky všech vědních oborů.  

1.3 Kvalifikovatelnost 

Bývá pravidlem, že pracovníci s nízkou úrovní vzdělání jsou zaměstnáváni na 

pozicích s nepříliš významnou náročností úkolů, popř. se jedná o práci manuální. V období 

nízkého hospodářského růstu, a tudíž i nízké poptávky po pracovní síle, jsou zvýhodněni 

jedinci s vyšším stupněm vzdělaní.
58

 Není proto divu, že více než 80 % absolventů 

středních škol se rozhodne ve studiích nadále pokračovat, a to s ohledem na vyšší příjmy a 

širší nabídku pracovních příležitostí.
59

 Absolventi vysokých škol vydělávají dvakrát až 

třikrát více než středoškolsky vzdělaní jedinci. Mimo to se i odlišují vyšší mírou 

                                                           
55

 (Vaďurová, Mühlpachr 2005, s. 7)  

56
 (Payne a kol. 2005, s. 211) 

57
 Tamtéž, s. 205-211 

58
 (Swati 2016, s. 164) 

59
 (King a kol. in Fenesi, Sana 2015, s. 384) 



23 
 

zaměstnanosti v průběhu pracovní kariéry.
60

 Nicméně ne všechny vysokoškolské obory 

jsou si rovny. Některé jsou charakterizovány vysokou poptávkou pracovního trhu spolu 

s odpovídajícím platovým ohodnocením, jež eskalují vysokou návratností investic do nich 

vložených (finance, čas, aj.).
61

 Téměř v jedné třetině případů (konk. 35, 1 %) však výkon 

dané pracovní pozice nesouvisí s nejvyšším dosaženým vzděláním jedince.
62

  De la Fuente 

a Ciccone (2003)
63

 ve své studii zjistili, že prodloužení délky studia o jeden rok by zvýšilo 

průměrnou vzdělanost obyvatelstva, čímž by se pozvedla celková produktivita o nejméně 5 

%.  Některé studie zjistily pozitivní korelaci mezi stupněm vzdělání a jeho finanční 

návratností (srovnej např. Blundell a kol. 2005; Chevalier a kol. 2004; Harvey 2000; 

Robinson, Sexton 1994). Jaká je doba trvání při hledání zaměstnání, zaměstnanosti v 

profesích a získávání finančních příjmů v Maďarsku si můžeme zdokumentovat na 

následujících třech grafech. 

 

Graf č. 1 - Doba hledání zaměstnání dle vystudovaného oboru
64

 

 

(Vysvětlivka: Doba hledání zaměstnání mezi absolventy pro rok 2007 při vzorku 2 371 

osob - v Maďarsku.) 
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 (Lacey, Crosby in Fenesi, Sana 2015, s. 384) 

61
 (Fenesi, Sana 2015, s. 384) 

62
 (Boudarbat, Chernoff in Fenasi, Sana 2015, s. 384) 

63
 (De la Fuente, Ciccone in Swati 2016, s. 164) 
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 (Educatio Public Services Nonprofit LLC in Erdei, Finna 2015, s. 137, upraveno). 
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Graf č. 2 - Vystudování daného oboru versus (ne)setrvání v něm
65

 

 
 

(Vysvětlivka: Vystudování oboru a jeho (ne)setrvání v něm pro rok 2007, při počtu 4 341 

maďarských absolventů.) 

 
Graf č. 3 - Finanční ohodnocení dle konkrétního oboru

66
 

 
 

(Vysvětlivka: Výše průměrného měsíčního čistého výdělku maďarských absolventů pro 

rok 2007. Vzorek: 2 691 osob.   Kurz pro rok 2007 dle ČNB: 1 000 HUF = 110,46 Kč.) 

 

S ohledem na vzdělání existují dvě protichůdné doktríny, a to teorie lidského kapitálu 

na straně jedné a teorie signalizačního chování na straně druhé. Teorie lidského kapitálu 

tvrdí, že vzdělání a znalosti vedou ke zvýšení produktivity jednotlivce, což se přirozeně 
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promítá do vyšších mezd a lepších pracovních příležitostí. Oproti tomu teorie 

signalizačního chování proklamuje, že stupeň vzdělání sám o sobě nemusí zvyšovat 

produktivitu či dovednost(i) jedince. Edukaci tedy lze považovat za neefektivní vypovídací 

hodnotu, a to především z hlediska času a úsilí do ní vložené.
67

 Řada jiných studií 

zabývajících se vztahy mezi vzděláním a prací se zaměřuje na deficity této oblasti. Svým 

způsobem bagatelizují vzdělávání pro svůj nesoulad mezi kvalifikací a prací. Nicméně, 

nedávný výzkum prokázal, že vztah mezi vzděláním a prací je oboustranně konstitutivní. 

Je zapotřebí větší důraz pro pracovní nasazení a její organizovanost.
68

  

V souladu s Lisabonskou smlouvou z roku 2000, se evropské země zavázaly 

ke snižování počtu osob, jež předčasně ukončují studium. Z toho plyne potřeba stimulace 

studentů, aby dosáhli alespoň středoškolského stupně vzdělání.
69

 Nicméně zavedení této 

minimální vzdělávací normy je přinejmenším diskutabilní, neb vyhlídky na trhu práce se 

pro méně kvalifikované liší v závislosti na konkrétních regionálních podmínkách, atp.
70

 

Pozoruhodnou spojitost lze spatřit v souvislosti se zanecháním studia a zdravím jedince. 

Dle studií pak konkrétně natolik, že se zvýší náchylnost k individuálním psychickým 

problémům. Mezi ně můžeme zařadit zvýšené riziko chudoby
71

, rizikové chování nebo 

vystavení se celoživotnímu stresoru, primárně nezaměstnanosti.
72

  

1.3.1 Postavení ČR v rámci Evropy 

 Na následujícím grafu si můžeme povšimnout markantních percentuálních rozdílů. 

Výši procent představuje populace ve věku 25 až 64 let, jež dokončila alespoň 

středoškolské vzdělání. Úspěšnost se pohybuje mezi 26,5 % (Portugalsko) až 89,9 % 

(Česká republika). Ačkoli do studie bylo zahrnuto 26 evropských zemí, nelze tvrdit, že by 

existovala jakákoliv pozitivní korelace mezi stupněm vzdělání a celkovým finančním 

příjmem jedince.
73
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Graf č. 4 - Dosažení alespoň středoškolského vzdělání v rámci 26 států EU
74

 

 

 

1.4 Práceschopnost 

 Index práceschopnosti má své kořeny již v 80. letech ve Finsku. Základní vědeckou 

otázkou bylo, jak dlouho jsou zaměstnanci schopni pracovat.
75

 Udržovat a podporovat 

práceschopnost je jedním z důležitých cílů sociální politiky. Je spojena snad s téměř všemi 

faktory pracovního života, ať už se jedná o vztah k jednotlivci, k pracovišti či k sociálnímu 

prostředí a společnosti. Požadavky pracovního života byly ještě na začátku minulého 

století poměrně homogenní. Nezbytnou složkou jedince byla fyzická síla a vytrvalost. 

S vývojem společnosti se stalo trendem prodlužování pracovní kariéry, a společně s tím 

detekování obtíží, aby se zabránilo pracovní neschopnosti.  

 

Na tento termín se dá nahlížet z pojetí jednotlivce, pracovní organizace a také 

společnosti.
76

 Diference práceschopnosti je z hlediska genderu, věku, regionu, vzdělání, 

postavení v zaměstnání, povolání či rodinného stavu. Dle finské studie se práceschopnost 

zhoršovala se vzrůstajícím věkem jedinců. Tento fakt pak obzvláště naplnila kategorie 

pracujících žen ve věku 60 až 64 let. Studie se dále zabývala i faktory, jež mohou 

práceschopnost ovlivnit. Mezi ně autoři studie zahrnuli zdraví, fyzickou zdatnost, 

odbornou kvalifikaci, přístup k práci či práci a pracovní prostředí.
77

 

 

Ze zdravotního hlediska měla mezi zaměstnanými nejsilnější dopad deprese. U 

mužů se dále jednalo o ischemickou chorobu srdeční, arteriální hypertenzi, osteoartritidu 
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kolen a zad či diabetes. Nejvíce limitujícím omezením práceschopnosti u mužů jsou pak 

nejrůznější zdravotní problémy se zády.
78

 Co se týče fyzické zdatnosti, největší překážkou 

byla mobilita. Toto zjištění tak naznačuje, že vlivem špatné mobility je práce zbrzděna, a 

to bez ohledu na povahu práce.
79

 Rozdíly byly patrné i dle odbornosti – kvalifikace. Jedinci 

s vyšší kvalifikací vykazovali vyšší pracovní schopnost.
80

  

 

Studie se dále zaměřila na postoj k práci. Ti, kteří projevili pozitivní vztah, 

projevovali i vyšší pracovní schopnost. Studie ovšem nepotvrdila, že by zaměstnání hrálo 

roli ve vztahu k práci.
81

 Pracovní faktory, které byly ponejvíce spojovány s omezenou 

pracovní schopností, zahrnovaly napětí a vyčerpání v důsledku fyzických a duševních 

požadavků práce, zvláště pak u osob důchodového věku.
82

 

 

 Téměř všichni mladí dospělí vnímají svou pracovní schopnost jako dobrou, 

zejména pokud jsou zaměstnáni či stále ještě studenty. Práceschopnost osob ve věku 18 až 

29 let, jež jsou nezaměstnaní či jim chybí základní vzdělání, je však omezená. Více než 90 

% osob ve věku 30 až 44 let uvedlo, že jsou plně schopni práce, zatímco polovina osob ve 

věku 60 až 64 let uvedla, že se jejich pracovní schopnost zhoršila. Mezi nejčastější faktory, 

jež ovlivňují pracovní schopnost, pak autoři zařadili již zmíněnou nízkou úroveň vzdělání a 

špatný zdravotní stav. Téměř všichni, kteří vnímají své zdraví jako nedobré či špatné, 

považují sebe sama za pracovně neschopné.  Vyšší stupeň vzdělání pak souvisí i s vyšší 

pracovní schopností žen a mužů všech věkových kategorií. Jeden ze tří, jenž je 

v produktivním věku a má nižší úroveň vzdělání, se cítí pracovně limitován. Ve 

skutečnosti však pouze jeden z deseti je prokazatelně omezen k výkonu práce. 

Práceschopnost však nemusí výhradně souviset s pracovním životem. Velikou roli zde 

hraje i rodina a rodinný stav. Ohroženou skupinou jsou především nezadaní jedinci, zvláště 

pak muži. S nimi se dle studií mnohdy pojí patologické závislosti (např. na alkoholu, 

nikotinu, aj.).
83
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Následující schéma je výsledkem švédské studie, jež ukazuje jak je mladými 

dospělými vnímána pracovní schopnost. Účastníci studie ji popsali jako vlastní 

odpovědnost, jež může být psychosociálně ovlivněna pracovním klimatem, pracovní 

organizací či soukromým životem.  

Schéma č. 3 - Vnímání práceschopnosti
84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Flexibilita 

 Pojem flexibilita je rozšířen v mnoha oblastech společenského poznání. Obecně 

pod tímto pojmem rozumíme pružnost, pohyblivost nebo schopnost přizpůsobit se. 

Pracovní flexibilita může znamenat stav přizpůsobení se pracovním úkonům i situacím, a 

to mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V teoretické rovině je chápána jako flexibilita 

pracovní síly, pracovních vztahů, pracovních kontraktů či jako celková flexibilita trhu 

práce.
85

 „Flexibilita trhu práce se postupně stále více prosazuje.“ „Vzrůstá různorodost 

trhu práce, rozmanitost forem zaměstnání, zejména na časově omezené období (sezónnost, 
                                                           
84

 (Boström a kol. 2016, s. 633, upraveno). 
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časově omezené projekty apod.).“
86

 Historií se dle Svobodové (2007) stává klasická forma 

celoživotního zaměstnání, obzvláště v zemích s nejvyspělejší ekonomikou. „Do popředí se 

dostávají atypické formy zaměstnání – zkrácený pracovní úvazek, dočasný pracovní poměr, 

práce na dobu určitou, dohody a smlouvy o provedení určité, časově omezené práce, 

zapůjčování pracovníků specializovanými agenturami apod.“
87

 

 

Flexibilní formy organizace pracovní doby představují prostředek, jenž umožňuje 

zaměstnancům lépe skloubit pracovní a soukromý život, což přispívá k jejich celkové 

spokojenosti. Jednou z forem flexibilní organizace práce je i pružná pracovní doba. 

Pšenková (2016) o ní hovoří jakožto o prostředku stimulace zaměstnanců, neboť působí 

jako motivační faktor.
88

 „Dobrovolně flexibilitu trhu práce využívají zejména lidé s 

vysokou mírou zaměstnatelnosti.“
89

 Tyto jedince spojuje vysoký vzdělanostní stupeň, 

ochota rozšiřování znalostí a dovedností či ovládání alespoň jednoho z cizích jazyků.  

