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Anotace v českém jazyce 

Tato diplomová práce pojednává o vlivu nezaměstnanosti na život mladých lidí. Práce je 

rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části reflektuje situaci 

nezaměstnaných mladých lidí na trhu práce a zabývá se negativními důsledky dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Zamýšlí se nad životními strategiemi nezaměstnaných a shrnuje poznatky  

o možnostech řešení nezaměstnanosti z pozice vzdělávací politiky a politiky zaměstnanosti. 

V empirické části se pak zaměřuje na zodpovězení otázek ohledně možností řešení 

nezaměstnanosti z pohledu referentů zaměstnanosti a samotných nezaměstnaných pomocí 

dotazníkového šetření. Reflektuje jejich vzájemnou spolupráci a obě skupiny respondentů 

nabízí návrhy na zlepšení informovanosti ohledně dalšího vzdělávání a rekvalifikačních 

kurzů. V závěrech dotazníkového šetření vyhodnocuji přínosy a nedostatky metody 

elektronického dotazníku a samotného výzkumného šetření.  

 

Klí čová slova v českém jazyce 

Absolvent školy, aktivní a pasivní politika nezaměstnanosti, celoživotní učení, klíčové 

kompetence, kvalifikace, nezaměstnanost, poradenství, rekvalifikace, vzdělání, životní situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anotace a klíčová slova v anglickém jazyce 

 

Annotation  

This diploma thesis deals with the influence of unemployment on the life of young people. 

The thesis is divided into the theoretical and empirical part. In the theoretical part, it reflects 
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consequences of long-term unemployment. It looks at the life strategies of the unemployed 

and summarizes the lessons learned about the possibilities of tackling unemployment from 

education policy and employment policy. In the empirical section then focuses on answering 

questions about the possibility of solving unemployment from the perspective of examiners of 

employment and of the unemployed by means of a questionnaire survey. Reflects their mutual 

cooperation and the two groups of respondents offering suggestions to improve information 

about further education and retraining courses. In the conclusions of the questionnaire survey 

assessed the benefits and shortcomings of the methods of electronic questionnaire and the 

research. 
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I.  Úvod 
 

 

 Člověk se vyvíjí a formuje po celý život, v každodenních činnostech a zejména při 

styku s druhými lidmi. Po většinu času řešíme mnoho zvláštních a vyhrocených situací.  

Jejich význam je určující pro další rozvoj a formování osobnosti. Psychická zátěž se může  

u každého člověka projevovat v různých životních obdobích i oblastech života. V rodině,  

ve škole, zaměstnání, volném čase, partnerských vztazích, při sportovních událostech apod. 

Záleží na každém z nás, jak se s těmito mnohdy náročnými situacemi dokážeme vyrovnat 

(Čáp, 2007, s.199). 

 Současná doba a neustále se měnící svět kolem nás vyžaduje aktivní a kreativní 

přístup k řešení různých životních situací. V rámci boje s nepříznivými životními podmínkami 

jsme nuceni jednat. Jednou z dosti stresujících životních zkoušek se může stát právě hledání či 

ztráta zaměstnání. Situace, kdy se člověk stane nezaměstnaným, se většině z nás jeví jako test 

individuální odolnosti a podnikavosti. Ačkoliv pocházíme z různých rodin a sociálních 

prostředí, máme každý z nás individuálně utvořen žebříček životních hodnot, zastáváme různé 

názory a postoje. Jsme obohaceni o určité množství vědomostí a vládneme či nevládneme 

schopnostmi a dovednostmi, které udávají právě při zaměstnání směr životní dráhy člověka. 

 K volbě tématu Pedagogické řešení životní situace nezaměstnaných mladých lidí 

mě přivedla myšlenka propojit studovaný obor s oblastí mého zaměstnání. Před nástupem na 

mateřskou dovolenou jsem pracovala tři roky na úřadu práce jako referentka zaměstnanosti 

pracující s mladistvými a dlouhodobě nezaměstnanými.  

 Smyslem této diplomové práce je přiblížit životní situaci mladých 

nezaměstnaných a nastínit pedagogické možnosti řešení jejich nezaměstnanosti. V teoretické 

části se zabývám problematikou nezaměstnanosti mladých lidí, zmiňuji se o zkreslujících 

skutečnostech nezaměstnanosti, jejích negativních dopadech na život mladých lidí  

a možnostech řešení nezaměstnanosti dostupnými prostředky. 

 V empirické části je mým záměrem pomocí dotazníkového šetření zjistit,  

zda referenti zaměstnanosti při spolupráci s mladými nezaměstnanými využívají pedagogické 

způsoby řešení nezaměstnanosti a jak jejich intervenci hodnotí na druhé straně nezaměstnaní.

 V závěru práce reflektuji přínosy a nedostatky empirického šetření a nabízím 
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z pohledu obou skupin respondentů návrhy na řešení nezaměstnanosti a zlepšení 

informovanosti uchazečů o zaměstnání ohledně rekvalifikací a vzdělávacích kurzů.  
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II.  Teoretická část 
 

 

1. Nezaměstnanost mladých lidí  
 

 Nezaměstnanost je projevem nerovnováhy mezi nabídkou na trhu práce a jeho 

poptávkou. V době příznivého vývoje ekonomiky ji společnost vnímá jako přirozený 

fenomén, vypovídající o stavu tržního mechanismu a svobodné volbě občanů. Ti se rozhodují, 

zda přijmou zaměstnání, či budou existenčně závislí na jiných příjmech než na příjmech 

získaných prostřednictvím trhu práce. Tímto způsobem lze nezaměstnanost vnímat až do 

chvíle, než se doba jejího trvání nezačne prodlužovat ve více případech a nezaměstnanost se 

tak stane masovou. Masová nezaměstnanost se pak stává vážným problémem finančního, 

organizačního a politického rázu. Mladí lidé mají minimum pracovních zkušeností a ideálně 

by si měli včas vytvořit pracovní návyky v zaměstnání, ale bohužel se v některých případech 

děje to, že si mladý člověk po dlouhou dobu nemůže, nebo nechce zaměstnání najít. Z tohoto 

důvodu jsou mladí lidé z hlediska ohrožení nezaměstnaností rizikovou skupinou.  

 Dlouhodobá nezaměstnanost však může mít pro mladé nezaměstnané více 

negativních důsledků, než je tomu u nezaměstnaných vyšších věkových kategorií. 

Dlouhodobá nezaměstnanost může nepříznivě ovlivňovat sociální život jedince a může 

s sebou nést kromě ztráty zaměstnání i sociální vyloučení jedince ze společnosti, 

zhoršení zdraví, růst kriminality a sociálně patologických jevů (Mareš, 1998, s. 10–14). 

 Míra registrované nezaměstnanosti „je podílem nezaměstnaných ke všem osobám 

schopným pracovat“ (Mareš, 1998, s. 23). V podstatě obecná míra závisí na faktorech 

ovlivňujících celou republiku a specifická míra nezaměstnanosti je ovlivňována různými 

kategoriemi, např. různými rizikovými skupinami osob na trhu práce. Při zpracování 

statistických dat se v zemích EU vychází z registrace na pracovních úřadech a výběrových 

šetření, a to z důvodu zachycení neregistrovaných nezaměstnaných (Mareš, 1998, s. 23–25).  

 V případě problematiky nezaměstnanosti si musíme uvědomit, že ne každý,  

kdo nepracuje, je nezaměstnaným. Zveřejňovaná fakta o obecné míře nezaměstnanosti, které 

jsou publikovány úřady práce a statistickými úřady mohou být zkreslovány mnoha 

skutečnostmi, které mohou na trhu práce vyvstat. Stát ve skutečnosti nevykazuje reálný 

přehled o celkovém počtu nezaměstnaných lidí.  
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 Nezaměstnaným se stává ten člověk, který je schopný pracovat, ale nemá placené 

zaměstnání, o práci aktivně usiluje a je ochotný do zaměstnání v nejkratší možné době 

nastoupit. Takový člověk je registrován na úřadu práce. V praxi se však setkáváme i s lidmi, 

kteří ve skutečnosti zaměstnání nehledají a na úřadu práce registrovaní nejsou. 

 V tomto případě se mluví o tzv. skryté nezaměstnanosti, jejíž poměrně početnou 

skupinu tvoří převážně mladiství či ženy na mateřské dovolené. Neměli bychom také 

opomenout skupinu mladých lidí, kteří hledají své první zaměstnání. 

 Také se vyskytují případy, že mladí lidé pokračují po letních prázdninách ve 

studiu, přijdou se na úřad práce zaregistrovat jen na nezbytně nutnou dobu z důvodu 

povinného hrazení zdravotního pojištění. O této přechodné době se mluví jako o frikční 

nezaměstnanosti. To je i případ zaměstnanců stavebních firem, kteří mají po dobu zimního 

období ukončenou pracovní smlouvu a do zaměstnání se vracejí opět v jarních měsících.  

 Lidé, kteří jsou evidování na úřadech práce hlavně proto, aby vyčerpali nárok na 

podporu v nezaměstnanosti, často pracují nelegálně v neformální a šedé ekonomice. 

Zaměstnání nabízené na základě uzavření pracovní smlouvy nehledají a ve skutečnosti ho 

odmítají. V tomto případě se jedná o tzv. nepravou nezaměstnanost. Někdy se stává,  

že si mladí lidé hledají práci na snížený úvazek či sdílejí jedno pracovní místo, o jehož příjem 

se dělí dvě osoby. Pro zaměstnavatele znamenají snížení mzdových nákladů na zaměstnance. 

Tento stav je označován jako neúplná nezaměstnanost.  

 Samostatnou skupinou se stávají ti, kteří jsou každý měsíc z evidence úřadů práce 

sankčně vyřazeni pro nesplnění povinností uchazeče o zaměstnání. Tito uchazeči pak čekají 

tři až šest měsíců, podle důvodu jejich vyřazení, na možnost se opět na úřad práce zaevidovat. 

Tato opakovaná nezaměstnanost zkresluje zejména údaj o délce nezaměstnanosti 

registrovaných. Pro úřad práce, potažmo stát, znamená dotyčný člověk s opakovanou evidencí 

vyšší náklady na jeho znovuzařazení (Mareš, 1998, s. 16–22). 

 Za zvláště tíživý lze považovat problém nezaměstnaných absolventů škol, kteří 

patří mezi ty skupiny obyvatel, která se hůře uplatňují na trhu práce. Jejich nezaměstnanost je 

ovlivněna nejen ekonomickou situací v zemi, obecnou nezaměstnaností, trhem práce,  

ale zároveň vzdělanostní a oborovou strukturou absolventů škol. 

 Kdo je absolvent školy? Absolventem školy se rozumí takový člověk na trhu 

práce, jenž úspěšně dosáhl v posledních dvou letech určitého stupně vzdělání a doba jeho 
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odborné praxe nepřesahuje období dvou let. Dlouhodobě nezaměstnaným se stane ten,  

komu se po více než šesti měsících hledání místa nepodaří najít placené zaměstnání.  

 Ve většině evropských států platí, že k tomu, aby člověk snadněji uspěl na trhu 

práce, výrazně pomůže průběžné zvyšování jeho úrovně vzdělání během života. Šance na 

dobré uplatnění bez dokončeného středoškolského vzdělání je v tomto případě nízká (NÚOV, 

© 2016). Nejpočetnější skupinou nezaměstnaných mladých lidí jsou absolventi škol ve věku 

do 25 let. Nejnižší míru nezaměstnanosti zaznamenáváme u vysokoškoláků a mladých lidí  

s maturitou, vyšší hodnoty sledujeme u vyučených a nejvyšší u lidí, kteří mají pouze základní 

vzdělání. Lidé se základním vzděláním mají problémy s uplatněním na trhu práce po celou 

dobu svého pracovního života.  

 Čerstvým absolventům škol registrovaných na úřadech práce povětšinou chybí 

pevný denní řád, rozdělení dne na volný čas a čas určený pro získávání nových pracovních 

zkušeností. Nejhorší situace nastává ve chvíli, kdy si člověk se svojí situací neví rady,  

spokojí se s tímto nepříznivým stavem a rezignuje na zlepšení momentálního stavu. 

Finanční pomoc od rodičů jako řešení problému tento stav u většiny mladých nezaměstnaných 

spíše zhoršuje, a tím se u nich prohlubuje apatie při hledání zaměstnání. Práci pak právě za 

některé z nich hledají jejich rodiče, kterým po nějaké době začne náročná situace 

znepříjemňovat život. 

 Mladí lidé sice nemají příliš pracovních zkušeností, ale přesto mohou zaujmout 

svého budoucího zaměstnavatele svými přednostmi. Na trhu práce mohou konkurovat s velmi 

dobrou úrovní cizích jazyků, dovednostmi na PC a profesní flexibilitou. 

 

 

1.1 Nezaměstnanost mladých lidí v evropském měřítku  
 

 Navzdory klesající obecné míře nezaměstnanosti je právě nezaměstnanost 

mladých lidí velkým problémem současné Evropy, převážně pro jihoevropské státy. 

Od konce roku 2014 nastává díky ukončení hospodářské krize zlepšení podmínek na trhu 

práce, avšak i přes příznivý vývoj ekonomiky se specifická míra nezaměstnanosti mladých 

lidí pohybuje v určitých státech ve vyšších hodnotách. 

 V níže uvedené tabulce č. 1 můžeme porovnat specifickou míru nezaměstnanosti 

mladých lidí napříč evropskými státy s průměrnou mírou nezaměstnanosti, která ve 4. čtvrtletí 
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2016 činila 9,3 %. Na prvním místě se umísťuje s nejnižší nezaměstnaností s 2,8 % Island,  

na druhém místě Malta a o třetí pozici se dělí Německo s Velkou Británií, se svými 4,5 % na 

pátém místě Česká republika. 

 

Tabulka č. 1 Míra nezaměstnanosti mladých lidí ve věku 15–29 let v evropských zemích 

udávaná v procentech (Evropský statistický úřad, © 2016) 

 Příčinu rozdílů v nezaměstnanosti mladých lidí v jednotlivých evropských zemích 

je potřeba hledat nejen v síle národní ekonomiky, ale i v uplatňovaných politických 

opatřeních, institucích trhu práce a ve vzdělávacích systémech.  

 Inspirativní pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí se ukazuje příklad Islandu. 

Přestože se může zdát nepřiměřené srovnávat nezaměstnanost mladých lidí na tomto 

300tisícovém ostrovním státě s nezaměstnaností v Německu, které má přibližně 82 milionů 

obyvatel, právě příklad Islandu ukazuje možné cesty řešení nezaměstnanosti mladých lidí. 

 Island se však stává v posledních několika letech zemí s nejrychleji rostoucí 

ekonomikou v celé Evropě. V roce 2008 prošel obrovskou finanční krizí, kvůli níž se navýšila 

ve státě nezaměstnanost a hrozilo, že většina práceschopných lidí odejde pracovat do 
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Skandinávie. Islanďané nebyli spokojeni s řešením finanční krize ze strany vlády, 

demonstrovali a zajistili si tím její demisi. V červenci 2009 nově zvolený islandský parlament 

rozhodl o podání přihlášky na členství do EU. V současné době nese titul kandidátské země, 

a i když přebírá do své legislativy převážnou část legislativy Evropské unie, není prozatím 

jejím členem.  

 V důsledku globálního oteplování, rozkvětu rybolovu a loďařství, díky těžbě ropy  

a zemního plynu zažívá ekonomika Islandu významný ekonomický růst, který je příslibem 

dalšího hospodářského rozvoje země do budoucna. Zároveň se populace Islandu vyznačuje 

řadou specifik. Muži se dožívají nejvyššího věku v Evropě (2. místo na světě), země se 

vyznačuje velmi vysokou natalitou (3. místo v Evropě) a díky ní má také velmi vysoký 

přirozený přírůstek (2. místo v Evropě). Kojenecká úmrtnost je v zemi nejnižší na světě 

(4 promile).  

 Nejenže má země vysokou porodnost, zároveň má i fungující veřejné i soukromé 

školství, obojí financované z veřejných financí, za které odpovídá islandský parlament.  

Země je schopna zajistit pro děti dostatek míst v zařízeních předškolního vzdělávání od 

jednoho roku do šesti let, a tím i včasný návrat mladých matek na trh práce. Historicky první 

mateřské centrum ve světě vzniklo v roce 1937 právě zde, a to v Reykjavíku.  

 V roce 2011 si Island vysloužil další prvenství ve světě, a to díky zavedení 

znakového jazyka jako svého druhého státního jazyka, čímž dozajista přispěl nejen k lepšímu 

vzdělávání lidí ve své zemi, ale do budoucna i ke snížení nezaměstnanosti lidí se zdravotním 

postižením (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Timqui.net ©2004–2010). Na příkladu 

Islandu je tedy patrné, že nezaměstnanost mladých lidí je skutečně ovlivňována mnoha 

faktory. 

 V momentě, kdy se daří státu a jeho vládě vytvářet správná politická rozhodnutí, 

navyšuje se hospodářský růst v zemi, vytvářejí se nová pracovní místa a s pomocí vhodných 

vzdělávacích opatření klesá i samotná nezaměstnanost.  

  

 

1.2 Nezaměstnanost mladých lidí v České republice 
 

 Termín nezaměstnanost se dostává do povědomí české společnosti až po roce 

1989. V době totalitního režimu byli zaměstnanci přiřazováni na pracovní místa státem  
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a nezaměstnanost v naší zemi v podstatě neexistovala. Ve skutečnosti byla u nás zavedena 

tzv. umělá zaměstnanost. Jelikož nezaměstnanost byla v té době nezákonná,  

byla považována za trestný čin příživnictví, udržovala se v naší zemi jakási přezaměstnanost. 

Docházelo k neefektivnímu zaměstnávání lidí, kdy místo tří zaměstnanců, kteří by na práci 

stačili, jich pracovalo pět. Přesto nezaměstnaní lidé i v době vlády komunistů existovali, 

jen se o nich veřejně nehovořilo.  

 Česká republika je vyspělou zemí s tržním hospodářstvím a dle statistických údajů 

Světové banky se z ekonomického hlediska řadí na 31. příčku nejbohatších zemí světa. Podle 

údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) patří Česká republika mezi 

ty státy, kde žije nejnižší počet lidí na prahu chudoby a uvádí se, že zde panují minimální 

rozdíly mezi chudými a bohatými. A přesto se stále nedaří v České republice vybudovat 

silnou střední společenskou třídu, která by svým rozšířením pomohla minimalizovat rozdíly 

mezi obyvateli. 

 V Česku se rapidně zvyšuje počet lidí dosahujících důchodového věku.  

V roce 2016 vzrostl počet seniorů o 3 %, a ačkoliv se v tomto roce nepatrně navýšila 

porodnost, která dosahovala hodnoty 1,6 dítěte na jednu matku, a počet dětí od 0 do 14 let 

vzrostl o 1 %, naše populace nadále stárne. Pozitivní ovšem na druhé straně je, že se  

v loňském roce podařilo uzavřít téměř 51 tisíc svazků manželských, což je nejvíce za 

posledních osm let a také se snížil počet rozvodů na 45 %. Tyto údaje by mohly dávat 

předpoklad do dalších let pro nárůst počtu aktivního obyvatelstva v České republice (ČSÚ,  

© 2010–2017). 

 Školství a konkrétně předškolní vzdělávání v návaznosti na včasný návrat 

mladých matek na trh práce doznává v letošním roce podstatných změn. Od září 2017 se pro 

pětileté děti zákonem stanovuje povinné předškolní vzdělávání a mění se přednostní přijímání 

dětí ke vzdělávání v mateřské škole. Při nenaplnění kapacity jednotlivých tříd budou 

přijímány ke vzdělávání děti čtyřleté, od září 2018 děti starší tří let a s účinností od září 2020 

se rozšiřuje i výuka dvouletých dětí. Každá obec bude muset zajistit, aby byla schopna 

přijmout všechny děti dosahující povinného věku pro umístění, a to ze všech spádových 

oblastí (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, 2016). 

 V České republice se v současné době pohybujeme na 3,2 % obecné míry 

nezaměstnanosti dle údajů českého statistického úřadu, nejnižších hodnotách za posledních 

deset let. V naší zemi se však i přes příznivé číselné údaje potýkáme s významným 

problémem, a to se stabilním a poměrně vysokým podílem dlouhodobě nezaměstnaných. 
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Zatímco volných pracovních míst je vysoký počet, dlouhodobě nezaměstnaní se na těchto 

místech téměř neuplatňují. Chybí jim totiž požadované dovednosti, jsou opakovaně odmítáni 

zaměstnavateli a zároveň se jim ve většině případů příliš nedaří se s nepříznivou situací bez 

cizí pomoci vyrovnat. Vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných někdy pociťuje i ze své 

strany určité překážky v nalezení zaměstnání v podobě zdravotních problémů či rodinných 

důvodů a zároveň u některých nezaměstnaných jsou patrné i projevy určité letargie či 

rezignace.  

