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Úvod 

Rostoucí míra nezaměstnanosti, zvyšující se počet lidí v evidencích úřadů 

práce, odlišná struktura volných pracovních míst a zájemců o práci, velký počet 

nekvalifikovaných a málo kvalifikovaných osob to jsou témata, která plní 

zpravodajské relace, zaměstnávají hlavy odborníků a zatěžují ekonomiku. Každý 

člověk se může s nezaměstnaností potkat a zažít ji na vlastní kůži, musí proto 

umět s ní či její hrozbou žít a hlavně bojovat. Jsou lidé, jichž se nezaměstnanost 

po celý život ani nedotkne, jiní naopak její pozornost pociťují neustále. Jedná     

se o osoby, které jsou z nejrůznějších důvodů náchylnější k tomu být 

nezaměstnanými. Existují jisté ohrožené či rizikové skupiny osob na trhu práce, 

jež snadněji přichází o zaměstnání a s velkými obtížemi hledají nové. Mají 

zdravotní obtíže, neodpovídající vzdělání, malou praxi, zápis v rejstříku trestů, 

neumí pracovat s počítačem, neovládají žádný světový jazyk, nemají 

reprezentativní vzhled, mají malé děti, které jim nemá kdo pohlídat v době 

nemoci, trpí prostě nějakým handicapem. V zásadě je z trhu práce vylučuje jejich 

věk, zdravotní stav, minulost nebo kvalifikace. Ač by rádi pracovali, zaměstnání 

nemohou najít, setrvávají dlouhodobě v evidenci úřadu práce, přičemž ztrácejí 

sebevědomí, pracovní návyky, dovednosti, ale i postavení v rodině či ve 

společnosti, zhoršuje se jim zdraví, mají tendenci k závislostem, ztrácí odvahu      

a sílu se svou situací dál bojovat. 

Jedním z možných řešení dlouhodobé nezaměstnanosti rizikových skupin 

osob je podpora uplatnitelnosti jednotlivce na trhu práce prostřednictvím investic 

do jeho osobnostního a vzdělanostního rozvoje, to znamená do rozvoje jeho 

lidského kapitálu. Tato podpora může probíhat formou nejrůznějších vzdělávacích 

aktivit, tedy krátkodobých či dlouhodobých různými směry zaměřených kurzů, 

například počítačových, dovednostních, osobnostních, psychologických, 

motivačních apod. Cílem práce je prokázat skutečnost, že zvyšování lidského 

kapitálu formou nejrůznějších vzdělávacích aktivit vede ve svém důsledku k lepší 
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uplatnitelnosti vzdělávajícího se na trhu práce. Důraz bude kladen na rizikové 

skupiny osob na trhu práce1.  

Teoretickým východiskem práce je myšlenka existence stálé  

nedobrovolné nezaměstnanosti, v rámci níž nejde o vyhýbání se práci či                

o neochotu pracovat za nepříznivých mzdových podmínek, ale o nemožnost nalézt 

z nejrůznějších důvodů vhodné zaměstnání, a to i za cenu snížení určitých 

požadavků na ono pracovní místo. John Maynard Keynes a později i jeho 

následovníci poprvé připustili, že vedle dobrovolné nezaměstnanosti existuje také 

nezaměstnanost nedobrovolná. Za hlavní příčiny masové a přetrvávající 

nezaměstnanosti považovali technologický pokrok vytlačující živou práci             

a chronický nedostatek poptávky (nedostatečná kupní síla a omezování sklonu     

k investicím). Poukazovali na nutnost státních zásahů do ekonomiky, protože 

samotný tržní mechanismus není schopen zvládnout masovou nezaměstnanost a je 

proto nutné ekonomiku podpořit vhodnou expanzivní makroekonomickou 

politikou.  