Pružnou pracovní dobu je možné zavést ve třech různých variacích -  pružný 

pracovní den, pružný pracovní týden, případně pružné čtyřtýdenní období. Pružná pracovní 

doba představuje nejčastěji využívanou flexibilní formu organizace práce v ČR. Napomáhá 

tak tedy ke zvýšení kvality zaměstnání, sladění pracovního a rodinného života 

zaměstnanců, a to zejména u těch, jež jsou rodiči nezletilých dětí, zdravotně postižení 

občané a podobně. Pracovní doba nezasahuje pouze do života zaměstnance jako 

jednotlivce, ale významně ovlivňuje fungování celých rodin a determinuje tak kvalitu 

jejich života. Flexibilita pracovní doby znamená sladění trvání a rozdělení času optimálně 

podle potřeb podniku, zaměstnance a případně i zákazníka. Přes nesporné výhody 

flexibilní pracovní doby, ji mnoho podniků odmítá. Firmy se obávají, že zaměstnanci 

budou pracovat méně. Zaměstnanci se zase nechtějí zříci příplatků za přesčasy a mnozí i 

pevně stanovené doby, kdy v práci skončí. Na druhé straně po jejím zavedení volají 

především rodiče nezletilých dětí, kteří potřebují skloubit rodičovské povinnosti a pracovní 

život, aniž by byli nuceni požádat o kratší pracovní úvazek.
90
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Ovšem poslední dobou narůstá i nedobrovolné využití flexibility. Máme na mysli 

zejména dočasné pracovní úvazky nebo sezónní práce, jež vykonávají lidé 

nekvalifikovaní.
91

 „Dynamické rozšiřování flexibilních forem zaměstnání a organizace 

práce nepochybně má a bude mít stále větší vliv na úroveň kvality pracovního života včetně 

pracovních podmínek a celkové bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“
92

 

1.6 Rekvalifikovatelnost 

 Pomalý a zároveň nejistý ekonomický růst, neustálé technologické změny, zesílení 

konkurence ze zahraničí, stárnutí společnosti a tím pádem snižování pracovní síly či 

stoupající náklady na energie jsou hlavními důvody pro strukturální změny. Podle názoru 

širokého spektra odborníků na pracovní sílu je třeba vyřešit tento rostoucí globální problém 

mj. včasnou rekvalifikací pracovníků.
93

  

 Z makroekonomického pojetí je rekvalifikace pracovní síly přínosnou investicí, 

neboť jejím výsledkem je snížení nerovnováhy na trhu práce. Ona dysbalance mezi 

nabídkou pracovních dovedností a poptávkou po nich může vést ke strukturální 

nezaměstnanosti. Rekvalifikace sama o sobě nevytváří pracovní příležitosti, nicméně 

podrobení se tomuto procesu přispívá ke zvýšení stavu zaměstnanosti.  

 Přínos rekvalifikace lze spatřovat v hledisku sociálním nebo psychologickém. 

Hughes (1972) toto mínění reflektuje na situaci, kdy nezaměstnanost nebo nízký plat je 

významnou příčinou primární chudoby. Její zmírnění vidí v řádně koncipovaném 

programu rekvalifikace a v dalším zvyšování edukace. V oblastech se zvýšenou 

koncentrací nezaměstnaných jednotlivých socioekonomických skupin pracovníků 

upozorňuje na výskyt drobné kriminality a delikvence. 

 Jistou polemikou je, zda se vyplatí rekvalifikace daného pracovníka či přímá 

finanční pomoc prostřednictvím sociálních dávek. Hughes (1972) se svými hrubými 

odhady konstatuje, že ony dávky jsou v konečném důsledku nákladnější, než rekvalifikace 

samotná.
94
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1.7 Důsledky a příčiny nezaměstnanosti mladých osob do 30 let 

 Nezaměstnanost je interdisciplinární jev, jenž zahrnuje problematiku ekonomickou, 

sociální, psychologickou, environmentální, politickou a mimo jiné má i svůj historický 

aspekt.
95

 O existenci nezaměstnanosti i souvisejících důsledcích a příčinách, jež tento 

fenomén bezpochyby doprovází, upozorňuje např. i profesor Mareš (1994). Nepovažuje ji 

„za vážný ekonomický, ani za sociální problém, pokud se nestává masovou.“
96

 Ba naopak, 

bere ji jako zcela přirozený úkaz, jenž je atributem svobodné společnosti.
97

 Buchtová 

(2002) o ni hovoří jako o selektivním jevu, který postihuje především tzv. rizikové skupiny 

obyvatel na trhu práce. Toto konstatování objasňuje na sociální třídě deklasovaných, tj. 

„lidí se zkušeností dlouhodobé nezaměstnanosti, bez kvalifikace a pracovních dovedností, 

kteří žijí mimo pracovní trh a jsou trvale závislí na systému podpor.“
98

  

 Odborná literatura analyzuje problém nezaměstnanosti mladých dospělých již od 

80. let, kdy ji definovali např. Freeman a Weis (1982).
99

 Stává se rostoucím problémem 

v mnoha zemích světa. Ke zhoršení tohoto jevu došlo vlivem celosvětové finanční krize, a 

to především v posledních letech. Výsledky z Eurostatu (2011) poukazují na vyšší míru 

nezaměstnanosti mladých dospělých, než jejich starších kolegů. Průměrná hodnota této 

míry v rámci všech zemí Evropské unie byla u osob ve věku 15 až 24 let ve výši 22 %, 

oproti 9 % u pracujících osob ve věku 25 až 74 let.
100

 (Poznámka: Za poslední čtvrtletí 

roku 2011.) 

Nicméně, nezaměstnanost mladých dospělých není jen evropský, nýbrž globální 

problém s různou úrovní závažnosti mezi jednotlivými zeměmi.
101

 V globálním měřítku se 

za rok 2013 vyšplhala na 73, 4 milionů osob, což v porovnání s rokem 2007 představuje 

nárůst o 3, 5 milionů. S ohledem na budoucnost pak nemůžeme předpokládat jakékoliv 

snížení stavu, jak v zemích s vyspělou ekonomikou, tak i státech Evropské unie. Na druhou 

stranu se nejvýraznější pokles očekává v asijských oblastech, počínaje jižní Asii o 1, 1%, 
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konče východní o 2, 5%.
102

 Následující graf znázorňuje celosvětovou míru 

nezaměstnanosti mladých dospělých, a to za období let 1991 až 2013. 

Graf č. 5 - Celosvětová míra nezaměstnanosti (1991 – 2013)
103

 

(Poznámka: Věková hranice 15 – 24 let.) 

Mezinárodní organizace práce (ILO)
 

odhaduje, že celosvětová míra 

nezaměstnanosti mladých lidí za rok 2016 bude na úrovni 13, 1 %, přičemž tento stav by 

měl setrvat až do roku 2017. S ohledem na předchozí období tedy můžeme konstatovat, že 

se jedná o drobnou progresi, což se ostatně předpokládalo (viz graf č. 6).
104

  

Graf č. 6 - Výhled na rok 2017 (nezaměstnanost mladých osob)
105
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1.7.1 Příčiny nezaměstnanosti  

Argumenty, proč je právě narůst nezaměstnanosti takto signifikantní, prezentují 

např. Dietrich a Möller (2016). Zdá se, že tím hlavním podnětem je fakt, že tito jedinci na 

trhu práce nemají žádné pracovní zkušenosti, čímž se stávají méně atraktivními pro celou 

řadu firem. Dalo by se říci, že všechno souvisí se vším, neboť chybějící praxe se následně 

projevuje i v nižší produktivitě. A přestože mladí pracovníci zpravidla dostávají nižší 

mzdu, tak platový rozdíl vždy nemusí plně kompenzovat rozdíl v oné produktivitě. Za 

druhé, nezaměstnanost mladých lidí lze explikovat na jejich chování na trhu práce. Není 

žádným tajemstvím, že jedinci na začátku své pracovní kariéry hledají stále lepší pracovní 

příležitosti. Z tohoto důvodu se tato věková skupina vyznačuje i vyšší pracovní mobilitou. 

Třetí příčina vychází z teorie „Insider-Outsider“ (tj. „členů-nečlenů“), kterou podrobněji 

popisují např. Lindbeck a Snower (2001). Mladí pracovníci vstupující na trh práce jsou 

obvykle v pozici „outsidera“.
106

 Oproti tomu „insideři“ jsou ti, jejichž působení a pozice ve 

firmě je z mnoha důvodů chráněna, z čehož pramení nerovnost mezi těmito dvěma 

skupinami. Tou váhově nejdůležitější disproporcí je však to, že nahrazení stávajícího 

zaměstnance novým způsobuje firmám značné náklady - tj. náklady na fluktuaci pracovní 

síly. „Nynější zaměstnanci disponují potřebnými znalostmi, kvalifikací, získali dostatečný 

přehled o chodu firmy, mnozí se s firmou „sžili“ atd. To vše firma potřebuje. Pokud by je 

firma propustila a nabrala nové, musela by investovat náklady na to, aby získala opět 

pracovníky disponující potřebnými znalostmi. Tyto náklady dávají „insiderům“ tržní sílu 

při vyjednávání o svých mzdách.“
107

 To má za následek nižší zaměstnanost na úkor 

„outsiderů“.
108

 Závěrečným důvodem může být dle Dietricha a Möllera (2016) období 

hospodářské krize. Zkušenější pracovníci mají pro zaměstnavatele dvojí úlohu, neboť 

kromě produkce se také podílejí na výcviku nových mladších pracovníků. Zralejší 

pracovníci většinou mají jistotu zaměstnání, v důsledku čehož se na jejich mladší kolegy 

obvykle aplikuje princip LIFO. (Vysvětlivka: Last in First Out (LIFO) nebo také „Last One 

Hired is the First One Fired“, což znamená „Poslední najatý (pracovník), první vyhozený.) 

Pro pracovníky v nejlepších letech hovoří i ten fakt, že nebudou natolik limitováni a 

zainteresováni rodinnými důvody a celou řadou nejrozličnějších zájmů.
109
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Görlich a kol. (2013) se podobně jako Dietrich a Möller (2016) odvolávají na 

pracovní nezkušenost, coby hlavní příčinu nezaměstnanosti. Konstatují, že mladí 

pracovníci zpravidla mají nižší ochranu pracovního místa, a to z důvodu méně nabytých 

zkušeností, jež firma do pracovníků investuje.
110

 Potužáková a Mildeová (2015) sumarizují 

příčiny nezaměstnanosti mladých do následujících pěti kategorií: 

a) příčiny socioekonomického charakteru (rodinný původ, handicap); 

b) nízké vzdělání; 

c) znalosti nekompatibilní s těmi, které požaduje trh práce; 

d) horší přístup k úvěrům kvůli krátké kreditní historii; 

e) částečná liberalizace trhu práce v oblasti dočasných úvazků při vysoké míře ochrany 

trvalých úvazků.
111

 

 

Autorky dále upozorňují na příčiny, které nelze ovlivnit kterýmikoliv nástroji, jimiž 

hospodářská politika disponuje. Jako příklad uvádějí tu skutečnost, kdy „mladí 

nezaměstnaní pocházejí z domácností s nezaměstnanými rodiči nebo pocházejí 

z rozvedených rodin.“
112

 Artnerová (2013) vidí jako hlavní důvod nedostatečné vzdělání, 

za což může mj. i předčasné ukončení školní docházky. Více než polovina takovýchto 

jedinců je nezaměstnaná, přičemž tři čtvrtiny z nich pracovat ani nechtějí. Je však 

přesvědčena, že je to důsledkem socioekonomických podmínek, mezi něž připomíná i 

otázku sociálního postavení rodiny. I její druhý argument souvisí se vzděláním. Někdy 

zkrátka neodpovídá potřebám trhu a připomíná, že největší poptávka je v oblasti IT a 

komunikačních technologií. Třetí a zároveň i poslední důvod dle Artnerové (2013) je 

zklamání z důvodu ztráty životní perspektivy. Stavy beznaděje a celkové rezignace jsou u 

mladých lidí čím dál častější. V této souvislosti hovoří až o jedné osmině mladých 

dospělých, kteří sice chtějí pracovat, nicméně práci nemají a ani ji nehledají, poněvadž 

nevěří, že by ji vůbec mohli najít. Tento myšlenkový model je typický pro země jako 

Řecko, Španělsko, Kypr, Rumunsko, Bulharsko či Lotyšsko.
113
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Pesliakaitė (2016) determinuje příčiny na institucionální, strukturální a 

nestrukturální. Posiluje myšlenku, že štědrost systému dávek v nezaměstnanosti je jeden z 

nejdůležitějších faktorů, jenž ovlivňuje institucionální nezaměstnanost. Proklamuje, že má 

dlouhodobý dopad na míru nezaměstnanosti, jelikož poskytuje náhradu za příjem, čímž 

dochází k potlačení motivace pracovat.
114

 Buchtová (2002) v duchu neoklasické ekonomie 

zmiňuje teorii dobrovolné nezaměstnanosti, kdy pro jedince je zcela rozhodujícím 

činitelem vynaložený čas versus volný, popř. vliv reálné mzdové sazby.
115

 

Arthur Lewis (2013) se řadu let touto problematikou zabýval v rozvojových 

zemích. Existence příčin je zde oproti těm ekonomicky vyspělým logicky naprosto odlišná. 