 Aktuálně dle statických údajů z MPSV je k 30. dubnu 2017 v ČR v evidenci úřadů 

práce přes devět tisíc nezaměstnaných absolventů škol, z toho jich je něco málo přes tři tisíce, 

kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců a zhruba čtyři a půl tisíce  

z celkového počtu jich ještě nepracovalo. Nejhůře co do počtu nezaměstnaných absolventů 

škol je na tom Moravskoslezský kraj a nejlépe kraj Karlovarský. Nejpočetnější skupinou 

nezaměstnaných mladých lidí jsou absolventi nižší střední odborné školy s vyučením. 

 Od roku 2014 je s ukončením hospodářské krize patrné, že počet nezaměstnaných 

absolventů škol klesá ve všech vzdělávacích stupních. Viz graf č. 1 níže. 

  

Graf č. 1 Míra nezaměstnanosti absolventů středních škol a vyššího odborného vzdělávání  

v letech 2014–2016 (Národní ústav odborného vzdělávání, ©2016) 

 Pravdou je, že postavení mladých lidí na trhu práce v České republice je dle 

Evropského statistického úřadu aktuálně natolik dobré, že zaměstnavatelé oslovují  

i absolventy škol bez větších pracovních zkušeností. Jelikož je Česká republika v rámci států 
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EU 28 pátým státem s nejnižší nezaměstnaností mladých lidí od 15 do 29 let, může se zároveň 

pochlubit i vysokým podílem počtu volných míst, a to ocení především budoucí absolventi 

škol.  

 V porovnání s ostatními členskými státy EU zásobuje Česká republika pracovní 

trh relativně vysokým podílem technicky vzdělaných absolventů. Průmyslová odvětví mají 

prokazatelně významný vliv na zaměstnanost mladých lidí v celé střední Evropě. 

 

 

1.3 Profil absolventů škol v ČR  
 

 Česká republika dle Evropského statistického úřadu nesplňuje vysoké požadavky 

Evropské unie ohledně vzdělávání. Konkrétně nedosahuje očekávaného počtu terciárně 

vzdělané populace, ačkoliv se počet studentů přijímaných na vysoké školy stále navyšuje. 

Dále dle statistických údajů je pak v České republice překročen počet osob s vyšším 

sekundárním vzděláním. A v neposlední řadě se Česká republika málo zapojuje do 

neformálního vzdělávání.  

 Dle údajů Českého statistického úřadu prochází náš stát z hlediska dosaženého 

stupně vzdělání za posledních dvacet let velkou proměnou. Pozitivní změnou je to,  

že skutečnost, že se významně snížil počet osob se základním vzděláním, z půl milionu na 

408 tisíc. Zároveň poklesl počet absolventů středních škol bez maturity o 125 tisíc.  

Stále narůstá počet absolventů středních škol s maturitou o 505 tisíc na 2,1 milionu a nadále 

se navyšuje počet absolventů vysokých škol, o 750 tisíc na 1,3 milionu. Počet vysokoškolsky 

vzdělaných lidí je dokonce o 134 % vyšší než před dvaceti lety. Ženy tvoří více než polovinu 

absolventů vysokých škol (Český statistický úřad, ©2016). 

 Aktuální vývoj v přijímání nových studentů předjímá v příštích letech postupný 

nárůst nově vstupujících žáků do prvních ročníků středních škol. Očekává se pozvolný nárůst 

v průběhu celého příštího desetiletí, ale bohužel se zvyšování počtu studentů bude týkat jen 

prvních ročníků a celkový počet žáků se bude nadále snižovat. Školy se budou ještě po 

několik let zabývat obtížnou situací ve školství kvůli nedostatku žáků v učebních oborech,  

a naopak přetlakem studentů na maturitních oborech přesahujících kapacitu škol.  

Snížený počet absolventů škol je způsoben i předčasným odchodem žáků ze škol, převážně  
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z učebních oborů, a u žáků maturitních oborů pak nemalým počtem studentů neúspěšných  

u maturitní zkoušky.  

 Důležité je si uvědomit, že současný stav nízkého počtu absolventů škol není 

ovlivněn jen školstvím, ale především samotným vývojem populace, počtem přijímaných 

studentů před několika lety. Situaci škol komplikuje snižování velikosti tříd a snižování počtu 

žáků na učitele. 

 Na grafu č. 2 můžeme spatřit na základě údajů z konce roku 2016 snižování počtu 

studentů vstupujících do prvních ročníků středních škol a vyššího odborného vzdělání za 

posledních osm let.  

 

Graf č.2 Počet studentů prvních ročníků středních škol a vyššího odborného vzdělání v letech 

2008–2016 (Národní ústav odborného vzdělávání, © 2016)  

 V České republice převládá odborné vzdělávání nad všeobecným. Obecně platí, 

že v zemích s vyšším podílem všeobecně zaměřených oborů se předpokládá, že absolventi 

budou dále pokračovat na vysokých školách a vzdělávat se tak budou po celý zbytek života. 

Avšak na příkladu Španělska, které má nízké procento odborně zaměřených oborů a nejvíc 

oborů humanitního zaměření, vidíme, že ne vždy je vysoký podíl všeobecného vzdělávání na 

úkor odborného dobrou volbou. Tento jižní stát se na konci roku 2016 potýkal s téměř 22 % 

mírou nezaměstnanosti mladých lidí, jak můžeme sledovat v tabulce č. 1 Míra 

nezaměstnanosti mladých lidí ve věku 15–29 let v evropských zemích udávaná v procentech 

(NÚOV, © 2017). 

 Vzhledem k tomu, že mezi nezaměstnanými se nejvíce objevují lidé s nízkým 

vzděláním, platí v celé Evropě až na dvě výjimky pravidlo, že je míra nezaměstnanosti  
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u mladých lidí nižší, čím jsou lidé vzdělanější. Tou výjimkou, kde tato úměra neplatí, jsou 

Dánsko a Itálie, kde je míra nezaměstnanosti nižší u středoškoláků než u vysokoškoláků. 

Přesto platí, že investovat do vzdělání je pro stát stále méně nákladné než financovat 

nezaměstnanost. I když nezaměstnaným vzdělávací opatření přímo nezajistí pracovní místa, 

mohou výrazně zvýšit jejich šance na budoucí uplatnění.  

 

 

2. Životní situace nezaměstnaných mladých lidí a důsledky 
dlouhodobé nezaměstnanosti 

 

 Závěry výzkumů nezaměstnanosti v zemích s tržní ekonomikou se shodují v tom, 

že ztráta zaměstnání či pouhá myšlenka na případnou ztrátu zaměstnání člověka frustruje 

a může mít vážný dopad na jeho tělesné a duševní zdraví. V okamžiku, kdy člověk hledá 

zaměstnání a je ve svém hledání po nějakou dobu neúspěšný, začne zákonitě pochybovat  

o svých schopnostech, zmocní se ho strach z nejisté budoucnosti a zůstane pouze na něm, 

jak s danou situací naloží.  

 Především pro pedagogy, poradenské pracovníky a pro všechny, kteří pracují 

s lidmi, je velmi důležité mít povědomí o tom, že i zdánlivě nenápadná situace může vyvolat 

řetězovou reakci s nedozírnými následky. Nakonečný objasňuje, že některé situace mohou  

s člověkem otřást natolik, že vlivem událostí zcela změní svůj názor, postoj k životu či 

žebříček hodnot (Nakonečný in Pelikán, 2011, s. 64-65). Bohužel se některým 

nezaměstnaným již nepovede vrátit, nebo se vůbec poprvé zařadit do pracovního procesu a 

jejich nezaměstnanost z nich udělá příjemce sociálních či invalidních dávek. Ještě horší 

situace může nastat, pokud dlouhodobá nezaměstnanost u mladého člověka vytvoří návyk 

na drogy či alkohol, v extrémních případech jej pak může dohnat k sebevražednému pokusu či 

záměrnému odchodu ze života.  

 Dnešní generace mladých lidí věnuje delší dobu vzdělávání a své přípravě na 

budoucí povolání, v pozdějším věku odchází z rodičovského domu a tím i později vstupují do 

pracovního života. Zde číhá nebezpečí, že si někteří mladí nezaměstnaní na podporu svých 

rodičů po nějaké době zvyknou a do hledání práce nebudou motivováni. Žádná pracovní 

nabídka je nezaujme natolik, aby vyvinuli úsilí a nechali se zaměstnat. Naštěstí současná 

situace na trhu práce je pro mladé nezaměstnané příznivá a kvalitních zaměstnanců je stále 
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nedostatek. Zkušení personalisté si v dnešní době uvědomují, že peníze nejsou pro mladé lidi 

nejsilnějším motivátorem. Podle svých zkušeností mohu potvrdit, že si mladí lidé přejí 

vyslovovat své názory a mít možnost zasahovat do chodu firmy. Důležitý je pro ně právě 

pocit, že se o ně zaměstnavatel zajímá. V rámci konkurenčního boje jsou zaměstnavatelé  

v dnešní době nuceni hledat cesty, jak čerstvé absolventy oslovit.  

 

 

2.1 Ekonomická situace nezaměstnaných mladých lidí 
 

 Česká republika se podle Organice pro hospodářskou spolupráci a rozvoj řadí 

mezi státy s nejnižší příjmovou nerovností, patří mezi rovnostářské země s nižším prahem 

chudoby. A to z důvodu celkových nižších příjmů obyvatel v porovnání s ostatními členskými 

státy Evropského společenství. Nejohroženější skupinou čelící příjmové chudobě jsou mladí 

lidé mezi 18 až 24 lety. V porovnání s ostatními věkovými skupinami na trhu práce jsou 

ohroženi nižšími výdělky, jelikož často ještě studují na vysokých školách nebo získávají své 

první pracovní zkušenosti (Jak se Češi vyhýbají chudobě, © 2000-2017 Peníze.cz).  

 Obecně platí, že ohroženi chudobou jsou často lidé s nedokončeným základním 

vzděláním, matky samoživitelky nebo mladé rodiny s dětmi a nízkými příjmy.  

Ze statistik OECD vychází, že nejvíce mladých lidí pod prahem chudoby najdeme v Norsku, 

kde se to týká každého čtvrtého, dále pak v Nizozemsku, Finsku a Dánsku.  

Je to ovšem zkreslený údaj, neboť mladí lidé žijící ve skandinávských zemích odcházejí od 

svých rodičů sice dříve, ale jsou jimi nadále významně finančně podporováni. Rodiče jim 

např. platí vysoké nájemné, jelikož jejich děti zpočátku nemají pravidelný výdělek (Peníze.cz, 

© 2000–2017). 

 Cesta od dětství k nezávislé dospělosti není jednoduchá, a proto i mnozí mladí 

lidé svůj odchod od rodičů oddalují. Opustit domov znamená stát se nezávislým, přijmout 

odpovědnost a převzít závazky s tímto spojené. Pokud tento krok v životě úspěšně zvládli  

a osamostatnili se, mohou vlivem nezaměstnanosti o svou nezávislost opět přijít ve chvíli,  

kdy nebudou schopni čelit novým výzvám. 

 Máme k dispozici údaje z Evropského statistického úřadu z roku 2006, 

který shrnuje data o mladých lidech ve věku od 15 do 29 let žijících na území evropských 

států, a potvrzuje, že mladí lidé žijí u svých rodičů mnohdy až do 34 let, muži většinou 
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významně déle než ženy. Věkovou hranici 30 let v tomto ohledu překračují mladí lidé v Itálii, 

na Maltě, Španělsku, Slovinsku a Slovensku. Průměrný věk, ve kterém mladí lidé u nás 

opouštějí své rodné hnízdo je 26,5 roku. Je to mnohem později v porovnání s Dánskem,  

kde mladí lidé od rodičů odcházejí přibližně kolem 21. roku. Podle Eurostatu žilo v roce 2015 

ve společné domácnosti s rodiči 87 procent Čechů ve věku 18 až 24 let, ale jen 73 procent 

Nizozemců, 48 procent Norů a 41 procent Dánů. Jako důvod pro společné bydlení s rodiči 

nejčastěji mladí lidé uvádějí obtíže při hledání dostupného bydlení a více než 20 % 

respondentů uvedlo jako velkou výhodu společného bydlení pohodlnější život bez velké 

odpovědnosti. Zhruba 10 % z nich odpovědělo, že důvodem společného bydlení s rodiči může 

být i pozdější uzavírání manželství. Zajímavé jsou údaje z téhož roku, kdy ve většině 

evropských zemí dochází k uzavírání prvního sňatku u žen před třicátým rokem až v 90 % 

případů, ale v Dánsku, na Islandu a ve Švédsku se týkalo uzavření prvního manželství 

mladších žen do 30 let již jen v polovině případů (European Communities, ©2009). 

 

 

2.2 Psychické důsledky nezaměstnanosti mladých lidí 
 

 Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti na psychiku člověka jsou pravděpodobně 

jedny z nejvíce prostudovaných vlivů na zdraví. Na základě studie financované Švédskou 

delegací pro sociální výzkum a Národním institutem veřejného zdraví se během pětiletého 

sledování mladých lidí z různých zemí světa ukázal pozitivní vztah mezi nezaměstnaností  

a drobnými psychickými poruchami. Šetření probíhalo kvantitativně formou dotazníků,  

a zároveň i kvalitativně, pomocí rozhovorů s dlouhodobě nezaměstnanými mladými lidmi. 

Především pomocí této metody byly zjištěny některé negativní důsledky nezaměstnanosti, 

kterými podle výsledků šetření jsou: snížené sebevědomí, sebeobviňování, stres, izolace, 

nedostatečná kontrola současné situace aj., a to u obou pohlaví (Hammarstrom, Janlert, 1997). 

 V odborných publikacích se často popisuje zákeřnost vnímání nezaměstnanosti 

zpočátku jako určité formy dovolené, kdy má člověk čas dohnat resty, potkat se s rodinou  

a přáteli a také přehodnotit svůj dosavadní život. Volný čas naplněný zájmy a koníčky se však 

po pár měsících přehoupne do akutní potřeby najít zaměstnání v co nejkratší možné době. 

Nezaměstnaný je tímto stavem vystresovaný a nedaří se mu pod tíhou prodlužující se délky 

nezaměstnanosti přesvědčit budoucího zaměstnavatele o svých kvalitách, a tak u něj často 
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narůstá vědomí, že situaci nemá pod kontrolou a nemůže ji ani sám ovlivňovat.  

Dříve optimistického a veselého člověka náhle charakterizuje pesimistický postoj s pocity 

nepotřebnosti, marnosti a beznaděje (Buchtová, 2000, s. 4). 

 Jahodová v sociografické studii Marienthal popisuje tyto psychologické důsledky 

u dlouhodobé nezaměstnanosti: „snížení aktivity, narušené vnímání času a ustavičné upadání 

do apatie, projevující se v různých stadiích a postojích“ (Buchtová, 2000, s. 4).  

Ve studiích výpovědí nezaměstnaných lidí často zaznívá, že je nejčastější příčinou jejich 

duševního strádání strach z budoucnosti, z toho, co bude dál. K úzkostným stavům se mnohdy 

přidávají i problémy zdravotního rázu: bolesti hlavy, nespavost, zvýšená únava, žaludeční 

potíže aj. Nezaměstnaní začínají pociťovat, že přicházejí o pevnou půdu pod nohama a život 

pro některé z nich ztrácí smysl (Buchtová, 2000, s. 6). Zvládání této obtížné situace je velmi 

individuální a je podmíněno odolností člověka vůči samotné psychické zátěži.  

 Na zvolené strategii a přístupu člověka, na jeho věku, dosažené kvalifikaci i na 

životních zkušenostech záleží, jak na tuto životní výzvu či nepřekonatelnou překážku odpoví. 

Zde je ovšem důležité si uvědomit, že obzvlášť mladí nezaměstnaní jsou v případě 

dlouhodobé nezaměstnanosti vážně ohroženi tím, že je nuda a neosvojené pracovní návyky 

přivedou k sociálně patologickému chování, zvýšené konzumaci alkoholu, nikotinu, 

drog a rostoucí spotřebě léků. Pokud problém jedince není včas rozpoznán a mladý člověk 

vhodně léčen, může dojít zprvu k vyloučení z rodiny, později i z celé společnosti,  

v nejhorším případě ke tragickému konci nemocného člověka. Řada šetření si klade na závěr 

otázku, zda jsou psychické potíže nezaměstnaných skutečně důsledkem jejich dlouhodobé 

nezaměstnanosti, nebo spíše její příčinou.  

 

 

2.3 Dopady nezaměstnanosti na sociální vztahy mladých lidí 
 

 Ve skutečnosti nezaměstnanost zasahuje mnohem více osob a její důsledky 

nepociťují jen ti, kteří nemají práci. Jedná se o vlastní rodiny nezaměstnaných a jejich blízké 

příbuzné. Nezaměstnanost se jednoznačně týká vnitřního nastavení a fungování rodinných 

pravidel a společné domácnosti. Rodina není nezaměstnaností jen ohrožována, ale může být 

pro nezaměstnaného člověka oporou v řešení této tíživé situace. Tato pomoc však dle Mareše 

může působit dvojznačně: v první fázi rodina dotyčnému pomáhá se s danou situací vyrovnat 
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po psychické i finanční stránce, vše funguje, po nějaké době však nastává fáze druhá, 

krátkodobá podpora se přeměňuje na setrvalý stav beze změny pro všechny zúčastněné a krize 

se v rodině prohlubuje (Mareš, 1998, s. 79). 

 Mladým nezaměstnaným a zejména těm, kteří jsou mimo pracovní trh po delší 

dobu a nebydlí u svých rodičů, hrozí sociální vyloučení, jelikož často nedosáhnou na nárok na 

podporu v nezaměstnanosti či na vyplacení jiné sociální dávky. Na základě provedených 

rozhovorů s respondenty bylo zjištěno, že sociální izolace má u mladých žen mnohem 

významnější dopad na jejich celkové zdraví než u mladých mužů. Mladé ženy popisovaly,  

že kvůli nízkému sebevědomí a pocitu, že na ně lidé zírají, se raději stáhly do sebe a některé  

z nich se neodvážily ani chodit ven. Nízká sebedůvěra v kombinaci s pasivitou je izolovala od 

okolí (Hammarstrom, Janlert, 1997).  

 Specifické problémy mají právě mladí nezaměstnaní, jelikož získání a udržení si 

zaměstnání je společností považováno za znak dospělosti, častěji znak mužství: „Zaměstnání 

a z něho planoucí výdělek poskytují mladému člověku vážnost a status dospělého člověka 

dvojím způsobem, jednak manifestací standardního konzumu, jednak možností založit 

rodinu.“ (Mareš, 2000, s. 89). Také pro založení rodiny je ve společnosti placená práce velmi 

důležitá. Nezaměstnanost je společností vnímána jako důsledek osobního selhání  

a neschopnosti, proto je pro člověka bez placeného zaměstnání je velmi obtížné přijmout 

status nezaměstnaného: „Se zaměstnáním je v kultuře spojeno zařazení člověka do 

společenského řádu a zaměstnání je klíčem k životním šancím i zdrojem identity a sebevědomí 

člověka.“ (Mareš, 2000, s. 90). Někteří nezaměstnaní se cítí ztrátou zaměstnání natolik 

poníženi, že raději předstírají před svou rodinou a přáteli, že do zaměstnání stále docházejí, 

než aby ostatním přiznali tuto nepříjemnou skutečnost. Nezaměstnanost ovlivňuje tedy nejen 

status člověka a jeho roli, ale zároveň i jeho sociální jednání.  

 

 

3. Možnosti řešení nezaměstnanosti mladých lidí 
 

 Každý člověk v životě prochází řetězcem různých situací, které ovlivňují jeho 

chování a mají vliv na jeho osobnostní rozvoj. Dle Pelikána nezáleží ani tak na „objektivních 

podmínkách reálné situace, ale především na aktuálním subjektivním vnímání dané situace 
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konkrétní osobností“ (Pelikán, 2007, s. 55). Není, proto možné dopředu odhadnout, jak 

člověk v dané situaci zareaguje.  

 Pelikán vysvětluje, že u velmi zralých osobností můžeme předpokládat, jak se 

v určitý moment zachovají, ale nikdy ne se stoprocentní jistotou. U mladých lidí, jejichž 

osobnost se teprve utváří, je míra možnosti odhadu jejich chování výrazně menší. Určující pro 

výchozí jednání člověka je nejen tedy jeho individuální vyspělost, ale i míra zkušenosti 

s danou situací, momentální psychický stav a také vnímání významnosti konkrétní situace 

(Pelikán, 2007, s. 52). 

