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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v okrese Opava za rok 2013 

a 2014. Náplní bakalářské práce jsou tři části. První část se zabývá teorií a to 

charakteristikou nezaměstnanosti, zjišťování míry nezaměstnanosti, vypočet 

nezaměstnanosti, členění nezaměstnanosti, typem nezaměstnanosti, společnými náklady a 

výnosy nezaměstnanosti a také tím, kdo je nezaměstnaný a kdo nepracuje. Práce se v druhé 

části zaměřuje na popis okresu Opava, tedy na jeho rozlohu, podnebí, nerostné bohatství, 

zemědělství, ekonomiku a životní prostředí. Třetí část zahrnuje praktickou část, která 

obsahuje srovnání podílu nezaměstnaných osob v procentech ve sledovaném období 

v České republice, Moravskoslezském kraji a okresu Opava.  
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Summary 

The bachelor´s thesis concerns the analysis of the unemployment in the Opava 

district during the years 2012 and 2013. The thesis contains three parts. The first part deals 

with the theory,i.e. the characteristic of unemployment, finding out the unemployment rate, 

the calculation of unemployment, the classification of unemployment, types of 

unemployment, common expenses and profits of unemployment and also the definition of 

an unemployed person and person not working. The second part focuses on the 

characteristic of Opava district - the area, the description, the climate, the mineral wealth, 

agriculture, economics and the environment. The third part includes the practical part, 

which monitors the comparison of the number of unemployed people during the observed 

period in the Czech Republic, Moravia-Silesian County and the district of Opava (in 

percentage).  
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá teorií nezaměstnanosti a následně analyzuje míru 

nezaměstnanosti v okrese Opava. 

Vznik nezaměstnanosti má mnoho příčin, těmi jsou například hospodářský cyklus, 

strukturální změny v oblasti ekonomiky, minimální mzda, pracovní podmínky a příčinou 

taky může být, že občan je nezaměstnaný dobrovolně. Příčinou muže být hledání lepší 

práce, neuspokojivé vztahy na pracovišti, zdravotní důvody.  

Nezaměstnanost se týká dvou typů lidí. Primárně jsou to lidé, kteří jsou bez práce, 

nemají zaměstnání, ale práci si hledají a shánějí. Úřad práce je pro ně nejnavštěvovanějším 

místem, spojují se s různými firmami a sledují nabídky práce. Sekundárně jsou to lidé, 

kteří práci nehledají, nechtějí pracovat a nemají zájem být zaměstnaní. Schází jim 

uspokojivé vzdělání, stimulace a životní záměr. 

Bakalářská práce se člení na několik částí a to: 

 Úvod 

 Teoretická část, kde se nachází pojem nezaměstnanost, zjišťování míry 

nezaměstnanosti, výpočet nezaměstnanosti, členění nezaměstnanosti, společenské 

náklady a výnosy nezaměstnanosti a faktem, kdo je nezaměstnaný a kdo nepracuje 

 Charakteristika okresu Opava, kde bakalářská práce odkrývá informace o rozloze, 

popisu, podnebí, nerostném bohatství, zemědělství, ekonomice a životním prostředí 

okresu. 

 Analýza nezaměstnanosti konkretizující podíl nezaměstnaných osob v procentech 

ve sledovaném období v České republice, Moravskoslezském kraji a důkladněji v 

okrese Opava – a to zjištění nezaměstnaných osob v MS kraji dle jednotlivých 

okresů, do nichž zapadá okres Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, 

Opava a Ostrava. Poté se práce zaměřuje na rozdělení nezaměstnaných osob dle 

kontaktních pracovišť -  a to Opavou, Kravařemi, Hlučínem a Vítkovem. V této 

práci se také nachází počty uchazečů ke konci jednotlivých měsíců, které jsou 

rozděleny na muže a ženy, uchazeče se zdravotním postižením, uchazeče pobírající 
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podporu v nezaměstnanosti a uchazeče, kteří jsou nově hlášení v evidenci o 

zaměstnání. 

 Pátou části je závěr 

Cílem této bakalářské práce je analýza nezaměstnanosti v okrese Opava, srovnání 

s hodnotami nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a České republice. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost lze definovat jako společenský problém s vícerozměrnými 

důsledky. Pro člověka je ztráta zaměstnání nepříjemnou událostí v jeho životě. Představuje 

to nejistotu do budoucna a snížení životní úrovně. Ztráta zaměstnání může znamenat také 

ztrátu partnerů, kontaktů či přátelských vztahů. Pro některé jedince může práce být 

důvodem, aby měl život smysl. Odchod z práce pro mnohé znamená snížení sebevědomí, 

zpochybnění vlastních dovedností nebo neschopnost stát se plnohodnotným členem ve 

společnosti. [1] 

2.2 Historie 

Ve středověku lidé neznali pojem nezaměstnanost, nezaměstnaní lidé se nazývali 

chudí lidé neboli element chudiny. Po průmyslové revoluci v období 18. – 19. století se 

začal používat pojem nezaměstnanost. [11] 

V průběhu 19. století panovala nízká nezaměstnanost. Hlavní důvod byl ten, že se 

ženy nepočítaly mezi pracovní sílu a měly úlohu spíše v domácnostech. Po 1. světové válce 

nastává období deprese a nezaměstnanost roste. V 30. letech se s nezaměstnaností setkává 

téměř celý svět a prosazuje se představa, kde konsekvencí není zahálčivost, ale právě 

sociální situace. V 50. a 60. letech se nezaměstnanost zachovává na nízké úrovni. Ke konci 

60. let a začátkem 70. let narůstá nezaměstnanost v Evropě a USA, důvodem byl nástup 

nových technologií, kdy lidská činnost bývá mnohdy nahrazena stroji. V 30. letech 20. 

století nastal osobitý ohlas na nezaměstnanost. Jeho příčinou je naprosto vyvinutý systém 

zaopatření ze strany státu, oproti stavu na začátku století. Nezaměstnanost zasahuje 

především oblasti průmyslu. Problém najít si práci měli zvláště lidé žijící v pohraničních 

oblastech, příčinou bylo rychlé snížení možnosti exportu zboží do zahraničí. Po 2. světové 

válce dochází postupně k posilování moci komunistické strany. V českých zemích v 1. 

polovině 90. let je nezaměstnanost pod hladinou západoevropských států, míra 

nezaměstnanosti nepřekročila 5%, avšak na západě se míra nezaměstnanosti pohybuje 

okolo 10%. V 2. polovině 90. let nezaměstnanost roste a s tím také stísněnost lidí ze ztráty 

práce.[11] 
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2.3 Zjišťování míry nezaměstnanosti 

Je logické nezaměstnanost měřit, zejména z praktických důvodů. Míra 

nezaměstnanosti může být obecná i specifická. Obecná míra je závislá na faktorech, které 

ovlivňují celou ekonomiku. Jako příklad můžeme uvést například cenu ropy, ekonomický 

cyklus, příliv nových pracovních sil na trh práce. Specifická je míra nezaměstnanosti pro 

jednotlivé sociální kategorie (zejména muže, ženy, mládež nebo manuální dělníky). [6] 

V České republice nám míru nezaměstnanosti propočítává Český statistický úřad, 

kdy jde tzv. o registrovanou nezaměstnanost. Registrovaná nezaměstnanost se může od té 

skutečné odlišovat. [2] 

Mezi registrovanou nezaměstnanost nepatří lidé, kteří pracují na zkrácený úvazek. 

Část populace, která je krátkodobě nezaměstnaná, se na úřadech práce hlásí zcela 

výjimečně. Úřad práce skartuje z evidence lidi, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a o 

nárok na podporu v nezaměstnanosti přišli. V evidenci se také nenachází ti, kteří přišli o 

vyhlídky, že práci naleznou a přestali o ni pátrat. To je fakt, že skutečná nezaměstnanost 

může být vyšší než nezaměstnanost registrovaná. Opačně je tomu, když na úřadu práce se 

registrují ti, kteří práci nevyhledávají, nabídky práce odmítají a vedou život pomocí 

sociální podpory. Tento typ lidí výši registrované nezaměstnanosti navyšují, protože 

prezentují skutečnou nabídku práce. [2] 

2.4 Přirozená míra nezaměstnanosti 

Je odlišná v různých zemích. Závisí hlavně na osobních přednostech a motivaci lidí 

hledat si zaměstnání, na míře jejich pozornosti a úsilí zařídit se podmínkám trhu, který se 

mění. Jde o metodu a stupeň šíření informací, platové nepružnosti způsobené vládním 

zakročením nebo oddělením úrovní a délky podpory v nezaměstnanosti a sociálními 

dávkami. Podstatné je pracovní zákonodárství, výše ochrany zaměstnanců na trhu práce. 