Nejzávažnějším důvodem je přelidněnost. Ta je především v zemích, jako je Indie, 

Pákistán, Jáva nebo Egypt. Dle jeho tvrzení je v těchto zemích velký počet obyvatel k 

poměrně malému množství kapitálu. Nad druhým argumentem polemizuje s profesorem 

Tinbergenem, jenž tvrdí, že nezaměstnanost zvyšuje omezení vývozu do vyspělých zemí. 

Vůči tomuto pohledu je ovšem i samotný Lewis (2013) poněkud skeptický a své 

domněnky ilustruje na dávné historii, kdy tyto země okupovaly řady kolonií, což 

způsobovalo mnohem větší utrpení a nezaměstnanost. Dále reflektuje, že pokud cenová 

relace pro vývoz není dostatečně lukrativní, je tomu paradoxně pro danou zemi jedině 

dobře.
116

 

1.7.2 Důsledky nezaměstnanosti 

Studie Zawadzkiho a Lazarsfelda (1935) jako vůbec první zmiňuje důsledky tohoto 

fenoménu. Autoři ji připisují ekonomické, sociologické i politické konsekvence. Novem 

oné doby se stává psychologický aspekt, jenž je předmětem jejich bádání.
117

 V tomto 

duchu její konsekvence prezentuje také Matoušek (2005). Hovoří nejen o nepříznivých 

duševních vlivech, nýbrž i o tělesných – zdraví. Domnívá se, že ony vlivy mohou mít 

degradující účinek na znovuzapojení se na trh práce.
118
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Frikční a sezónní nezaměstnanost se řadí mezi ty krátkodobé, tedy i s menším 

dopadem na jedince. Cyklické a strukturální jsou již o něco vážnější, neboť mají celou řadu 

negativních konsekvencí (dopad na růst HDP, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla, 

aj.).
119

 Simonova a Lefebvre (2012) konstatují, že dopady výrazně postihují jedince zvláště 

tehdy, přetrvává-li po delší časové období. Usuzují tedy, že nezaměstnanost může mít vliv 

na život jedince a reflektují finanční či emocionální stránku věci. Autoři dále naznačují, že 

nezaměstnanost může způsobit pokles pracovních dovedností, a tím potlačit naději na 

budoucí zaměstnání. Tento faktor je tak zcela skličujícím, a pro mladé dospělé představuje 

obrovské riziko.
120

  

Barr a kol. (2016) hovoří o zničujících ekonomických a sociálních poměrech. 

Připomínají i její negativní účinky na duševní zdraví nebo subjektivní pohodu. Dosavadní 

poznání rozšiřují o morální aspekt.
121

 O sociálních důsledcích uvažuje i Matoušek (2005). 

Tvrdí, že ztráta zaměstnání je vždy spojena se změnou sociálního statusu, životní úrovně i 

role samotného nezaměstnaného. V této souvislosti namítá jeho sociální izolaci či sociální 

selhání. Neopomíjí ani sociální důsledky jeho nejbližších, tj. rodiny.
122

 Pologeorgis (2014) 

nepochybuje, že faktory ovlivňující nezaměstnanost, mohou býti ekonomického či 

sociálního charakteru, nicméně konstatuje, že by se neměly opomíjet ani individuální rysy 

jedince. V této souvislosti hovoří o stupni vzdělání, specializaci či měkkých 

dovednostech.
123

 Potužáková a Mildeová (2015) sumarizují důsledky nezaměstnanosti 

mladých do následujících pěti kategorií: 

a) nižší daňové výběry a výběry sociálního pojištění; 

b) vyšší fiskální výdaje státu; 

c) nižší mzdy jedince v letech po ukončení nezaměstnanosti; 

d) negativní sociální chování – drogové a jiné závislosti, kriminalita; 

e) nižší míra porodnosti kvůli nejistým výhledům do budoucna.
124
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Liem a Rayman (1982) tvrdí, že ztráta zaměstnání může zvyšovat zdravotní rizika, 

zvláště pak jsou-li chronického či latentního charakteru.
125

 Aksoy (2016) se zabývá 

korelací mezi porodností a nezaměstnaností. Proklamuje, že jistá souvislost zde existuje, 

jelikož se dá očekávat značný pokles příjmů. V tradičních společenstvích tedy lze 

předpokládat, že míra porodnosti je otázkou nezaměstnanosti mužů. Ovšem v opačném 

případě evidujeme její vyšší míru. Z výzkumu je patrné, že nejvýznamnějších změn je 

tomu u věkové skupiny 25 až 34 let. Deklarována je zde i nejvyšší míra porodnosti, což 

můžeme označit za pozitivní, leč okrajově významný činitel.
126

  

Některé studie zkoumají vztah mezi nezaměstnaností a sebevražedností. Lundin a 

kol. (2012) během dvouletého sledování zjistili zvýšené riziko spáchání suicidia
127

, 

zatímco Milner a kol. (2013) tuto tezi částečně bagatelizují. Nepochybují o riziku, zvláště 

v pak v případě dlouhodobé nezaměstnanosti, nicméně tvrdí, že žádné studie neberou 

v potaz i další faktory dotyčné osobnosti, jež mohou za ono fatální rozhodnutí.
128

 

 

Podobně nejednoznačná je i otázka vlivu nezaměstnanosti na abúzus alkoholu či 

nikotinu. Výzkum sice poukázal na vyšší prevalenci kouření, než je tomu u alkoholové 

závislosti, nicméně během 37 letého bádání dochází k rozdílným výsledkům. Co však 

studie dosvědčila je, že celkově vyšší procento nezaměstnaných se konzumace alkoholu 

zdrželo úplně. Nikotinová závislost se v období nezaměstnanosti projevuje především u 

mužů, a to navýšením až o čtyři cigarety za den.
129
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2 Nástroje sociální politiky při řešení sociálních potřeb 

 Sociální politika se v moderním světě stala vysoce frekventovaným i kontroverzním 

fenoménem, a to zejména z hlediska vysoké náročnosti na veřejné zdroje. Její vznik je 

výsledkem řady spletitých interakcí ekonomického, politického, kulturního nebo 

historického rázu. Opomíjeny by však neměly být ani tradice. „Principy sociální politiky 

odrážejí koncepci a „filosofii“ sociálního systému, ale taky ekonomické možnosti a priority 

státu a jeho hospodářské politiky.“
 130

 Mezi ty základní jistě patří sociální spravedlnost či 

solidarita.
131

 

Sociální politika je tedy politikou, která se „primárně orientuje k člověku, k rozvoji 

a kultivaci jeho životních podmínek, dispozic, k rozvoji jeho osobnosti a kvality života.“
132

  

Tomeš (2010) ji definuje jako zájem: 

 vztahující se ke zlepšování nebo ke změně společenských poměrů; 

 systematicky sledovaný; 

 cílený na životní úroveň jedince; 

 projevující se v úsilí nebo činnosti; 

 zaměřený na fungování nebo transformaci vlastního či cizího sociálního systému.
133

 

Krebs a kol. (2007) považují za její záměr takovou činnost, která ovlivňuje sociální 

realitu a spolu s ní prosazuje určité sociálněpolitické cíle.
134

 „Základním cílem sociální 

politiky musí tedy být vytvoření lidsky důstojných podmínek života a zajištění rovných 

příležitostí všem.“ 

 Nástroje dle Krebse a kol. (2007) prezentují „určitý systém, který se v čase 

pochopitelně vyvíjí, mění a zkvalitňuje vzhledem ke konkrétním záměrům sociální 

politiky.“
135

 Tomeš (2010) o nich hovoří, jakožto o souborech opatření regulativního a 

ochranného (policie) rázu, zabezpečovacího (dávky) nebo o sociální rehabilitaci.
136

 Důraz 
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je kladen především na to, „aby nástroje umožňovaly diferencované a adresné řešení zcela 

konkrétních sociálních situací konkrétních jedinců či sociálních skupin tak, aby 

nedocházelo ke zneužívání výhod těmi, kterým nejsou určeny.“
137

 Tato domněnka je hlavní 

tezí, má-li být sociální politika dostatečně efektivní, s ohledem na limitující faktory jakými 

jsou finance. Nástrojové spektrum je dosti značně obsáhlé i pestré. Jejich podstatou je 

respekt vůči základním principům sociální politiky (princip sociální spravedlnosti, sociální 

solidarity, subsidiarity a participace), naplňování cílů nebo funkcí. Jako základní nástroj 

uvádí právní řád. Tvrdí, že jistým způsobem nástrojem mohou býti i sdělovací prostředky 

či vzdělávací aktivity, jelikož se podílí na formování názorů a postojů široké veřejnosti 

k nejrozličnějším sociálním problémům. Krebs (2007) a kol. rozlišují ony nástroje 

následovně: 

1) Právní normy (především pak Ústava České republiky a Listina základních práv a 

svobod, zákony, nařízení vlády ČR, vyhlášky ministerstev a ostatních úředních 

orgánů státní správy, vyhlášky orgánů samosprávy nebo kolektivní smlouvy). 

2) Ekonomické nástroje, tj. taková opatření, které směřují k dosažení stanovených 

cílů, mezi něž se řadí: 

a) Fiskální nástroje ve formě transferů na straně jedné a úlevy na straně druhé, které 

se poskytují sociálním skupinám, jako jsou mladiství, studující, invalidé, apod. 

b) Úvěrové nástroje, tj. poskytování různých zvýhodněných půjček pro ovlivnění 

sociální situace nebo událostí zájmových sociálních skupin. 

c) Cenová politika ve formě dekomodifikací vybraných statků i služeb pro zájmové 

sociální skupiny. 

d) Cenová politika ve formě cenové regulace vybraných statků i služeb. 

3) Sociální dokumenty (koncepce, plány, programy a projekty organizací) 

4) Nátlakové akce (stávky, petiční akce). 

Ve spojitosti s cíli je významné i hledisko času. V této souvislosti se Krebs a kol. 

(2007) proto domnívají, že by se mělo pracovat s alespoň dvěma základními typy nástrojů: 

a) Sociální doktrína, tj. určitá dlouhodobá vize či představa o budoucí sociální 

politice. 

b) Určitý program, jenž by byl specifikací doktríny v kratším časovém období.
138
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2.1 Nástroje aplikačního charakteru 

 Za konkrétní instrumenty aplikační povahy lze dle Krebse a kol. (2007) považovat 

zejména tyto: 

a) Sociální příjmy, jež představují velice významný nástroj sociální politiky. „V ČR je 

tvoří zejména dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální 

podpory, peněžité dávky sociální pomoci a podpory v nezaměstnanosti.“
139

 Tomeš 

(2010) připomíná, že dávkami nemusí být jen finanční složka, nýbrž i různé věci. 