Z metodologického hlediska se jedná o práci teoreticko-empirickou. Vedle 

teoretického zázemí studované problematiky zahrnuje především v praxi 

používané modely řešení a také příklady konkrétně realizovaných vzdělávacích 

programů určených k podpoře rizikových skupin osob na trhu práce ve vybraném 

regionu. Oblastí zvolenou pro ukázku realizace konkrétních opatření 

podporujících rizikové skupiny osob na trhu práce se stal okres Bruntál2. Tento 

okres byl vybrán z důvodu svých nepříliš dobrých výsledků v oblasti trhu práce, 

tzn. dlouhodobě vykazuje jednu z nejvyšších měr nezaměstnanosti v České 

                                           
1 Práce bude sledovat pouze evropský trh práce, respektive systém služeb zaměstnanosti 
v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti a Lisabonské strategie.  Jiným systémům 
zaměstnanosti  prostor věnován nebude.  
2 Okres Bruntál je součástí Moravskoslezského kraje, který se v dosahované průměrné míře 
nezaměstnanosti již od roku 1998 stabilně řadí na druhé nejhorší místo mezi kraji v ČR (hned za 
krajem Ústeckým). V rámci Moravskoslezského kraje je dlouhodobě nejhorším okresem Karviná, 
Bruntál se v posledních letech střídá na druhém a třetím místě s Ostravou-město. Budeme-li 
srovnávat všechny okresy ČR, zjistíme, že se Bruntál v letech 1997 – 1999 umísťoval v rozmezí 
10. – 14. místa mezi nejhůře umístěnými okresy v ČR co do úrovně míry dosahované 
nezaměstnanosti, od roku 2000 je to ještě horší umístění - do 7. místa (výjimkou je pouze rok 2006 
– 8. pozice). K 30. 6. 2009 obsadil okres Bruntál dokonce 3. místo v celorepublikovém srovnání 
míry nezaměstnanosti.   



 5

republice, je to jeden z nejhůře postižených regionů dlouhodobou 

nezaměstnaností, s velkým podílem rizikových skupin osob na trhu práce. Na jeho 

území pravidelně probíhají hojné vzdělávací aktivity určené k posílení flexibility, 

kvalifikace a celkové uplatnitelnosti dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce. 

Vzhledem k těmto skutečnostem může být situace rizikových skupin osob 

analyzována v místě, kde patří mezi nejpalčivější a nejožehavější problémy. 

Zkušenosti z fungování podpůrných vzdělávacích aktivit systému celoživotního 

vzdělávání v okrese Bruntál je tak možno  využít i v jiných, stejně či méně 

postižených regionech České republiky.  

 Z pohledu datových zdrojů budou využity jednak kvantitativní a jednak 

kvalitativní zdroje. Z kvantitativních zdrojů to budou oficiální statistiky Eurostatu 

(zprávy a dokumenty Evropské unie), Ministerstva práce a sociálních věcí (údaje 

o politice zaměstnanosti, analýzy a výzkumné studie trhu práce), Českého 

statistického úřadu (analýzy, zprávy a studie), Výzkumného ústavu práce              

a sociálních věcí (analýzy a výzkumné studie) a Úřadu práce v Bruntále (analýzy 

situace na regionálním trhu práce). Kvalitativními zdroji potom budou konkrétní 

výstupy a data z projektů realizovaných za podpory Evropského sociálního fondu 

a státního rozpočtu ČR Vzdělávacím a poradenským centrem pro nezaměstnané   

v Krnově společností Reintegra a Aklub, a centrem celoživotního vzdělávání  

společnosti Educo Centrum s.r.o. 

Uplatnění rizikových skupin osob na trhu práce bude řešeno ve  3 dílčích 

kapitolách. Kapitola první nejprve definuje základní pojmy, blíže popíše 

problematiku lidského kapitálu a posléze přejde k rešerším odborné literatury, 

týkajícím se dopadů a důsledků dlouhodobé nezaměstnanosti. Na základě těchto 

rešerší ukáže na problémy, s nimiž se dlouhodobě nezaměstnaní lidé na trhu práce 

potýkají, nastíní, jakým způsobem nedostatečná flexibilita ovlivňuje jejich 

pracovní, ale i soukromý, běžný každodenní život.  