Nepřímou roli má dopravní soustava, funkčnost trhu, trh nájemného obydlí, demografická 

stavba populace a společenská pravidla a tradice. [2] 

2.5 Výpočet nezaměstnanosti  

Počet nezaměstnaných lidí můžeme vyjádřit v absolutním čísle, ale zřejmě 

nepoznáme, zda číslo vyjadřuje velké množství lidí bez práce či naopak. Do roku 2013 se 

k výpočtu používal ukazatel míry nezaměstnanosti, který nám poměřoval počet 
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nezaměstnaných k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. Od měsíce ledna roku 2013 však 

byla vyhlášena nová metodika ukazatele registrované nezaměstnanosti, kde podíl 

nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 

patnácti do šedesáti-čtyř let z celkového počtu obyvatel ve stejném věku. [12] 

Výpočet podílu nezaměstnaných osob vyjadřujeme v procentech a vyčíslujeme jej 

podle vzorce 𝑢 =
𝑈

𝐿
∗ 100. Kdy U je počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání (15-64 

let) a L je počet obyvatel ve stejném věku. V lednu roku 2014 nám podíl nezaměstnaných 

osob ukazuje 8,6 procent, tento údaj už lze porovnávat lépe, než konkrétní absolutní číslo. 

[1] 

2.6 Kdo je nezaměstnaný a kdo jen nepracuje 

Zaměstnaný je člověk, který má placené zaměstnání. Zaměstnaný je také ten, který 

aktuálně nepracuje, protože je nemocný, stávkuje nebo je na dovolené. [1] 

Nezaměstnaný je člověk, který je schopný pracovat. Je schopen do práce nastoupit, 

nemá placené zaměstnání a práci hledá. Podmínka u registrované nezaměstnanosti je 

člověk, který je evidován na úřadu práce a který práci hledá. Zaměstnání a nezaměstnaní 

tvoří ekonomicky aktivní obyvatelstvo- tzv. pracovní sílu. Do ekonomicky neaktivního 

obyvatelstva řadíme studenty, důchodce, ženy či muže v domácnosti. [1] 

2.7 Členění nezaměstnanosti 

Dobrovolná:  

Dobrovolně nezaměstnaný je ten, který je ochoten přijmout práci jen za dostatečně 

vysokou mzdu. Práci s nízkou mzdou odmítá a dává přednost hledání lepším pracovním 

příležitostem. Při neúspěšném hledání práce mohou uchazeči dát přednost životu ze 

sociálních dávek. Jakmile jsou sociální dávky nižší a doba vyplácení kratší, doba této 

nezaměstnanosti je kratší. Lidem nezbývá posléze nic jiného, než začít mít zájem o 

pracovní místo a hlásit se na úřad práce. Tyto osoby mají naději, že jim pracovní úřad 

najde pracovní místo za mzdu, kterou si představují a také mají zájem mít podporu 

v nezaměstnanosti. Když dobrovolně nezaměstnanému pracovní úřad práci nabídne, 

zpravidla místo po čase opustí, anebo ji hned odmítají. [2] 
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Nedobrovolná:  

Nedobrovolně nezaměstnaní jsou lidé, kteří pracovní místo neodmítají. Hledají 

práci a jsou ochotni pracovat. Většinou jsou takoví lidé ochotní pracovat za nižší mzdu, ale 

nemůžou pracovní místo najít. Jde většinou o pracovníky, kteří nemají jiné příležitosti a 

změna profese je pro ně nesnadná. V případě, kdyby mzdy poklesly na rovnovážnou 

úroveň, nedobrovolná nezaměstnanost by úplně vymizela. Zvýšila by se zaměstnanost a 

nezaměstnanost by zůstala jen dobrovolná, jestliže by uchazeči nebyli ochotni za tuto 

mzdu pracovat. Tato nezaměstnanost je právě důvodem, kdy se vytvářejí ekonomické 

nesnáze a sociální překážky. [2] 

Z časového hlediska: 

Krátkodobá: Krátkodobá nezaměstnanost má délku trvání do 3 měsíců, 

Střednědobá: : Střednědobá nezaměstnanost má délku trvání do 12 měsíců, 

Dlouhodobá: Dlouhodobá nezaměstnanost má délku trvání nad 12 měsíců [2], [4] 

2.8 Typy nezaměstnanosti  

Frikční nezaměstnanost  

Do frikční nezaměstnanosti patří osoby, které právě opustily pracovní místo a nyní 

jsou bez práce. Potřebují určitý čas k tomu, aby si našly nové zaměstnání. Lidé většinou 

nepřijímají hned první nabídku, vyhledávají informace, získávají možnosti více nabídek 

k zaměstnání. Lidé jsou různí, mají různé schopnosti a představy o své budoucí práci. 

Stejně tak jsou i pracovní místa různá, a proto se pro každého jedince hodí jiná práce a je 

pro něj přívětivější. K tomu, aby firma vybrala vhodného pracovníka, potřebuje svůj čas, 

proto není vhodné být jako nezaměstnaný člověk ukvapený do každé nabídky. Délka této 

nezaměstnanosti závisí jak rychle a efektivně nezaměstnaní obsazují volná místa. Délka se 

většinou odhaduje v průměru na tři měsíce. Ve frikční nezaměstnanosti zaujímá velká část 

mladé lidí, kteří teprve začínají pracovat a hledají své zaměstnání. Zaměstnání hledají 

podle svého očekávání a představ, a proto většinou neskončí u prvního zaměstnání, ale 

hledají něco kvalitnějšího a lepšího a zkoušejí to několikrát. Lepší a kvalitnější informace o 

volných místech, o ucházejících se osobách, o práci, by mohly napomoci ke zkrácení doby 

této nezaměstnanosti. [2] 
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Strukturální nezaměstnanost  

Krátkodobá strukturální nezaměstnanost má délku trvání 1 rok. Má dopad na 

organizační změny v ekonomice, které probíhají neustále. Kdyby tomu takhle nebylo, tak 

by docházelo ke stagnaci a zaostávání.  Některé odvětví zasáhne rozkvět a expanze, v tom 

případě se zvyšuje poptávka po práci. V jiných případech, kde odvětví prožívají útlum a 

úpadek, nastává pokles poptávky po práci. Pro každého jedince je vhodné jiné zaměstnání, 

a proto závisí na schopnostech, vzdělání nezaměstnaného, geografickém určení, věku a 

informovanosti. Této nezaměstnanosti náleží dvě roviny.  V rovině kvalifikační jsou 

pracovní místa v nových odvětvích a vyžadují novou, vyšší kvalifikaci. Změna kvalifikace 

vyžaduje čas a to se stává u mnohých problémem. Druhá rovina se nazývá rovina 

regionální, kde se v nových provozech rostoucích odvětví provádí alokace do oblastí, kde 

dochází k uvolnění pracovníků v útlumových odvětvích. Klíčovou roli v této 

nezaměstnanosti hraje mzdová sazba. Přechod pracovníků z odvětví do odvětví způsobuje 

pohyb mzdové sazby. [2] 

Cyklická nezaměstnanost   

Cyklická nezaměstnanost nepatří do přirozené míry nezaměstnanosti. Souvisí 

s hospodářskými cykly, což nám prozrazuje název této nezaměstnanosti.  Pokud se 

ekonomika nachází ve fázi recese, dochází k tomu, že agregátní poptávka klesá. Vyrobený 

produkt se přibližuje pod úroveň potenciálního produktu. Firmy dávají výpovědi a z větší 

části nezaměstnanost postihuje všechna odvětví, tím se celkově snižuje počet pracovních 

míst. Nezaměstnaní tak musejí vyčkat na oživení recese a vyčkávat až expanze přinese 

nová pracovní místa. Délka této nezaměstnanosti se pohybuje mezi jedním až dvěma roky. 