Z toho plyne, že dávky mohou být nástrojem jak povinným, tak i čistě 

dobrovolným.
140

 

b) Široké spektrum sociálních služeb, které uspokojuje specifické potřeby určitých 

skupin obyvatelstva.
141

 Okruh se za poslední desetiletí neobyčejně rozšířil, díky 

čemuž je reagováno na zcela specifické potřeby.
142

 

c) Věcné dávky neboli věcná plnění.  V tomto případě může jít o zdravotní pomůcky, 

ochranné pracovní pomůcky, poskytnutí šatstva nebo potravin. „Také platí, že 

věcná dávka lépe cílí potřebu žadatele, protože omezuje svobodu v jeho 

rozhodování.“
143

 Děje se tak v situacích, kdy není jisté, zda peněžitá pomoc padne 

na zamýšlený účel.
144

 

d) Poskytování účelových půjček, které ovlivňují různé sociální situace či události 

v životě jedince. Krebs a kol. (2007) zmiňují novomanželské půjčky, půjčky 

k podpoře bydlení nebo půjčky na vzdělání. Příznačné pro ně jest výhodnost 

v podmínkách a pochopitelné těž okamžitá dostupnost.
145

 

e) Úlevy a výhody, jež jsou poskytovány nejrozličnějším skupinám obyvatel 

(mladistvý, studující, vojáci, důchodci). 
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f) Státní regulace cen spotřebního zboží a služeb. Její rozměr je vzhledem k změně 

politického režimu značně omezen. S tímto se pojí především regulované nájemné, 

popř. některé léky.
146

 

2.2 Státní politika zaměstnanosti 

 Za základní atribut člověka můžeme bezpochyby považovat práci a pracovní 

uplatnění, jelikož je zcela určujícím pro jeho ekonomický i sociální status. Zajišťuje také 

prosperitu a stabilitu celého společenství. Krebs a kol. (2007) podotýkají, že pracovní 

uplatnění se neprosazuje pouze a jen s využitím tržních mechanizmů, a proto se ve většině 

vyspělých států setkáváme s určitými aktivitami státu, jež bývají označovány jako politika 

zaměstnanosti.
147

 „Státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další 

subjekty činné na trhu práce, zejména zaměstnavatelé a odborové organizace.“ Za další 

činné subjekty dle Tomeše (2009) můžeme považovat územní samosprávné celky, profesní 

organizace nebo sdružení osob se zdravotním postižením.
148

 Krebs a kol. (2007) 

proklamují, že politika sama nezasahuje do působnosti trhu práce, s výjimkou minimální 

mzdy. Její orientace je zejména na těchto aktivitách:  

a) Rozvoj infrastruktury trhu práce (např. úřady, zprostředkovatelny práce). 

b) Podpora ve vytváření nových pracovních míst a pracovních činností (např. finanční 

podpory na nová pracovní místa, podpora veřejně prospěšných prací nebo 

usnadnění zaměstnávání mladistvých a handicapovaných jedinců). 

c) Zaměřenost na zvýšení adaptibility pracovní síly. Značná role zde připadá 

edukačnímu systému daného státu. Politika zaměstnanosti k ní přispívá rozmanitou 

nabídkou rekvalifikačních programů. 

d) Podílení se na zabezpečení životních podmínek formou dávek a podpor 

v nezaměstnanosti.
149
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Graf č. 7 - Náklady na státní politiku zaměstnanosti ČR pro rok 2016
150

 

 

2.2.1 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 

 Aktivní politika zaměstnanosti je zabezpečována Ministerstvem práce a sociálních 

věcí, úřady práce a popřípadě i dalšími subjekty, jež se podílejí při její realizaci. Jedná se o 

souhrn takových opatření, které směřují k maximální možné úrovni zaměstnanosti. APZ je 

upravena zákonem o zaměstnanosti
151

.
152

 „ČR se k Evropské strategii zaměstnanosti 

přihlásila 5. 5. 1999, kdy byl vládou ČR schválen první Národní plán zaměstnanosti pro 

rok 1999; následovaly plány pro rok 2001, 2002 a 2003.“
153

 „ ČR zpracovala v roce 2005 

tzv. Národní lisabonský program na léta 2005 až 2008, který nahrazuje do té doby 

zpracované Národní akční plány zaměstnanosti.“
154

 Dle Krebse a kol. (2007) tyto plány 

posunují těžiště od pasivní politiky zaměstnanosti k aktivní, a to z toho důvodu, aby se 

výhradně nespoléhalo na pomoc v podobě záchranné sociální sítě.
155

 Za její hlavní cíle 

považují Krebs a kol. (2007) a Tomeš (2009, 2010) následující čtyři pilíře:  

a) Podpora zaměstnanosti – Hlavními úkoly je zvyšování kvalifikace (§ 108-110), 

flexibility a mobility pracovních sil.
156

 Tento pilíř se orientuje na odstraňování 

bariér při vstupu na trh práce (zejména u mládeže, zdravotně handicapovaných 
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 Vlastní zpracování, upraveno. Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydaje 
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 Zákon č. 435/2004 Sb., konk. část pátá, hlava I: Opatření a nástroje (§ 104-107) 
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 (Tomeš 2009, s. 212) 
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 (Tomeš 2010, s. 286) 
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 (Krebs a kol. 2007, s. 306) 
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 (Tomeš 2010, s. 287) 
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osob nebo dlouhodobě nezaměstnaných). Mezi nejvýznamnější opatření náleží 

zvýhodnění ekonomicky aktivních osob oproti neaktivním. Děje se tak mj. za 

pomoci nastavení výše minimální mzdy a životního minima.
157

 

b) Podpora podnikání – Hlavním principem tohoto pilíře je podpořit drobné a střední 

podnikatele za účelem udržení nebo zvýšení zaměstnanosti.
158

 Krebs a kol. (2007) 

však podotýkají, že jisté zlepšení podmínek je i u velkých investorů, ať domácích či 

zahraničních, což v ostatních zemích EU nebývá tradicí. Pomoc státu rozdělují na 

přímou (státní rozpočet – např. přímá podpora drobného podnikání) a nepřímou 

(např. snižování daňové zátěže).
159

 

c) Podpora schopnosti podniků a zaměstnanců přizpůsobit se změnám – Tento 

bod je charakterizován modernizací organizace práce a forem její doby.
160

 

d) Podpora rovných příležitostí všech osob – Orientuje se na odstranění všech 

forem diskriminace v přístupu k práci a na jejím trhu.
161

 

Krebs a kol. (2007) dle zákona zmiňují i ostatní nástroje APZ, jsou jimi: 

a) investiční pobídky; 

b) veřejně prospěšné práce; 

c) společensky účelná pracovní místa; 

d) překlenovací příspěvek; 

e) příspěvek na dopravu zaměstnanců; 

f) příspěvek na zapracování; 

g) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.
162

 

Do roku 1992 bylo financování státní politiky zaměstnanosti zabezpečováno 

výhradně prostřednictvím státního rozpočtu. „Od roku 1993 jsou zdroje vytvářeny na 

principu pojištění zavedením plateb příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který ze 

zákona
163

 platí zaměstnanci, zaměstnavatelé i osoby samostatně výdělečně činné.“ Co se 
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 Zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
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týče APZ, ta je jak profesor Tomeš (2009) uvádí, financována z prostředků státního 

rozpočtu, který se řídí specializovaným zákonem č. 218/2000 Sb.
164

 

2.2.2 Pasivní politika zaměstnanosti (PPZ) 

 Jedná se o významnou oblast, jež je realizována státní politikou zaměstnanosti. Dle 

Krebse a kol. (2007) jde ve své podstatě o vyplácení podpor v nezaměstnanosti.
165

 Nárok 

na ni vzniká tehdy, nepodaří-li se úřadu práce zprostředkovat uchazeči vhodné zaměstnání, 

a to do sedmi pracovních dnů. Existuje zde však hned několik dalších podmínek, které 

musejí být splněny.
166

 Podpora má sloužit k motivaci včasného pracovního uplatnění a 

současně poskytnout jistou náhradu pracovního příjmu. Z explicitních důvodů jsou proto 

vypláceny jen v určité výši po podpůrčí dobu. V případě delší nezaměstnanosti je pomoc 

za jistých podmínek zajištěna dávkami ze systému sociální pomoci.
167

 

 Výše podpory je stanovena procentní sazbou z průměrného čistého měsíčního 

výdělku. Za první tři měsíce podpůrčí doby činí 50 %, a po její zbývající dobu 45 % této 

částky. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 %. Maximální výše podpory 

v nezaměstnanosti činí 0, 58 násobek průměrné mzdy. Při rekvalifikaci 0, 65 násobek.
168

 

Budeme-li aplikovat tato čísla pro její maximální výši a rok 2016, kdy průměrná mzda 

v národním hospodářství byla stanovena na 27 000 Kč
169

, hovoříme o částce 15 660 Kč, 

resp. 17 550 Kč. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

3 Výzkumné šetření kvality života mladých nezaměstnaných v 

okrese Ústí nad Labem a Litoměřice 

Již v samotném úvodu je třeba zmínit rozmanitou existenci nástrojů i metod pro 

měření kvality života. Jak již bylo popsáno výše, rozlišujeme subjektivní a objektivní 

dimenzi kvality života. Pro zjišťování subjektivní kvality života je v hojné míře využíváno 

dotazníkových šetření. U objektivní dimenze hovoříme o indikátorech, jakými např. jsou: 

„indikátory z oblasti životního prostředí, zdraví, úrovně bydlení, volného času, sociálních a 

technologických charakteristik práce, občanské svobody, HDP aj.“
170

 Indikátory však musí 

splňovat několik elementárních pravidel. Těmi jsou důvěryhodnost, validita nebo 

reprezentativnost. Samotným měřením i hodnocením kvality života se zabývá celá řada 

světových institucí.
171

 

Následující kapitola rozebere objektivní měřítko, jež je aplikováno na cílovou 

populaci této práce. Po ní bude popsán cíl práce, metoda, metodika, hypotézy, data a jejich 

interpretace a závěry šetření. 

3.1 Objektivní měření kvality života 

 V knize Murgaše a kol. (2014) se dovídáme, že se již několik výzkumů i studií 

věnovalo kvalitě života napříč regiony ČR. Z metodologického hlediska pak podotýká 

používání Indexu kvality života v jednotlivých okresech České republiky (dále jen IKŽO), 

jehož zdrojem jsou data z Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ). IKŽO je založen na 

objektivních indikátorech a skládá se ze tří oblastí, respektive subindexů: 

a) sociální oblast (úmrtnost, přistěhovalí, počet narozených, kriminalita);  

b) ekonomická oblast (index stáří, uchazeči o místo, nezaměstnanost, byty); 

c) environmentální oblast (emise oxidů dusíku, emise oxidu siřičitého). 

 První dva výše jmenované subindexy obsahují čtyři různé indikátory, oproti 

zbylému, který obsahuje pouhé dva. Otázkou však zůstává, který determinant kvality 

života je tím zcela kardinálním, a to i po delší časový horizont. Murgaš a kol. (2014) soudí, 
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že je to právě ekonomická situace daného regionu, jelikož ovlivňuje celou řadu dalších 

věcí v lidském životě.  

 Maximální hodnota u jednotlivého indikátoru je 1, tj. nejlepší, na opačném konci je 

0. Při součtu všech čtyř indikátorů pak maximální počet za daný subindex - sociální či 

ekonomický, může být 4. Z výsledků provedených na základě statistik ČSÚ a metody 

IKŽO se ukázalo, že nejlépe vyhodnocenou oblastí je okres Praha – západ. Autorem 

zkoumané okresy - Litoměřice a Ústí nad Labem, však v této studii dopadly neuspokojivě. 

Litoměřice obsadily 59. příčku. Ještě hůře však dopadlo Ústí nad Labem, které se umístilo 

na 68. místě ze 77 okresů České republiky. Z celkových deseti možných bodů získala 

Praha – západ 9,04. Sotva polovičních hodnot dosáhly jak Litoměřice (5, 21 bodů), tak i 

Ústí nad Labem (4, 78 bodů). Čtyřbodové maximum u ekonomického a sociálního indexu 

bylo na hodnotách 1, 96 a 1, 57, v případě Ústí pak 1,65 a 1,35. Jistou zajímavostí jsou pro 

autora této práce výsledky z environmentálního indexu. Těžkým průmyslem zužované Ústí 

nad Labem obstálo lépe jak Litoměřice. Z maximálních dvou bodů tyto okresy získaly 1, 

77 a 1, 68 bodů. Za zmínku jistě stojí hranice 0, 03 bodů, kterou obsadil okres Chomutov, 

což z něj oproti ostatním okresům činí absolutního outsidera. (Poznámka: Je třeba dodat, 

že dle IKŽO tento okres obsadil beznadějně poslední, tj. 77. pozici s celkovým počtem 2, 3 

bodů z deseti možných. Veškeré výsledky a použité cifry odpovídají skutečnosti za období 

roku 2012.)
172

 

 Zdá se, že ekonomické hledisko je stěžejním ukazatelem kvality prožívaného 

života, potažmo i naší celkové spokojenosti, a proto se za zcela zásadní faktor jeví 

ekonomická aktivita jedince, tj. jeho zaměstnanost. V opačném případě hovoříme o 

nezaměstnanosti, která může být i naprosto dobrovolnou. Přestože obecná míra 

nezaměstnanosti České republiky stále klesá, a v rámci Evropské unie je daleko nejnižší, 

autorem zkoumaný kraj, vždy patřil mezi ty, jež jsou tímto fenoménem nejvíce 

postihnuté.
173

 (Poznámka: Resp. alespoň dva jeho zástupci – okres Ústí nad Labem a 

Litoměřice.) Dle posledních dostupných dat z ČSÚ
174

 je Ústecký kraj evidován jako vůbec 

třetí nejhorší. (Poznámka: Dle dat za rok 2015.) Hůře je na tom jen Karlovarský a tradičně 

i Moravskoslezský kraj, kterému vcelku pravidelně patří nelichotivé prvenství, co se počtu 

nezaměstnaných osob týče. Podle podílu nezaměstnaných osob patří obě zkoumaná města 
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k vysoce rizikovým. Ústí nad Labem obsadilo čtvrtou příčku s 11, 4 % nezaměstnanými 

jedinci. Litoměřice se umístily na čtrnáctém místě (8, 1 %) ze všech 77 okresů, přičemž 

celkový průměr ČR za rok 2015 činil 6, 6 %.
175

 

A jak si v Ústeckém kraji vedou absolventi a mladí dospělí do 30 let? V prvé řadě 

se můžeme poohlédnout na statistiky portálu MPSV. Statistická ročenka pro rok 2015 

poskytuje tyto údaje: Za všechny čtyři čtvrtletí je nezaměstnaných do 19 let 9 091 osob. Ve 

věkové struktuře 20 až 34 let je tomu na 70 217 případů. Dále je zde nezaměstnanost 

rozlišena dle doby jejího trvání. Neohrožené prvenství zaujímá právě ona dlouhodobá (12 a 

více měsíců), s markantním rozdílem po ní následuje krátkodobá (v úseku 0 až 3 

měsíců).
176

 Následující grafy znázorňují nezaměstnanost mladých osob a absolventů, kteří 

jsou evidováni na ÚP. Prezentované údaje jsou z pohledu nejvyššího dosaženého vzdělání 

a odpovídají roku 2016. 