Druhá kapitola se bude věnovat legislativnímu zázemí postavení 

rizikových skupin osob na trhu práce a přístupům k řešení jejich problémů, 

respektive k podpoře těchto skupin lidí, prostřednictvím aktivní politiky 



 6

zaměstnanosti a systému celoživotního vzdělávání v České republice a Evropské 

unii. Nebude zapomenuto ani na jeden z nejdůležitějších nástrojů politiky 

zaměstnanosti EU, který se aktivně věnuje podpoře vzdělávání znevýhodněných 

nezaměstnaných a potenciálně nezaměstnaných osob na trhu práce, tzn. 

Evropskému sociálnímu fondu.  

Třetí kapitola se zaměří na analýzu vlivu vzdělávacích aktivit na 

uplatnitelnost rizikových skupin osob. Analýza bude provedena na příkladu 

výsledků realizovaných vzdělávacích projektů v okrese Bruntál. Bude sestávat 

celkem ze tří částí. První se zaměří na bližší popis problematiky dlouhodobé 

nezaměstnanosti v České republice potažmo v Moravskoslezském kraji a v okrese 

Bruntál, všimne si i případné závislosti počtu dlouhodobě nezaměstnaných na 

vývoji hospodářského cyklu. Druhá část představí konkrétní vzdělávací projekty, 

jejich zaměření a hlavně výsledky. Třetí část ukáže na psychologické a sociální 

aspekty zvyšování lidského kapitálu.  
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1 Teoretické a empirické souvislosti zkoumané probl ematiky 

1.1 Vymezení základních pojm ů 

Nejprve je nutné vymezit základní pojmy související se zkoumanou 

problematikou, tzn. uplatnitelnost, zaměstnatelnost, rizikové skupiny osob, 

zaměstnatelnost rizikových skupin osob, jejich marginalizaci na trhu práce, otázku 

dlouhodobé nezaměstnanosti a v neposlední řadě také lidský kapitál.  

1.1.1 Zaměstnatelnost 

Zaměstnatelnost je definována jako: „schopnost být zaměstnán. Souhrn 

kompetencí v konkrétních oblastech, vědomostí a dovedností dávajících šanci 

uspět na trhu práce. Zahrnuje i vůli spojenou s odolností, podnikavost a touhu 

uspět, důvěru ve vlastní schopnosti, vědomí nezbytnosti progresivních                  

a odpovědných přístupů v zaměstnání.“3 Se zaměstnatelností můžeme ztotožnit     

i uplatnitelnost, která vyjadřuje schopnost nalézt na trhu práce vhodného 

zaměstnavatele a uplatnit se u něj, jinými slovy schopnost být zaměstnán. 

Zaměstnatelnost a uplatnitelnost jsou velmi těžko měřitelné a kvantifikovatelné, 

jejich zvyšování a posilování je jedním z hlavních cílů politiky zaměstnanosti ČR 

a EU. Uplatnitelnost je zabezpečována prostřednictvím zvyšování úrovně lidského 

kapitálu a jeho nejdůležitější složky – vzdělání. Zaměstnatelnost se stala jedním 

ze čtyř hlavních pilířů Evropské strategie zaměstnanosti.  

1.1.2 Vymezení rizikových skupin osob na trhu práce 4 

Na trhu práce existují skupiny osob, které mají velké problémy 

s uplatnitelností a tedy i zaměstnatelností. Nedaří se jim nalézt vhodné, lépe 

řečeno jakékoli zaměstnání (mnohdy radikálně snižují požadavky na pracovní 

                                           
3 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku. 2003, s. 4. 
4 Zpracování této části vychází z následujících publikací: 
BUCHTOVÁ, B. a kol. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 2002; 
Kolektiv autorů. Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Souhrnná zpráva z výzkumné 
studie provedené v rámci programu "Moderní společnost". 2003; MAREŠ, P. Nezaměstnanost 
jako sociální problém. 1994; MAREŠ, P., VYHLÍDAL, T., SIROVÁTKA, T. Ztráta zaměstnání: 
reakce, plány a flexibilita nezaměstnaných. (1. vlna panelového šetření). 2002; MAREŠ, P., 
VYHLÍDAL, T., SIROVÁTKA, T. Nezaměstnaní na trhu práce – dopady nezaměstnanosti, 
hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce (závěrečná zpráva). 2002; 
ELBONA a.s. Náklady státu na jednoho nezaměstnaného.2006 
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místo), dlouhodobě setrvávají v evidenci úřadu práce. Tyto skupiny lidí bývají 

označovány jako rizikové či znevýhodněné a představují pro trh práce velký 

problém, proto je jim v rámci politiky zaměstnanosti České republiky a Evropské 

strategie zaměstnanosti EU věnována zvýšená pozornost.  