 Reakce mladého člověka na nezaměstnanost mění povahu navíc s její délkou  

a obvykle s prodlužováním délky nezaměstnanosti dochází zároveň i k prohlubování potíží. 

Většina mladých lidí se snaží s nezaměstnaností nějak vyrovnat a situaci, kterou vnímají jako 

problematickou, se snaží nějakým způsobem na základě svých schopností a zkušeností řešit. 

K tomu volí různé strategie, soubory aktivit souvisejících se samotnými postoji 

nezaměstnaných.  

 Postoje se vytvářejí ve vztahu k subjektivně významné stimulaci, zjednodušeně, 

jsou produktem pozitivního a negativního zpevňování, odvozeny z verbálních i nonverbálních 

reakcí člověka. „Mít vůči něčemu postoj znamená zaujmout vůči nějakému objektu, jímž může 

být cokoli (věc, událost, idea, bytost a podobně), hodnotící stanovisko“ (Nakonečný, 2009,  

s. 240). Postoje vnímáme jako produkty hodnocení, slovy vyjádřené hodnocení označujeme 

jako mínění a pevně vytvořené a zafixované hodnocení jako přesvědčení (Nakonečný, 2009, 

s. 240). 

 Mareš upřesňuje, že „individuální strategie nezaměstnaných osob mohou být 

rozmanité a jsou vázány na určité typy kulturních vzorců, s nimiž korespondují“ (Mareš, 

1998, s. 104). Z pohledu majoritní společnosti se může proto někdy zdát, že se nezaměstnaní 

v některých momentech chovají impulzivně až iracionálně, jsou však mnohdy natolik svázáni 

okolnostmi, že nemohou jednat improvizovaně. Jsou popsány tři základní typy životních 

strategií nezaměstnaných, kterými jsou strategie spojené s hledáním zaměstnání, strategie 

související s přežitím v nových podmínkách a strategie zaměřené na překonání stigmatu 

nezaměstnanosti (Mareš, 1998, s. 104). Tyto typy životních strategií se mohou různě prolínat 

a navzájem zastupovat. V obecné míře platí, že nezaměstnaní při volbě strategie řešení 

nezaměstnanosti spoléhají různou měrou buď na systém sociálního státu a aktivitu jiných 

subjektů, anebo na aktivitu svou vlastní (Mareš, 1998, s. 106). 
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 S ohledem na zvolené téma diplomové práce mě nejvíce zajímá, které strategie 

spojené s hledáním zaměstnání vybírají dlouhodobě nezaměstnaní. Ondřej Hora ve spolupráci 

s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v závěrech výzkumného šetření Strategie 

dlouhodobě nezaměstnaných podrobně vysvětluje proces hledání zaměstnání spolu s dalšími 

alternativami, které nezaměstnané vedou k uplatnění na trhu práce. Dle výpovědí respondentů 

shrnuje 3 fáze hledání zaměstnání: 1) získání informace o existenci pracovního místa,  

2) první kontakt se zaměstnavatelem (osobní setkání, telefonicky), 3) fázi ucházení se  

o zaměstnání. Všechny tři fáze se nadále prolínají a v reálu se nemusí některé z nich 

uskutečnit.  

 Kromě promýšlení způsobu, jak zaměstnavatele oslovit, si musejí nezaměstnaní 

vytvořit i časový plán pro případná výběrová řízení, někdy i z důvodu nutného vycestování. 

Z rozhovorů vyplynulo, že pro některé nezaměstnané se může hledání zaměstnání zdát 

obtížné z důvodu nedostatku komunikačních schopností, časové náročnosti, nutnosti vystavit 

se během hledání zaměstnání stresovým situacím např. během pohovorů se zaměstnavateli, 

psychické zátěži při opakovaných odmítnutích zaměstnavateli (Hora, 2008). 

 Nejčastějšími zdroji pro hledání informací o volných pracovních místech jsou pro 

nezaměstnané úřady práce, inzertní noviny, internet, přátelé, osobní návštěva firmy. Mladí 

nezaměstnaní se středoškolským a vysokoškolským vzděláním samozřejmě nejčastěji 

využívají k hledání pracovního místa internet, který se dá považovat za celkem efektivní. 

Méně oblíbeným způsobem hledání práce je zprostředkování zaměstnání úřadem práce. Mladí 

nezaměstnaní uvádějí velmi často negativní zkušenost s úřady práce, odkud dostali prakticky 

téměř žádné, nebo jen neadekvátní nabídky zaměstnání. Jejich názory se obvykle liší v 

hodnocení konkrétních pracovníků úřadů práce. Přestože jsou někteří z nich spokojení a jiní 

shovívaví, mnozí upozorňují na „strojený projev pracovníků, nezájem pracovníků, 

nedostatečnou pomoc či podporu, výběrové informování, neuplatňování jednotného přístupu 

ke všem uchazečům o zaměstnání, pouze formálně prováděnou činnost, přílišnou byrokracii“ 

(Strategie dlouhodobě nezaměstnaných, Hora, 2008, s. 105). Obdobný postoj k úřadům práce 

zaujímají nejen mladí lidé v České republice, ale je zachycen i v zahraničních výzkumech.  

 Problematika zprostředkování zaměstnání na úřadech práce je spojena s několika 

faktory: nedostatek pracovních nabídek pro určité kategorie – někteří uchazeči o zaměstnaní 

jsou velmi špatně zaměstnavatelní. Nezaměstnaní často také nechtějí slevit ze svých představ 

o budoucím zaměstnání. Konečně ani pracovníci úřadu práce nemají dostatek času  

a prostředků pro náročné intervence, které by někteří nezaměstnaní velmi potřebovali. 
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Například těm, kteří pracovat nechtějí, se referenti zaměstnanosti příliš nevěnují, neboť to 

považují za zbytečnou práci. Pracovníci úřadu práce v některých případech po dohodě 

přenechávají aktivitu při hledání práce na samotném nezaměstnaném, k nízké aktivitě obou 

stran dochází po vzájemné domluvě z důvodu nulové šance na získání zaměstnání např.  

v případě plného invalidního důchodu či mateřské dovolené (Hora, 2008, s. 105). 

 Ze své profesní zkušenosti dobře vím, a výše uvedené šetření to potvrzuje, že při 

zprostředkování zaměstnání hraje vždy důležitou roli individuální posouzení situace 

nezaměstnaného referentem zaměstnanosti. Pravda je, že se úřadům práce stále příliš nedaří 

pomoci a umístit na trh práce velký počet dlouhodobě nezaměstnaných. Ti v evidenci nadále 

setrvávají z důvodu vyplácení podpory v nezaměstnanosti a hrazení zdravotního pojištění.  

 Alternativou k úřadům práce při hledání zaměstnání jsou personální agentury. 

Jedná se o zpoplatněnou službu. Nezaměstnaní uvádějí, že personální agentury přebírají 

aktivnější roli při hledání zaměstnání a nabízejí více volných pracovních míst.  

Personální agentury se od sebe navzájem velmi odlišují jak přístupem, tak i zaměřením, 

některé se pohybují jen v průmyslovém odvětví výroby.  

 Velmi oblíbeným způsobem hledání zaměstnání je přes rodinu a známé, 

i když šance tímto způsobem najít zaměstnání je spíše náhodná. Záleží na množství kontaktů 

nezaměstnaného. 

 Další možností hledání zaměstnání je osobní návštěva firmy. V praxi jsem se 

setkala s tím, že nezaměstnaní byli velmi překvapeni tímto přímým způsobem hledání 

zaměstnání a údajně nevěděli, že touto cestou mohou zaměstnavatele oslovit. Zvolit osobní 

návštěvu firmy je výhodné hned z několika hledisek: uchazeč o práci se hned dozví, zda je 

místo ještě volné a může získat i více informací o pracovní náplni, obě strany si na základě 

setkání vytvoří nějaký první dojem. Zaměstnavatel uvidí zájem ze strany uchazeče 

o zaměstnání, pokud je tedy na pracovišti přítomen.  

 Proces hledání zaměstnání může být doprovázen mnoha nepříjemnými momenty. 

Někteří mladí nezaměstnaní uvádějí negativní zkušenosti s postoji zaměstnavatelů při hledání 

zaměstnání kvůli své nedostatečné praxi, i když ostatní požadavky kladené zaměstnavatelem 

pro získání zaměstnání splňují. Důvodů pro nepřijetí ze strany zaměstnavatele může být více, 

roli může hrát např. fyzický vzhled, sympatie, zdravotní omezení, přítomnost menších dětí 

v rodině, etnický původ aj., přestože jde o důvody, které jsou v rozporu s platnou legislativou. 
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3.1 Řešení nezaměstnanosti z pohledu státní politiky zaměstnanosti 
 

 Státní politika zaměstnanosti usiluje o nastavení rovnováhy mezi nabídkou  

a poptávkou na trhu práce, o efektivní využití zdrojů pracovních sil a zabezpečení práva na 

zaměstnání svých občanů. Státní politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce 

a sociálních věcí a jednotlivé úřady práce (Ministerstvo vnitra České republiky, © 2017). 

 

 

3.1.1 Úkoly pasivní politiky zaměstnanosti  
 
 Úkoly pasivní politiky zaměstnanosti spočívají ve zprostředkování zaměstnaní 

uchazečům o práci a jejich hmotném zabezpečení prostřednictvím dávek státní sociální 

podpory. Úřady práce získávají informace o situaci na trhu práce, rozdělují uchazeče  

o zaměstnání na volná místa, poskytují pracovní poradenství a orientaci na trhu práce  

v krátkodobém i dlouhodobém aspektu. V České republice je působnost úřadu práce 

vymezena zákonem o zaměstnanosti. Úřad práce eviduje uchazeče o zaměstnání a rozhoduje 

o přiznání či nepřiznání podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. 

Zprostředkovává kontakt mezi nezaměstnanými a zaměstnavateli, poskytuje informace 

o nabídce volných míst a různých možnostech zaměstnání (Mareš, 1998). Úřad práce plní 

funkci informační, evidenční, organizační, zprostředkovatelskou, poradenskou, rozhodovací  

a kontrolní. Zabezpečuje také uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a vyřizuje 

příspěvky APZ (Ministerstvo vnitra České republiky, © 2017). 

 

 

3.1.2 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti  
 

 Prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti zajišťuje stát různá 

opatření regionálního či celostátního charakteru, dále pak využívá mezinárodní programy 

zaměstnanosti k zajištění rovnováhy na trhu práce (MVČR, © 2017). 

 Nástroje a opatření APZ: rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné 

práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, 
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příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, poradenství, podpora zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením, cílené programy k řešení zaměstnanosti (MPSV, © 2016). 

 Nejčastěji využívaným nástrojem aktivní politiky v České republice je 

rekvalifikace. Díky podpoře EU se počet nezaměstnaných, kteří mohou docházet na 

rekvalifikační kurz, mohl navýšit. Jelikož mnozí uchazeči o zaměstnání vnímají změnu 

kvalifikace jako svou příležitost, někdy sami žádají úřad práce o spolufinancování již 

vybraného kurzu.  

 Většinou se na tom, zda je rekvalifikace účelná a jaký vybrat vhodný 

rekvalifikační kurz, nezaměstnaný domlouvá spolu s referentem zaměstnanosti.  

Cílem rekvalifikace je dosáhnout zlepšování kvality pracovní síly zvýšením nebo změnou 

kvalifikace. Je ale pravda, že rekvalifikace nemusí vždy zaručit získání nového pracovního 

místa.  

 Poradenství na úřadech práce zaopatřují referenti zaměstnanosti ve formě 

zprostředkování zaměstnání, referenti na úseku rekvalifikací, pracovníci oddělení APZ, 

referenti právního oddělení, školený odborník či psycholog, jenž vede vzdělávací kurzy. 

Odvažuji si tvrdit, že všichni tito zaměstnanci na základě svých pracovních zkušeností 

využívají vědomě či nevědomě jisté pedagogické prvky, které zařazují do své odborné práce. 

Bude předmětem empirické části práce.  

 Úřady práce nabízejí různé poradenské programy s cílem rozpoznat osobnostní a 

kvalifikační předpoklady uchazeče o zaměstnání a zjistit, na kterou oblast je potřeba se 

zaměřit, aby nezaměstnaný s novými znalostmi a dovednostmi v co nejkratší možné době 

uspěl na trhu práce a získal vhodné zaměstnání.  

 V současné době je v nabídce úřadů práce program „Hledám zaměstnání“, 

který se specializuje na způsoby vyhledávání zaměstnání, a na základě poznání sebe sama, 

svých kvalit a nedostatků rozvíjí klíčové kompetence žádoucí pro trh práce.  

 Bilanční diagnostika je vhodný program pro uchazeče o zaměstnání, kteří nemají 

jasnou nebo reálnou představu o svém budoucím pracovním uplatnění.  

Pokud si nezaměstnaný zvolí kurz „Kompetence k podnikání“, tak pravděpodobně zvažuje 

zahájit podnikání a potřebuje se ujistit, zda je vhodným kandidátem k samostatnému 

podnikání. Pokud ano, většinou ve své přípravě dále pokračuje rekvalifikací Základy 

podnikání, během docházení si utváří svůj podnikatelský plán (MPSV, © 2016). 
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 „ Záruky pro mladé“ – tento projekt je financován Evropským strukturálním 

fondem a vznikl na základě snah evropských zemí o snížení nezaměstnanosti mladých lidí. 

Cílovou skupinou jsou mladí uchazeči o zaměstnání ve věku do 30 let s délkou evidence na 

úřadech práce delší než 3 měsíce. Nejčastěji se jedná o absolventy středních a vysokých škol 

s pracovními zkušenostmi nepřesahujícími dva roky od ukončení vzdělání.  

 Projekt nabízí mladým lidem poradenské, vzdělávací a motivační aktivity, 

které mají posílit vědomosti, schopnosti a dovednosti zúčastněných s hlavním cílem získat 

pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele na základě absolvování odborné stáže v jeho 

společnosti či zařízení. Tento projekt slaví po celé Evropě úspěch, neboť od jeho zahájení  

v lednu 2014 se do něj zapojilo více než šestnáct milionů mladých lidí. Dnes, po třech letech 

úspěšného fungování projektu, se situace mladých lidí na trhu práce výrazně zlepšuje.  

Přímé podpory z iniciativy aktivní politiky zaměstnanosti skrze tento projekt se dostalo více 

než jednomu a půl milionu mladých lidí. Díky úspěšnosti projektu se v řadě evropských zemí 

usnadnila realizace strukturálních reforem a inovací v přípravě politických opatření.  

V Bulharsku vznikla v roce 2015 síť mediátorů, kteří kontaktují neregistrované mladé 

nezaměstnané přímo v jejich domácím prostředí a z pozice zprostředkovatelů komunikují  

s veřejnoprávními institucemi, jež nabízejí zdravotní, sociální, vzdělávací a další jiné služby. 

Ve Španělsku dochází ke změnám v systému učňovské přípravy a za poslední tři roky 

registrují významný růst podílu učňů ze čtyř na patnáct tisíc a nárůst počtu podniků,  

ve kterých učňovská místa nabízejí. Ve Finsku zřídili v roce 2015 třicet pět poradenských 

středisek, ve kterých se věnují mladým lidem do třiceti let v otázkách výběru vhodného 

zaměstnání nebo při řešení obtížných životních či pracovních situací.  

 Česká republika patří podle EU spolu se Slovenskem, Kyprem, Řeckem, 

Španělskem a Rumunskem mezi státy, ve kterých úspěšnost projektu „Záruky pro mladé“ 

nevyvolala příliš velkou aktivitu z hlediska zavádění reforem za účelem snížení 

nezaměstnanosti mladých lidí. Náklady evropských zemí na realizování tohoto projektu činí 

ročně zhruba padesát miliard eur. Proti tomu by nečinnost Evropy v této problematice  

v podobě pouhého vyplácení dávek mladým nezaměstnaným, z čehož by neplynuly žádné 

daně, ani jiné příjmy do státní kasy, odhadem vyšla eurozónu na třikrát tolik (EUROFOUND, 

©2017). 

 Největší přidanou hodnotou realizace tohoto projektu je podle mého názoru 

hlavně snaha evropských zemí o propojení a posílení partnerství mezi zaměstnavateli  
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a veřejným sektorem. Výhodou Evropského společenství je bezesporu sdílení zkušeností 

úspěšných evropských zemí, které se nebojí podstupovat odvážná politická opatření.  

 

 

3.2 Řešení nezaměstnanosti z pohledu vzdělávací politiky  
 

 Úroveň vzdělání je odrazem každé společnosti. Záplava informací spjatá  

s rychlým rozvojem informačních a komunikačních technologií zasahuje do všech úrovní 

vzdělávání. Cílem každého státu je proto zvyšovat kvalitu vzdělávání celé populace pro 

snadnější zorientování se nejen na trhu práce, ale v podstatě v jakékoli oblasti lidského života. 

„U čení, vzdělávání a záměrné zdokonalování své kvalifikace i osobnosti se v důsledku 

civilizačních a kulturních proměn stalo nezbytným předpokladem, doplňkem či součástí 

pracovních činností i volného času dospělé populace“ (MŠMT, © 2001).  

 O potřebě celoživotního vzdělávání a učení se začalo v rámci evropských zemí 

hovořit po ukončení studené války, na začátku devadesátých let. V roce 1995 vydala 

Evropská komise „Bílou knihu o vzdělávání a odborné přípravě – Vyučování a učení – cesta 

k učící se společnosti“, kde zdůrazňuje hlavní roli celoživotního učení jako stěžejní pro rozvoj 

evropských zemí. Rok 1996 byl Evropskou komisí vyhlášen rokem celoživotního učení. 

Tento rok měl rozpoutat veřejnou diskusi o potřebě upravit systémy vzdělávání a odborné 

přípravy tak, aby odpovídaly současné době a výzvám 21. století (Pol, Hloušková in 

Rabušicová et al., 2008, s. 16). 

 Dokumentem české vzdělávací politiky zabývající se vzděláváním dospělých  

a celoživotním učením je „Národní program rozvoje vzdělávání v České republice“ tzv. Bílá 

kniha. Autoři Bílé knihy upozorňují na klíčové problémy ve vzdělávání dospělých,  

které se u nás vyvíjí pomaleji než v řadě jiných zemí. Vzdělávání dospělých v podstatě  

z klíčových dokumentů zmizelo a rozplynulo se v širokém konceptu celoživotního učení. 

Celoživotní vzdělávání představuje propojený celek, který zahrnuje tyto vzdělávací stupně: 

předškolní výchova a vzdělávání, základní vzdělávání po dobu povinné školní docházky, 

všeobecné vzdělávání na gymnáziích, profesní vzdělávání na středních, vyšších a vysokých 

školách a vzdělávání dospělých jak ekonomicky aktivních, tak i těch, kteří již nejsou  

v produktivním věku (Mužík, 2012). Celoživotní vzdělávání by však nemělo být veřejností 

vnímáno pouze jako rozšíření tradičního školního vzdělávání. Jeho cílem je představit zásadní 
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změnu v pojetí vzdělávání vůbec. Tradiční vzdělávání tvoří pro celoživotní učení nezbytné 

základy (Pol, Hloušková in Rabušicová et al., 2008, s. 18). 

 „Člověku by v současné společnosti měla být poskytována možnost se dále 

vzdělávat v různých stádiích jeho vývoje, realizovat rozmanité přechody mezi vzděláváním, 

učením a zaměstnáním. Jde o zajištění přístupu ke vzdělávání po celý život, možnosti učení se 

až do úrovně osobnostních možností a mezí“ (Mužík, 2012, s. 24). 

 Zásadním a pozitivním faktem je, že se s rozvojem celoživotního učení podnítil 

zájem nejen České republiky, ale i Evropy o provedení důležitých změn, týkajících se všech 

sektorů a forem vzdělávání. Je potřeba však v cestě za takovým cílem nezapomenout na 

základní principy vzdělávání dospělých, a to přípravy aktivního, svobodného a odpovědného 

člověka s vlastním názorem a čerpat nejen z finančních evropských zdrojů, ale  

i pozapomenutých zdrojů duchovních. 

 

 

3.2.1 Tradice celoživotního vzdělání a jeho současné pojetí  
 

 I když se české vzdělání rozvíjelo spolu s evropským kulturním vývojem,  

má své typické rysy. S ohledem na evropské tradice se můžeme opřít o významné 

představitele českého vzdělávání, kterými jsou J. A. Komenský a T. G. Masaryk (Beneš, 

2002, s. 92). 