[2] 

Sezonní nezaměstnanost 

Sezonní nezaměstnanost je cyklická nezaměstnanost, která je pravidelná a spojená 

s přírodním cyklem. Je typická pro zimní období, například v zemědělské oblasti, anebo 

služby spojené turistikou. [6] 

  



Ivana Menšíková: Analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu 

 

2015  8 

Skrytá nezaměstnanost  

Skrytá nezaměstnanost se taky někdy nazývá skrytá pracovní síla. Tento pojem 

definuje skutečně nezaměstnané osoby, které opravdu práci nemají, ale nejsou registrování 

na pracovním úřadě. Takoví lidé si práci ani nehledají. Většinou to jsou vdané ženy, 

mladiství a lidé, kteří rezignovali při hledání zaměstnání. Důvodem většinou bývá únik do 

jiného stavu jako například mateřství, studium, práce v domácnosti. Další varianta se 

objevuje u lidí, kteří si zaměstnání hledají přes internetové zdroje, osobně u 

zaměstnavatelů. K nabídkám práce nevyužívají pracovní úřad. Do této kategorie 

nezaměstnanosti patří také osoby, které jsou zařazeny do programů pro nezaměstnané. 

Například se tam řadí rekvalifikace nebo veřejné prospěšné práce. Také zde můžeme 

zařadit osoby s nízkou kvalifikací či vysokým věkem, například předčasný odchod do 

důchodu. [6] 

Neúplná nezaměstnanost a nepravá nezaměstnanost 

Neúplnou nezaměstnaností si můžeme představit pracovníky, kteří práci mají, ale 

musejí akceptovat zaměstnání, kde pracují na poloviční úvazek. Poloviční úvazek 

charakterizuje práci, kde je zkrácená pracovní doba nebo případ, kdy se o jedno pracovní 

místo dělí dvě osoby. Zvláštní formou jsou pokusy o zavedení čtyřdenního pracovního 

týdne, kde se sníží počet pracovních hodin tak, aby trh práce pohltil nezaměstnané 

mladšího věku. Tato zvláštní forma představuje hojnou sociální změnu. Značná část lidí, 

kteří jsou zaměstnaní na poloviční úvazek, se ocitnou bez sociálního zabezpečení a 

pracovní ochrany. Bývá to většinou pohroma práv zaměstnanců. Ze strany zaměstnavatelů 

přicházejí v tomto případě zhoršující podmínky k zaměstnancům. Pro zaměstnavatele však 

tato situace znamená snížení mzdových nákladů. Při organizačních změnách nastává větší 

volnost propouštění a najímání pracovníků.  

Nepravá nezaměstnanost charakterizuje osoby, které jsou nezaměstnané a práci si 

nehledají. Zřídka se stává, že tyto osoby také práci odmítají. Jejich snaha je vyčerpat 

veškerou podporu v nezaměstnanosti. Do této skupiny řadíme osoby, které jsou 

registrováni jako nezaměstnaní, ale také pracují v nezákonné a šedé ekonomice. [6] 
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2.9 Význam práce pro člověka 

Zaměstnání je významným předpokladem existence člověka. Zaměstnání lidem 

přináší nejen hmotný užitek, ale také pocit společné užitečnosti. Práce nepřispívá jen 

k výrobě statků a služeb, ale také k možnosti vést rozhovory, stýkávat se jinými lidmi a 

získat přátele. Při zdolání pracovních úkolů zaměstnaný člověk získává pocit odborné 

příslušnosti. Z hlediska duševního zdraví práce poskytuje odvod hojné psychické a tělesné 

energie. Většina populace nevnímá práci jako nutný životní úděl, ale pracuje s určitou 

samozřejmostí přinášející pocit štěstí a uspokojení. Reálnou hodnotu zaměstnání člověk 

pozná, jakmile o ni přijde. Přinucené vyřazení zaměstnání z osobního života člověka má 

negativní společenské, psychologické a zdravotní konsekvence. Ztráta zaměstnání také 

znamená vymizení odměn jako podstatný zdroj uspokojování životních požadavků, to 

znamená začátek osobní a rodinné ekonomické kolísavosti. Při nezaměstnanosti, která je 

dlouhodobá, dochází k vytrácení smyslu života, redukci společenských kontaktů s přáteli a 

spolupracovníky. Zaostává aktivita, která byla obvyklou součásti denního pracovního 

chodu člověka. Dlouho nezaměstnaného člověka provází nejistota a obava z budoucnosti, 

poté i nejistota z vlastní způsobilosti. [3] 

2.10 Společenské náklady a výnosy nezaměstnanosti  

S nezaměstnaností souvisí společenské a jednotlivé ztráty. K výrobě statků a služeb 

nepřispívají lidé, kteří jsou nedobrovolně nezaměstnaní. Úroveň makroekonomického 

výrobku se nachází v nižší společnosti. Lidský kapitál znehodnocuje nezaměstnanost, 

absence v pracovním procesu znamená ztrátu kvalifikace. Lidé bez práce neodvádějí daně 

z mezd, podnikům se snižují zisky a vznikají nižší daně. Příčinou nezaměstnanosti výdaje 

rostou a příjmy klesají. Stát musí naleznout prostředky, aby vyplatil podporu 

v nezaměstnanosti a jiné sociální dávky. Lid, který je dlouhodobě nezaměstnaný, ztrácí 

návyky pro pravidelný životní rytmus a může to znamenat ztrátu společenského postavení. 

U pracovníků, kteří mají velmi nízkou kvalifikaci, mají velmi nízkou mzdu a tak se blíží 

k výši sociálních dávek a vzniká tzv. past nezaměstnanosti. Většinou se to týká těch, kteří 

nemají snahu pracovat a mzda zdaleka nepokryje náklady jako například dopravu. Při 

hledání práce každý jedinec porovnává náklady a výnosy. Mimo jiné se do nákladů 

zahrnuje ztráta volného času, přivýdělek v šedé ekonomice nebo sociální dávky. Vysoká 

sociální podpora a dlouhé vyplácení umožňuje bezpracný život a odradí nezaměstnané od 



Ivana Menšíková: Analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu 

 

2015  10 

hledání pracovního místa. K trhu práce se vracejí v případě, kdy potřebují získat další 

nárok na sociální dávky. [2] 
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3 Charakteristika vybraného regionu 

Okres Opava se nachází ve středu severní části Moravskoslezského kraje.  

Mez tohoto okresu tvoří hranice mezi Českou republikou a Polskem. Na straně 

východu sousedí s Ostravou a okresem Karviná. Z jihu přiléhá okres Nový Jičín a město 

Olomouc. Strana západ hraničí s okresem Bruntál a opět městem Olomouc. [10] 

Jeho současná rozloha činí 1 113 km
2
 a jedná se o třetí největší okres 

v Moravskoslezském kraji. Okres Opava je prvkem Moravskoslezského kraje. Původně se 

kraj jmenoval Ostravský, v roce 2000 byl změněn ústavním zákonem na kraj 

Moravskoslezský.  