Lidé patřící do tzv. rizikových či znevýhodněných skupin osob mají 

problémy s uplatněním se na trhu práce z důvodu špatné či nedostatečné 

pružnosti. Nejsou schopni přizpůsobit se novým podmínkám trhu vzniklým          

v souvislosti se zaváděním nových vyspělých technologií, které postupně zvyšují 

požadavky na pracovní sílu a podněcují zaměstnavatele k hledání pracovníků, jež 

nejen odpovídají aktuální potřebě trhu, ale jsou navíc flexibilní a budou se 

schopni přizpůsobit dalším a dalším změnám a inovacím, k nimž dojde                 

v budoucnu. Zástupci znevýhodněných skupin osob se díky svým omezeným 

schopnostem, znalostem, nedostačující flexibilitě, prostě kvůli celkově nízké 

úrovni lidského kapitálu uplatňují zpravidla na sekundárním, nezřídka                   

i neformálním trhu práce. Sekundární trh práce je charakterizován pracovními 

místy s nižší prestiží a mzdovou úrovní. Jedná se o trh méně stabilních pracovních 

příležitostí, kde je pracovní kariéra stabilně přerušována obdobími kratší či delší 

nezaměstnanosti. Pracovníci sekundárního trhu práce se častěji stávají 

nezaměstnanými, na druhé straně mají vzhledem k velké fluktuaci zaměstnanců 

šanci snáze získat zaměstnání než je tomu na primárním pracovním trhu. 

Neformální trh potom představuje aktivity řazené obvykle do tzv. šedé či dokonce 

černé ekonomiky, tzn. různé formy nelegálního podnikání od zcela kriminální 

povahy až po soukromé podnikání obcházející většinu pracovních a daňových 

zákonů. 

„Uplatnění člověka na trhu práce je podmíněno řadou charakteristik (věk, 

zdravotní stav, vzdělání, pohlaví, příslušnost k etnické skupině), které vyčleňují 

skupiny lidí s větším rizikem ztráty práce a předurčují je pro dlouhodobou 

nezaměstnanost. Tyto skupiny jsou také vystaveny riziku opakované 

nezaměstnanosti. Jejich příslušníci nacházejí uplatnění spíše na sekundárním trhu 

práce a na méně placených pracích s nejistou budoucností. Nezaměstnanost tak 

více ohrožuje určité skupiny populace, což potvrzuje zkušenost téměř ze všech 
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průmyslově vyspělých zemí. Je zřejmé, že právě na tyto skupiny musí být 

zaměřena politika zaměstnanosti. V České republice k rizikovým skupinám patří 

mladí lidé, ženy s malými dětmi, zdravotně postižení občané, starší lidé, lidé         

s nízkým vzděláním, romské etnikum a přicházející imigranti.“5 

  „Experti úřadů práce vymezují, bez ohledu na regionální rozdílnosti          

a momentální situaci na trhu práce, tyto rizikové  skupiny osob: občany se 

zdravotním postižením; mladistvé uchazeče o zaměstnání; absolventy škol; 

uchazeče společensky nepřizpůsobené, často měnící zaměstnání, se špatnou 

pracovní morálkou; nekvalifikované uchazeče o zaměstnání; uchazeče                  

o zaměstnání pečující o děti ve věku do 15 let; vyšší věkové kategorie 

nezaměstnaných; osoby bydlící v okrajových částech okresu s omezenou dopravní 

obslužností.“ 6 

Někteří příslušníci rizikových skupin potřebují zvýšenou pomoc při 

hledání zaměstnání a to jak z pohledu pracovně profesního, tak také 

psychologického poradenství. Nutno také podotknout, že většinu dnešních 

uchazečů o zaměstnání není možno zařadit do jedné kategorie nebo skupiny 

nezaměstnaných ohrožených osob na trhu práce. Zpravidla bojují ne s jedním, ale 

s více handicapy na trhu práce, tzn. jsou například starší padesáti let, mají vážné 

zdravotní problémy a jsou dlouhodobě nezaměstnaní. K tomu ještě navíc 

disponují nízkou či prakticky žádnou kvalifikací, jsou vyučeni v oboru, jenž 

prochází dlouhodobým a trvalým útlumem, tudíž nemají možnost vůbec sehnat 

práci a případná rekvalifikace je jejich jedinou šancí na nalezení zaměstnání. 