Graf č. 8 - Nezaměstnanost versus dosažený stupeň vzdělání
177
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 Zdroj: Statistická ročenka trhu práce v České republice 2015, s. 39 
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 Zdroj: Tamtéž, s. 138 
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 Vlastní zpracování na základě dat z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/ksa (upraveno). 
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Graf č. 9 - Nezaměstnanost versus dosažený stupeň vzdělání
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 Vlastní zpracování na základě dat z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/ksa (upraveno). 
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Graf č. 10 - Nezaměstnanost versus dosažený stupeň vzdělání
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 Vlastní zpracování na základě dat z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/ksa (upraveno). 
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Graf č. 11 - Nezaměstnanost versus dosažený stupeň vzdělání
180

 

 

  

Diferenciace z edukačního hlediska je patrná již na první pohled. Bezmála třetina 

litoměřických občanů má alespoň maturitu či dokonce vyšší dosažené vzdělání. V Ústí nad 

Labem je tomu tak u sotva pětiny občanů. Tamní nejpočetnější skupinu charakterizuje 

pouze základní vzdělání, popř. mají praktickou školu. Oproti tomu více nezaměstnaných 

vysokoškoláků nalezneme v Litoměřicích.
181

 

 

 Podobně jako v ekonomické oblasti, jsou u obou okresů značné rozdíly i v sociální 

sféře. Zatímco v Ústí nad Labem můžeme směle hovořit o přirozeném přírůstku (1,0 ‰), 

pak v Litoměřicích o přirozeném úbytku obyvatelstva (- 1, 7 ‰). Poměr přistěhovalých ku 

vystěhovalým je naopak v případě Ústí nad Labem v číslech barvy červené. Posledním, leč 

zcela závažným sociálním indikátorem, je kriminalita. Ačkoli je v obou okresech 

bezvýznamná niance, co se celkového počtu obyvatel v rámci obou okresů týká, více 

                                                           
180

 Vlastní zpracování na základě dat z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/ksa (upraveno). 

181
 Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo 
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Ústí nad Labem - 2. pol. k 30. 9. 2016 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/ksa
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo
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kriminálních deliktů je pácháno právě v tom ústeckém. (Poznámka: Poslední dostupný údaj 

z roku 2015 – okres Litoměřice (2 455 případů), okres Ústí nad Labem (3 594 případů)).
182

 

 Závěrečný subindex, jenž determinuje objektivní kvalitu života, je environmentalní 

aspekt. Následující tabulka komparuje tímto tři nejvíce postižené kraje ČR.  

 

Tabulka č.  2 - Environmentální aspekt kvality života
183

 

Emise základních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2014* 

ČR - kraje 

Emise tuhé 
Oxid siřičitý 

(SO2) 

Oxidy dusíku 

(NOX) 

Oxid uhelnatý 

(CO) 

celkem 

(t) 

měrné 

** 

celkem 

(t) 
měrné 

celkem 

(t) 
měrné 

celkem 

(t) 
měrné 

Celkem (REZZO 1–4) 

Česká republika 43 530,3 0,55 127 197 1,61 170 572,7 2,16 461 952 5,86 

Středočeský 7 231,4 0,66 19 889,6 1,81 25 849,5 2,35 62 111,3 5,64 

Ústecký 6 370,9 1,19 36 725 6,88 34 248,8 6,42 27 717,9 5,2 

Moravskoslezský  4 966,3 0,92 18 760,6 3,46 22 659,8 4,18 139 929,1 25,78 

 

(Vysvětlivka: * Data byla převzata dne 3. 5. 2016. ** V t/km2) 

(Poznámka: Rezzo = Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší. REZZO se dělí na 4 

kategorie. Udává znečištění ovzduší základními škodlivinami (prach, CO, NOx, SO2) z 

velkých (I), středních (II), malých (III) a mobilních (IV) zdrojů.) 

 

Výše popsané determinanty kvality života spadají do objektivního hlediska. Autor 

této diplomové práce však zvolil hodnocení jejího subjektivního kritéria, a to za pomoci 

standardizovaného dotazníku WHOQOL-BREF (ve své zkrácené verzi o 26 položkách). 

Impuls k vytvoření mezinárodního dotazníku pro měření kvality života dal Odbor 

duševního zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 1991. V současné době 

je hojně využíván pro hodnocení zdravotních i sociálních intervencí u širokého spektra 

onemocnění a nepříznivých životních okolností.
184

  

                                                           
182 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xu/casove-rady-za-jednotlive-okresy 

183
 Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/3-zivotni-prostredi-x8tkoxq19q, upraveno 

184 
(Skevington a kol. 2004, s. 2) 

https://www.czso.cz/csu/xu/casove-rady-za-jednotlive-okresy
https://www.czso.cz/csu/czso/3-zivotni-prostredi-x8tkoxq19q
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3.2 Cíl práce 

 Cílem této diplomové práce je zjistit jaká je, resp. jak je samotnými dotazovanými 

vnímána kvalita života ve vybraných okresech (Ústí nad Labem a Litoměřice). 

 

3.3 Metoda a metodika práce 

Metoda analýzy získaných dat, je zpracována prostřednictvím statistického 

programu SPSS 22.0, jenž je profesionálním a efektivním nástrojem. Dále autor použil 

sady Microsoft Office, konkrétně programu Microsoft Excel ve verzi 2010. Hypotézy byly 

vypočteny v programu STATISTICA.   

S ohledem na cíl práce byla zvolena kvantitativní metoda realizovaná 

prostřednictvím standardizovaných dotazníků. Dotazníkové šetření bylo realizováno 

v období 1. 6. – 27. 10. 2016 na ÚP v Litoměřicích a Ústí nad Labem, kde byl dotazník za 

pomoci tamních sociálních pracovnic distribuován potencionálním respondentům. Za tuto 

dobu se podařilo oslovit na 120 jedinců. Odhadem až 80 % respondentů bylo v evidenci 

ÚP. Řada z nich se účastnila i projektu „Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro 

region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji.“  

Pro účely této diplomové práce bylo využito dotazníku WHOQOL-BREF, jenž je 

zkrácenou verzí původního stopoložkového instrumentu WHOQOL-100. Obsahem 

zkrácené verze je 24 uzavřených otázek, které zachycují čtyři oblasti (fyzické zdraví, 

prožívání, sociální vztahy a prostředí). Dále dvě samostatné, jež hodnotí celkovou kvalitu 

života a celkový zdravotný stav jedince. Odpovědi se zaznamenávají na pětistupňové 

Likertově škále. Pro hodnocení míry a intenzity zvolily Dragomirecká a Bartoňová (2006) 

tyto škálové body: vůbec ne, trochu, středně, hodně a maximálně. Pro hodnocení frekvence 

pak: nikdy, někdy, středně, celkem často a neustále.
185

 Autor tento dotazník (viz příloha č. 

1) obohatil o pět identifikačních otázek (otevřeného a uzavřeného charakteru), jež byly 

s ohledem na cíl práce nezbytnými.  

  

                                                           
185

 (Dragomirecká, Bartoňová 2006, s. 16-17) 
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3.3.1 Administrace a vyhodnocování dotazníku WHOQOL-BREF 

Výsledky se znázorňují v podobě čtyř doménových skórů a průměrných hrubých 

skórů dvou samostatných položek hodnotících celkovou kvalitu života (Q1) a zdravotní 

stav (Q2). Jak Dragomirecká a Bartoňová (2006) dodávají, nejde o nic jiného, než o 

spočítání standardizovaných průměrných hodnot položek příslušných každé doméně. 

Pro první doménu, jíž je „Fyzický stav (zdraví)“ se průměrný skór sčítá z těchto sedmi 

položek: 

q3  bolest a nepříjemné pocity 

q4  závislost na lékařské péči 

q10  energie a únava 

q15  pohyblivost 

q16  spánek 

q17  každodenní činnosti 

q18  pracovní výkonnost 

 

Druhá doména nazvaná „Prožívání“ je průměrným hrubým skórem šesti položek: 

q5  potěšení ze života 

q6  smysl života 

q7  soustředění 

q11  přijetí tělesného vzhledu 

q19  spokojenost se sebou 

q26  negativní pocity 

 

Předposlední doména „Sociální vztahy“ představuje průměrnou hodnotu tří položek: 

q20  osobní vztahy 

q21  sexuální život 

q22  podpora přátel 
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Závěrečná doména „Prostředí“ je průměrný hrubý skór, jenž je vypočten z osmi položek: 

q8  osobní bezpečí 

q9  životní prostředí 

q12  finanční situace 

q13  přístup k informacím 

q14  záliby 

q23  prostředí v okolí bydliště 

q24  dostupnost zdravotní péče 

q25  doprava 

 

Skóry domén jsou standardizovány tak, aby je bylo možné srovnávat s doménami 

WHOQOL-100.
186

 „Rozpětí hrubého skóru u domén se pohybuje od minima 4 do maxima 

20, přičemž vyšší hodnota poukazuje na lepší kvalitu života.“
187

 

 

3.4 Hypotézy 

 Autor této diplomové práce se zabýval tím, zda existuje statisticky významná 

závislost mezi kvalitou života a délkou nezaměstnanosti / genderem / okresem. Pro 

statisticky správné řešení hypotéz bylo využito Mann–Whitneyova testu a Kruskal-

Wallisova ANOVA testu, jelikož Studentův t-test či Analýza rozptylu (ANOVA) se dají 

použít pouze na data s normálním rozdělením. Data získaná z autorova šetření toto 

nesplňují. 

 

3.4.1 Délka nezaměstnanosti a kvalita života 

H0: Nepředpokládáme závislost délky nezaměstnanosti na vnímání kvality života. 

H1: Předpokládáme jistou závislost. 

 

V případě dom1 můžeme na hladině významnosti 5% zamítnout nulovou hypotézu, jelikož 

vnímání kvality života je statisticky závislé na délce trvání nezaměstnanosti (viz tabulka č. 

3 a 4). Z tabulky č. 4 je zjevné, že vnímání kvality života v dom1 je závislé na tom, ve 

                                                           
186

 (Dragomirecká, Bartoňová 2006, s. 23-32) 

187
 Tamtéž, s. 23 
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které kategorii se daný jedinec nachází. Doba nezaměstnanosti 0 – 6 měsíců se tedy 

statisticky významně liší od percepce těch jedinců, kteří jsou nezaměstnanými 6 – 12 

měsíců, resp. 12 a více měsíců. Závěrem je nutno dodat, že se nevyskytují rozdíly ve 

vnímání kvality života nezaměstnaných mladých osob, kdy délka nezaměstnanosti je 6 – 

12 měsíců a 12 a více měsíců. 

 

Tabulka č.  3 – Délka nezaměstnanosti a dom1 (a)
188

 

  

Kruskal-Wallisova ANOVA založ. na poř.; dom1  
Nezávislá (grupovací) proměnná: Délka nezaměstnanosti 
Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 120) = 11,94293; p = ,0026 

Závislá: 
dom1 

Kód Počet platných 
Součet 
pořadí 

Prům. 
pořadí 

  

  0-6 měs. 66 4644 70,36364 

 
  6-12 měs. 26 1290 49,61538 

 
  12+ měs. 28 1326 47,35714 

  

Tabulka č.  4 – Délka nezaměstnanosti a dom1 (b)
189

 

  

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); dom1 
Nezávislá (grupovací) proměnná: Délka nezaměstnanosti 
Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 120) = 11,94293; p = ,0026                                    

Závislá: 
dom1 

0 – 6 měs. 
R: 70,364 

6 – 12 měs. 
R: 49,615 

12 + měs. 
R: 47,357 

  
  

0-6 měs.   0,029981 0,010086   

 6- 12 měs. 0,029981   1   

 12+ měs. 0,010086 1     

  

(Vysvětlivka: červená čísla prezentují statisticky významnou závislost) 

 

H0: Nepředpokládáme závislost délky nezaměstnanosti na vnímání kvality života. 

H1: Předpokládáme jistou závislost. 