V okrese Opava se nachází 77 obcí a 139 katastrálních území. Sedm míst z těchto 

území má status města. Nejlidnatější město Opava má přibližně 60 000 obyvatel. Mezi 

další důležitá města okresu dále patří Hlučín, Kravaře a Vítkov. Okres je tvořen třemi 

mikroregiony a to Hlučínskem, Moravicí a Matici Slezskou. Část okresu Opava se nachází 

v euroregionu Silesia. Příhraniční regióny jsou určitou formou spolupráce územní 

samosprávy, jejich cílem je hospodářská spolupráce, rozvoj infrastruktury, ochrana 

životního prostředí, kulturně vzdělávací činnost a turistika. Specifickým je město Kravaře, 

které díky své minulosti zahrnuje velký počet občanů s německými předky a německým 

státním občanstvím. Mezi další města okresu se řadí Hlučín, který se odlišuje turistickou 

oblastí jezera Štěrkovna a jejími potencionálními pracovními možnostmi. V okrese se 

nacházejí také menší města (cca 48% měst má méně než 1000 obyvatel). Malé obce se 

nachází spíše v západní a jihozápadní časti okresu. Okres Opava má 177 000 obyvatel, 

tímto počtem je čtvrtým nejlidnatějším okresem v rámci kraje a desátým nejlidnatějším 

v republice. Mezi nejvlivnější podniky patří akciová, společnost Ostroj a.s., Teva Czech 

Industries s.r.o, OPAVIA Opava, Armatury Group a.s., TQM - holding s.r.o., obchodní 

družstvo TEMPO, Moravskoslezské cukrovary, a.s., atd. [10], [13] 

Dva přírodní útvary charakterizují tento okres. Prvním útvarem je Pahorkatina 

Nízkého Jeseníku, která se nachází v jihozápadní části okresu Opava. Jeho nadmořská 

výška se nachází kolem 400 až 500 m. n. m. Nejvyšší bod okresu je Červená hora 

s nadmořskou výškou 749 m. n. m. Druhým útvarem je Hornoslezská nížina nacházející se 

v severovýchodní části okres, její průměrná nadmořská výška je 300 m. Nejnižší bod má 
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nadmořskou výšku 198 m. n. m. V tomto nejnižším bodě řeka Odra opouští území okresu 

ve vesnici Šilheřovice. [10] 

Řeka Odra je důvodem odvodňování celého území okresu a patří Baltskému úmoří. 

Hlavní a důležitou řekou je řeka Opava, z levé strany se vlévá do řeky Odry a pravým 

přítokem se vlévá do Moravice.  

V okrese Opava převládá mírnější léto, teplý podzim a frekventované srážky. Dešťové 

srážky jsou nerovnoměrné. Na území Hrubého Jeseníku, který se nachází na severozápadě 

okresu, blízko obce Holasovice a Loděnice nejméně prší a nejnižší kvantum srážek je 620 

mm. V Červené hoře, což je nejvyšší místo okresu, se vyskytuje největší roční průměr 

srážek a to 810 mm. Srážkové dny se pohybují okolo 140 – 160 dni v roce. Průměrná 

teplota okresu je kolem 7°C. [10] 

Lignit, rašelina, sádrovec, žáruvzdorné písky, pokrývačská břidlice, slévárenské písky, 

drobné pískovce, žula, štěrkopísky zastupují nerostné bohatství na území okresu Opava. 

Využití těchto zásob není příliš velké, avšak jako zdroj pitné vody tento okres zaujímá 

důležité a podstatné místo. [10] 

Okres Opava se také v nemalé míře podílí na zemědělské produkci kraje. Celkové 

výměře náleží přibližně okolo 70 000 hektarů zemědělské půdy. 82% zemědělské půdy 

tvoří orná půda. [10] 

Také se zde nachází 1 530 jednotek zabývajících se zemědělstvím, lesnictvím a 

rybářstvím. Součástí okresu je také 5 470 firem, které se zabývají průmyslovou výrobou. 

Okres má 5 249 soukromých stavebních firem, většinou s menším počtem zaměstnanců. 

Hlavní železniční tah, který je ve směru od Opavy do Krnova a Bruntálu je hlavní 

součástí okresu Opava. Přepravují se jak osoby, tak náklad. Ve většině případů je doprava 

vedena středem měst a obcí, což je nevyhovující na vliv životního prostředí a na 

bezpečnost silničního provozu. [10] 

Ekonomické subjekty v okrese Opava tvoří fyzické osoby, které nejsou zapsány 

v obchodním rejstříku. Co se týče právnických osob, tak se zde nachází společnosti 

s ručením omezeným. Největší podíl podle odvětví připadá na obchod, průmysl a 
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stavebnictví. Necelých 90 % všech subjektů, představují malé instituce do 24 zaměstnanců, 

tzv. OSVČ. 

Životní prostřední pro tento okres je příznivé a to zejména, když v sousedství se 

nachází Ostravsko. Největší zatížení se nachází na severovýchodním území, což je 

Hlučínsko, dále Ludgeřovice a směrem na Opavu. Důvodem zatížení je výskyt 

průmyslových podniků, automobilové dopravy a nízkou úrovni zalesnění. Okolí Vítkova je 

charakterizováno jako podhorská lesně s čistým neporušeným životním prostředím. 

Součástí je přírodní park Moravice. [10] 

  

Obrázek 1: Mapa okresu Opava [6] 
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4 Analýza nezaměstnanosti 

V této části bakalářské práce je již provedena samotná analýza nezaměstnanosti 

v okrese Opava. První část kapitoly je věnována podílu nezaměstnaných osob v okrese 

Opava v MS kraji a České republice v roce 2013 a 2014. Druhá část kapitoly je zaměřena 

na analýzu nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Třetí část se zabývá důkladněji 

okresem Opava. 

Všechna uvedená data jsou získaná z interních materiálů, do něhož mají přístup 

pracovníci úřadu práce. 

4.1 Podíl nezaměstnaných osob v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji a 

v České republice 

Následující kapitola popisuje podíl nezaměstnaných osob v okrese Opava, 

v Moravskoslezském kraji a v České republice v roce 2013 a 2014. Shromážděná data jsou 

rozdělena do jednotlivých měsíců a jsou vyjádřena v procentech. Pro lepší vizuální 

přehlednost je za každou tabulkou uveden vždy barevně zpracovaný graf.  

Nyní následuje tabulka č. 1, která se zaobírá podílem nezaměstnaných osob v roce 

2013. 

Tabulka č. 1: Podíl nezaměstnaných osob v procentech v roce 2013 

 
OKRES OPAVA 

(%) 

MS KRAJ 

(%) 

ČR 

(%) 

LEDEN 8,7 9,8 8 

ÚNOR 8,8 10 8,1 

BŘEZEN 8,6 10 8 

DUBEN 8,1 9,8 7,7 

KVĚTEN 7,7 9,6 7,5 

ČERVEN 7,6 9,5 7,3 

ČERVENEC 7,7 9,7 7,5 

SRPEN 7,7 9,7 7,5 

ZÁŘÍ 8 9,8 7,6 

ŘÍJEN 7,8 9,8 7,6 
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LISTOPAD 8 9,9 7,7 

PROSINEC 9 10,5 8,2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 1: Podíl nezaměstnaných osob v % v roce 2013 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce a grafu č. 1 je zachycen podíl nezaměstnaných osob v roce 2013 

v procentuálních hodnotách. Podíl nezaměstnaných osob je znázorněn pro Českou 

republiku, Moravskoslezský kraj a okres Opava. Jak lze vyčíst z grafu, nezaměstnanost 

v České republice se celoročně pohybovala okolo 8%. V Moravskoslezském kraji byla tato 

hodnota podstatně vyšší, v prosinci 2013 přesáhla dokonce hodnotu 10%. Nezaměstnanost 

v okrese Opava byla během celého roku nižší, než v Moravskoslezském kraji, ale vyšší než 

je celorepublikový podíl. 

Následující část popisuje podíl nezaměstnaných osob v procentech v roce 2014. 

Data z tohoto roku jsou opět znázorněna jak v tabulce, tak následně i v grafu. 
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Tabulka č. 2: Podíl nezaměstnaných osob v procentech v roce 2014 

 
OKRES OPAVA 

(%) 

MS KRAJ 

(%) 

ČR 

(%) 

LEDEN 9,6 10,9 8,6 

ÚNOR 9,5 10,9 8,6 

BŘEZEN 9,2 10,7 8,3 

DUBEN 8,6 10,3 7,9 

KVĚTEN 8,1 10 7,5 

ČERVEN 7,9 9,8 7,4 

ČERVENEC 7,9 9,9 7,4 

SRPEN 7,7 9,8 7,4 

ZÁŘÍ 7,8 9,7 7,3 

ŘÍJEN 7,6 9,5 7,1 

LISTOPAD 7,6 9,4 7,1 

PROSINEC 8,2 9,8 7,5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 2: Podíl nezaměstnaných osob v procentech v roce 2014, Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka a graf č. 2 zachycuje podíl nezaměstnaných osob v procentuálních 

hodnotách za rok 2014. Stejně jako v grafu č. 1 byl nejnižší podíl nezaměstnanosti v České 

republice. V Moravskoslezském kraji pak nejvyšší, jelikož jeho hodnoty v lednu a v únoru 

2014 dosahovaly 11%. Jak lze vyčíst z grafu, zaznamenal okres Opava nižší hodnoty 

nezaměstnanosti, než jak je tomu v MS kraji. Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl v lednu 

2014 a to 9,6 %, nejnižší pak v říjnu a v listopadu 7,6 %. Nejnižšího podílu 

nezaměstnanosti 7,1% dosahovala Česká republika v říjnu a v listopadu. Nevyššího podílu 

dosahovala Česká republika v lednu a v únoru a to  8,6%.  