„Podle dosavadních poznatků úřadů práce v ČR se nejčastějšími kumulacemi 

handicapů ukazují být vyšší věk a nevyhovující zdravotní stav; vyšší věk              

a nedostatečná kvalifikace; nízká kvalifikace, vyšší věk a zdravotní omezení.“7 

Nyní se podíváme na bližší specifikaci rizikových skupin osob.  

 

                                           
5 BUCHTOVÁ, B. Nezaměstnanost psychologický, ekonomický a sociální problém. 2002, s. 109 – 
114. 
6 Elbona a.s. Náklady státu na jednoho nezaměstnaného. 2006, s. 61 - 62. 
7 Kolektiv autorů. Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Souhrnná zpráva z výzkumné 
studie provedené v rámci programu "Moderní společnost". 2003, s. 67. 
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Mladí lidé do 20 let  

V konkurenci s ostatními uchazeči o zaměstnání jsou na trhu práce značně 

znevýhodněni absolventi středních škol, kteří se ucházejí o své první zaměstnání. 

Nemají praktické zkušenosti a základní pracovní návyky, navíc postrádají i určité 

pracovní kontakty, jež usnadňují orientaci na trhu práce a hledání zaměstnání.     

V ještě horší pozici jsou mladiství, jež předčasně opustili vzdělávací systém          

a nedokončili základní nebo střední školu. Tito mladí lidé nejsou vybaveni žádnou 

kvalifikací a jejich uplatnění na trhu práce je velmi obtížné, omezuje se víceméně 

jen na pomocné dělnické práce, úklid, apod. Existují skupiny nezaměstnaných      

z této kategorie, které ani nemají zájem o získání zaměstnání, zpravidla se jedná   

o příslušníky určitých komunit žijících pro svůj volný čas, ze sociálních dávek, 

nezřídka i trestné činnosti. Zástupci takových skupin jsou např. mladí Rómové     

a mladí lidé ze sociálně slabých rodin, žijících v těsné blízkosti a kooperaci právě 

s Rómy. Svou vzdělávací dráhu končí zpravidla ihned po dokončení základní 

školy, případně ani nedokončí základní školu. Tato skupina je velmi problémová 

hlavně z toho důvodu, že si vůbec nepřipouští existenci nějakého problému a už 

vůbec ne potřebu či nutnost tento problém vlastními silami řešit.   

Lidé starší 50-ti let 

 Pokud jsou pracovníci této věkové kategorie uvolněni z dosavadního 

zaměstnání, je ve většině případů velmi obtížné znovu je zařadit do pracovního 

procesu, protože nejsou tolik flexibilní a adaptabilní. Propuštění navíc zanechává 

výrazné stopy na jejich psychickém potažmo zdravotním stavu. Zejména 

propustil-li je dlouholetý zaměstnavatel, připadají si bezcenní, zbyteční                 

a nepotřební, mají velký problém znovu se vzchopit a hledat pracovní místo, navíc 

mnohdy ani pořádně nevědí, jak na to. Problémem je i velký podíl 

nízkokvalifikovaných osob, uchazečů se zdravotním postižením případně 

uchazečů s málo žádanou profesí na trhu práce. Lidé starší 50-ti let představují 

skupinu nezaměstnaných, kteří si velmi dobře uvědomují své nepříliš dobré 

postavení na trhu práce, je jim zcela jasné, kam se chtějí dále v životě ubírat, co 

k tomu potřebují a co jim chybí. Můžeme je rozdělit na dvě skupiny – zástupci té 

první jsou již blízko důchodovému věku a proto se moc nesnaží hledat 

zaměstnání, spíše „pasivně“ vyčkávají na přiznání plného důchodu případně 
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usilují o důchod částečný či předčasný. Zástupci druhé skupiny usilují 