 

Vzhledem k nízké diferenci p-hodnoty dom2 na hladině významnosti 5 % nezamítáme 

nulovou hypotézu (viz tabulka č. 5) 

  

                                                           
188

 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

189
 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Tabulka č.  5 – Délka nezaměstnanosti a dom2
190

  

  

Kruskal-Wallisova ANOVA založ. na poř.; dom2 
Nezávislá (grupovací) proměnná: Délka nezaměstnanosti 
Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 120) = 5,998803; p = ,0498 

Závislá: 
dom2 

Kód Počet platných 
Součet 
pořadí 

Prům. 
pořadí 

  

  0-6 měs. 66 4442 67,30303 

 
  6-12 měs. 26 1281 49,26923 

 
  12+ měs. 28 1537 54,89286 

  

 

H0: Nepředpokládáme závislost délky nezaměstnanosti na vnímání kvality života. 

H1: Předpokládáme jistou závislost. 

 

V případě dom3 zamítáme nulovou hypotézu. Existuje statisticky významná závislost ve 

vnímání kvality života mezi krátkodobě nezaměstnanými (0 – 6 měsíců) a nezaměstnanými 

6 – 12 měsíců (viz tabulka č. 6 a 7). 

 

Tabulka č.  6 – Délka nezaměstnanosti a dom3 (a)
191

 

  

Kruskal-Wallisova ANOVA založ. na poř.; dom3  
Nezávislá (grupovací) proměnná: Délka nezaměstnanosti 
Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 120) = 11,67443; p = ,0029                                                

Závislá: 
dom3 

Kód Počet platných 
Součet 
pořadí 

Prům. 
pořadí 

  

  0-6 měs. 66 4591,5 69,56818 

 
  6-12 měs. 26 1128 43,38462 

 
  12+ měs. 28 1540,5 55,01786 

  

  

                                                           
190

 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
191

 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Tabulka č.  7 – Délka nezaměstnanosti a dom3 (b)
192

 

  

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); dom3 
Nezávislá (grupovací) proměnná: Délka nezaměstnanosti 
Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 120) = 11,67443; p= ,0029                                    

Závislá: 
dom3 

0 – 6 měs. 
R: 69,568 

6 – 12 měs. 
R: 43,385 

12 + měs. 
R: 55,018 

  
  

0-6 měs.   3,250879 1,854672   

 
6- 12 měs. 3,250879   1,227939   

 
12+ měs. 1,854672 1,227939     

  

H0: Nepředpokládáme závislost délky nezaměstnanosti na vnímání kvality života. 

H1: Předpokládáme jistou závislost. 

 

V případě dom4 nezamítáme nulovou hypotézu (viz tabulka č. 8) 

 

Tabulka č.  8 – Délka nezaměstnanosti a dom4
193

 

  

Kruskal-Wallisova ANOVA založ. na poř.; dom4  
Nezávislá (grupovací) proměnná: Délka nezaměstnanosti 
Kruskal-Wallisův test: H (2, N = 120) = 1,636771; p = ,4411                                               

Závislá: 
dom4 

Kód Počet platných 
Součet 
pořadí 

Prům. 
pořadí   

  0-6 měs. 66 4227,5 64,05303 

 
  6-12 měs. 26 1420 54,61538 

 
  12+ měs. 28 1612,5 57,58929 

  

3.4.2 Gender a kvalita života 

H0: Nepředpokládáme závislost genderu na vnímání kvality života. 

H2: Předpokládáme jistou závislost. 

 

V otázce všech čtyř domén můžeme tvrdit, že nejsou statisticky významné rozdíly mezi 

muži a ženami, co se vnímání kvality života týče. Závěrečné tvrzení tedy zní, že 

nezamítáme nulovou hypotézu (viz následující tabulky č. 9 – 12) 

  

                                                           
192

 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
193

 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Tabulka č.  9 – Gender a dom1
194

 

 

 

Tabulka č.  10 – Gender a dom2
195

 

Proměnná 

Mann-Whitneyův U Test 
Dle proměn: Gender 
Označené testy jsou významné na hladině p < ,0500 

Sčt poř. 
skup. 1 
(ženy) 

Sčt poř. 
skup. 2 
(muži) 

U Z p-hodn. 
Z  

upravené 
p-hodn. 

N 
platn. 
skup. 

1 

N 
platn. 
skup. 

2 

2*1str. 
přesné p 

dom2 4191,5 3068,5 1528,5 1,36151 0,17335 1,365681 0,17204 65 55 0,173149 

 

 

Tabulka č.  11 – Gender a dom3
196

 

Proměnná 

Mann-Whitneyův U Test 
Dle proměn: Gender 
Označené testy jsou významné na hladině p < ,0500 

Sčt poř. 
skup. 1 
(ženy) 

Sčt poř. 
skup. 2 
(muži) 

U Z p-hodn. 
Z  

upravené 
p-hodn. 

N 
platn. 
skup. 

1 

N 
platn. 

skup. 2 

2*1str. 
přesné p 

dom3 4244,5 3015,5 1475,5 1,64066 0,10087 1,654828 0,09796 65 55 0,100454 

 

Tabulka č.  12 – Gender a dom4
197

 

Proměnná 

Mann-Whitneyův U Test 
Dle proměn: Gender 
Označené testy jsou významné na hladině p < ,0500 

Sčt poř. 
skup. 1 
(ženy) 

Sčt poř. 
skup. 2 
(muži) 

U Z p-hodn. 
Z  

upravené 
p-hodn. 

N platn. 
skup. 1 

N platn. 
skup. 2 

2*1str. 
přesné p 

dom4 3940 3320 1780 0,03687 0,97059 0,03696 0,970517 65 55 0,970701 

 

                                                           
194

 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

195
 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

196
 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

197
 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Proměnná 

Mann-Whitneyův U Test 
Dle proměn: Gender 
Označené testy jsou významné na hladině p < ,0500 

Sčt poř. 
skup. 1 
(ženy) 

Sčt poř. 
skup. 2 
(muži) 

U Z p-hodn. 
Z  

upravené 
p-hodn. 

N 
platn. 
skup. 

1 

N 
platn. 
skup. 

2 

2*1str. 
přesné p 

dom1 3926,5 3333,5 1781,5 -0,02897 0,97689 -0,029082 0,976799 65 55 0,974885 
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3.4.3 Okres a kvalita života 

H0: Nepředpokládáme závislost genderu na vnímání kvality života. 

H3: Předpokládáme jistou závislost. 

 

Analogicky jak je tomu u genderu, i zde můžeme zamítnout nulovou hypotézu (viz 

následující tabulky č. 13 – 16). 

 

Tabulka č.  13 – Okres a dom1
198

 

Proměnná 

Mann-Whitneyův U Test 
Dle proměn: Okres 
Označené testy jsou významné na hladině p < ,0500 

Sčt poř. 
skup. 1 
(LTM) 

Sčt poř. 
skup. 2 

(ÚL) 
U Z p-hodn. 

Z  
upravené 

p-hodn. 

N 
platn. 
skup. 

1 

N 
platn. 
skup. 

2 

2*1str. 
přesné p 

dom1 1868,5 5391,5 1238,5 -1,43477 0,15136 -1,4404 0,149756 35 85 0,151154 

 

Tabulka č.  14 – Okres a dom2
199

 

Proměnná 

Mann-Whitneyův U Test 
Dle proměn: Okres 
Označené testy jsou významné na hladině p < ,0500 

Sčt poř. 
skup. 1 
(LTM) 

Sčt poř. 
skup. 2 

(ÚL) 
U Z p-hodn. 

Z  
upravené 

p-hodn. 
N platn. 
skup. 1 

N platn. 
skup. 2 

2*1str. 
přesné p 

dom2 1829 5431 1199 -1,66283 0,09635 -1,66792 0,095332 35 85 0,096476 

 

Tabulka č.  15 – Okres a dom3
200

 

Proměnná 

Mann-Whitneyův U Test 
Dle proměn: Okres 
Označené testy jsou významné na hladině p < ,0500 

Sčt poř. 
skup. 1 
(LTM) 

Sčt poř. 
skup. 2 

(ÚL) 
U Z p-hodn. 

Z  
upravené 

p-hodn. 
N platn. 
skup. 1 

N platn. 
skup. 2 

2*1str. 
přesné p 

dom3 1878 5382 1248 -1,37992 0,16761 -1,39183 0,163974 35 85 0,163872 
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Tabulka č.  16 – Okres a dom4
201

 

Proměnná 

Mann-Whitneyův U Test 
Dle proměn: Okres 
Označené testy jsou významné na hladině p < ,0500 

Sčt poř. 
skup. 1 
(LTM) 

Sčt poř. 
skup. 2 

(ÚL) 
U Z p-hodn. 

Z  
upravené 

p-hodn. 
N platn. 
skup. 1 

N platn. 
skup. 2 

2*1str. 
přesné p 

dom4 2133 5127 1472 0,08661 0,93099 0,086819 0,930815 35 85 0,931316 

 

3.5 Výsledky dotazníkového šetření a jejich interpretace  

Následující graf a tabulky poskytují podrobný přehled o respondentech, kteří se 

dobrovolně podíleli na autorově dotazníkovém šetření. 

Graf č. 12 – Genderové rozložení souboru
202

 

  

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo na 120 osob. Nadpoloviční většinu tvořily 

ženy. Celkově šlo o 55 mužů a 65 žen. Graf zobrazuje genderové rozložení za oba 

zkoumané okresy. Litoměřický okres pojímal 35 respondentů, zatímco ústecký 85. Soubor 

za okres Litoměřice zahrnoval 17 mužů a 18 žen. Zastoupení v okrese Ústí nad Labem 

bylo 38 mužů a 47 žen. Následující tabulky prezentují věkové rozložení zkoumaného 

souboru. 
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Tabulka č.  17 – Věkové rozložení souboru
203

 

 

Věkové rozložení souboru Celkem 

1

6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 Litoměřice 0 0 1 4 6 0 7 5 0 2 2 3 3 1 1 35 

Ústí n. Labem 1 1 1 4 13 8 12 11 9 8 6 6 2 3 0 85 

Celkem 1 1 2 8 19 8 19 16 9 10 8 9 5 4 1 120 

 

Tabulka č.  18 – Věkové rozložení a jeho četnost
204

 

Věk Četnost % 

 16 1 ,8 

17 1 ,8 

18 2 1,7 

19 8 6,7 

20 19 15,8 

21 8 6,7 

22 19 15,8 

23 16 13,3 

24 9 7,5 

25 10 8,3 

26 8 6,7 

27 9 7,5 

28 5 4,2 

29 4 3,3 

30 1 ,8 

Celkem 120 100,0 

 

Z prezentovaných údajů vyplývá, že nejmladší dotazovaní byli z ústeckého okresu. 

Největší skupinu dotazovaného souboru tvořily osoby ve věku 20 a 22 let (shodně 15, 8 

%). Po nich následuje věková hranice 23 let (13, 3 %). Zajímavostí je, že hned v několika 

případech chybí v litoměřickém okrese zástupce/i za danou věkovou kategorii. 
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Další identifikační otázkou byl stupeň vzdělání. Ten bývá při nezaměstnanosti zcela 

stěžejním faktorem. 

 

Tabulka č.  19 – Dosažený stupeň vzdělání
205

 

Nejvyšší dosažení stupeň vzdělání Četnost % 

 praktická škola 1 ,8 

vyšší odborné 7 5,8 

střední bez maturity 9 7,5 

základní 12 10,0 

vysokoškolské 15 12,5 

vyučen(a) bez maturity 16 13,3 

střední s maturitou 28 23,3 

střední odborné s maturitou 32 26,7 

Celkem 120 100,0 

 

 

Tabulka č.  20 – Dosažený stupeň vzdělání a jeho četnost v souboru
206

 

 

Nejvyšší dosažení stupeň vzdělání 

Celkem praktická 

škola 

střední 

bez 

maturity 

střední 

odborné 

s maturito

u 

střední 

s maturito

u 

vysokoškolské 
vyšší 

odborné 

Vyučen 

(a) bez 

maturity 

základní 

 Litoměřice 0 1 11 4 6 2 6 5 35 

Ústí n. L. 1 8 21 24 9 5 10 7 85 

Celkem 1 9 32 28 15 7 16 12 120 

 

Na rozdíl od průzkumu MPSV (viz kapitola 3.1) výsledky autorova šetření dopadly 

podstatně lépe. Ústecký okres dokonce předčil litoměřický, co se dosaženého stupně 

vzdělání týče. Zdá se, že novým trendem nezaměstnanosti se neočekávaně může stát vyšší 

dosažené vzdělání. Tomu alespoň napovídají výsledky této dotazované položky. 

Přinejmenším maturitní vzdělání má v ústeckém okrese okolo 69, 4 % respondentů, 

v litoměřickém pak 65, 7 % mladých nezaměstnaných. Podobný rozkol nalezneme i 

v délce trvání nezaměstnanosti. U stejné cílové skupiny dle MPSV drží neohrožené 
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prvenství právě dlouhodobá nezaměstnanost, tj. 12 a více měsíců. Výsledky autorova 

šetření však zobrazují zcela jinou realitu (viz tabulka č. 21).  