Při srovnání grafu č. 1 a grafu č. 2 můžeme zaznamenat, že procentuální podíl 

nezaměstnaných osob v první polovině roku 2013 byl nižší než v první polovině roku 

2014. Porovnání druhých dekád let 2013 a 2014 je oproti tomu opačný. Procentuální podíl 

nezaměstnaných osob se v druhé polovině roku 2013, oproti druhé polovině roku 2014, 

mírně navýšil. 

4.2 Podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji 

Následuje kapitola, ve které se pojednává o podílu nezaměstnaných osob 

v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje v letech 2013 a 2014. Uvedené údaje 

jsou rozděleny do jednotlivých měsíců a jsou vyjádřeny v procentech. Pro lepší 

přehlednost je za každou tabulkou uveden vždy barevně zpracovaný graf.  

Nyní je uvedena tabulka č. 3, která se zabývá podílem nezaměstnaných osob 

v procentech v roce 2013 v Moravskoslezském kraji. 

Tabulka č. 3: Podíl nezaměstnanosti osob v procentech v roce 2013 v Moravskoslezském kraji 

 
B 

(%) 

FM 

(%) 

K 

(%) 

NJ 

(%) 

OP 

(%) 

OV 

(%) 

MS 

(%) 

LEDEN 14 7,4 11,4 8 8,7 10,4 9,2 

ÚNOR 14,1 7,5 11,6 8,1 8,8 10,6 10 

BŘEZEN 14 7,4 11,7 8,1 8,6 10,8 10 

DUBEN 13,1 7,1 11,8 7,8 8,1 10,8 9,8 

KVĚTEN 12,5 6,8 11,7 7,4 7,7 10,8 9,6 

ČERVEN 12,3 6,7 11,7 7,2 7,6 10,8 9,5 

ČERVENEC 12,3 6,8 11,9 7,4 7,7 11 9,7 



Ivana Menšíková: Analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu 

 

2015  18 

SRPEN 12,2 6,8 12 7,4 7,7 11,1 9,7 

ZÁŘÍ 12,4 7 12,2 7,4 8 11,2 9,8 

ŘÍJEN 12,5 7 12,1 7,2 7,8 11,2 9,8 

LISTOPAD 13 7,1 12,2 7,4 8 11,3 9,9 

PROSINEC 14,3 7,6 12,5 8,1 9 11,6 10,5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jednotlivá písmena uvedená v tabulce uvádějí jednotlivé okresy: 

 B – Bruntál 

 FM – Frýdek – Místek 

 K – Karviná 

 NJ – Nový Jičín 

 OP – Opava 

 OV – Ostrava 

 MS – celkem Moravskoslezský kraj 

 

Graf č. 3: Podíl nezaměstnanosti osob v procentech v roce 2013 v Moravskoslezském kraji 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka a graf č. 3 znázorňuje procentuální podíl nezaměstnanosti v jednotlivých 

okresech Moravskoslezského kraje v roce 2013. Okresy s nejvyšší nezaměstnaností v kraji 

jsou Bruntál, kde na začátku a na konci roku nezaměstnanost dosahovala 14%, dále 

následuje Karviná a Ostrava. Naopak nižší nezaměstnanost v kraji měly okresy Opava a 

Nový Jičín. Nejnižší pak Frýdek – Místek. Hodnoty nezaměstnanosti se od května do srpna 

pohybovaly ve Frýdku – Místku pod 7 %. V okrese Opava míra nezaměstnanosti započala 

v lednu 2013 na 8,7%, v polovině tohoto roku mírně klesla, avšak na konci roku, v prosinci 

2013, se opět zvýšila na 9%.  

Následuje tabulka č. 4, která vyobrazuje podíl nezaměstnaných osob v procentech 

v roce 2014 v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje. Data z tohoto roku jsou 

znázorněny jak v tabulce, tak následně opět i v grafu. 

Tabulka č. 4: Podíl nezaměstnanosti osob v procentech v roce 2014 v Moravskoslezském kraji 

 
B 

(%) 

FM 

(%) 

K 

(%) 

NJ 

(%) 

OP 

(%) 

OV 

(%) 

MS 

(%) 

LEDEN 15,2 7,9 12,8 8,4 9,6 12 10,9 

ÚNOR 15 8,1 13 8,3 9,5 11,9 10,9 

BŘEZEN 14,5 7,9 12,8 8 9,2 11,8 10,7 

DUBEN 13,5 7,5 12,6 7,6 8,6 11,6 10,3 

KVĚTEN 12,8 7,2 12,4 7,2 8,1 11,4 10 

ČERVEN 12,5 7 12,3 7 7,9 11,3 9,8 

ČERVENEC 12,5 7,1 12,3 7,1 7,9 11,4 9,9 

SRPEN 12,4 7 12,3 7,1 7,7 11,3 9,8 

ZÁŘÍ 12,4 6,9 12,2 7 7,8 11,2 9,7 

ŘÍJEN 12,3 6,7 12 6,7 7,6 11,1 9,5 

LISTOPAD 12,4 6,6 11,9 6,5 7,6 10,8 9,4 

PROSINEC 13,5 7 12 6,9 8,2 11 9,8 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf č. 4: Podíl nezaměstnanosti osob v procentech v roce 2014 v Moravskoslezském kraji 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka a graf č. 4 popisuje nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji v roce 2014. Stejně 

jako z grafu č. 3, který se týkal roku 2013, můžeme vyčíst, že míra nezaměstnanosti v MS 

kraji je rozdělena do vyššího podílu nezaměstnanosti a do nižšího podílu nezaměstnanosti 

osob. Vyšší podíl nezaměstnaných osob se týká okresů: Bruntál, Karviná a Ostrava, jejichž 

hodnoty nezaměstnanosti se pohybují od 10,8% do 15,2%. V nižším podílu 

nezaměstnaných osob jsou zařazeny okresy: Nový Jičín, Frýdek – Místek a Opava 

s hodnotami od 6,5% do 9,6%.  

Podíl nezaměstnanosti v roce 2014 se oproti roku 2013 zvýšil ve všech okresech. 

V Bruntále, v lednu a únoru překročil dokonce 15%. V Okresech Opava, Nový Jičín a 

Frýdek – Místek byl podíl nezaměstnanosti v roce 2014 také vyšší než v roce 2013. 

Hodnoty nepřesáhly 10%. Míra nezaměstnanosti v okresech Frýdek – Místek a Nový Jičín 

se od sebe celoročně téměř neliší, s výjimkou ledna, kdy rozdíl mezi těmito dvěma okresy 

činil pouze 0,5%.  
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4.3 Podíl nezaměstnaných osob dle kontaktních pracovišť v okrese Opava 

V této kapitole se jedná o podílu nezaměstnaných osob v roce 2013 a 2014 dle 

kontaktních pracovišť v okrese Opava. V okrese Opava se nachází čtyři kontaktní 

pracoviště úřadu práce, a to v Opavě, Kravařích, Hlučíně a Vítkově. Shromážděná data 

jsou opět rozdělena do jednotlivých měsíců a jsou vyjádřena v procentech. Pro lepší a 

rychlejší přehlednost je za každou tabulkou uveden vždy barevně zpracovaný graf.  