S myšlenkou vzdělávání v průběhu celého života první přichází J. A. Komenský, který ve své 

Obecné poradě o nápravě věcích lidských pansoficky smýšlí o utváření odpovědné osobnosti,  

která umí dokonale poznat a využít věci kolem sebe, ovládnout své tělo i hlavu a pochopit 

význam lidského života i bytí po něm.  

 Mnohem později Masaryk přispěl k pochopení a posílení významu vědění jako 

přeměny člověka i světa, kladl důraz na mravní rozměr vzdělání. Ve své době usiloval  

o popularizaci vědění a demokratizaci vzdělání, které musí být přístupné pro všechny.  

Na základě historické zkušenosti chovají Češi nedůvěru k velkým ideálům a cení si spíše 

praktické vědění. V době politického útlaku zintenzivňují činnost v oblasti kultury 

a vzdělávání (Beneš, 2002, s. 94). 

 V roce 1925 se zakládá Masarykův lidovýchovný ústav. Vzdělání je bezplatné, 

až na odborné a praktické kurzy a má vynikající úroveň. Baťa buduje své organizace  
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a fungují i školy pro nezaměstnané, které musí navštěvovat každý, komu je vyplácena 

podpora v nezaměstnanosti.  

 Bohužel válka zničila sto let budovanou síť vzdělávacích institucí a v poválečném 

období je celý systém je přebudován. Šedesátá léta jsou počátkem podnikového vzdělávání, 

na univerzitách v Praze a Olomouci se zakládají pracoviště zaměřená na studium a výzkum 

vzdělávání dospělých. Upouští se od pojmu osvěta a začíná se hovořit o výchově a vzdělávání 

dospělých. Po roce 1989 ministerstvo školství zlikviduje zavedený systém dalšího vzdělávání 

učitelů a zaniknou i mnohá zařízení v mimoškolní a podnikové sféře. Vzniká čtvrtletník 

Andragogika orientovaný na profesní vzdělávání.  

 V důsledku hospodářského rozvoje se ukazuje potřeba zvyšování kvalifikace 

i rekvalifikace pracovníků a nezaměstnaných. Vzdělání nabývá povahy zboží. Školství se 

potýká s obtížemi a rozvoj vzdělávání dospělých ustupuje do pozadí. Důsledkem je, že dodnes 

neexistuje ucelená státní politika pro vzdělávání dospělých. Velký rozvoj naproti tomu 

zaznamenává distanční vzdělávání, které organizují vysoké školy i jiné, zahraniční vzdělávací 

instituce (Beneš, 2002, s. 97). Univerzity by neměly zapomenout na svá poslání,  

a naopak by se měly bránit orientaci na pouhé kvalifikační vzdělávání. „ Vzdělávání dospělých 

je především formováním ducha“ (Beneš, 2002, s. 107). 

 Podle Hiemstrové se vlivem rychle měnící společnosti, zastarávání tradičních 

řemesel a proměny životních priorit lidí stává vzdělávání dospělých naléhavou potřebou 

dnešní společnosti. Koncept celoživotního vzdělávání vévodí programovým dokumentům 

vzdělávací politiky a zcela ovládl andragogické a pedagogické smýšlení o rozvoji člověka. 

Teoretický výklad i politické dokumenty se shodují na rozdělení celoživotního učení na tři 

základní kategorie učebních aktivit: 1) formální učení, 2) neformální učení, 3) informální 

učení. Tyto tři typy vzdělávání se dle Colletta v životě každého člověka vzájemně prolínají  

a přelévají jeden v druhý, nelze je tedy vnímat izolovaně.  

 Formální učení reprezentuje školní vzdělávání, jehož vzdělávacím cílem je 

kognitivní, abstraktní a hodnotící funkce. Vede k získání znalostí a navýšení kvalifikace. 

Neformální učení je poskytováno v rámci pracovního zařazení, je efektivní v případě 

psychomotorické vzdělávací funkce, s cílem získat praktické dovednosti. Informální učení je 

přirozeným doplňkem každodenního života, nemusí se vždy jednat o záměrné učení.  

Je předáváno v rodině a mezi vrstevníky a účinné je tehdy, pokud vede k utváření hodnot  

a přesvědčení (Hiemstra, Colletta in Rabušicová et al., 2008). 
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 Ve formálním a neformálním učení však odkrýváme na základě výstupů 

výzkumného projektu ministerstva práce a sociálních věcí „Moderní společnost a její 

proměny“ jisté překážky ve vzdělávání dospělých. Podle Crossové mohou být vnímané 

bariéry ve vzdělávání dospělých trojího druhu: 1) situační, 2) institucionální, 3) osobnostní. 

Výše uvedené výzkumné šetření dochází k zajímavému závěru, že čím mají lidé vyšší 

vzdělání, tím se jejich neochota k dalšímu vzdělávání snižuje a se zvyšujícím věkem narůstá 

šance, že se lidé nebudou chtít dalšího vzdělávání účastnit. Typ povolání a ani výše 

finančního příjmu nemá na budoucí studium u respondentů žádný vliv (Crossová in 

Rabušicová et al., 2008). 

 Nejčastěji dotazovaní uváděli, že mají dostatek znalostí a dovedností pro výkon 

své profese, ve škole se jim nelíbilo, tak nemají důvod se tam vracet. Dále shodně uvedli,  

že se potýkají s nedostatkem vnějších impulzů k nějaké budoucí studijní aktivitě.  

Jako nejčastější důvod neúčasti na neformálním vzdělávání respondenti uváděli nedostatek 

finančních prostředků. Až 93 % respondentů odpovídá, že pro ně účast ve vzdělávacích 

kurzech nemá smysl. Projekt MPSV „Moderní společnost a její proměny“ shrnuje, že pro 

účast na formálním vzdělávání je důležitá pracovní motivace, na rozdíl od vzdělávání 

neformálního, kde jsou to mimopracovní důvody. 

 Určitě se každý z nás minimálně jednou během svého života ocitl v takové situaci, 

ve které si nevěděl rady a zjistil, že k jejímu úspěšnému vyřešení nemá dostatek znalostí nebo 

informací. V posledních desetiletích na trhu práce zaznamenáváme znatelný nárůst nároků na 

výkon konkrétní profese či pracovní pozice ze stran zaměstnavatelů. Zaměstnancům v zájmu 

získání či udržení pracovního místa nezbývá nic jiného než si navýšit svou kvalifikaci či ji 

alespoň doplnit. Podle Mužíka „potřeba profesního vzdělávání roste tím více, čím dynamičtěji 

se mění okolí a čím více klesá míra tolerance omylů a chyb ve výkonu pracovníka. Roste tím 

více, čím více flexibility pracovních činností jako takových je v hospodářském životě třeba“ 

(Mužík, 2012, s. 27).  

 Profesní vzdělávání může mít řadu podob, ať už se jedná např. o doplňující 

pedagogické vzdělávání, odborný trénink, kombinované vzdělávání, distanční vzdělávání či 

rekvalifikační vzdělávání. Je vázáno na profesi a poptávka po něm vzniká tehdy, pokud se 

zaměstnavatel či jeho pracovník rozhodnou investovat do dalšího profesního vzdělávání. To 

samozřejmě záleží na postoji zaměstnavatele, na tom, jakou mají pro něj a jeho firmu 

zaměstnanci cenu, a jak je pro konkrétního člověka důležité jeho vlastní vzdělání.  
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 Výzkumné závěry projektu MPSV k výše uvedenému doplňují, že podle jejich 

výsledků dotazníkových šetření vzdělanější lidé nevnímají vzdělání pouze jako nástroj 

k navýšení kvalifikace, ale také jako prostředek pro svůj osobnostní rozvoj. Respondenti 

uváděli, že pro vzdělávání v oblasti jazyků a práce s PC je podle jejich názoru právě kultivace 

osobnosti silnou motivací (Rabušicová et al., 2008, s. 116). 

 Ačkoliv je naše společnost orientovaná na výkonnost a zdatnost, v současné době 

tvoří významnou součást celoživotního učení zájmové vzdělávání. Lidé ho realizují ve svém 

volném čase, který naplňují více aktivně. U každého člověka je zřejmé, že volba jeho aktivit 

závisí na specifických životních hodnotách a potřebách. Dále je velmi důležitá vlastní 

iniciativa a vnitřní motivace samotného jedince.  

 „Cílem zájmového vzdělávání je především porozumět sobě samému, rozvíjet se, 

věnovat se seberealizaci zaměřené na celek osobnosti, uvědomit si svou historii a kořeny“ 

(Šerák, 2009, s. 46). Lidé pomocí zájmového vzdělávání mění svůj přístup ke vzdělání.  

Již ho nechápou pouze jako cestu s hlavním záměrem získat potřebnou kvalifikaci, nyní čím 

dál víc lidí začíná vnímat vzdělání jako prostředek ke zkvalitnění svého života.  

Dostatek volného času a svobodná volba, jak se v něm realizuji, jsou společností vnímány 

jako znak dobré životní úrovně. „Narůstá význam prostoru volného času vzhledem 

k možnostem vzdělávání, které se uskutečňuje mimo pracovní dobu a mimo formální 

vzdělávací systém“ (Knotová in Rabušicová, 2008, s. 171). Toto vzdělávání je tedy vyvoláno 

individuálními potřebami, probíhá v různém prostředí a není institucionalizované. 

„Slouží k uspokojování zálib nebo osobně motivovaných znalostí, může zároveň pozitivně 

ovlivňovat jak životní dráhu a profesní kariéru člověka, tak vést ke zvyšování úrovně 

vzdělanosti v celé populaci“ (Knotová in Rabušicová et al., 2008, s. 173).  

 Z dotazníkového šetření „Vzdělávání dospělých – 2005“ vyplývá, že nejvíce 

účastníků zájmového vzdělání je právě u mladých dospělých od 20 do 29 let, celkem zhruba 

30 % dotazovaných. S narůstajícím věkem participace účastníků klesá. Mladí lidé bez 

rodinných závazků tráví svůj volný čas často mimo domov se svými vrstevníky. Pokud 

porovnáme skupinu respondentů ve věku 30–39 let, zjistíme, že je zastoupena přibližně ve 

stejné míře u žen i mužů. Se stoupajícím věkem u žen shledáváme, že jejich účast na 

zájmovém vzdělávání významně stoupá oproti mužům a v nejstarší skupině respondentů nad 

60 let je procentuální podíl ve srovnání s muži pětinásobný. Ženy jsou ve vyšším věku 

mnohem aktivnější než muži. Nejnižší účast zaznamenáváme u lidí se základním vzděláním  

a u nezaměstnaných.  
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 Ve svém volném čase se dospělí nevěnují pouze vzdělávání, ale 30 % respondentů 

uvedlo, že svůj mimopracovní čas tráví sportovními aktivitami, 28 % dává přednost 

uměleckým činnostem a třetí nejpočetnější skupina dospělých uvádí rukodělné činnosti. 

 Dotazníkovým šetřením se potvrdilo, že účast dospělých v zájmovém vzdělávání 

je ovlivněna pohlavím, věkem, vzděláním a ekonomickým postavením. Jako významnou 

překážku znemožňující jejich účast uváděli nedostatek informací o vzdělávací nabídce  

a nedostatek finančních prostředků. Šerák k této problematice uvádí, že jako největší problém 

shledává absenci vnitřně provázaného systému vzdělávání dospělých. Noviny, časopisy  

i internet jsou plné nabídek kurzů cizích jazyků, práce s PC či studijních nabídek soukromých 

škol. A pokud nemá dotyčný již vyhraněný zájem, k příslušné nabídce se pravděpodobně 

nedostane. Jelikož neexistuje obecně přijatý systém řízení kvality či univerzální zdroj 

informací, pořádané aktivity nejsou dostupné každému (Šerák in Rabušicová, 2008). 

 Své místo si v celoživotním konceptu nachází i občanské vzdělávání,  

jehož cílem je pomocí formálního vzdělávání a „Výchovy k občanství“ vytvořit základy 

politické gramotnosti, vypěstovat v mládeži předpoklady k aktivnímu a odpovědnému 

občanskému jednání, vychovat samostatné a kompetentní občany. Ceněnými občanskými 

hodnotami, které by neměly chybět nikomu z nás, jsou tolerance, respekt k důstojnosti 

člověka, solidarita, sociální spravedlnost, účast na životě společnosti, partnerství, svoboda, 

demokracie. K tomu je ovšem zapotřebí, aby každý z nás byl aktivní, otevřený a učil se po 

celý život. Občanské vzdělávání je především spojováno se vzděláváním dospělých v rámci 

neformálního a informálního vzdělávání.  

 Dospělí se často mylně domnívají, že nemají potřebu se v této oblasti vzdělávat, 

a také jim chybí motivace tento krok uskutečnit. V případě občanského vzdělávání převažuje 

motivace osobní nad profesní. S myšlenkou a snahou probudit v mladých lidech i dospělých 

aktivní občanství, přichází projekt realizovaný Radou Evropy „Výchova k demokratickému 

občanství“, který si klade za cíl vybavit občany potřebnými znalostmi, dovednostmi  

a kompetencemi využitelnými pro aktivní účast na společenském dění. Pokouší se o vytváření 

příležitostí pro komunikaci a interakci, řešení konfliktů a etických otázek. Záměrem této 

výchovy je naučit lidi společně žít v demokratické společnosti a bojovat proti agresivním 

projevům chování, násilí, rasismu a intoleranci. Zároveň v lidech nepodporovat známky 

xenofobního chování. Účastníky této formy vzdělávání jsou tedy nejčastěji lidé, kteří se snaží 

porozumět dění ve společnosti a aktivně na společenské změny či výzvy reagovat (Hloušková, 

Pol in Rabušicová, 2008, s. 201). 
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3.2.2 Klíčové kompetence pro uplatnění na trhu práce 
 

 V pedagogice, andragogice a koncepci řízení lidských zdrojů jsou klíčové 

kompetence významným posunem kupředu. Mít klíčové kompetence dnes znamená být 

vybaven komplexním souborem schopností, dovedností, vědomostí a postojů.  

Takový člověk jedná v dané situaci adekvátně, je motivován a dobře orientován, zaujímá 

určitý postoj. „U čení jako výsledek vzdělávacího procesu směřuje k získání schopností  

a dovedností, ať již zcela nových či již jednou získaných. Nabýváni klíčových kompetencí je 

celoživotní proces, který pozitivně působí na osobní rozvoj a určuje mj. míru ekonomického 

statusu“ (Veteška, 2008, s. 26). Klíčové kompetence chápeme jako obecné schopnosti,  

které jsou založené na našich dispozicích, hodnotách, znalostech a zkušenostech.  

Pomocí kompetencí můžeme jednat, úspěšně se začlenit do společnosti a zároveň zachovat 

sami sebe, svou nezávislost. 

 Dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy je cílem vzdělávání 

utvářet a rozvíjet klíčové kompetence a vybudovat pevné základy všeobecnému vzdělávání. 

Vybavenost člověka konkrétními kompetencemi se schopností s nimi účelně nakládat by 

mohla usnadnit orientaci v různých životních situacích a napomoci mu, aby zůstal aktivní. 

Podle Rámcového vzdělávacího programu ZV rozlišujeme ve vzdělávání tyto kompetence: 

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence 

sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní (Skalková, 2008, s. 101). 

 „Klí čové kompetence mají delší životnost než odborné kvalifikace. Proto mohou 

sloužit jako základ pro další učení...“ (Brassard in Siegrist, 2001, s. 174). Klíčové 

kompetence získává ten, kdo je připravený se rozvíjet a učit po celý život. Ten, který přijímá 

celoživotní výzvu, aby pro něj byl „život učením a učení životem“ (Stabenau in Siegrist, 

2001, s. 175). Být připravený k učený znamená těšit se na nové poznatky, kriticky posuzovat 

sám sebe a své jednání. Každý přebírá za průběh svého vzdělávání odpovědnost (Siegrist, 

2001).  

 Úspěšné rozvíjení klíčových kompetencí je podmíněno schopností měnit se 

v návaznosti na svoji osobní a profesní způsobilost. V současné době se klade největší důraz 

na praktické využití a efektivní aplikaci kompetencí v každodenních situacích. Veteška (2001) 

nabízí porovnání nejvýznamnějších kompetencí z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů.  

 Podle zaměstnanců je podstatou pracovního úspěchu spolu s odbornými 

vědomostmi umění komunikovat, informovat, projednávat, plánovat, kontrolovat, samostatně 
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myslet a jednat, učit se novému, být tvořivý ve smyslu zdokonalování opakujících se úkonů 

nebo zkoušení nového, zdolávat změny a odolávat stresu a pracovnímu zatížení. 

Zaměstnavatelé upřednostňují ty uchazeče o zaměstnání, kteří dokáží samostatně jednat  

a nalézat vlastní způsoby řešení problémů, přemýšlet v souvislostech, samostatně a z vlastní 

iniciativy se učit. Ty, kteří zůstávají informovaní, jsou připraveni podávat výkon, ochotní ke 

spolupráci s ostatními. Dalším přáním zaměstnavatelů je, aby jejich budoucí zaměstnanec byl 

spolehlivý, zodpovědný a ze své práce se radoval.  

 Pokud se v blízké době alespoň do jisté míry podaří zpřístupnit lidem celoživotní 

vzdělávání podle jejich individuálních schopností, zkvalitnit jeho provázanost a komunikaci 

mezi poskytovateli vzdělávacích služeb, tak se nejen mladí lidé mohou přestat obávat o své 

budoucí uplatnění na trhu práce. 

 

 

3.2.3 Vliv vzdělání na formování osobnosti a její budoucí uplatnění 
 

 Vzdělání má nezastupitelnou roli v životě člověka, rozvíjí a kultivuje osobnost. 

Kvalita vzdělání určuje charakter nejen jednotlivce, ale i celé společnosti a vypovídá o jejím 

potenciálu.  

 Pojem vzdělání má dlouholetou tradici a vztahuje se svým vymezením k celistvé 

osobnosti člověka. Když o někom dnes řekneme, že je vzdělaný, tak máme jednoznačně  

na mysli kvalitu jeho osobnosti, nikoliv jaké množství informací a encyklopedických dat má 

uloženo v paměti. Jak připomíná Skalková (2007, s. 27) „spolu s osvojením systému určitých 

vědomostí a dovedností chápe vzdělaný člověk vztahy mezi poznatky, získal dovednosti 

používat svých vědomostí při řešení nových úkolů, dovednosti dalšího sebevzdělávání. 

Vzdělání zahrnuje i osvojení hodnot estetických a morálních, vytváření určitého postoje ke 

světu, společnosti sobě samému. Tyto postoje nalézají svůj odraz ve schopnosti kritického 

uvažování, v praktických životních názorech a jednání“.  

 Strouhal uvádí, že „ú činnost či úspěšnost výchovy jako procesu formování člověka 

je úzce spjata s problematikou zájmu“. Upozorňuje, že podstata výchovného selhání  

tzv. působivé výchovy nespočívá jen v nevhodných zájmech dětí, ale především v absolutní 

absenci zájmů. „Tam kde zájmy chybí a kde dítě nemá rozvinutou vnímavost, jež by posléze 

přerostla v chápavost, je již situace vážnější, ne-li neřešitelná“ (Strouhal, 2013, s. 128). 
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 Říčan definuje v Psychologii osobnosti zájmy jako „zvláštní druh motivů, 

jejichž základem jsou primární potřeby, zvláště psychologické, které se konkretizují  

v podmínkách daného kulturního prostředí a uspokojují se prováděním určité činnosti“ 

(Říčan, 2007, s. 104). Dále objasňuje, že zájmy lze ovlivnit, zeslabovat, zesílit i vytvářet 

záměrným působením, ale spíše u primárních potřeb a hodnotových orientací než u zájmů  

s trvalejšími sklony. Na příkladu vysvětluje, že určitým pedagogickým působením můžeme 

zaručit, že z tisícovky dětí mohou přibližně dvě stovky z nich projevit zájem o matematiku,  

ale už však nemůžeme zaručit, že ten zájem vzbudíme u dítěte, třebas i majícího výborné 

matematické nadání. Dodává důležité vysvětlení, že „ovlivnitelnost zájmů je nutno chápat 

pravděpodobnostně. Omezení spontaneity vývoje a pocitu svobody vede takřka nevyhnutelně 

k ostrému vnitřnímu konfliktu, který může skončit apatií nebo destruktivním vzdorem“ (Říčan, 

2007, s. 105). 

 Úkolem každého státu je vychovat odpovědné a svobodné občany, kteří jsou 

samostatní a pružně reagují na společenské změny. Příprava na skutečnost, že dosažený 

stupeň vzdělání je teprve začátkem jejich cesty za osobnostním rozvojem, by neměla být, 

proto uplatňována za tu cenu, že svobodný člověk se rovná „produktu formativní činnosti 

rodičů a učitelů, produktu tradice, a setrvačných či zakonzervovaných v životě společenských 

institucí“ (Strouhal, 2013, s. 112). 