prostřednictvím různých aktivit (zejména dalšího vzdělávání) o lepší pozici na 

trhu práce, vytrvale hledají nové pracovní uplatnění a doufají, že jakmile ho 

naleznou, podaří se jim jej udržet a zůstanou v něm až do důchodu. Dá se 

předpokládat, že vzhledem k prodlužujícímu se věku odchodu do důchodu budou 

v budoucnu problémy této skupiny nezaměstnaných stále naléhavější a její počet 

se bude zvětšovat, zejména potom v kategoriích  málo kvalifikovaných, zdravotně 

postižených a málo žádaných profesí. 

Zdravotně postižení 

Okruh osob se zdravotním postižením vymezuje § 67 zákona č. 435/2004 

Sb. o zaměstnanosti. Podle něj jsou osobami se zdravotním postižením všechny 

osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními 

(osoby s těžším zdravotním postižením) nebo částečně invalidními.8 Kromě těchto 

dvou skupin jsou osobami se zdravotním postižením i fyzické osoby zdravotně 

znevýhodněné. „Za zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje fyzická osoba, 

která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou 

výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, 

vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci 

získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto 

zákona považuje nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat 

déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové 

schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. Skutečnost, že je osobou se 

zdravotním postižením dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím 

orgánu sociálního zabezpečení. Skutečnost, že je osobou se zdravotním 

postižením dokládá fyzická osoba rozhodnutím úřadu práce.“9 

                                           8

 Od 1. 1. 2010 se mění definice osob se zdravotním postižením takto: Osobami se zdravotním 
postižením jsou fyzické osoby, které jsou a) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními 
ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením), b) orgánem sociálního zabezpečení 
uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni, c) rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně 
znevýhodněnými. 
9 Zákon č. 435/2004 Sb.o zaměstnanosti – § 67 odst. 3 – 5. 
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Významnou bariérou osob se zdravotním postižením je nejen jejich 

zdravotní stav, ale také kombinace zdravotních problémů s dalšími rizikovými 

aspekty jako jsou zejména nižší úroveň vzdělání a vyšší věk. Ke změnám 

zdravotního stavu dochází často během pracovního života, zvláště pak u manuálně 

pracujících lidí. V mnoha případech dojde k postižení v důsledku výkonu práce, 

proto také mezi zdravotně postiženými převažují lidé starší 40 let a málo 

kvalifikovaní. Je zřejmé, že hlavním problémem není zdravotní postižení jako 

takové, ale kumulace několika znevýhodnění, zejména potom špatný zdravotní 

stav a nízká kvalifikace. Lidé se zdravotním postižením si velice váží nabídky 

zaměstnání, snaží se udělat maximum pro to, aby ji vůbec dostali.  

Nekvalifikovaní a nízkokvalifikovaní lidé 

 Pro bližší specifikaci této kategorie můžeme použít klasifikaci ISCED10,   

v rámci jejího hodnocení jednotlivých úrovní vzdělání budou do kategorie 

nekvalifikovaných a nízkokvalifikovaných osob zařazeni lidé, jež dosahují stupně 

vzdělání 011, 112 či 213. K vymezení je možno využít i  klasifikace KZAM14, kde 

by dané skupině odpovídala kategorie 9, tzn. Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci15, případně kategorie 8 Obsluha strojů a zařízení16.        