Nyní následuje tabulka č. 5, která znázorňuje podíl nezaměstnaných osob v roce 

2013 dle kontaktních pracovišť v okrese Opava. 

Tabulka č. 5: Podíl nezaměstnaných osob v procentech v roce 2013 dle kontaktních pracovišť v okrese 

Opava 

 
OPAVA 

(%) 

KRAVAŘE 

 (%) 

HLUČÍN 

(%) 

VÍTKOV 

(%) 

LEDEN 8,3 9,5 7 14 

ÚNOR 8,4 9,6 7,1 14,1 

BŘEZEN 8,26 9,38 6,9 13,66 

DUBEN 8,14 8,91 6,7 12,93 

KVĚTEN 7,64 7,82 6,19 12,24 

ČERVEN 7,73 7,69 6,18 12,16 

ČERVENEC 7,73 7,49 6,16 11,94 

SRPEN 7,76 7,45 6,2 11,86 

ZÁŘÍ 8,08 7,63 6,3 12,11 

ŘÍJEN 7,79 7,48 6,31 12,02 

LISTOPAD 7,97 7,97 6,37 12,23 

PROSINEC 8,81 9,72 6,99 13,61 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka a graf č. 5 zaznamenává rozdílné podíly nezaměstnanosti v rámci okresu 

Opava. Nejnižší podíl nezaměstnanosti během celého roku 2013 měl Hlučín s hodnotami 

od 6 do 7 %. Nejvyšší nezaměstnanost zaznamenalo kontaktní pracoviště Vítkov, v lednu a 

únoru zde nezaměstnanost přesáhla 14%. Jak je z grafu již na první pohled patrné, v letních 

měsících míra nezaměstnanosti v tomto okrese mírně klesá a to pravděpodobně v důsledku 

sezonních prací. 

Následuje tabulka č. 6, která se zaobírá podílem nezaměstnaných osob v procentech 

v roce 2014 dle kontaktních pracovišť v okrese Opava. Údaje shromážděné roku 2014 jsou 

znázorněny jak v tabulce, tak následně i v grafu. 

Tabulka č. 6: Podíl nezaměstnaných osob v procentech v roce 2014 dle kontaktních pracovišť v okrese 

Opava 

 
OPAVA 

(%) 

KRAVAŘE 

(%) 

HLUČÍN 

(%) 

VÍTKOV 

(%) 

LEDEN 9,7 10,62 6,7 14,34 

ÚNOR 9,36 10,74 7,35 14,2 

BŘEZEN 9,18 10,01 7,04 13,51 

DUBEN 8,65 9,03 6,57 12,29 

Graf č. 5 Podíl nezaměstnaných osob v procentech v roce 2013 dle kontaktních pracovišť v okrese Opava 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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KVĚTEN 8,3 8,41 6,12 11,59 

ČERVEN 8,08 7,92 6,05 11,51 

ČERVENEC 8,09 7,77 5,94 11,52 

SRPEN 7,87 7,48 5,81 11,4 

ZÁŘÍ 7,99 7,67 5,81 11,63 

ŘÍJEN 7,72 7,56 5,55 11,58 

LISTOPAD 7,69 7,63 5,42 11,87 

PROSINEC 7,79 9,51 6,48 13,35 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce a grafu č. 6 je zaznamenán podíl nezaměstnaných osob v % v roce 2014 

dle kontaktních pracovišť v okrese Opava. Z tabulky je již na první pohled patrné, že trend 

výše nezaměstnanosti je obdobný jako v roce 2013. Z grafu lze vyčíst, že nejnižší 

procentuální podíl nezaměstnaných osob v roce 2014 je v Hlučíně. Od července do 

listopadu zaznamenává toto kontaktní místo klesající nezaměstnanost a to pod 6%. Oproti 

tomu registruje kontaktní místo ve Vítkově nejvíce nezaměstnaných osob v roce 2014. 

Hodnoty na začátku roku 2014 totiž ve Vítkově přesáhly 14%.  

Graf č. 6: Podíl nezaměstnaných osob v procentech v roce 2014 dle kontaktních pracovišť v okrese Opava 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu je opět na první pohled patrné, že nezaměstnanost v okrese Opava klesala 

v letních měsících i v roce 2014. Tento fakt je opět pravděpodobně zapříčiněn možnosti 

vykonávání sezonních prací.  

4.4 Počet uchazečů o zaměstnání, vždy ke konci měsíce, v absolutním čísle a v 

procentech, v okrese Opava v roce 2013 a 2014 

Tato kapitola se zabývá počtem uchazečů o zaměstnání vždy ke konci měsíce, 

v absolutním čísle a procentech v okrese Opava v roce 2013 a 2014. Dále se tato kapitola 

člení do menších různých podkapitol, které jsou specifikovány jednotlivými bližšími fakty, 

a to například rozdělením na nezaměstnané muže a ženy v okrese Opava v daných letech 

2013 a 2014, na uchazeče se zdravotním postižením o zaměstnání, na uchazeče o 

zaměstnání, kteří jsou absolventi škol nebo mladiství, na uchazeče o zaměstnání, kteří 

pobírají podporu v nezaměstnanosti a nakonec je uvedena také specifikace, která se zabývá 

počtem uchazečů, kteří jsou nově hlášeni v evidenci o zaměstnání.  

Poskytnutá data jsou opět rozdělena do jednotlivých měsíců a jsou vyjádřena jak 

v absolutních číslech, tak i v procentech. Nejprve je uvedena tabulka, se všemi těmito 

rozděleními a údaji v absolutních číslech v roce 2013. Stejně členěná tabulka pro daný rok 

2013, avšak v procentuálním vyjádření následuje hned poté. Stejné vyobrazení a členění 

platí následně v této bakalářské práci pro data týkající se roku 2014. Jednotlivě barevně 

zpracované grafy se, pro lepší přehlednost, nacházejí až za těmito tabulkami.  

Nyní následují tabulky č. 7, 8, 9 a 10, které se zabývají počtem uchazečů o 

zaměstnání vždy ke konci měsíce, v absolutních číslech a procentech v okrese Opava 

v roce 2013 a v roce 2014. 

 

Tabulka č. 7: Počet uchazečů o zaměstnání, vždy ke konci měsíce, v okrese Opava v roce 2013 

 UC Ž M ZP AM N NH 

LEDEN 10 966 4 706 6 260 1 129 692 2 857 1 597 

ÚNOR 10 077 4 714 6 363 1 130 720 3 005 808 

BŘEZEN 10 842 4 713 6 129 1 125 703 2 703 768 

DUBEN 10 221 4 632 5 589 1 081 689 2 352 800 
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KVĚTEN 9 716 4 580 5 136 1 075 676 1 968 704 

ČERVEN 9 659 4 676 4 983 1 090 562 1 834 729 

ČERVENEC 9 724 4 877 4 847 1 073 629 1 906 912 

SRPEN 9 736 4 857 4 879 1 082 678 1 889 767 

ZÁŘÍ 10 005 5 004 5 001 1 831 863 1 831 1 365 

ŘÍJEN 9 856 4 948 4 908 1 055 857 1 817 750 

LISTOPAD 10 093 4 949 5 144 1 065 844 1 933 917 

PROSINEC 11 214 5 062 6 152 1 074 867 2 205 1 511 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vysvětlivky: 

 UC – počet uchazečů celkem 

 Ž – počet žen z celkového počtu uchazečů 

 M – počet mužů z celkového počtu uchazečů 

 ZP – Počet uchazečů z celkového počtu, kteří mají zdravotní postižení  

 AM - Počet uchazečů z celkového počtu, kteří jsou absolventi škol nebo mladiství 

 N - Počet uchazečů z celkového počtu, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti 

 NH - Počet uchazečů z celkového počtu, kteří jsou nově hlášení do evidence 

 

Tabulka č. 8: Počet uchazečů o zaměstnání v procentech, vždy ke konci měsíce, v okrese Opava v roce 2013 

 
UC 

(%) 

Ž 

(%) 

M 

(%) 

ZP 

(%) 

AM 

(%) 

N 

(%) 

NH 

(%) 