 Část kriticko-pedagogické veřejnosti hodnotí politiku prosazování celoživotního 

učení skepticky, hlavně z toho důvodu, že je silně zaměřena na zaměstnatelnost.  

Proto upozorňují, že tímto jednáním dochází k rozplynutí veškerého úsilí konceptu vzdělávání 

dospělých na úkor vzdělání a přípravy člověka do života – individuality (Rabušicová, 2008,  

s. 20). K tomuto Strouhal připomíná, že evropská pedagogika se vždy snažila i přes velmi 

omezené prostředky o vytvoření takových instrumentů, výsledkem jejichž usilovné činnosti 

by se utvářel člověk samostatně myšlenkově smýšlející a znající mravních hodnot, tak aby 

dokázal „být bdělým, a ve své bdělosti dospět ke schopnosti „otevíraní společného světa“ 

(Strouhal, 2013, s. 112). 

 Základní podmínkou úspěchu v osobním i profesním životě mladých lidí je 

fungující rodina a škola. Obě tyto instituce by měly již od útlého věku dostatečně a včas 

připravit člověka k převzetí odpovědnosti za svůj osobní i pracovní život. S touto výchovou 

by se mělo začínat již v předškolním věku dítěte, a to formou hry, s jejíž pomocí by se mělo 

dítě nenásilně vést k samostatnosti, odpovědnosti a k solidaritě s okolím. Zejména je nutné 

pro zdárný vývoj jeho osobnosti pokračovat v úsilí po celou dobu dětství a dospívání.  
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Čím dříve a lépe v období dětství a dospívání člověk pozná sebe a své okolí, tím pak bude  

v životě vyspělejší pro svá životní rozhodnutí.  

 Úloha primárního vzdělávání, jako přípravy na základní školu, je doposud 

podceňována mnohými rodiči a zároveň i stát svými nízkými výdaji do předškolního 

vzdělávání snižuje důležitost jejího významu. Dle výsledků analýzy dat mezinárodní studie 

Rozvojového programu spojených národů (UNDP) již absolvování mateřské školy může mít 

určující zásadní vliv na další vzdělávání a úspěch v životě. Analýza objasňuje, že převážně 

chudí a méně vzdělaní Češi podceňují vliv vzdělání na úspěch v životě a docházení dítěte do 

předškolního vzdělávání nepovažují za přínosné. Náklady považují za velkou zátěž a zároveň 

si někteří myslí, že jsou tříleté děti příliš malé na to, aby docházely do předškolních zařízení. 

Přitom dle Evropské komise je návratnost investic v budoucnu právě nejvyšší u předškolního 

vzdělávání dětí ze znevýhodněných rodin.  

 Dnes se děti již od základních škol připravují nejen na zvládání určitého 

budoucího povolání ve vybrané profesi, ale i na případnou ztrátu zaměstnání. Ve školách se 

však většinou pouze dozvídají, jak prezentovat své schopnosti a dovednosti při přijímacích 

pohovorech, ale na nácvik těchto dovedností mnohdy nezbývá potřebný čas. Přesto asertivita 

a konstruktivní řešení zvyšují šance na jejich budoucí uplatnění (Kachlík, 2000). 

 Hodně kritiků a analýz se shoduje, že vzdělávací systém v České republice děti 

příliš diverzifikuje. Začíná to dělením do typů základních škol. Část žáků s dobrými 

studijními výsledky odchází na gymnázia a do výběrových tříd. Ve čtrnácti letech se pak 

rozhoduje o střední škole, což je často nevratné rozhodnutí, které podmiňuje další kariéru.  

Ve všech těchto krocích není výběr daný jen schopnostmi a talentem, ale i prostředím,  

kde člověk vyrůstá, a rodiči, kteří mohou své děti motivovat. Ve státech, kde se toto rozdělení 

neprovádí tak brzy a nenávratně, je často reprodukce nerovností menší.  

Vysokoškolský diplom však sám o sobě nezaručuje kvalitní vykonávání profese.  

Ve většině případů o úspěšnosti člověka ve společnosti nerozhoduje konečný dosažený stupeň 

vzdělání, ale jsou to faktory, které na něj působí a ovlivňují ho po celý jeho život. 

Formální kvalifikace, ačkoliv je pro člověka povinným základem, nemusí vždy vypovídat nic 

o jeho skutečných schopnostech a dovednostech (Prokop, 2015). 

 Všechny děti by měly projít základem v podobě všeobecného vzdělání,  

ale zároveň získat v životě takové zkušenosti ze školního vyučování a volnočasových aktivit, 

které by mohly v nejrůznějších životních situacích nebo v konkrétních profesích využít.  
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 V dnešní době přibývá studentů, především z řad vysokoškoláků, kteří jsou 

schopni pracovat již během svého studia a ověřit si své teoretické zkušenosti v praxi.  

Již během studia si zaměstnavatelé vybírají především v technických profesích ty 

nejúspěšnější, které oslovují, nabízejí jim stáž a později je i zaměstnávají.  

Pro některé zaměstnavatele mohou znamenat mladí absolventi významné snížení mzdových 

nákladů, avšak někdy vyšší riziko nestability v pracovním procesu. Často sami absolventi 

nevědí, jestli jim bude pracovní pozice vyhovovat a zda za tento krátký čas zaměstnavatelem 

vynaložené prostředky budou efektivně využity. 

 Přestože mladí lidé nemají obsáhlé pracovní zkušenosti, mohou zkušenějším 

kolegům konkurovat novým náhledem na řešení pracovních situací a absencí nepružných 

pracovních návyků.   

 

 

3.2.4 Role poradenství v celoživotním vzdělávání  
 

 Ačkoliv se o dnešní společnosti hovoří jako o společnosti vědění, analýzy 

současného stavu vzdělávání dospělých bohužel poukazují na jeho velké nedostatky.  

Systém vzdělávání naší společnosti aktuálně neodpovídá požadavkům dnešní doby a není ve 

své komplexnosti účelně využíván pro osobnostní rozvoj každého z nás. Z tohoto důvodu se 

hledají způsoby, jak vzdělávání dospělých podpořit. Skrytý potenciál opory ve vzdělávání 

dospělých nabízí poradenství. Momentálně se dostává do popředí programových dokumentů 

vzdělávací politiky v evropských zemích, stává se zároveň prioritou vzdělávání dospělých  

a pomáhá prosazovat a zavádět celoživotní učení do praxe (Hloušková in Rabušicová et al., 

2008, s. 290). 

 Společnou podstatou vzdělávání dospělých a poradenství je „soubor vzájemně 

provázaných aktivit s cílem poskytovat informace a asistovat při uschopňování jedince. 

Z tohoto úhlu pohledu je pak každé poradenství spojené se vzděláváním dospělých 

pedagogickou aktivitou typu informování, orientování, podpory a řízení učení jedince“ 

(Hloušková, 2008, s. 290). 

 Úkolem poradenství je provázet jedince před, během i na konci procesu 

vzdělávání. Informovat o vzdělávacích nabídkách a pomoci je zpřístupnit veřejnosti. 

Zjednodušovat cestu za vzděláním a pomáhat překonávat různé překážky osobního nebo 
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systémového rázu. Poradenství má tedy za úkol sladit vzdělání, zaměstnání a osobní život 

každého z nás. Podle Delorse (1997) je vzdělávání charakterizováno neustálým procesem, 

během kterého se snažíme zdokonalovat své znalosti a dovednosti, tím rozvíjet svou osobnost 

a vytvářet kvalitní vzájemné vztahy. V ideálním případě se nám pomocí dosažení určitého 

vzdělání v životě podaří nastolit rovnováhu mezi učením a prací, stát se tvárnými pro různé 

druhy profesí a aktivními občany našeho státu. Poradenství je v tomto smyslu považováno za 

pomocníka lidem, aby díky němu porozuměli především sami sobě, svým životním touhám 

a potřebám a zároveň si uvědomili, že se mohou v životě stát tím, kým chtějí být navzdory 

stereotypům daným pohlavím, původem, náboženstvím či zdravotním omezením.  

S touto pomocí jsou lidé schopni vytvářet „smysluplná rozhodnutí v oblasti vzdělávání, učení  

a zaměstnání a určovat (řídit) své vlastní cesty všude tam, kde jsou tyto schopnosti 

a kvalifikace získávány a/nebo využívány“ (Improving in Rabušicová et al., 2008, s. 291).  

 Poradenství prozatím nemá potřebné institucionální zázemí, a tak se může zdát,  

že snad ani neexistuje. Poradenské instituce tvořící poradenský systém v České republice 

fungují ve školství a v rámci služeb zaměstnanosti. Poradenské služby ve školství zejména 

pro děti a mladistvé procházejí v posledních pěti letech řadou významných změn a jejich 

aktuální prioritou bude realizace poradenských pracovišť, která mají hlavní cíl, a to propojit 

poradenské a vzdělávací činnosti ve školách pro děti a mládež, jejich rodiče i širokou 

veřejnost. Na vysokých školách mají svůj potenciál propojit poradenské i vzdělávací činnosti  

i poradenská centra pro studenty, tzv. vysokoškolské poradny.  

 Zázemí poradenských aktivit v rámci služeb zaměstnanosti tvoří jednotlivé úřady 

práce, jejichž poradenství se podobá tomu ve firmách a podnicích, ale prioritně se věnují 

problematice zaměstnanosti a lidem registrovaným na úřadech práce. Mají potenciál odborně 

pracovat s nezaměstnanými a pomoci jim doplnit či rozvíjet ty dovednosti, které uchazeči  

o zaměstnání upotřebí na trhu práce.  

 Poradenství de facto pracuje s reálnými klienty, kteří potřebují poradenskou 

pomoc a sami si ji vyhledají, ať už ve škole nebo v zaměstnání. Jsou však mezi námi i ti,  

kteří poradenské služby nevyhledávají, přestože je potřebují. „Od práva na vzdělání by mělo 

být odvozeno i nové právo na přístup k poradenským službám v jakémkoli bodě života“ 

(Hloušková, 2008, s. 297). Cestou, jak tomuto cíli dostát, je integrace jednotlivých oblastí 

poradenských služeb, propojení pedagogicko-psychologického poradenství, psychologického 

poradenství, speciálně pedagogického poradenství, profesního a kariérového poradenství.  

Po mnoho let existuje vize propojení rezortů MPSV a MŠMT na státní i regionální úrovni.  
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V současné době s výhradami funguje spolupráce poradců obou rezortů, ale nikoliv 

poradenských služeb v celém svém rozsahu. „Zatím absentují kroky, které by využívaly 

poradenství jako příležitost k učení, což znamená, že chybí kroky k rozvoji dovedností 

dospělých pro vlastní učení a dovedností tzv. kariérového managementu“ (Hloušková, 2008, 

s. 299). Tyto dovednosti jsou rozvíjeny v rámci všeobecného i odborného počátečního 

vzdělávání, nikoliv v oblasti vzdělávání dospělých. 

 Dle dotazníkového šetření MPSV je patrné, že v oblasti práce nejčastěji 

vyhledávají pomoc právě mladí lidé ve věku 20–29. Je to logické, neboť mladí lidé vstupují 

na trh práce a potřebují se na něm uplatnit. Závěry výzkumů ukazují, že častěji vyhledávají 

pomoc středoškoláci a vysokoškoláci než lidé vyučení a se základním vzděláním. Také se 

odkrývá zjištění, že častěji vyhledávají pomoc ti, kteří začali po určité době opět studovat, 

anebo se zúčastnili v nedávné době nějakého kurzu v rámci neformálního vzdělávání. Šetření 

vyvozuje očekávaný závěr, že poradenské služby jsou převážně zaměřené na rozvoj jedinců 

dle potřeb zaměstnavatelů a zcela chybí poradenské služby pro ty, kteří hledají vhodné 

uplatnění na trhu práce podle svých snů a přání (Hloušková, 2008, s. 314). 

 Koncept celoživotního poradenství má potenciál podporovat vlastní vzdělávání 

dospělých, rozvíjet jejich dovednosti upotřebitelné na trhu práce a tím si udržet životní 

rozhled i zaměstnání. Jít vstříc potřebám lidí. Umožnit, aby se každý z nás rozvíjel podle 

svých možností. Navýšit účast dospělých v celoživotním vzdělávání. Je jisté, že k naplnění 

těchto očekávání bude muset systém poradenských služeb v České republice projít výraznými 

změnami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

III.  Empirická část 
 

 

4. Téma, problém a cíl výzkumu 
 

4.1 Téma výzkumu, výzkumný problém 
 

 Nezaměstnanost mladých lidí a pedagogické možnosti jejího řešení jsou aktuálním 

tématem současné doby. Koncept celoživotního vzdělávání poukazuje na naléhavou potřebu 

přiblížit se lidem a umožnit jim se rozvíjet a realizovat nejen v rámci školního a profesního 

vzdělávání, ale i prostřednictvím svých zájmů a koníčků. Jakým způsobem mladí lidé na 

základě svých znalostí, schopností a dovedností řeší nezaměstnanost a jakou cestu k rychlému 

nalezení práce nabízejí odborníci v oblasti zaměstnanosti? Výzkumný problém lze vyjádřit 

následující otázkou: „Volí obě skupiny respondentů, mladí nezaměstnaní a referenti 

zaměstnanosti úřadů práce, v případě nezaměstnanosti pedagogické možnosti řešení?“  

 Při konzultaci s vedoucí práce byly nastíněny možnosti pedagogických řešení  

v obtížných životních situacích. Předmětem empirického šetření bude ověřit, zda při své 

odborné práci využívají zaměstnanci úřadu práce tato pedagogická řešení nezaměstnanosti: 

poradenství, kontrola, vedení, naslouchání, poskytování emoční podpory, informování, 

vzdělávání, zájem o zpětnou vazbu, vedení k cíli a jeho definování. Dále nás bude zajímat,  

jak si při hledání zaměstnání počínají mladí nezaměstnaní a zda se shodují zaměstnanci úřadu 

práce v tvrzení, které způsoby řešení nezaměstnanosti společně využívají. Po prostudování 

dostupných literárních zdrojů se odvíjela příprava a formulace otázek obou dotazníkových 

šetření. 

 

 

4.2 Cíle výzkumu 
 

Hlavním cíle výzkumu je zjistit, zda referenti zaměstnanosti při spolupráci s mladými 

nezaměstnanými využívají pedagogické způsoby řešení nezaměstnanosti a jak jejich 

intervenci hodnotí na druhé straně nezaměstnaní.  
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Dílčími cíli je zjistit: 

 1. zda si mladí nezaměstnaní umějí sami poradit s nezaměstnaností (položky 

dotazníku pro mladé nezaměstnané č. 9, 10 a 18) 

 2. jsou-li mladí nezaměstnaní dostatečně seznámeni se systémem poradenských 

služeb (položky dotazníku pro mladé nezaměstnané č. 11, 12, 13 a 16) 

 3. zda mladí nezaměstnaní mají zájem o další vzdělávání (položka dotazníku pro 

referenty č. 12 a pro mladé nezaměstnané č. 15) 

 4. zda referenti zaměstnanosti využívají všech dostupných nástrojů k řešení 

nezaměstnanosti (položka dotazníku pro mladé nezaměstnané č. 13 a položka č. 11 dotazníku 

pro referenty) 

 

 

4.3 Design výzkumu 
 

 Pro splnění cílů byl zvolen popisný typ výzkumu. „Popisný výzkum dává obraz 

specifických podrobností situace, jevu nebo vztahu. Popisuje jevy a soustředí se na otázky: 

kdo, jak a kolik. Používá techniky jako statistické šetření, rozhovor, dotazník, terénní 

pozorování a případová studie“ (Hendl, 2005, s. 38).  

 Metodou sběru dat byl elektronický dotazník vlastní konstrukce Dotazník je 

dozajista jednou z nejčastějších metod pro získávání velkého množství dat, a však jeho 

strukturu je zapotřebí důkladně propracovat. Každý dobře zkonstruovaný dotazník má jasně 

stanovený a konkrétní cíl. Má promyšlenou strukturu a rozděluje se do několika okruhů, které 

se následně konkretizují položkami. (Gavora, s. 121, 2008).  

 Elektronický dotazník obvykle zaručuje jeho rychlé vrácení, avšak nelze 

s určitostí vypovědět, zda nabízí i vyšší návratnost než dotazník papírové podoby.  

Jeho návratnost sice ovlivňují podobné faktory jako u jeho papírové podoby, ale vstupují do 

popředí i některé nové kontraproduktivní prvky. Může se stát, že autor dotazníku natrefí na 

respondenta, který si neumí s elektronickým dotazníkem a jeho vyplněním poradit,  

zadá nesprávně adresu nebo příjemce e – mailu vyhodnotí zprávu s dotazníkem jako spam  

a vymaže ho (Gavora, s. 133, 2008). Pro své šetření jsem zvolila elektronický typ dotazníku 

doručovaný respondentům e-mailem. Jeho úkolem je zajistit snazší dostupnost respondentů  
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a maximálně zrychlit a usnadnit vyplňování dotazníku. Dotazníkové šetření je anonymní a 

dobrovolné. E-mailový dotazník přichází respondentovi jako příloha e-mailu, kterou si 

příjemce nejprve uloží a po jeho vyplnění odesílá do databáze. Zde se průběžně ukládají 

všechny odpovědi, zpracovávají a vyhodnocují (Gavora, s. 134, 2010). 

 Pro vytvoření dotazníku jsem vybírala převážně polouzavřené otázky, které 

nabízejí alternativní odpověď i možnost dovysvětlení v podobě otevřené otázky. U jedné 

položky jsem zvolila otázku otevřenou, a to na samotný závěr dotazníku.  

 

 

4.4 Výzkumný vzorek  
 

 Ve své praxi jsem se setkávala s odlišnými názory na problematiku 

nezaměstnanosti mladých lidí a její řešení, jednak z pohledu referentů zaměstnanosti a také od 

samotných uchazečů o zaměstnání. Z tohoto důvodu jsem se pro své šetření rozhodla oslovit 

obě jmenované skupiny a na závěr porovnat jejich odpovědi.  

 Do prvního dotazníkového šetření bylo zapojeno vedení úřadu práce v Českých 

Budějovicích, které mi umožnilo oslovit účastníky projektu ESF Záruky pro mladé 

v Jihočeském kraji a zároveň i referenty zaměstnanosti. Jednalo se o záměrný výběr 

respondentů v obou případech. Dotazovaní z prvního šetření jsou mladí lidé ve věku od 18 do 

30 let s dobou trvání evidence na úřadu práce 3 měsíce a delší. Oslovila jsem 141 mladých 

absolventů středních a vysokých škol s minimálními pracovními zkušenostmi. Dotazníkového 

šetření se nakonec zúčastnilo 11 absolventů magisterského vzdělání, 2 absolventi vyšší 

odborné školy, 14 absolventů bakalářského vzdělání, 23 absolventů střední školy s maturitou 

a 3 absolventi střední školy s výučním listem, celkem 53 absolventů. V prvním šetření byla 

návratnost elektronického dotazníku poměrně nízká, pouze 38 %. V druhém šetření bylo 

osloveno 23 referentů zaměstnanosti z úřadu práce, všichni se dotazníkového šetření 

zúčastnili. Čtyři z nich pracují na úřadu práce déle než 15 let, další čtyři v délce 10-15 let,  

5 respondentů 6-10 let, 4 jsou zaměstnanci v délce 3-6 let a 6 referentů je zde zaměstnáno 

kratší dobu než 3 roky.  
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4.5 Průběh výzkumu, etická stránka výzkumu 
 

 Výzkum probíhal od dubna 2017 do konce července 2017 v Jihočeském regionu. 

Dotazník byl se souhlasem vedení úřadu práce rozeslán v elektronické podobě mezi účastníky 

projektu ESF „Záruky pro mladé v Jihočeském kraji.“ Osloveno bylo celkem 141 mladých 

nezaměstnaných, z kterých odpovědělo 53 respondentů. Druhé dotazníkové šetření 

zpracovává odpovědi referentů zaměstnanosti, kterých bylo osloveno 23 a stejný počet jich  

i odpověděl. Při konstrukci elektronického dotazníku jsem požádala několik mladých 

nezaměstnaných ve svém nejbližším okolí, aby ho společně se mnou vyplnili a zkonzultovali 

srozumitelnost otázek. Složité otázky jsem rozdělila do dvou částí a nesrozumitelné 

přeformulovala. Pro vyšší návratnost jsem volila přiměřený počet položek v obou dotaznících, 

abych respondenty zdlouhavým vyplňováním v jeho průběhu neodradila. Zpracování dat bylo 

zahájeno na konci měsíce července 2017.  