 

Tabulka č.  21 – Délka nezaměstnanosti
207

 

Délka nezaměstnanosti Četnost % 

 6 – 12 měsíců 26 21,7 

12 a více měsíců 28 23,3 

0 – 6 měsíců 66 55,0 

Celkem 120 100,0 

 

Paradoxně je tomu úplně jinak. Krátkodobá nezaměstnanost v tomto šetření zcela 

drží svůj prim. Je však třeba podotknout, že autorem definování krátkodobé 

nezaměstnanosti je v úseku 0 – 6 měsíců, zatímco MPSV jej termínuje v úseku 0 – 3 

měsíců. 

 

Tabulka č.  22 – Délka nezaměstnanosti a její četnost v souboru
208

 

 

Délka nezaměstnanosti 

Celkem 
0 – 6 měsíců 

12 a více 

měsíců 
6 – 12 měsíců 

 
Litoměřice 23 4 8 35 

Ústí nad Labem 43 24 18 85 

Celkem 66 28 26 120 

 

Krátkodobá nezaměstnanost je zcela dominantním jevem bez ohledu na okres, 

avšak ten ústecký je oproti litoměřickému podstatně více ohrožen rizikem dlouhodobé 

nezaměstnaností. 

 

V následujících sub-subkapitolách bude popsána podrobná charakteristika 

jednotlivých domén a jejich interpretace. Intervaly populačních norem pro jednotlivé 

domény WHOQOL-BREF prezentuje tabulka č. 23. 
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Tabulka č.  23 – Intervaly populační normy mladých do 29 let
209

 

          interval normy     

  STD mírně snížená kvalita spodní hranice průměr horní hranice 
mírně zvýšená 

kvalita 

dom1 2,5 13 14,3 15,6 16, 8 18,1 

dom2 2,4 12,4 13,6 14,8 16 17,2 

dom3 2,9 12,1 13,5 15 16, 4 17,9 

dom4 2,1 11, 2 12,3 13,3 14,3 15,4 

 

(Vysvětlivka: STD = směrodatná odchylka) 

3.5.1 Doména 1 – Fyzický stav (zdraví) 

 První studovanou doménou je „Fyzický stav“, který se skládá z těchto sedmi 

položek: 

q3  bolest a nepříjemné pocity 

q4  závislost na lékařské péči 

q10  energie a únava 

q15  pohyblivost 

q16  spánek 

q17  každodenní činnosti 

q18  pracovní výkonnost 

 

Tabulka č.  24 – Fyzický stav (dom1)
210

 

  Dom1 – Fyzický stav (zdraví) 

  N Min. Max. Průměr STD 

Autorovo šetření 120 9,14 20 15,7857 2,34387 

Populační normy  94 9,71 20 15,99 2,38 

 

S porovnáním vzorku Dragomirecké a Bartoňové (2006) je ten autorův na tom o 

něco hůře. (Připomínka: „Rozpětí hrubého skóru u domén se pohybuje od minima 4 do 

maxima 20, přičemž vyšší hodnota poukazuje na lepší kvalitu života.“
211

). Autora též 
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zajímalo porovnání této domény za jednotlivé okresy. Lépe dopadly výsledky v okrese 

Ústí nad Labem (viz tabulka č. 25). I přes tuto diferenci jsou veškeré hodnoty v intervalu 

normy. 

 

Tabulka č.  25 – Dom1 dle okresu
212

 

Okres Průměr N STD 

Litoměřice 15,1020 35 2,92454 

Ústí nad Labem 16,0672 85 2,01146 

Celkem 15,7857 120 2,34387 

 

Doménu „Fyzický stav“ autor zkoumal i napříč genderovému rozložení. Vzorek 55 

mužů vykázal celkovou hodnotu na úrovni 15,6571. Vyšší hodnoty zaznamenal soubor 65 

žen, konkrétně 15,8945. Tato doména byla zkoumána i s ohledem na dosažený stupeň 

vzdělání. Autorův předpoklad byl, že vyšší kvalitu života budou vykazovat jedinci 

s vyšším stupněm vzdělání, což se i prakticky naplnilo (viz tabulka č. 26). 

Tabulka č.  26 – Dom1 dle dosaženého stupně vzdělání
213

 

Nejvyšší dosažený stupeň 

vzdělání 
Průměr N STD 

praktická škola 16,0000 1 . 

střední bez maturity 16,0635 9 2,02926 

střední odborné s maturitou 15,9286 32 2,34822 

střední s maturitou 15,5714 28 1,95876 

Vysokoškolské 16,1143 15 2,00524 

vyšší odborné 16,9796 7 3,81496 

vyučen(a) bez maturity 15,1429 16 2,93605 

Základní 15,4286 12 2,15193 

Celkem 15,7857 120 2,34387 

 

Posledním zajímavým faktorem je, jak doménu „Fyzický stav (zdraví),“ může 

ovlivnit délka nezaměstnanosti. Tyto údaje nalezneme v tabulce č. 27. 
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Tabulka č.  27 – Dom1 dle délky nezaměstnanosti
214

 

Délka nezaměstnanosti Průměr N STD 

0 – 6 měsíců 16,4762 66 2,05319 

12 a více měsíců 15,0000 28 2,15289 

6 – 12 měsíců 14,8791 26 2,71645 

Celkem 15,7857 120 2,34387 

 

Na první pohled jsou statistické rozdíly naprosto markantní. V rámci této domény 

vykazují vyšší kvalitu života ti, jež jsou krátkodobě nezaměstnanými. Naopak nejhůře 

dopadli jedinci, jejichž status nezaměstnaného je v délce trvání 6 – 12 měsíců. Nicméně, i 

tak jsou veškeré hodnoty v intervalu normy. 

3.5.2 Doména 2 – Prožívání 

Druhá doména nazvaná „Prožívání“ je průměrným hrubým skórem šesti položek: 

q5  potěšení ze života 

q6  smysl života 

q7  soustředění 

q11  přijetí tělesného vzhledu 

q19  spokojenost se sebou 

q26  negativní pocity 

 

Tabulka č.  28 – Prožívání (dom2)
215

 

  Dom2 – Prožívání 

  N Min. Max. Průměr STD 

Autorovo šetření 120 6 19,33 14,4278 2,75863 

Populační normy  94 8 20 15,4 2,38 

 

 Jak první, tak i druhá doména dopadla ve srovnání s Dragomireckou a Bartoňovou 

(2006) hůře. Tentokrát je výsledný rozdíl o poznání větší, avšak stále se obě hodnoty 

nacházejí v intervalu normy. Podobně jako u domény 1, i zde dopadly výsledky lépe ve 
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prospěch ústeckého okresu. Litoměřický okres se přibližuje spodní hranici, avšak stále 

v intervalu normy (viz tabulka č. 29). 

Tabulka č.  29 – Dom2 dle okresu
216

 

Okres Průměr N STD 

Litoměřice 13,8667 35 2,71428 

Ústí nad Labem 14,6588 85 2,75929 

Celkem 14,4278 120 2,75863 

 

 Analogicky dopadla i genderová položka jako v případě domény „Fyzický stav“, tj. 

vyšší kvalitu prokázaly dotázané ženy. U mužů byl výsledný průměr 14,0242 a u žen 

14,7692. I v druhé doméně vyšší kvalitu života prokázali jedinci s vyšším stupněm 

vzdělání (viz tabulka č. 30). 

Tabulka č.  30 – Dom2 dle dosaženého stupně vzdělání
217

 

Nejvyšší dosažený stupeň 

vzdělání Průměr N STD 

praktická škola 13,3333 1 . 

střední bez maturity 14,5926 9 2,79771 

střední odborné s maturitou 15,0000 32 2,44216 

střední s maturitou 13,9048 28 2,81509 

vysokoškolské 15,4667 15 1,95505 

vyšší odborné 16,1905 7 2,84707 

vyučen(a) bez maturity 13,2083 16 2,92340 

základní 13,3889 12 3,29626 

Celkem 14,4278 120 2,75863 

 

Jedinci s hodnotou 13,6 a méně spadají do spodní hranice intervalu normy, naopak 

ti, jejichž hodnota je 16,0 a více (v našem případě jedinci s vyšším odborným vzděláním) 

vykazují horní hranici intervalu normy. V pojetí kvality života se tak i v tomto případě 

umístili nad vysokoškolsky vzdělanými. 

 S ohledem na tuto doménu je poslední spojitost v rámci délky trvání 

nezaměstnanosti. Ti, jejichž nezaměstnanost trvá 6 – 12 měsíců hodnotí svou kvalitu života 

na spodní hranici intervalu normy (viz tabulka č. 31). 
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Tabulka č.  31 – Dom2 dle délky nezaměstnanosti
218

 

Délka nezaměstnanosti Průměr N STD 

0 – 6 měsíců 14,8788 66 2,86006 

12 a více měsíců 14,1667 28 2,24158 

6 – 12 měsíců 13,5641 26 2,85310 

Celkem 14,4278 120 2,75863 

 

3.5.3 Doména 3 – Sociální vztahy 

Předposlední doména „Sociální vztahy“ představuje průměrnou hodnotu tří 

položek: 

q20  osobní vztahy 

q21  sexuální život 

q22  podpora přátel 

 

Tabulka č.  32 – Sociální vztahy (dom3)
219

 

  Dom3 – Sociální vztahy 

  N Min. Max. Průměr STD 

Autorovo šetření 120 6,67 20 15,4444 3,19001 

Populační normy  94 4 20 15,32 3,05 

 

Doména „Sociální vztahy“ dopadla ve srovnání s Dragomireckou a Bartoňovou 

(2006), ve srovnání s předchozími, lépe. Diference je však zanedbatelná. Výsledné 

hodnoty jsou v intervalu normy. 

V hranicích normy dopadly i výsledky za oba zkoumané okresy, avšak lepší 

hodnoty opětovně vykazoval ústecký vzorek mladých nezaměstnaných (viz tabulka č. 33). 
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Tabulka č.  33 – Dom3 dle okresu
220

 

Okres Průměr N STD 

Litoměřice 14,6286 35 3,77796 

Ústí nad Labem 15,7804 85 2,87185 

Celkem 15,4444 120 3,19001 

 

 Z genderového hlediska již potřetí v řadě hodnotily kvalitu svého života lépe ženy. 

Jejich hodnota byla 15,9179 a u mužů 14,8848. Není žádným překvapením, že i tuto 

doménu lépe hodnotili ti, jejichž vzdělání je „z pater nejvyšších“ (viz tabulka č. 34).  

Tabulka č.  34 – Dom3 dle dosaženého stupně vzdělání
221

 

Nejvyšší dosažený stupeň 

vzdělání 
Průměr N STD 

praktická škola 20,0000 1 . 

střední bez maturity 13,7778 9 4,98888 

střední odborné s maturitou 15,5833 32 2,92192 

střední s maturitou 15,9048 28 2,99087 

vysokoškolské 16,3556 15 2,49274 

vyšší odborné 16,5714 7 4,06300 

vyučen(a) bez maturity 13,8333 16 2,91611 

základní 15,2222 12 2,63363 

Celkem 15,4444 120 3,19001 

 

 V závislosti na délce nezaměstnanosti byli v předchozích dvou doménách nejvíce 

nespokojeni ti, jejichž délka trvání je v období 6 – 12 měsíců. Identicky je tomu tak i zde 

(viz tabulka č. 35). 

 

Tabulka č.  35 – Dom3 dle délky nezaměstnanosti
222

 

Délka nezaměstnanosti Průměr N STD 

0 – 6 měsíců 16,2222 66 3,06362 

12 a více měsíců 15,1905 28 2,33321 

6 – 12 měsíců 13,7436 26 3,67128 

Celkem 15,4444 120 3,19001 
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3.5.4 Doména 4 – Prostředí 

Závěrečná doména „Prostředí“ je průměrný hrubý skór, jenž je vypočten z těchto 

osmi položek: 

q8  osobní bezpečí 

q9  životní prostředí 

q12  finanční situace 

q13  přístup k informacím 

q14  záliby 

q23  prostředí v okolí bydliště 

q24  dostupnost zdravotní péče 

q25  doprava 

 

Tabulka č.  36 – Prostředí (dom4)
223

 

  Dom4 – Prostředí 

  N Min. Max. Průměr STD 

Autorovo šetření 120 8,5 19,5 14,0333 2,46891 

Populační normy  94 8 18 13,23 2,12 

 

V autorově šetření dopadla závěrečná doména, co se percepce subjektivní kvality 

života týče, jednoznačně nejhůře. V porovnání s autorkami Dragomireckou a Bartoňovou 

(2006) je však jedinou doménou, jež předčila výslednou hodnotu populační normy 

zkoumaného souboru autorek. Výsledné hodnoty jsou přesto v intervalu normy.  

Odchylka za jednotlivé okresy je de facto nulová. Nečekaně lépe však tuto doménu 

hodnotili mladí nezaměstnaní z okresu Ústí nad Labem (viz tabulka č. 37). 