LEDEN 100 42,9 57,1 10,3 6,3 26,1 14,6 

ÚNOR 100 42,6 57,4 10,2 6,5 27,1 7,3 

BŘEZEN 100 43,5 56,5 10,4 6,5 24,9 7,1 

DUBEN 100 45,3 54,7 10,6 6,7 23,0 7,8 

KVĚTEN 100 47,1 52,9 11,1 7,0 20,3 7,2 

ČERVEN 100 48,4 51,6 11,3 5,8 19,0 9,5 

ČERVENEC 100 50,2 49,8 11,0 6,5 19,6 9,4 

SRPEN 100 49,9 50,1 11,1 7,0 19,4 7,9 

ZÁŘÍ 100 50,0 50,0 18,3 8,6 18,3 13,6 
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ŘÍJEN 100 50,2 49,8 10,7 8,7 18,4 7,6 

LISTOPAD 100 49,0 51,0 10,6 8,4 19,2 9,1 

PROSINEC 100 45,1 54,9 9,6 7,7 19,7 13,5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 9: Počet uchazečů o zaměstnání, vždy ke konci měsíce, v okrese Opava v roce 2014 

 UC Ž M ZP AM N NH 

LEDEN 11 979 5 191 6 788 1 040 871 3 296 1 438 

ÚNOR 5 191 5 134 6 823 1 077 875 3 342 791 

BŘEZEN 11 540 5 048 6 492 1 072 749 2 958 820 

DUBEN 10 735 4 867 5 868 1 067 686 2 486 794 

KVĚTEN 10 119 4 759 5 360 1 060 617  2 075 670 

ČERVEN 9 844 4 759 5 085 1 066 507 1 784 725 

ČERVENEC 9 793 4 783 5 010 1 057 526 1 891 921 

SRPEN 9 575 4 798 4 777 1 049 575 1 822 633 

ZÁŘÍ 9 735 4 881 4 854 1 049 782 1 695  1 312 

ŘÍJEN 9 508 4 758 4 723 1 035 701 1 633 758 

LISTOPAD 9 480 4 655 4 825 1 030 637 1 760 810 

PROSINEC 10 229 4 634 5 595 1 048 597 2 243 1 387 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 10: Počet uchazečů o zaměstnání v procentech, vždy ke konci měsíce, v okrese Opava 

v roce 2014 

 
UC 

(%) 

Ž 

(%) 

M 

(%) 

ZP 

(%) 

AM 

(%) 

N 

(%) 

NH 

(%) 

LEDEN 100 43,3 56,7 8,7 7,3 27,5 12,0 

ÚNOR 100 42,9 57,1 9,0 7,3 28,0 6,6 

BŘEZEN 100 43,7 56,3 9,3 6,5 25,6 7,1 

DUBEN 100 45,3 54,7 9,9 6,4 23,2 7,4 

KVĚTEN 100 47,0 53,0 10,5 6,1 20,5 6,6 

ČERVEN 100 48,3 51,7 10,8 5,2 18,1 7,4 
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ČERVENEC 100 48,8 51,2 10,8 5,4 19,3 9,4 

SRPEN 100 50,1 49,9 11,0 6,0 19,0 6,6 

ZÁŘÍ 100 50,1 49,9 10,8 8,0 17,4 13,5 

ŘÍJEN 100 50,0 50,0 10,9 7,4 17,2 8,0 

LISTOPAD 100 49,1 50,9 10,9 7,4 17,2 8,0 

PROSINEC 100 45,3 54,7 10,2 5,8 21,9 13,6 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulkách č: 7, 8, 9 a 10 a následně v grafech č: 7, 8, 9, 10, 11 a 12 jsou zpracovány 

údaje o počtu uchazečů o zaměstnání, vždy na konci měsíce, za rok 2013 a 2014 v okrese 

Opava. Tabulky jsou zpracovány jak číselně, tak i procentuálně pro rok 2013 a 2014. 

Každá tabulka je zaměřena na konkrétní specifikaci uchazečů o zaměstnání – konkrétně je 

tedy rozdělení tabulky na: ženy, muže, osoby se zdravotním postižením, absolventy škol a 

mladistvé, lidi pobírající podporu v nezaměstnanosti a lidi, kteří jsou nově nahlášení do 

evidence nezaměstnanosti. Vše je zpracováno do jednotlivých měsíců daného roku. 

Pro lepší přehlednost nyní následuje zpracování těchto údajů v grafech. 
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4.4.1 Podíl nezaměstnaných osob v procentech, rozdělen na muže a ženy, v okrese 

Opava v roce 2013 

Následující graf č. 7 znázorňuje podíl nezaměstnaných osob v procentech, který je 

rozdělen na muže a ženy v okrese Opava v roce 2013. 

 

Graf č. 7: Podíl nezaměstnaných osob v procentech, rozdělen na muže a ženy v okrese Opava v roce 2013 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je již na první pohled patrné, že nezaměstnanost žen je téměř vždy nižší nežli 

nezaměstnanost mužů. I když je podle grafu zřejmé, že nezaměstnanost žen v druhé 

polovině roku 2013 mírně vzrostla, nepřesáhla nezaměstnanost žen nikdy větší polovinu 

počtu nezaměstnaných osob v roce 2013.  

Nejvyšší procentuální nezaměstnanost u mužů v roce 2013 byla v únoru a to 57,4%. U žen 

bylo pak nejvyšších procentuálních hodnot dosaženo v červenci a v říjnu, shodných hodnot 

50,2%. Skutečnost, že se v letních měsících nezaměstnanost mužů mírně snížila, mohla 

opět zapříčinit možnost vykonávání sezonních prací, které jsou především požadovány po 

mužích, jako například stavební práce atd. 
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4.4.2 Podíl nezaměstnaných osob v procentech, rozděleny na muže a ženy, v okrese 

Opava v roce 2014 

Další graf, graf č. 8, znázorňuje podíl nezaměstnaných osob v procentech, který je 

rozdělen na muže a ženy v okrese Opava v roce 2014. 

 

Graf č. 8. Podíl nezaměstnaných osob v procentech, rozděleny na muže a ženy v okrese Opava v roce 2014 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tento graf se oproti grafu č. 7 nijak zvlášť neliší.  Z grafu je opět již na první 

pohled patrné, že nezaměstnanost žen je téměř vždy nižší nežli nezaměstnanost mužů. Opět 

je z grafu zřejmé, že nezaměstnanost žen v druhé polovině roku 2014 mírně vzrostla. Stále 

se ale nejednalo o nijak zvlášť větší polovinu nezaměstnaných žen než mužů v roce 2014.  

Nejvyšší procentuální nezaměstnanost u mužů v roce 2014 byla opět v únoru a to 

57,1%. U žen bylo pak nejvyšších procentuálních hodnot dosaženo v srpnu a v září se 

shodnými hodnotami 50,1%. Fakt, že se v letních měsících nezaměstnanost mužů mírně 

snížila, mohla opět zapříčinit možnost vykonávání sezonních prací, které jsou především 

požadovány po mužích, jako například stavební práce atd.  
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4.4.3 Počet uchazečů se zdravotním postižením o zaměstnání v procentech, vždy ke 

konci měsíce, v okrese Opava v roce 2013 a 2014 

Následující graf č. 9 zaznamenává počty uchazečů se zdravotním postižením o 

zaměstnání v procentech, vždy ke konci měsíce, v okrese Opava v roce 2013 a 2014. 

 

Graf č. 9: Počet uchazečů se zdravotním postižením o zaměstnání v procentech, vždy ke konci měsíce, 

v okrese Opava v roce 2013 a 2014 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2013 i 2014 se počet uchazečů se zdravotním postižením pohyboval stále 

okolo 10%. Výrazná výjimka ovšem nastala v září roku 2013, kdy nezaměstnaných se 

zdravotním postižením rapidně přibylo. Počet nezaměstnaných se zdravotním postižením 

v tomto měsíci činil 18,3%.   
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4.4.4 Počet uchazečů o zaměstnání, kteří jsou absolventi škol a mladiství 

v procentech, vždy ke konci měsíce, v okrese Opava v roce 2013 a 2014 

V grafu č. 10 se jedná o uchazeče o zaměstnání, kteří jsou absolventi škol a 

mladiství, vždy ke konci měsíce, v okrese Opava v roce 2013 a 2014. 