 

 

4.6 Vyhodnocení dotazníkové šetření 
 

V této části diplomové práce bude provedeno vyhodnocení jednotlivých položek dotazníků 

pro mladé nezaměstnané a pro referenty ÚP. Vyhodnocení výzkumného šetření probíhalo od 

července 2017 do srpna 2017.  

 

 

4.6.1 Dotazník pro mladé nezaměstnané  
 

Údaje o výzkumném vzorku (položky 1-3). 

Otázka č. 1: Jste žena, či muž?  
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Graf č. 1 Pohlaví respondentů – mladých nezaměstnaných 

 V Jihočeském kraji k 30. dubnu 2017 je evidováno na úřadech práce 265 žen, 

absolventek a 200 mladých mužů. Tento vyšší poměr v zastoupení žen vychází i z mého 

dotazníkového šetření, kterým bylo podchyceno18 mužů a 35 žen. 

Otázka č. 2: Kolik je Vám let?  

 

Graf č. 2: Věk respondentů – mladých nezaměstnaných 

 Ve zveřejňovaných statistikách je uváděno, že nejohroženější skupinou mladých 

nezaměstnaných, evidovaných na úřadu práce, jsou mladí lidé ve věku 21–25 let.  

Překvapuje mě, že v mém šetření vyšla nejhůře skupina mladých lidí ve věku 26–30 let. 

Z druhé strany je to logické, neboť tito nezaměstnaní mají již dokončené středoškolské,  

vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání a mnohdy čekají na svou první pracovní nabídku.  

Co se týče absolventů středních škol, někteří z nich již zaměstnání získali, ale z důvodu 

ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou nebo nevyhovujícího pracovního místa,  
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objevují se znovu v evidencích úřadů práce. Skupina mladých lidí ve věku 18–20 let byla 

v dotazníkovém šetření zastoupena minimálně, jelikož mnozí z nich ještě studují. 

 

Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

 

Graf č.3 Vzdělání respondentů – mladých nezaměstnaných 

 

 Z uvedeného šetření mi vyplývá, i když se jedná o malý reprezentační vzorek 

nezaměstnaných, že nejvíce zastoupenou skupinou uchazečů o zaměstnání v Jihočeském kraji 

jsou absolventi střední školy s maturitou bez vyučení – M, což plně nekoresponduje 

s vykazovaným celostátním měřítkem. Dle číselných dat Národního ústavu pro odborné 

vzdělávání se s nejvyšší mírou nezaměstnaností musejí vypořádat absolventi středního 

odborného vzdělávání s výučním listem – E. (NÚOV, 2017) 
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Otázka č. 4: Co je podle Vašeho názoru důležité pro úspěch v životě?  

 

 

Graf č. 4: Co je důležité pro Váš životní úspěch? 

 

 U této otázky jsem si vědoma, že je uváděna nad rámec mého šetření.  

Ponechala jsem ji zde jako zajímavost pro porovnání odpovědí obou skupin dotazovaných. 

Můžeme si povšimnout, jak mladí lidé momentálně bez placeného zaměstnání nahlíží na 

životní úspěch. Domnívají se, že mohou v životě uspět tehdy, pokud si budou věřit a budou 

mít snahu učit se stále něco nového. Pak je pro ně dále důležité být optimistou a být zdravý.  

U této odpovědi se mladí lidé shodli s referenty a odpovídali stejně, jen u zaměstnanců úřadu 

práce se objevila na třetím místě odpověď být zdravý, až poté být optimistou.  
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Otázka č. 5: Myslíte si, že máte kontrolu nad svým životem a že ho můžete sám (sama) 

ovlivňovat?  

 

Graf č.5 Kontrola nad svým životem u respondentů – mladých nezaměstnaných 

 

 Tato kontrolní otázka zjišťuje, co si mladí lidé převážně myslí, zda mají absolutní 

kontrolu nad svým životem. Na numerické mřížce mohli dotazovaní svou odpověď vyznačit 

na ose v hodnotách od 1 do 5, kdy hodnota 1 znamenala vůbec ne a hodnota 5 určitě ano. 

Dvacet sedm dotazovaných označilo hodnotu 4. Zbylé dvě hodnoty 3 a 5 byly označeny 

třináctkrát a čtrnáctkrát. Z této skutečnosti se mohou vyvodit závěry, že čím člověk více věří, 

že má kontrolu nad svým životem, tím je iniciativnější v řešení osobních problémů.  

Jedním z obtížných úkolů se může právě stát hledání nového či jiného zaměstnání.  

Toto tvrzení dokresluje i graf č. 9, který se dotazuje respondentů na způsoby řešení 

nezaměstnanosti.  
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Otázka č. 6: Jaké byly důvody pro volbu Vašeho studijního zaměření, nebo pracovního 

zařazení?  

 

Graf č.6 Důvody pro volbu studijního zaměření či pracovního zařazení  

 Valná většina dotazovaných odpověděla, že důvodem pro zvolení studovaného 

oboru či pracovního zařazení byl samotný zájem o obor. Na druhém místě se nejčastěji 

objevovala odpověď snadnějšího uplatnění na trhu práce a dále pak vidina slušného 

finančního ohodnocení. Tady by stálo za zmínku, že referenti zaměstnanosti nejčastěji na výše 

uvedenou otázku odpovídali tak, že důvodem volby daného oboru studia bývá pro mladé lidi 

často jeho nenáročnost.  

Otázka č. 7: Podívejte se níže na nabídku různých dovedností a znalostí. Které tři 

nejdůležitější z nich upotřebíte na trhu práce?  

 

Graf č. 7 Dovednosti a znalosti využitelné na trhu práce  
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 Nezaměstnaní nejčastěji odpovídali tím způsobem, že schopnosti a dovednosti, 

bez kterých se na trhu práce neobejdou, jsou 1) komunikační dovednosti, 2) odborné praktické 

dovednosti, 3) znalosti PC. Úředníci se v podstatě v tomto názoru neliší od uchazečů 

o zaměstnání. Také je podle nich velmi důležité k uplatnění mladých lidí na trhu práce plně 

ovládat i využívat komunikačních dovedností a znalostí PC. Neupřednostňují tolik odborné 

praktické dovednosti, ale spíše znalost některého z cizích jazyků.  

 

Otázka č. 8: Vyberte z nabídky dovedností a znalostí takové, kterými si myslíte, že reálně 

disponujete.  

 

Graf č. 8: Dovednosti a znalosti uchazečů o zaměstnání 

 Mladí lidé odpovídají, že reálně disponují schopností pracovat v týmu, dále pak 

ovládají znalosti PC a komunikační dovednosti. Referenti o dovednostech a znalostech 

mladých lidí smýšlejí odlišně. Až dvacet dva dotazovaných odpovědělo, že si myslí,  

že uchazeči ovládají převážně obsluhu PC a cizí jazyk. Zajímavé je ovšem srovnání výčtu 

schopností a dovedností, o kterých si mladí myslí, že pro své uplatnění na trhu práce 

potřebují, a kterými reálně disponují. Mladí lidé jsou přesvědčeni o tom, že aby si našli 

zaměstnání, potřebují ovládat komunikaci – 38 odpovědí, zároveň mít odborné praktické 

dovednost – 31 odpovědí i a znalosti PC – 25 odpovědí. Třicet jedna respondentů odpovědělo 

na otázku č. 7, že k uplatnění na trhu práce jim chybí odborné praktické dovednosti,  

zato v otázce č. 8, kdy jsou dotazováni na dovednosti a znalosti, kterými jsou pro hledání  

zaměstnání vybaveni, je už jen dvacet dva z nich přesvědčena, že se u nich tyto znalosti 

a dovednosti nacházejí. Uvedených 22 mladých lidí, kteří si myslí, že ke svému uplatnění 

potřebují odborné praktické dovednosti a nezahrnuli je mezi ty dovednosti, kterými disponují, 
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navíc tvrdili, že disponují schopností pracovat v týmu, nebo že mají teoretické odborné 

znalosti.  

 

Otázka č. 9: Jak řešíte svou nezaměstnanost?  

 

Graf č. 9: Způsoby řešení nezaměstnanosti 

 Až 72 % z mladých dotazovaných řeší dle svého vyjádření nezaměstnanost 

aktivně a vnímají ji jako výzvu a možnost něco ve svém životě změnit k lepšímu.  

Zbylá skupina dotazovaných je přesvědčena o tom, že situaci vnímá pasivně, panikaří, 

propadá skepsi a beznaději.  Referenti zaměstnanosti odpovídají na tuto otázku odlišně,  

než mladí nezaměstnaní. V podstatě se dělí na polovinu, kdy první část z nich si myslí,  

že mladí reagují na nezaměstnanost aktivně a druhá část je přesvědčena, že ji mladí 

nezaměstnaní vnímají pasivně, jako nepřekonatelnou překážku. Rozdíl je jen v jedné 

odpovědi, která se přiklání k pasivnímu způsobu řešení situace.  
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Otázka č. 10: Ti z Vás, kteří chápete nezaměstnanost jako výzvu, jaké způsoby jejího řešení 

volíte?  

 

Graf č. 10: Nezaměstnanost jako výzva a způsoby jejího řešení 

 V tomto případě se projevila u mladých lidí zdravá sebedůvěra a až 79 % 

dotazovaných je přesvědčeno, že řeší svoji nezaměstnanost aktivně a začínají nejdříve 

problém nezaměstnanosti řešit samostatně, aniž by podlehli vnějším vlivům.  

S klidnou hlavou hledají různá řešení, jak se s nezaměstnaností vypořádat.  

 

Otázka č. 11: Cítíte ze strany úřadu práce podporu ve snaze nalézt si zaměstnání?  

 

Graf č.11: Podpora ze strany úřadu práce 

 Na tuto otázku 51 % respondentů odpovědělo tak, že jim je podpora ze strany 

úřadu práce poskytována. O dvě procenta menší celek odpověděl, že pomoc úřadu práce 
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nepociťuje. V následné související otázce se od respondentů dozvídáme, proč se jim mnohdy 

zdá spolupráce s úřadem práce neefektivní.  

 

Otázka č. 12: Považujete spolupráci s úřadem práce za efektivní?  

 

Graf č. 12: Efektivita spolupráce s úřadem práce 

 Zde už se odpovědi vyhraňují a vyšší počet dotazovaných, celkem 53 %,  

se přiklonilo k záporné odpovědi; spolupráci s úřadem práce nepovažují za efektivní.  

To může být zapříčiněno krátkým časovým úsekem, který referent s uchazečem o zaměstnání 

stráví. Schůzky s uchazeči o zaměstnání trvají přibližně 5–10 minut a v pravidelném časovém 

intervalu jednou za dva až tři měsíce. Právě tento způsob komunikace mezi oběma stranami je 

pro většinu nezaměstnaných nedostačující. 

 Z tohoto důvodu jsem nabídla mladým nezaměstnaným možnost uvést náměty na 

zefektivnění vzájemné spolupráce. Za první zmínku stojí názor mladého absolventa střední 

školy ve věku 18–20 let se studijním zaměřením v informačních technologiích: „Podle mě by 

člověk měl přijít na pracák a dostat do ruky kontakty na volné práce a snažit se nějak hledat 

práci s pomocí pracáku, ale realita je taková, že se tam člověk zapíše a hledá sám.  

Na pracáku je jen proto, aby si nemusel platit socku a zdrávku.“ 

 Jako druhý příklad uvádím vyjádření mladé ženy ve věku 26–30 let, absolventky 

střední školy elektrotechnického zaměření: „Aby se zaměstnanci úřadů práce nesnažili lidem 

sehnat zaměstnání, jen aby nebyli na úřadech práce. Je to velmi neefektivní a člověk v této 

práci stejně dlouho nevydrží.“ Oba názory jsou v podstatě shodné a kritizují zejména přístup 

některých zaměstnanců úřadu práce.  
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Otázka č. 13: Které způsoby řešení nezaměstnanosti podle Vás referent zaměstnanosti při 

spolupráci s Vámi využívá?  

 

Graf č. 13: Jaká řešení ke snížení nezaměstnanosti jsou ze strany referentů zaměstnanosti 

nabízena mladým lidem? 

 U této otázky dostali dotazovaní možnost označit více než jednu odpověď. 

Nejvíce respondentů zvolilo odpověď, že je referenti zaměstnanosti ve většině případů pouze 

informují o nabídce volných míst a předávají důležité kontakty. Díky druhé nejčastěji zvolené 

odpovědi zjišťujeme, že zaměstnanci úřadu práce podporují mladé lidi v samostatnosti  

i v hledání zaměstnání. Je důležité, aby uchazeči o zaměstnání pochopili, že právě oni musejí 

při řešení obtížné životní situace, kterou nezaměstnanost zaručeně je, být aktivní.  

Třetí nejčastější odpovědí bylo tvrzení, že mladí lidé jsou referenty často kontrolováni  

a odesíláni na určité druhy činností v rámci úřadu práce, většinou se jedná o různá poradenství 

či motivační aktivity. Dále uvedli, že se je referenti zároveň snaží vést k cíli a poskytují jim 

poradenství ohledně tvorby životopisu, a to v obou případech označeno devětkrát.  

Ale pouze osmkrát byla vybrána odpověď, že s nimi zaměstnanci úřadu práce konzultují 

průběh budoucích a výsledek absolvovaných pohovorů. 

 I zde je zajímavé porovnání s odpověďmi referentů zaměstnanosti.  

U zaměstnanců úřadu práce byla četnost odpovědí výrazně vyšší a spolupráci s mladými lidmi 

vidí pozitivněji. Domnívají se, že nezaměstnané zároveň i motivují, přebírají za ně aktivitu  

v hledání zaměstnání a nabízejí jim emoční podporu.  
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Otázka č. 14: Co Vám přináší nebo přinesl projekt ESF „Záruky pro mladé v Jihočeském 

kraji?“ 

 

Graf č. 14: Co přináší mladým nezaměstnaným projekt „Záruky pro mladé v Jihočeském 

kraji?“  

 Tento projekt „Záruky pro mladé“ byl vytvořen Evropskou komisí za účelem 

snížení nezaměstnanosti mladých lidí v rámci evropských zemích. V našem kraji ho uchazeči 

o zaměstnání hodnotí jako relativně přínosný. Celkem sedmnáctkrát bylo nezaměstnanými 

označeno, že si z projektu odnášejí nové znalosti o tvorbě životopisu a hledání zaměstnání 

a zároveň čtrnáct z nich k tomu doplnilo, že si cení nových dovedností v oblasti 

sebeprezentace. Dvanácti mladým lidem se podařilo najít pomocí projektu placené zaměstnání 

a sedmi z celkového počtu odbornou praxi.  

 

Otázka č. 15: Zvažujete další vzdělávání?  
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Graf č. 15: Další vzdělávání mladých lidí  

 V tomto shrnutí odpovědí je patrné, že více než třetina z respondentů se zajímá  

o různé kurzy, přednášky, školení a poradenství. Druhá třetina dotazovaných by uvítala 

možnost dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách a třetí skupina o zhruba 

stejném počtu mladých lidí o žádné další vzdělání zájem nemá. Zde se ukazuje,  

že ani o informování nabízených rekvalifikací není zájem tak vysoký, jak se domnívají 

referenti zaměstnanosti.  

 

Otázka č. 16: Myslíte si, že máte dostatečné informace o rekvalifikačních kurzech či dalších 

nabídkách vzdělávání?  

 

Graf č. 16: Informovanost o rekvalifikačních kurzech a dalších nabídkách vzdělávání 

 U této otázky byl dotazovaným nabídnut otevřený prostor pro vyjádření jejich 

názoru ve věci zlepšení informovanosti o rekvalifikačních kurzech a dalších nabídkách 

vzdělávání. Mladí lidé by uvítali rozšíření možností, jak se dozvědět o rekvalifikačních 

kurzech a dalších nabídkách vzdělávání. Řada dotazovaných nabízela pro zlepšení situace 

možnost informovanosti přes sociální sítě anebo reklamu jakožto cestu, jak lépe proniknout 

s důležitými informacemi mezi mladé lidi. Shledávám, že většině lidí nedělá žádné problémy 

si informace najít a odpovídají, že informovaní jsou. Druhá část dotazovaných,  

s rozdílem jednoho hlasu, by uvítala zpřehlednění těchto informací. 
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Otázka č. 17: Co by podle Vašeho názoru mohlo být důvodem Vaší nezaměstnanosti?  

 

 

Graf č. 17: Důvody nezaměstnanosti mladých lidí  

 Mladí lidé nejčastěji vybírali tyto důvody své nezaměstnanosti: dvacet šestkrát 

označili odpověď malé pracovní zkušenosti, patnáct z nich odpověď nezajímavá nabídka 

pracovních míst, jedenáctkrát nízké ohodnocení ze strany zaměstnavatele, se shodnou četností 

odpovědi vyšší vzdělání, než je zaměstnavatelem požadováno a nedostatečné vzdělání. 

Přemýšlím, proč si někteří myslí, že jsou vzdělaní moc a jiní málo. 

Vysokoškolští absolventi jsou často přijímáni na středoškolské pozice a zaměstnavatelé se 

z tohoto důvodu strachují, zda absolvent vysoké školy při zajímavější pracovní nabídce, která 

by lépe odpovídala jejich vzdělání a představám, brzy ze současného zaměstnání neodejde. 

Zato absolventi střední školy zase předpokládají, že si vyšším vzděláním zajistí v davu 

středoškoláků výjimečnost.  
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Otázka č. 18: Jak mladí lidé bojují s nezaměstnaností a co dělají pro rychlé získání pracovního 

místa?  

 

Graf č. 18: Jak mladí lidé bojují s nezaměstnaností a co dělají pro rychlé získání pracovního 

místa?  

 Uchazeči o zaměstnání bezesporu nejčastěji uváděli, že pro to, aby si našli 

zaměstnání, v prvé řadě kontaktují zaměstnavatele osobně i e-mailem a hledají zaměstnání v 

nabídce volných míst na úřadu práce. Mezi další časté zvolené odpovědi na výše uvedenou 

otázku mohu zmínit činnosti jako docházení na úřad práce a oslovení známých  

a přátel.  

 

Otázka č. 19: Pociťujete ve svém životě nějaké negativní důsledky nezaměstnanosti? Mám na 

mysli osobnostní, ekonomické, psychické či sociální. 
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Graf č. 19: Negativní důsledky nezaměstnanosti 

 Zde je patrné, že mladí nezaměstnaní nepociťují takové závažné důsledky 

nezaměstnanosti jako nezaměstnaní jiných rizikových skupin. Zazněly odpovědi typu: 

„Nemůžu uplatnit své dosažené vzdělání, pociťuji ekonomickou závislost na rodičích, 

nedostatek peněz, pohled ostatních lidí na člověka bez práce má v sobě jakýsi nádech 

pohrdání, stres z nejistoty, z návštěv úřadu práce, snížení sebevědomí, dlouhý proces, 

co se úřadů jako takových týká“. 

 

 

4.6.2 Dotazník pro referenty zaměstnanosti 
 

Údaje o výzkumném vzorku (položky 1-3). 

Otázka č. 1: Jste žena, či muž?  

 

Graf č. 1: Pohlaví referentů zaměstnanosti 

 Zde je patrné, že na českobudějovickém úřadu práce převládá v pracovním 

kolektivu referentů zaměstnanosti ženský prvek. Domnívám se, že situace napříč republikou 

nebude jiná.  
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Otázka č.2: Jaký je Váš věk?  

 

Graf č.2: Věk referentů zaměstnanosti 

 Skupina referentů má zastoupení v každé věkové kategorii přibližně stejným 

dílem.  

 

Otázka č. 3: Kolik let pracujete na úřadu práce?  

 

Graf č. 3: Počet let praxe 

 Zde můžeme vidět, že na úřad práce nastoupilo několik nových zaměstnanců 

v době kratší než 3 roky, ale jinak se jedná o stabilní pracovní tým s mnoha zkušenostmi.  
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Otázka č. 4: Co je podle Vašeho názoru a na základě Vaší praxe důležité pro úspěch v životě?  

 

Graf č. 4: Úspěch v životě 

 Odpovědi na tuto otázku vnímám jako vypovídající o životních zkušenostech 

respondentů. Myslí si, že nejdůležitější pro úspěch v životě je věřit sám v sebe, učit se stále 

něco nového a být zdravý. Zajímavé je, že četnost odpovědi mít vlivné známé předčila i názor 

pomáhat druhým lidem, mít ostré lokty a mít vysoké vzdělání. 

 

Otázka č. 5: Myslíte si, že se domnívají mladí nezaměstnaní, že mají kontrolu nad svým 
životem a že ho mohou sami ovlivňovat?  