Tabulka č.  37 – Dom4 dle okresu
224

 

Okres Průměr N STD 

Litoměřice 14,0143 35 2,45694 

Ústí nad Labem 14,0412 85 2,48832 

Celkem 14,0333 120 2,46891 
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Z hlediska genderu tuto doménu nepatrně lépe hodnotily ženy. Jejich hodnota byla 

14,0538 a hodnota mužů 14,0091. Jak ovlivňuje dosažený stupeň vzdělání doménu 

„Prostředí“ zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka č.  38 – Dom4 dle dosaženého stupně vzdělání
225

 

Nejvyšší dosažený stupeň 

vzdělání 
Průměr N STD 

praktická škola 12,5000 1 . 

střední bez maturity 13,2778 9 2,79633 

střední odborné s maturitou 14,5312 32 2,32773 

střední s maturitou 14,0714 28 2,42561 

vysokoškolské 14,1667 15 2,45435 

vyšší odborné 15,0714 7 3,45722 

vyučen(a) bez maturity 13,8437 16 2,42018 

základní 12,7917 12 2,12623 

Celkem 14,0333 120 2,46891 

 

 V rámci délky nezaměstnanosti ji tentokrát nejhůře hodnotili ti respondenti, jejichž 

status nezaměstnaného je v délce 0 – 6 měsíců (viz tabulka č. 39). 

Tabulka č.  39 – Dom4 dle délky nezaměstnanosti
226

 

Délka nezaměstnanosti Průměr N STD 

0 – 6 měsíců 14,3485 66 2,38742 

12 a více měsíců 13,7500 28 2,34323 

6 – 12 měsíců 13,5385 26 2,76739 

Celkem 14,0333 120 2,46891 

 

3.5.5 Samostatné položky q1 a q2 a celkový skór domén 

 V závěru bude pozornost věnována dvěma zcela samostatným položkám a 

celkovému skóru kvality života. Obě zmiňované položky najdeme hned na samotném 

počátku instrumentu WHOQOL-BREF, jsou jimi: 

  

                                                           
225

 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
226

 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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q1- Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života? 

q2- Jak jste spokojen/a  se svým zdravím? 

 Obě tyto otázky jsou naprosto klíčovými, neboť zdravotní stav jedince vysoce 

ovlivňuje vnímání kvality našeho prožívaného života. Jeho přesah je v případě této 

diplomové práce i na poli zaměstnanosti, resp. nezaměstnanosti. Zdravotní stav totiž může 

hrubě ovlivnit pracovní činnost jedince, popřípadě ji i zcela znemožnit. 

 V úvodní kapitole autor popisuje složitost multidimenzionality termínu „kvalita 

života“.  Její přesah je napříč spektrem hned několika vědních disciplín, avšak nelze ji 

jednoznačně pojmenovat či vyjádřit. Pro evaluaci dotazníku je tedy nutné tyto položky 

doplnit i o zbývající, tj. q3 – q26. 

Tabulka č.  40 – Položky q1 a q2
227

 

 
Autorovo šetření 

Dragomirecká, 
Bartoňová (2006) 

 
q1 q2 q1 q2 

N 120 120 95 95 

Průměr 3,85 3,85 3,89 3,93 

STD 0,847 0,913 0,63 0,85 

min. 2 1 3 2 

max. 5 5 5 5 

 

  Hodnocení položek q1 a q2 dopadlo velmi dobře, podobně jako v případě obou 

autorek. Následující tabulka zobrazuje kompletní výpis domén s výsledky. 

Tabulka č.  41 – Celkový skór domén
228

 

 N Min. Max. Průměr STD 

dom1 120 9,14 20,00 15,7857 2,34387 

dom2 120 6,00 19,33 14,4278 2,75863 

dom3 120 6,67 20,00 15,4444 3,19001 

dom4 120 8,50 19,50 14,0333 2,46891 

Celkem (dom1 – dom 4) 120 9,89 19,4 14,9228 2,05762 

 

  

                                                           
227

 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření + Drogomirecká, Bartoňová, 2006, s. 43 (upraveno). 

228
 Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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3.6 Závěry šetření 

Cílem předkládané diplomové práce bylo zjistit, zda a nakolik je rozdílná percepce 

kvality života mezi mladými jedinci, jež sužuje fenomén nezaměstnanosti. Šetření 

probíhala v okrese Ústí nad Labem a Litoměřicích. Autorovi se podařilo oslovit na 120 

jedinců. Soubor zahrnoval 55 mužů a 65 žen ve věku do třiceti let. Nejpočetnější skupinu 

tvořily osoby ve věku 20 a 22 let. U dotazovaných převažovala (55 %) krátkodobá 

nezaměstnanost (0 – 6 měsíců). Vzdělanostní stupeň respondentů byl na velmi dobré 

úrovni. Více jak 65 % vzorku dosáhlo alespoň středoškolského stupně vzdělání 

s maturitou.  

První studovaná doména („Fyzický stav“) dopadla v mezích normy, avšak oproti 

populačním normám Dragomirecké a Bartoňové (2006) nepatrně zaostávala. Naopak 

markantnější rozdíl bylo možné spatřit ve druhé doméně („Prožívání“), kdy soubor 

z litoměřického okresu se výrazně přiblížil spodní hranici intervalu normy. Třetí („Sociální 

vztahy“) a čtvrtá doména („Životní podmínky“) byly jediné domény, které dopadly oproti 

citovaným autorkám lépe. Přesto však čtvrtá doména dopadla, co se hodnocení týče, 

absolutně nejhůře. Veškeré výsledné hodnoty však vyšly v mezích normy, díky čemuž se 

nepotvrdilo, že by dotazovaní vnímali svou kvalitu života jakožto negativní. 

K nejvýznamnějším zjištěním provedeného šetření patří ta skutečnost, že okres ani 

gender nejsou natolik zásadními faktory, aby alespoň dílčím způsobem ovlivňovaly kvalitu 

prožívaného života. Délka nezaměstnanosti se jeví býti činitelem, který jistým způsobem 

ovlivňuje vnímání kvality života. Zvláště pak v tom případě, kdy přetrvává déle jak 6 

měsíců. Můžeme tedy proklamovat, že délka nezaměstnanosti má podstatný vliv na 

hodnocení kvality života. Její důležitost se naplno projevila ve dvou studovaných 

doménách – „Fyzický stav“ a „Sociální vztahy.“  
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DISKUSE 

Studie Kentoše a kol. (2010) a Kohútové (2014), které zkoumaly percepci kvality 

života u nezaměstnaných osob za pomoci standardizovaného dotazníků WHOQL-BREF 

můžeme zařadit mezi ty aktuálnější. První zmiňovaná studie se nicméně zaměřila na 

věkovou populaci 18 až 61 let při velikosti souboru o 445 respondentech. Jejím závěrem 

bylo potvrzení, že délka nezaměstnanosti je významným faktorem, který ovlivňuje 

celkovou kvalitu života. Podobně jako u autora této diplomové práce byla pozitivnější 

změna zaznamenána u krátkodobě nezaměstnaných (0-6 měsíců).
229

 

Studie Kohútové (2014) byla provedena na vzorku o 102 respondentech při věkové 

hranici 18 až 27 let. Její soubor byl tvořen jak nezaměstnanými, tak i zaměstnanými, 

přičemž zde byla prováděna komparace v kvalitě jejich prožívaného života. 

Signifikantnějších rozdílů autorka zaznamenala pouze v doménách „Sociální vztahy“ a 

„Prostředí,“ kdy v obou případech byli spokojenější zaměstnaní respondenti.
230

  

 

  

                                                           
229

 (Kentoš a kol. 2010, s. 26-34) 

230
 (Kohútová 2014, s. 110 – 114) 
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ZÁVĚR 

Modernizace s sebou přináší celou řadu nejistot, jež znesnadňují život jedinců. 

Zvláště mladí dospělí jsou nuceni přehodnotit své životní koncepce a upustit od života 

bývalých generací. Mladí v konfrontaci se starší populací vykazují vyšší subjektivní 

kvalitu života, i přes stále progresivní nezaměstnanost, neuspokojivé finanční ohodnocení a 

osamocenost. 

Cílem první kapitoly této diplomové práce bylo seznámení se se základními 

termíny dané problematiky spolu s definováním souvisejících pojmů, jež mohou ovlivnit 

percepci kvality života. Kapitola operuje s termíny jako: kvalita života a její 

multidimenzionalita, kvalifikovatelnost, práceschopnost, flexibilita, rekvalifikovatelnost 

nebo důsledky a příčiny nezaměstnanosti. 

Druhá kapitola se zaměřila na sociální politiku, resp. její nástroje při řešení 

sociálních potřeb. Stručně profilovány zde byly nástroje aplikačního charakteru. Dále bylo 

objasněno citlivé téma v podobě státní politiky zaměstnanosti. Autor zde reflektoval 

aktivní i pasivní politiku zaměstnanosti a definoval její podobu. 

Závěrečná kapitola se zabývala nosným tématem práce, tj. kvalitou života. První 

část se zabývala jejím objektivním měřítkem. Autor jej aplikoval na tytéž okresy, kterými 

se ve své práci zabýval z pohledu subjektivního vnímání kvality života. Oba okresy se 

prezentovaly nelichotivými umístěními ve všech zkoumaných oblastech (sociální, 

ekonomická, environmentální).  

Smyslem této diplomové práce bylo zjistit, jak je samotnými respondenty vnímána 

kvalita života ve vybraných okresech ČR. Můžeme vyvrátit tvrzení, že by nezaměstnanost 

mezi mladými jedinci měla naprosto zásadní vliv na vnímání kvality jejich prožívaného 

života. Prokázalo se však, že diference v onom vnímání je závislá na délce trvání tohoto 

jevu, kdy krátkodobě nezaměstnaní ji vnímají odlišněji než ti jedinci, u kterých tento stav 

přetrvává po dobu 6 měsíců a více. Ukazuje se, že okres nebo gender není natolik 

zásadním faktorem, aby ovlivnil kvalitu prožívaného života, což autor vzhledem 

k objektivní evaluaci kvality života, provedenou Murgašem a kol. (2014), neočekával. 
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Tato diplomová práce může posloužit jako přehledová studie o subjektivní kvalitě 

života mladých nezaměstnaných osob a jejím konkrétním stavu. Může tak být vhodným 

podkladem pro úřad práce v Litoměřicích a Ústí nad Labem. Její využití je možné i na 

úrovni komunitního a strategického plánování města. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Dotazník na průzkum nezaměstnanosti ve vybraných okresech České 

republiky 

 

Vážený pane / Vážená paní, prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je 

zcela anonymní, nikam tedy nepište své jméno ani jiné údaje. Data z dotazníku budou 

použita pouze pro statistické zpracování do mé diplomové práce, která má název „Kvalita 

života mladých nezaměstnaných lidi za pomoci dotazníku WHOQOL - BREF.“ 

U každé otázky máte na výběr hned z několika možností, popř. je uveden způsob, 

jak máte odpovídat. Děkuji Vám za Vaši ochotu při jeho vyplňování a za Váš čas. 

 

Bc. Miroslav Udatný, student Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy 

1. ročník oboru Sociální práce a charitativní činnost 

 

 

V jakém okrese probíhalo vyplňování tohoto dotazníku? (vypište) 

………………………………… 

 

1. Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

 

2. Kolik je Vám let? (vypište) 

………… 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?  

a) neukončené základní vzdělání  

b) základní  

c) praktická škola  

d) vyučen(a) bez maturity  

e) střední bez maturity  

f) střední odborné s maturitou  

g) střední s maturitou  

h) vyšší odborné  

ch) vysokoškolské 

 

4. Jak dlouho jste nezaměstnaný? 

a) 0 – 6 měsíců 

b) 6 – 12 měsíců 

c) 12 a více měsíců 
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5. Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

6. Jak jste spokojen/a se svým zdravím? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

7. Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

8. Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním 

životě? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

9. Jak moc Vás těší život? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

10. Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

11. Jak se dokážete soustředit? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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12. Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

13. Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

14. Máte dost energie pro každodenní život? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

15. Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

16. Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

17. Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

18. Máte možnost věnovat se svým zálibám? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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19. Jak se dokážete pohybovat? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

20. Jak jste spokojen/a se svým spánkem? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

21. Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnost? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

22. Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

23. Jak jste spokojen/a sám se sebou? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

24. Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

25. Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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26. Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

27. Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, kde žijete? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

28. Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

29. Jak jste spokojen/a s dopravou? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

30. Jak často prožíváte negativní pocity, jako je např. rozmrzelost, beznaděj, úzkost 

nebo deprese? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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SUMMARY 

This diploma thesis in its theoretical part introduced the reader the issue of quality of life in 

the context of czech unemployed people within thirty years of age. It presented the basic 

concepts that must be known before excursion to this issue. The focus of the first part was 

in multidimensionality of the main term itself. The second part was more practical. It 

mapped the current situation in state employment policy of the Czech Republic. Final part 

dealed with the objectvie measure of quality of life.  

Practical part was conducted through a questionnaire survey. The aim of the survey was to 

determine subjective quality of life in author´s selected districts. The outcome of survey 

brings very important finding - the length of unemployment affects the quality of life.  

 