 

Graf č. 10: Počet uchazečů o zaměstnání, kteří jsou absolventi škol a mladiství v procentech, vždy ke konci 

měsíce v okrese Opava, v roce 2013 2014 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Již na první pohled jsou výsledky nezaměstnanosti absolventů škol a mladistvých 

různorodé. Rozdíly jsou mnohdy až okolo 3% v jednotlivých měsících během roku. 

Nejvyšší počet nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých je samozřejmě v září, což je 

jistě spojeno s ukončením školního akademického roku.  

Nejnižší nezaměstnanost absolventů škol a mladistvých byla v letech 2013 i 2014 

v červnu a pohybovala se okolo 5,5%. Nejvyšších hodnot dosáhla nezaměstnanost 

absolventů a mladistvých v roce 2013 v říjnu a to 8,7%. V roce 2014 byly nejvyšší hodnoty 

zaznamenány v říjnu a listopadu a to 7,4%.  
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4.4.5 Počet uchazečů o zaměstnání, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti 

v procentech, vždy ke konci měsíce, v okrese Opava v roce 2013 a 2014 

V grafu č. 11 je zpracován počet uchazečů o zaměstnání, kteří pobírají podporu v 

nezaměstnanosti v okrese Opava v roce 2013 a 2014. 

 

Graf č. 11: Počet uchazečů o zaměstnání, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti v procentech, vždy ke 

konci měsíce, v okrese Opava, v roce 2013 a 2014 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je již na první pohled zřejmé, že v letních měsících roku 2013 a 2014 počet 

uchazečů o zaměstnání vždy klesl. Rozdíl činil během roku až 11%. 

Nejnižší počet uchazečů o zaměstnání, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti, 

evidovali v okrese Opava v září roku 2013 a to 18,3%. Nejvyšší počet uchazečů pobírající 

podporu v tomto roce byl v únoru a to 27,1%. Září a říjen roku 2014 byli se svými 17,2% 

také měsíce s nejnižším počtem uchazečů o zaměstnání, kteří pobírajících podporu 

v nezaměstnanosti. Opět v únoru roku 2014 byl počet těchto uchazečů velmi vysoký a 

nacházel se na 28%.  
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4.4.6 Počet uchazečů, kteří jsou nově hlášeni v evidenci o zaměstnání v procentech, 

vždy ke konci měsíce, v okrese Opava v roce 2013 a 2014 

V následujícím grafu č. 12 se pojednává o počtu uchazečů, kteří jsou nově hlášení 

v evidenci o zaměstnání v okrese Opava, v roce 2013 a 2014. 

 

Graf č. 12: Podíl uchazečů, kteří jsou nově hlášení v evidenci o zaměstnání, v procentech, vždy ke konci 

měsíce v okrese Opava, v roce 2013 a 2014 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výrazné rozdíly jednotlivých měsíců zaznamenané v grafu č. 12 jsou již na první 

pohled viditelné. Ve třech měsících roku 2013 i 2014, v lednu, v září a v prosinci, došlo 

oproti předchozímu nebo následujícímu měsíci k rozdílu 6% až 7%. Minimálních hodnot 

počtu nezaměstnaných uchazečů, kteří jsou nově hlášeni v evidenci o zaměstnání v roce 

2013 je dosaženo v březnu a to 7,1%. Nejvyšších hodnot téhož roku bylo se 14,6% 

zaznamenáno v lednu. Měsíce únor, květen a srpen roku 2014 patřily se svými shodnými 

6,6% k měsícům s nejnižším počtem uchazečů, kteří jsou nově hlášení v evidenci o 

zaměstnání. Nejvyšší procentuální počet uchazečů byl v prosinci v roce 2014 a to13,6%.  
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5 Závěr 

Nezaměstnanost je integrální vlastnost vykonávajícího trhu práce. Pro většinu 

populace ztráta práce znamená starost a potíže, které se většina lidí strachují a vyhýbají se. 

Mimo skličující ekonomické ztráty, nezaměstnanost znamená sociální, psychologické a 

politické problémy. 

Cílem této bakalářské práce byla analýza nezaměstnanosti v okrese Opava, srovnání 

s hodnotami nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a České republiky. 

V roce 2014 a 2013 byla průměrná hodnota nezaměstnanosti v České republice 7,7 %. 

V Moravskoslezském kraji byly hodnoty nezaměstnanosti v obou letech vyšší, v prosinci 

roku 2013 a v měsíci leden, únor, březen a duben roku 2014 podíl nezaměstnanosti 

přesahoval 10 %. V okrese Opava se ve sledovaných letech 2013 a 2014 podíly 

nezaměstnanosti pohybovaly okolo 8,2%, což je celkově nižší procentuální hodnota, než 

v celém Moravskoslezském kraji, ale vyšší procentuální hodnota, než jakou činí 

celorepublikový průměr. 

V celém MS kraji bylo ve sledovaném období nejvíce nezaměstnaných osob 

v okresech Bruntál (13,2 %), Karviná (12,2 %) a Ostrava (11,2 %). Naopak Opava patřila 

k okresům s nižší mírou nezaměstnanosti v kraji (8,2 %). Nejméně nezaměstnaných pak 

evidovaly okresy Nový Jičín (7,5 %) a Frýdek – Místek (7,2 %). 

Velký rozdíl v podílu nezaměstnaných je také v rámci okresu Opava. Nejmenší míru 

nezaměstnanosti zaznamenává kontaktní pracoviště úřadu práce v Hlučíně (6,4 %), dále 

pak v Opavě (8,2 %) a v Kravařích (8,5 %). Tyto podíly jsou ve velké míře ovlivněny 

sezonními pracemi osob vyjíždějících za prací do Německa. Okolí Vítkova má v okrese 

největší míru nezaměstnanosti, kontaktní pracoviště ve Vítkově hlásilo v letech 2013 a 

2014 průměrně 12,6 % nezaměstnaných osob. Důvodem je menší koncentrace 

průmyslových zón a horší dopravní infrastruktura. 

V roce 2013 i 2014 bylo v okrese Opava evidováno více nezaměstnaných mužů než 

žen. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo hlášeno během obou let kolem 10 % osob se 

zdravotním postižením.  
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Absolventů škol a mladistvých, kteří byli vedeni na úřadu práce v okresu Opava, bylo 

v letech 2013 a 2014 nejvíce v měsících září a říjen. Podíl tvořil 8% z celkového počtu 

nezaměstnaných. Tyto měsíce jsou typické pro celorepublikový průměr, kdy absolventi 

škol postupně nacházejí svou práci. 

Podíl osob, které pobíraly podporu nezaměstnanosti, se lišil v závislosti na měsících. 

V lednu až dubnu podporu pobíralo 27 % osob v evidenci úřadu práce, během května až 

listopadu pak podíl klesal až na 18%. Toto číslo je v notné míře ovlivněno sezonními 

cykly. 

Míra nově hlášených osob do evidence pracovního úřadu se celoročně pohybovala 

kolem 8%. Výjimku tvořily měsíce leden, září a prosinec, kdy nově hlášených přibylo na 

14%. Zářijové číslo bylo ovlivněno absolventy škol, měsíce leden a prosinec zahrnují 

převážně dělnické profese, které nejvíce závisí na sezonních pracích.  

Nezaměstnanost je fenomén, který nelze v tržní ekonomice zcela eliminovat. Jde o 

ovšem o to, aby nepřesáhl únosnou míru. O to by se měl postarat efektivně fungující trh 

práce. Stát by se měl postarat o navrhování opatření ke snížení nezaměstnanosti regionu. 

Možnosti realizace těchto opatření ovšem závisí na finančních prostředcích, kterými budou 

jednotlivé úřady práce disponovat. Já osobně spatřuji velký potenciál Opavského okresu ve 

využití Hlučínského jezera, kde je již schválena několika miliardová dotace z fondu EU a 

doufám, že realizace této velké investice přinese užitek a snížení míry nezaměstnanosti 

celému regionu. 
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