 

Graf č. 5: Kontrola nad životem  

 Podle výpovědí referentů lze usuzovat, že podle nich si mladí nezaměstnaní myslí, 

že mají kontrolu nad svým životem, ale ne zcela, anebo ne vždy. Na numerické mřížce mohli 
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dotazovaní vyznačit svou odpověď na ose v hodnotách od 1 do 5, kdy hodnota 1 znamenala 

vůbec ne a hodnota 5 určitě ano. Označili desetkrát hodnotu 4 a devětkrát hodnotu 3.  

 

Otázka č. 6: Jaké si myslíte, že jsou nejčastější důvody mladých lidí pro volbu studijního 

oboru či pracovního zařazení?  

 

Graf č. 6: Důvody pro volbu studijního oboru či pracovního zařazení 

 Referenti zaměstnanosti jsou přesvědčeni, že si mladí lidé volí obor studia 

převážně z důvodu jeho nenáročnosti. Zároveň si myslí, že svou významnou úlohu sehrává  

i zájem o obor a rozhodnutí, či vliv rodičů. 

 

Otázka č. 7: Podívejte se níže na nabídku různých dovedností a znalostí. Které tři 

nejdůležitější z nich si myslíte, že mladí nezaměstnaní upotřebí na trhu práce?  

 

Graf č. 7: Dovednosti a znalosti využitelné na trhu práce 
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 Podle úředníků mladí lidé na trhu práce upotřebí cizí jazyk, komunikační 

dovednosti a znalosti PC.  

 

Otázka č. 8: Vyberte z nabídky dovedností a znalostí takové, kterými si myslíte, že mladí 

nezaměstnaní reálně disponují.  

 

Graf č.8: Dovednosti a znalosti uchazečů o zaměstnání 

 Mladí nezaměstnaní, kteří jsou registrováni na úřadu práce, podle referentů 

zaměstnanosti nejlépe ovládají práci na PC a cizí jazyk. Můžeme si povšimnout, že si 

zaměstnanci úřadu práce myslí, že mladým uchazečům absolutně chybí schopnost řešit 

problémy, prezentační dovednosti a odborné praktické dovednosti. Za to mladí lidé odpovídali 

sebevědomě a minimálně třináctkrát označili každou odpověď z nabízených.  

 

Otázka č. 9: Jak si myslíte, že mladí nezaměstnaní nejčastěji řeší svou nezaměstnanost?  
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Graf č. 9: Způsoby řešení nezaměstnanosti 

 Ani zde nedojde k úplné shodě mezi oběma skupinami respondentů. Mladí lidé si 

myslí, že svou nezaměstnanost řeší aktivně, polovina referentů zaměstnanosti dává 

uchazečům za pravdu, avšak druhá polovina odpovídá, že se jim zdá, že mladí lidé 

registrovaní na úřadu práce řeší nezaměstnanost naopak pasivně a vnímají ji jako 

nepřekonatelnou překážku.  

 

Otázka č. 10: Považujete spolupráci s mladými uchazeči o zaměstnání za efektivní?  

 

Graf č. 10: Efektivita spolupráce s mladými nezaměstnanými 

 Většina oslovených zaměstnanců úřadu práce shledává vzájemnou spolupráci 

zcela za efektivní. Jelikož jsem zaznamenala čtyři záporné odpovědi, tak i referentům 

zaměstnanosti stejně jako mladým nezaměstnaným, jsem nabídla možnost uvést nějaké 

návrhy pro zefektivnění vzájemné spolupráce. Zaměstnankyně úřadu práce ve věku 26–30 let 

pracující na současné pozici kratší dobu než 3 roky pro zkvalitnění spolupráce navrhuje: 

„ú čast rodičů při jednání, protože si myslím, že v přítomnosti alespoň jednoho z rodičů jsou 

více soustředění na jednání a na poradce, který jim něco říká“. Další referentka ve věku  

26–30 let se stejnou délkou praxe do 3 let se v názoru shoduje se svou kolegyní a podle ní by 

spolupráci usnadnila „ú čast jiné nezainteresované osoby při jednání, která jim pomůže 

pochopit povinnosti na úřadu práce“. 
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 Zbylé dvě kolegyně ve věku 30–40 let s délkou praxe 3–6 let jsou toho názoru, že 

„mladí uchazeči by se mohli více na společné schůzky s referentem zaměstnanosti 

připravovat, být více aktivní. A mohli by se navíc zapojit do projektů, kde by získali praxi“. 

 

Otázka č. 11. Jaké způsoby řešení nezaměstnanosti nejčastěji mladým nezaměstnaným 

nabízíte? 

Co je podle Vašeho názoru důvodem nezaměstnanosti mladých lidí?
odložený nástup do dalšího studia nebo na pracovní místo 12 52,17%

nevyhovující obor vzdělání 6 26,09%

nepřesvědčivá sebeprezentace 4 17,39%

pasivní přístup 11 47,83%

strach z odpovědnosti 4 17,39%

nedostatečné vzdělání 9 39,13%

vyšší vzdělání, než je zaměstnavatelem požadováno 2 8,70%

nezajímavá nabídka pracovních míst 3 13,04%

nízké ohodnocení ze strany zaměstnavatele 10 43,48%

nízká informovanost o zahájení podnikání 1 4,35%

malé pracovní zkušenosti 12 52,17%  

Tabulka č. 2: Způsoby řešení nezaměstnanosti referenty zaměstnanosti 

 

 

Graf č.11 Způsoby řešení nezaměstnanosti referenty zaměstnanosti 

 Referenti úřadu práce mají na své působení na mladé lidi vcelku pozitivní náhled. 

I když sami uznávají, že uchazeče o zaměstnání převážně informují o nabídce volných míst,  

rekvalifikacích a důležitých kontaktech, zároveň si myslí, že dostatečně mladé lidi podporují 

v samostatnosti řešení nezaměstnanosti, motivují je a poskytují jim poradenství ohledně 
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tvorby životopisů Zajímavé je, že si na rozdíl od mladých lidí většinou myslí, že za ně 

přebírají aktivitu a hledají jim sami zaměstnání. 

 

Otázka č. 12: Myslíte si, že mají mladí lidé zájem o další vzdělávání a rekvalifikace?  

 

Graf č.: 12: Další vzdělávání  

 Zde se opět referenti zaměstnanosti s mladými nezaměstnanými příliš neshodují, 

neboť si myslí, že se mladí lidé ze vzdělávací nabídky zajímají hlavně o rekvalifikační kurzy. 

Nezaměstnaní dávali spíše ve zvolených odpovědích přednost zájmu o kurzy, přednášky, 

různá školení a poradenství, anebo odpovídali, že nemají o studium zájem vůbec.  

Někteří z nich se zajímají o další studium na středních či vysokých školách, tuto odpověď 

referenti zvolili z pohledu četnosti na třetím místě.  

 

Otázka č. 13: Myslíte si, že mají mladí nezaměstnaní dostatečné informace o rekvalifikačních 

kurzech či dalších nabídkách vzdělávání?  
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Graf č. 13: Informovanost o rekvalifikačních kurzech a dalším vzdělávání  

 Zaměstnanci úřadu práce věří, že informovanost o rekvalifikačních kurzech  

a dalších nabídkách vzdělávání mají mladí lidé dostačující. Někteří z nich nabízeli možnosti, 

jak jejich informovanost ještě navýšit.: „O rekvalifikačních kurzech by se mohlo mluvit už na 

středních školách, více informací by se mohlo poskytovat na portále Ministerstva práce 

a sociálních věcí a na sociální síti úřadů práce, důkladněji mluvit o vzdělávacích možnostech 

na úvodních informačních schůzkách.“ Jeden respondent si postěžoval, že by bylo více než 

žádoucí umožnit zaměstnancům individuální přístup ke každému uchazeči o zaměstnání.  

 

Otázka č.14: Co je podle Vašeho názoru důvodem nezaměstnanosti mladých lidí?  

Co je podle Vašeho názoru důvodem nezaměstnanosti mladých lidí?
odložený nástup do dalšího studia nebo na pracovní místo 12 52,17%

nevyhovující obor vzdělání 6 26,09%

nepřesvědčivá sebeprezentace 4 17,39%

pasivní přístup 11 47,83%

strach z odpovědnosti 4 17,39%

nedostatečné vzdělání 9 39,13%

vyšší vzdělání, než je zaměstnavatelem požadováno 2 8,70%

nezajímavá nabídka pracovních míst 3 13,04%

nízké ohodnocení ze strany zaměstnavatele 10 43,48%

nízká informovanost o zahájení podnikání 1 4,35%

malé pracovní zkušenosti 12 52,17%  

Tabulka č. 3: Důvody nezaměstnanosti mladých lidí  

 

Graf č. 14: Důvody nezaměstnanosti mladých lidí  
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 Referenti označili čtyři hlavní důvody nezaměstnanosti mladých lidí.  

Jsou to jednak malé pracovní zkušenosti, odložený nástup do dalšího studia či zaměstnání, 

pasivní přístup a nízké hodnocení ze strany zaměstnavatele. Je pravda, že i já jsem se ve svém 

zaměstnání setkala s poměrně vysokým počtem registrovaných mladých nezaměstnaných 

objevujících se v evidenci úřadu práce po přechodnou dobu. Jako důvody nezaměstnanosti 

mladých lidí označují: nepřesvědčivou sebeprezentaci, nedostatečné vzdělání, nezajímavou 

nabídku pracovních míst a vyšší vzdělání, než je požadováno. Shodně po sedmi odpovědích 

u každé varianty. 

 

Otázka č. 15: Jakým způsobem podle Vás bojují mladí nezaměstnaní s nezaměstnaností, 

anebo co dělají pro to, aby byli v nejkratší možné době zaměstnáni?  

 

Graf č. 15 Jak bojují mladí s nezaměstnaností a co dělají pro rychlé nalezení práce 

 Nezaměstnaní a referenti se v této otázce shodují. Odpovídají, že především mladí 

kontaktují zaměstnavatele osobně i e-mailem a hledají nabídky zaměstnání v evidenci úřadu 

práce a na internetu. Také podle nich oslovují své známé a přátele a dochází na úřad na 

zvolené aktivity.  
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4.7 Závěry dotazníkového šetření – vyhodnocení výzkumných cílů 
 

4.7.1 Závěry k dílčímu cílům 
 

Prvním dílčím cílem bylo zjistit, zda si mladí nezaměstnaní umějí poradit 

s nezaměstnaností. K vyhodnocení sloužily položky dotazníku pro nezaměstnané č. 9, 10  

a č.18. Mladí nezaměstnaní se domnívají, že svou nezaměstnanost řeší aktivně, vnímají ji jako 

výzvu a možnost změnit v životě něco k lepšímu. Věří, že si poradí sami, nejdříve si vše 

urovnají v hlavě a poté hledají různé způsoby řešení. V první řadě kontaktují osobně 

i e-mailem zaměstnavatele, sledují nabídku volných míst na úřadu práce, plní si docházku na 

úřadu práce a oslovují své známé a přátele.  

Abych ověřila pravdivost výpovědí nezaměstnaných mladých lidí, zeptala jsem se 

zároveň referentů zaměstnanosti, jak si podle jejich názoru mladí nezaměstnaní umějí v řešení 

nezaměstnanosti poradit. Referenti zaměstnanosti se v tomto bodě rozdělili na dva tábory, 

v tom prvním potvrzují aktivitu mladých nezaměstnaných a druhá polovina, se domnívá,  

že jsou mladí nezaměstnaní ve svém hledání pasivní a samotnou nezaměstnanost vnímají jako 

nepřekonatelnou překážku. Spolupráci s nimi ale považují za zcela efektivní. Shodují se 

s mladými nezaměstnanými ve způsobu hledání zaměstnání. Povšimneme si, že shodně 

s mladými lidmi zároveň tvrdí, že nezaměstnaní kontaktují kromě zaměstnavatele a úřadu 

práce i personální agentury, zvažují další vzdělávání či změnu kvalifikace a vylepšují své 

jazykové dovednosti. Mladí nezaměstnaní si tedy převážně umějí s nezaměstnaností poradit. 

Podle referentů zaměstnanosti je však ve skutečnosti aktivních mladých lidí o polovinu méně, 

než vychází z tvrzení první skupiny respondentů.  

Druhým dílčím výzkumným cílem bylo pomocí položek dotazníku č. 11, 12 a 16. 

zjistit, zda jsou mladí nezaměstnaní dostatečně seznámeni se systémem poradenských služeb.  

Při dotazování, zda si mladí nezaměstnaní myslí, že jsou dostatečně úřadem práce při řešení 

nezaměstnanosti podporováni, odpovědělo 51 % z respondentů, že si myslí že ano. Až 53 % 

dotazovaných hodnotí spolupráci s úřadem práce za neefektivní. Mladí nezaměstnaní kladně 

hodnotí vstup do projektu „Záruky pro mladé“ na základě konzultace s referentem 

zaměstnanosti. Polovina mladých respondentů uvádí, že by uvítali zpřehlednění informací 

ohledně dalšího vzdělávání a rekvalifikací. Zaměstnanci úřadu práce věří, že informovanost 

mladých lidí o vzdělávání a rekvalifikacích je dostatečná. Zároveň navrhují doplnit tyto 

důležité informace na portál MPSV a na jednotlivé informační schůzky pro nezaměstnané na 
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úřadech práce. Mladí nezaměstnaní jsou tedy dostatečně informováni se systémem 

poradenských služeb úřadu práce a obě skupiny se shodují, že se nebrání zpřehlednění 

informací. 

Třetím dílčím výzkumným cílem bylo zjistit, zda mladí nezaměstnaní mají zájem  

o další vzdělávání (položka dotazníku pro referenty č. 12 a pro mladé nezaměstnané č. 15). 

Porovnáním položek zjišťujeme, že se respondenti obou skupin neshodují. Mladí 

nezaměstnaní dávali spíše ve zvolených odpovědích přednost zájmu o kurzy, přednášky, 

různá školení a poradenství. Někteří z nich se zajímali o další studium na středních či 

vysokých školách či o vzdělávání v rámci své budoucí profese. Referenti shledávají, že mají 

mladí lidé zájem především o rekvalifikační kurzy, celkem deset z nich. Dalších pět referentů 

si myslí, že mladí nezaměstnaní nemají o studium vůbec zájem a čtyři uvádějí, že mají mladí 

respondenti zájem o studium na středních či vysokých školách. Mladí nezaměstnaní zde sice 

odpovídají, že mají zájem o veškeré kurzy a přednášky, ale referenti u nich neshledávají o 

další studium takto výrazný zájem.  

Čtvrtým dílčím výzkumným cílem bylo zjistit, zda referenti zaměstnanosti využívají 

všech dostupných nástrojů k řešení nezaměstnanosti pomocí položky č. 13 dotazníku pro 

mladé nezaměstnané a položky č. 11 dotazníku pro referenty zaměstnanosti. Mladí lidé zde 

odpovídali, že je zaměstnanci úřadu práce převážně informují o nabídce volných míst  

a předávají důležité kontakty. Dále uváděli, že je podporují v samostatnosti i ve hledání 

zaměstnání a jsou jimi kontrolováni a odesíláni na různé aktivity. Nemálo jich odpovědělo, že 

jim referenti poskytují poradenství ohledně tvorby životopisu a konzultují průběh budoucích 

a výsledek absolvovaných pracovních pohovorů. Zaměstnanci hodnotili svoji intervenci 

pozitivněji a jsou přesvědčeni, že zároveň mladé nezaměstnané motivují a přesvědčují  

a nabízejí emoční podporu.  

 

4.7.2 Závěr k hlavnímu cíli šetření 
 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda referenti zaměstnanosti při 

spolupráci s mladými nezaměstnanými využívají pedagogické způsoby řešení 

nezaměstnanosti a jak jejich intervenci hodnotí na druhé straně nezaměstnaní. Dotazníkovým 

šetřením položek bylo zjištěno, že se referenti zaměstnanosti v případě řešení nezaměstnanosti 

snaží volit pedagogická řešení, zejména poradenství, informování a vzdělávání, dále také 
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kontroly, naslouchání a poskytování emoční podpory. Způsob, jakým jejich intervenci hodnotí 

mladí nezaměstnaní, lze pojmenovat jako rozporný. Většina mladých nezaměstnaných se 

domnívá, že s nimi zaměstnanci úřadu práce pouze vyplňují formuláře, odkazují na nástěnky 

s nabídkou volných míst a vypisují schůzky. V jejich odpovědích často zaznívá, že jim ze 

strany zaměstnanců úřadu práce chybí přehled o aktuální situaci na trhu práce. Domnívají se, 

že jim referenti zaměstnanosti nabízejí pracovní místa převážně z toho důvodu, aby se mladí 

lidé nechali zaměstnat a ukončili evidenci na úřadu práce, aniž by se dále zajímali, zda je pro 

ně zvolená pracovní pozice opravdu vhodná. Také se v odpovědích objevuje, že některé 

referenty zaměstnanosti nepovažují za odborníky pro jejich nezájem o situaci na trhu práce, 

neochotu při hledání jejich zaměstnání a arogantní vystupování.  

 

 

4.7.3 Diskuse  
 

Porovnáme-li dílčí výsledky tohoto šetření se souhrnnou zprávou výzkumu Strategie 

dlouhodobě nezaměstnaných Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, docházíme 

v otázkách způsobu hledání zaměstnání mladých nezaměstnaných k obdobným závěrům. 

Mladí nezaměstnaní řeší svou nezaměstnanost ve většině případů docházením na úřad práce, 

kontaktováním zaměstnavatele a dalším vzděláváním. O širokou oblast vzdělávání mají  

i v tomto výzkumu mladí nezaměstnaní zájem, ale z důvodu chybějících finančních 

prostředků se nakonec rozhodují pro rekvalifikaci. Mnozí nezaměstnaní spatřovali přínos 

rekvalifikace nejen v získání nových znalostí a dovedností, ale i v sociálních dopadech 

rekvalifikace. Poznali nové lidi, přišli na jiné myšlenky, byli aktivní a díky tomu se následně 

cítili více namotivováni do hledání pracovního místa. Méně jsou mladí nezaměstnaní 

spokojeni s přínosem rekvalifikace pro budoucí uplatnění. Efektivitu rekvalifikačních kurzů 

pro budoucí uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných ověřovala v Královohradeckém kraji 

v roce 2013 prostřednictvím dotazníkového šetření pro dlouhodobě nezaměstnané Mgr. Jana 

Rainová, která ve své diplomové práci dochází k zajímavým zjištěním. Kolegyně shledává, že 

ačkoliv dlouhodobě nezaměstnaní v tomto kraji nejeví o další vzdělávání, konkrétně zájmové 

vzdělávání příliš velký zájem, absolvování rekvalifikačních či jiných kurzů má pozitivní vliv 

na řešení životní situace dlouhodobě nezaměstnaných. Ti mají pak nepochybně větší šanci na 

uplatnění na trhu práce než ten, který žádné kurzy neabsolvuje (Rainová, 2013).  
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 V samotném závěru dotazníkového šetření zazněla tato má otázka: „Když by se na Vás 

někdo obrátil s žádostí o radu, nějaké východisko nezaměstnanosti, co byste mu na základě 

svých zkušeností poradil(a)?“ Mladí nezaměstnaní, kteří již mají s nezaměstnaností 

zkušenosti, odpovídali: „aby byli lidé aktivní a pracovali na sobě, byli spolehliví, nebáli se 

a znali svoji hodnotu. Aby nastoupili i na pozici, kterou nepovažují za ideální a pokusili se 

během několika měsíců najít lepší zaměstnání. Doporučuji vzít hledání místa do vlastních 

rukou a odepisovat i na nabídky, kde nesplňují všechny požadavky, za zkoušku to stojí a vždy 

se dá naučit to, co neumíme.“ 

Referenti na tuto otázku odpovídali: „v dnešní době je důležitá především aktivita a chuť být 

zaměstnán, ujasnit si, jaká práce by mě naplňovala, nevzdávat se a zkoušet stále nové 

nabídky. Aby si nezaměstnaný našel práci, která bude vyhovovat jeho schopnostem  

i možnostem, i kdyby byla méně finančně ohodnocena. Nedržet se za každou cenu oboru, ve 

kterém je nemožné sehnat zaměstnání a zkusit se rekvalifikovat. Oslovit i zaměstnavatele, kteří 

nepoptávají zaměstnance. Nepodceňovat se a nenechat se odradit prvotním neúspěchem.“ 

Přínosy empirického šetření shledávám v možnosti porovnávat odpovědi obou skupin 

respondentů. Dotazníkové šetření také nabídlo možnost zjistit, zda zaměstnanci rozumí tíživé 

životní situaci nezaměstnaných mladých lidí. Jedná se o zajímavá data, která však nebyla do 

vyhodnocení vzhledem k výzkumným cílům zahrnuta. Proto by bylo vhodné v rámci 

konstrukce dotazníku více zvažovat, které položky zařadit a které nikoli. V našem případě se 

na získaný materiál zaměříme v rámci zkvalitňování práce s mladými nezaměstnanými na 

úřadu práce. 
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IV.  Závěr 
 

 Smyslem této diplomové práce bylo přiblížit životní situaci mladých 

nezaměstnaných a nastínit pedagogické možnosti řešení jejich nezaměstnanosti. V teoretické 

části jsem se snažila přiblížit životní situaci mladých nezaměstnaných a zhodnotit možnosti 

řešení nezaměstnanosti z hlediska státní politiky zaměstnanosti a současné vzdělávací 

politiky. Dále jsem nastínila pedagogické možnosti řešení nezaměstnanosti. 

 V empirické části bylo mým záměrem pomocí dotazníkového šetření zjistit,  

zda referenti zaměstnanosti při spolupráci s mladými nezaměstnanými využívají pedagogické 

způsoby řešení nezaměstnanosti a jak jejich intervenci hodnotí na druhé straně nezaměstnaní. 

K hlavním závěrům patří – referenti zaměstnanosti se snaží volit pedagogická řešení při 

hledání zaměstnání mladým nezaměstnaným, a to zejména poradenství, informování  

a vzdělávání, dále také kontroly, naslouchání a poskytování emoční podpory. Mladí 

nezaměstnaní si převážně umějí s nezaměstnaností poradit, někteří hledají zaměstnání sami, 

volí rekvalifikační kurzy či další studium, které jim může pomoci se získáním nového 

zaměstnání. Avšak jedná se jen o aktivní a motivovanou skupinu respondentů. 

 Obě skupiny respondentů se shodli ve tvrzení, že jsou mladí nezaměstnaní 

dostatečně informováni o poradenských službách na úřadech práce. Zároveň by mladí 

nezaměstnaní i zaměstnanci uvítali zpřehlednění informací na webových stránkách úřadu 

práce či na informačních schůzkách pro uchazeče o zaměstnání. V otázce dalšího vzdělávání 

jsou referenti zaměstnanosti přesvědčeni, že mladí nezaměstnání o další studium na středních 

či vysokých školách nejeví velký zájem a že se dotazují převážně na rekvalifikační kurzy. 

Mladí nezaměstnaní oproti tomu odpovídali tak, že přemýšlí o absolvování různých školení, 

kurzech, poradenství, dalším vzdělávání na středních a vysokých školách nebo o vzdělávání 

v rámci své budoucí profese. O rekvalifikační kurzy se zajímalo pouze šest z celkového počtu 

dotazovaných. Zde se respondenti neshodují. Referenti zaměstnanosti optimisticky nahlíží na 

výčet dostupných způsobů řešení nezaměstnanosti a jsou na rozdíl od mladých 

nezaměstnaných přesvědčeni, že všechny využívají. Referenti zaměstnanosti odpovídají, že 

při hledání zaměstnání uchazečům o zaměstnání nabízejí emoční podporu, naslouchají jim, 

motivují, vedou k cíli, ale mladí nezaměstnaní jsou názoru, že všechny tyto nástroje referenti 

při své práci dostatečně nevyužívají.  
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Pozitivní je ovšem zjištění, že ačkoliv mají zaměstnanci úřadu práce omezený čas věnovat se 

právě poradenství, mladí nezaměstnaní brzy adekvátně vyhodnotí situaci a většina z nich 

přebírá za svou nezaměstnanost odpovědnost. A pokud tak neučiní napoprvé, když hledají 

zaměstnání, tak ti zkušenější již vědí, jak si s případnou nezaměstnaností snáze poradit.  

 Ať už se v životě dostaneme do jakékoliv složité situace, je důležité si zachovat 

pozitivní přístup a pasivně se nepoddávat nepříznivé situaci, v níž se ocitáme. Jiří Pelikán 

upozorňuje, že bohužel dnes jen málokdo píše o normální výchově a pozitivních cestách 

utváření lidských osobností, což je právě základem prevence negativního chování mladých 

lidí. „Pokud mladý člověk nenachází oporu v prostředí své rodiny a přátel, nevytvoří si 

mechanismus pozitivního vnímání okolní reality a svět přijímá jako nepřátelský. Buď s ním 

pak bojují jako s větrnými mlýny, nebo se uzavírají (Pelikán, 2007, s. 95).  

 Důležité je, aby děti i mladí lidé viděli svět reálně, nezkresleně a úměrně svému 

věku se snažili se jej pochopit. Tomu může napomoci klidné a bezpečné prostředí, které mu 

může zajistit jeho rodina a škola. Jelikož je svět mnohdy složitý a plný překážek, neměli 

bychom ty překážky jako rodiče a pedagogové dětem a mladým lidem odstraňovat, ale 

naopak naučit je, jak jím čelit (Pelikán, 2007, s. 94).  

 Úkolem každého z nás, ať už zastáváme jakoukoliv životní roli či profesi je 

vytvářet podmínky a prostředí pro to, aby se sami mladí lidé učili už jako děti překážky 

překonávat sami. Aby měli možnost v životě zažít úspěch, vnitřně cítit, že někam patří a jsou 

tam vítáni. Díky tomu si pak budou všichni mladí lidé, zde konkrétně nezaměstnaní, schopni 

sami poradit i v době, kdy jim již bude chybět opora těch nejbližších.  
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9. Příloha 1 
 

Dotazník pro účastníky projektu ESF " Záruky pro mladé v Jihočeském kraji"  

Prosím o vyplnění dotazníku pro diplomovou práci, která se zabývá problematikou 

nezaměstnanosti mladých lidí registrovaných na úřadu práce a způsobů řešení jejich 

nezaměstnanosti. Děkuji za Váš čas a přeji Vám hodně štěstí při hledání zaměstnání.  

 

1. Jste žena či muž? 

• žena 

• muž 

2. Kolik je Vám let?  

• 18–20 

• 21–25 

• 26–30 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

• základní 

• střední s výučním listem 

• střední s maturitou 

• vyšší odborné 

• vysokoškolské bakalářské 

• vysokoškolské magisterské nebo vyšší 

4. Jaký je obor Vašeho vzdělání? 

• elektrotechnika, strojírenství, stavebnictví 

• zemědělství, lesnictví 

• ekonomika, ekonomie, bankovnictví, finance 



86 
 

• veřejná správa a administrativa 

• vojenství, policie a bezpečnost 

• právo a legislativa 

• medicína, lékařství a zdravotnictví 

• učitelské obory, školství a vzdělávání 

• umělecké obory 

• Jiná… 

5. Co je podle Vašeho názoru důležité pro úspěch v životě? Zde můžete zatrhnout více 

odpovědí. 

• narodit se v dobré rodině 

• mít ostré lokty 

• být optimistou 

• být zdravý 

• pomáhat druhým lidem 

• mít vysoké vzdělání 

• mít vlivné známé 

• učit se stále něco nového 

• věřit sám v sebe 

• Jiná… 

6. Myslíte si, že máte kontrolu nad svým životem a že ho můžete sám (sama)ovlivňovat? 

• vůbec ne 

• 1spíše ne 

• asi ne 

• 3nevím 

• asi ano 

• 5spíše ano 
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• určitě ano 

 

7. Jaké byly důvody pro volbu Vašeho studijního zaměření nebo pracovního zařazení? Zde 

můžete zatrhnout více odpovědí. 

• zájem o obor 

• snadné uplatnění na trhu práce 

• nenáročnost studia 

• slušné finanční ohodnocení 

• rozhodnutí, nebo vliv rodičů 

• Jiná… 

8. Podívejte se níže na nabídku různých dovedností a znalostí. Které tři nejdůležitější z nich 

upotřebíte na trhu práce?  

• schopnost pracovat v týmu 

• schopnost řešit problémy 

• komunikační dovednosti 

• prezentační dovednosti 

• znalosti PC 

• cizí jazyk 

• odborné praktické dovednosti 

• odborné teoretické znalosti 

• všeobecné znalosti 

• Jiná… 

9. Vyberte z nabídky dovedností a znalostí takové, kterými si myslíte, že reálně disponujete.  

• schopnost pracovat v týmu 

• schopnost řešit problémy 

• komunikační dovednosti 
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• prezentační dovednosti 

• znalosti PC 

• cizí jazyk 

• odborné praktické dovednosti 

• odborné teoretické znalosti 

• všeobecné znalosti 

• Jiná… 

10 Myslíte si, že Vás rodina připravila nějakým způsobem na případnou nezaměstnanost? 

Můžete uvést jak pozitivní, tak negativní zkušenost či příklad do života.  

11. Jak řešíte svou nezaměstnanost? 

• aktivně, chápu situaci jako výzvu a poradím si sám 

• pasivně, vnímám ji jako nepřekonatelnou překážku 

• propadám skepsi a beznaději 

• panikařím 

• reaguji výbušně 

• Jiná… 

12. Ti z Vás, kteří chápete nezaměstnanost jako výzvu, jaké způsoby jejího řešení volíte?  

• vše si urovnám v hlavě a hledám různé způsoby řešení 

• zeptám se, jak by se v dané situaci zachovali moji nejbližší 

• vyhledám odborníka 

• najdu si řešení na internetu 

• Jiná… 

13. Cítíte ze strany úřadu práce podporu ve snaze nalézt si zaměstnání?  

• ano 

• ne 

14. Považujete spolupráci s úřadem práce za efektivní?  
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• ano 

• ne 

• Pokud ne, zde můžete uvést nějaké Vaše návrhy pro zefektivnění spolupráce. 

15. Které způsoby řešení nezaměstnanosti podle Vás referent zaměstnanosti při spolupráci s 

Vámi využívá? Zde můžete vybrat více odpovědí. 

• naslouchá mi a poskytuje emoční podporu 

• informuje mě o nabídce volných míst, poradenských kurzech, rekvalifikacích, 

možnostech dalšího vzdělávání, důležitých kontaktech 

• podporuje mě v samostatnosti při hledání informací a pracovního místa 

• zajímá se o cíl mého hledání a snažení, zároveň mě vede k cíli 

• přebírá aktivitu a hledá mi zaměstnání 

• kontroluje mě a odesílá na různé druhy aktivit 

• poskytuje mi poradenství ohledně tvorby životopisu a způsobu, jak oslovit 

zaměstnavatele 

• konzultuje se mnou průběh budoucích a výsledek absolvovaných pohovorů 

• motivuje mě a přesvědčuje 

• jiné využívané způsoby řešení: 

• nic z uvedeného 

16. V současné době navštěvujete nebo jste již absolvoval (a) projekt ESF "Záruky pro mladé 

v Jihočeském kraji." Co Vám projekt přináší nebo přinesl?  

• odbornou praxi 

• placené zaměstnání 

• nové dovednosti v oblasti sebeprezentace 

• rekvalifikace 

• nové znalosti o tvorbě životopisu a hledání zaměstnání 

• nic z uvedeného 
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• Jiná… 

 

17. Zvažujete další vzdělávání? 

• ano, zajímá mě možnost dalšího studia na střední, vyšší odborné, vysoké škole 

• ano, měl (a) bych zájem se informovat o nabídce rekvalifikačních kurzů 

• ano, měl (a) bych zájem o další vzdělávání nabízené zaměstnavatelem v rámci mé 

budoucí profese 

• ano, mám zájem o kurzy, přednášky, různá školení, poradenství 

• ne, nemám zájem o žádné další vzdělávání 

18. Myslíte si, že máte dostatečné informace o rekvalifikačních kurzech či dalších nabídkách 

vzdělávání?  

• ano 

• ne 

19. Co by podle Vás pomohlo zlepšit informovanost mladých lidí o rekvalifikačních kurzech 

a dalších nabídkách vzdělávání? 

20. Co by podle Vašeho názoru mohlo být důvodem Vaší nezaměstnanosti?  

• odložený nástup do dalšího vzdělávání nebo na pracovní místo 

• nevyhovující obor vzdělání 

• nepřesvědčivá sebeprezentace 

• pasivní přístup 

• strach z odpovědnosti 

• nedostatečné vzdělání 

• vyšší vzdělání, než je zaměstnavatelem požadováno 

• nezajímavá nabídka pracovních míst 

• nízké ohodnocení ze strany zaměstnavatele 

• nízká informovanost o zahájení podnikání 
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• malé pracovní zkušenosti 

• nic z uvedeného 

• Jiná… 

21. Jakým způsobem bojujete s nezaměstnaností nebo co děláte proto, abyste byl (a)  

v nejkratší možné době zaměstnán (a)? 

• docházím na úřad práce a nabízené aktivity 

• kontaktuji zaměstnavatele osobně i e-mailem 

• registruji se u personálních agentur 

• hledám nabídky zaměstnání v nabídce úřadu práce i na internetu v různých 

databázích 

• zvažuji další vzdělání, navýšení či změnu kvalifikace 

• zdokonaluji své dovednosti na PC 

• učím se jednat a vystupovat 

• doplňuji a vylepšuji své jazykové znalosti 

• aktivně spolupracuji s referentem zaměstnanosti na úřadu práce 

• připravuji své podnikání 

• bydlím u rodičů, pomáhají mi s výdaji za bydlení, spolufinancují mé vzdělání 

• oslovuji své známé a přátele 

• Jiná… 

22. Pociťujete ve svém životě nějaké negativní důsledky nezaměstnanosti? Mám na mysli 

osobnostní, ekonomické, psychické či sociální.  

• ano 

• ne 

• Pokud ano, zde prosím některé z nich uveďte.  

23. Když by se na Vás někdo obrátil s žádostí o radu, nějaké východisko nezaměstnanosti, co 

byste mu na základě svých zkušeností poradil (a)?  
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10.  Příloha 2 
 

Dotazník pro referenty zaměstnanosti  

Prosím o stručné vyplnění dotazníku pro diplomovou práci, která se zabývá problematikou 

nezaměstnanosti mladých lidí registrovaných na úřadu práce a způsobů řešení jejich 

nezaměstnanosti. Děkuji za Váš čas a přeji hodně úspěchů ve Vašem zaměstnání.  

 

1. Jste žena, či muž?  

• žena 

• muž 

2. Jaký je Váš věk?  

• 18–20 

• 21–25 

• 26–30 

• 30–40 

• 40–60 

3. Kolik let pracujete na úřadu práce?  

• méně než 3 roky 

• 3–6 let 

• 6–10 let 

• 10–15 let 

• více než 15 let 

4. Co je podle Vašeho názoru a na základě Vaší praxe důležité pro úspěch v životě?  

• narodit se v dobré rodině 

• mít ostré lokty 
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• být optimistou 

• být zdravý 

• pomáhat druhým lidem 

• mít vysoké vzdělání 

• mít vlivné známé 

• učit se stále něco nového 

• věřit sám v sebe 

• Jiná… 

5. Myslíte si, že se domnívají mladí nezaměstnaní, že mají kontrolu nad svým životem a že ho 

mohou sami ovlivňovat?  

• vůbec ne 

• spíše ne 1 

• asi ne 2 

• nevím 3 

• asi ano 4 

• spíše ano 5 

• určitě ano 

6. Jaké si myslíte, že jsou nejčastější důvody mladých lidí pro volbu studijního oboru či 

pracovního zařazení?  

• zájem o obor 

• snadné uplatnění na trhu práce 

• nenáročnost studia 

• slušné finanční ohodnocení 

• rozhodnutí, nebo vliv rodičů 

• Jiná… 
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7. Podívejte se níže na nabídku různých dovedností a znalostí. Které tři nejdůležitější z nich si 

myslíte, že mladí nezaměstnaní upotřebí na trhu práce?  

 

• schopnost pracovat v týmu 

• schopnost řešit problémy 

• komunikační dovednosti 

• prezentační dovednosti 

• znalosti PC 

• cizí jazyk 

• odborné praktické dovednosti 

• odborné teoretické znalosti 

• všeobecné znalosti 

• nic z uvedeného 

8. Vyberte z nabídky dovedností a znalostí takové, kterými si myslíte, že mladí nezaměstnaní 

reálně disponují.  

• schopnost pracovat v týmu 

• schopnost řešit problémy 

• komunikační dovednosti 

• prezentační dovednosti 

• znalosti PC 

• cizí jazyk 

• odborné praktické dovednosti 

• odborné teoretické znalosti 

• všeobecné znalosti 

• nic z uvedeného 

9. Jak si myslíte, že mladí nezaměstnaní nejčastěji řeší svou nezaměstnanost?  
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• aktivně, chápou situaci jako výzvu, poradí si sami 

• pasivně, vnímají ji jako nepřekonatelnou překážku 

• propadají skepsi a beznaději 

• panikaří 

• reagují výbušně 

10. Považujete spolupráci s mladými uchazeči o zaměstnání za efektivní? Pokud ne, jak by se 

podle Vás mohla spolupráce zefektivnit?  

• ano 

• ne 

• Pokud ne, zde můžete uvést nějaké Vaše návrhy pro zefektivnění spolupráce. 

11. Jaké způsoby řešení nezaměstnanosti nejčastěji mladým nezaměstnaným nabízíte?  

• snažím se naslouchat a poskytovat emoční podporu 

• převážně informuji o nabídce volných míst, rekvalifikacích, poradenských 

kurzech, důležitých kontaktech 

• podporuji v samostatnosti řešení dané situace, hledání informací a pracovního 

místa 

• zajímám se o cíl hledání a snažení mladých uchazečů, zároveň je vedu k cíli 

• přebírám aktivitu a hledám zaměstnání 

• kontroluji a odesílám na různé druhy aktivit 

• poskytuji poradenství ohledně tvorby životopisu a způsobu, jak oslovit 

zaměstnavatele 

• konzultuji průběh budoucích a výsledek absolvovaných pohovorů 

• motivuji a přesvědčuji 

• Jiná… 

12. Myslíte si, že mají mladí lidé zájem o rekvalifikace a další vzdělávání? 

• ano, většinou se mladí lidé informují o nabídce rekvalifikačních kurzů 
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• ano, zajímají se o možnosti dalšího vzdělávání, nabízené zaměstnavatelem 

• ano, mnozí by rádi dál studovali na středních či vysokých školách 

• ano, mají zájem o kurzy, přednášky, různá školení, poradenství 

• ne, zájem o další vzdělávání podle mého nemají 

13. Myslíte si, že mají mladí nezaměstnaní dostatečné informace o rekvalifikačních kurzech či 

dalších nabídkách vzdělávání?  

• ano 

• ne 

14. Co by podle Vás mohlo zlepšit informovanost mladých lidí o rekvalifikačních kurzech a 

dalších nabídkách vzdělávání? 

15. Co je podle Vašeho názoru důvodem nezaměstnanosti mladých lidí?  

• odložený nástup do dalšího studia nebo na pracovní místo 

• nevyhovující obor vzdělání 

• nepřesvědčivá sebeprezentace 

• pasivní přístup 

• strach z odpovědnosti 

• nedostatečné vzdělání 

• vyšší vzdělání, než je zaměstnavatelem požadováno 

• nezajímavá nabídka pracovních míst 

• nízké ohodnocení ze strany zaměstnavatele 

• nízká informovanost o zahájení podnikání 

• malé pracovní zkušenosti 

• Jiná… 

16. Jakým způsobem podle Vás bojují mladí nezaměstnaní s nezaměstnaností nebo co 

dělají proto, aby byli v nejkratší možné době zaměstnáni?  

• dochází na úřad práce a nabízené aktivity 
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• kontaktují zaměstnavatele osobně i e-mailem 

• registrují se u personálních agentur 

• hledají nabídky zaměstnání v evidenci úřadu práce i na internetu v různých 

databázích 

• zvažují další vzdělání, navýšení či změnu kvalifikace 

• zdokonalují své dovednosti na PC 

• učí se jednat a vystupovat 

• doplňují a vylepšují své znalosti cizích jazyků 

• aktivně spolupracují se svým referentem zaměstnanosti na úřadu práce 

• připravují své podnikání 

• bydlí u rodičů, pomáhají jim s výdaji za bydlení, spolufinancují jejich vzdělání 

• oslovují své známé a přátele 

• Jiná… 

17. Když by se na Vás někdo obrátil se žádostí o radu, nějaké východisko nezaměstnanosti, co 

byste mu na základě svých zkušeností poradil (a)?  

 

 

  

 

. 
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11. Souhlas k půjčování práce 
 

Souhlasím s tím, aby moje diplomová práce byla půjčována ke studijním účelům. Žádám, aby 

citace byly uváděny způsobem užívaným ve vědeckých pracích a aby se vypůjčovatelé řádně 

zapsali do přiloženého seznamu. 

 

V Praze dne……………………….    …………………………………. 

                             Podpis 

 

Pořadové číslo Jméno čtenáře č. ISIC karty Bydliště Datum 
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