                                           
10 Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - byla vypracována a vydána UNESCO v roce 
1976, aby sloužila jako nástroj vhodný pro shromažďování, zpracování a zpřístupňování 
vzdělávacích statistik jak v jednotlivých zemích, tak v mezinárodním měřítku.  
11 Dosažené vzdělání této úrovně se ve statistických zjišťováních u obyvatel přiděluje osobám bez 
vzdělání, které neukončily ani vzdělání odpovídající 1. stupni základní školy.  
12 Dosažené vzdělání úrovně 1 se ve statistických zjišťováních u obyvatelstva přiděluje osobám     
s nedokončeným základním vzděláním (při dokončení vzdělání odpovídajícímu 1. stupni základní 
školy). 
13 Dosažené vzdělání úrovně ISCED 2, resp. ISCED 2A se ve statistických zjišťováních                 
u obyvatelstva přiděluje osobám, které absolvovaly celé základní vzdělání. 
14 Klasifikace zaměstnání - je to OSN klasifikace, kterou až na nepatrné výjimky převzala EU       
a vydala pod názvem ISCO - 88 (COM). Předmětem klasifikace je zaměstnání, tj. konkrétní 
činnost, kterou pracovník vykonává (i když není jeho povoláním) a která je zdrojem jeho hlavních 
pracovních příjmů. Klasifikace definuje zaměstnání jako soubor úkolů a povinností, které jsou 
vykonávány jednou osobou. Seskupuje dohromady zaměstnání v souhrnnějších hlavních třídách 
podle podobnosti typů vykonávaných prací a na základě podobnosti kvalifikací požadovaných       
k plnění úkolů a povinností v zaměstnání. 
15 91 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření na prodej a služby,  92 Pomocní                    
a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a příbuzných oborech, 93 Pomocní 
a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, stavebnictví, v dopravě                      
a v příbuzných oborech. 
16 81 Obsluha průmyslových zařízení, 82 Obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci, 83 
Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení. 
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Zavádění nových technologií, procesy automatizace a modernizace stále 

více tyto osoby vytlačují z trhu práce. Oni sami často spoléhají na pomoc druhých 

osob, nejsou schopni samostatně řešit své problémy, mají nereálné požadavky na 

mzdu a celkově na trh práce (zejména ti, kteří měli dlouhodobě relativně kvalitní 

pracovní místo). Vzhledem k tomu, že existuje pouze malý rozdíl mezi 

pracovními a nepracovními příjmy, mají tito lidé pocit, že se jim vlastně nevyplatí 

pracovat a dávají tak přednost nepracovním příjmům před uplatněním se na trhu 

práce. Zaměstnavatelé trpí vůči těmto lidem předsudky stran nízké kvality            

a motivace jejich pracovního výkonu, požadují proto i na pozice určené osobám 

se základním vzděláním lidi vyučené. Negativní roli v jejich zaměstnávání hrají    

i poměrně rozsáhlé možnosti nelegálního zaměstnávání, tzv. práce na černo.  

Jedná se o velmi problémovou skupinu z pohledu uplatnění se na trhu práce, ke 

znovunalezení zaměstnání by potřebovali zásadně změnit kvalifikaci. Bohužel 

řada z nich toho ale není schopna, protože disponuje natolik omezenými 

intelektovými schopnostmi, že u nich další vzdělávání prakticky ani není možné.  

Lidé, zejména ženy, pečující o děti do 15 let věku 

 Někteří zaměstnavatelé nemají pochopení pro matky případně otce, kteří 

pečují o malé děti nebo o těžce zdravotně postižené, protože u nich hrozí větší 

absence z důvodu péče o nemocné. Vzhledem k rodinným povinnostem nejsou 

zástupci této skupiny příliš flexibilní, nemohou např. často vyjíždět na služební 

cesty či školení, je pro ně problém pracovat přesčas nebo na směny. Vzhledem      

k péči o děti je nižší i ochota dále se vzdělávat. Ve snaze získat zaměstnání za 

každou cenu přijímají takové, které jim vyhovuje jako pečujícím osobám, ačkoli 

neodpovídá jejich vzdělání a kvalifikaci (jejich kvalifikace je často vyšší), proto 

zaměstnání po určité době opouštějí a vrací se do evidence úřadu práce. U žen po 

mateřské dovolené případně další mateřské dovolené je situace o to tíživější, že 

jejich několikaletá absence na trhu práce způsobuje ztrátu profesních znalostí       

a pracovních zkušeností (pokud je v průběhu mateřské dovolené neobnovují         

a neupevňují).  
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Společensky nepřizpůsobiví občané, lidé se špatnou pracovní morálkou 

 Do této kategorie osob můžeme zařadit osoby po výkonu trestu odnětí 

svobody, lidi bez přístřeší, některé rómské spoluobčany a vůbec všechny osoby, 

které nejsou ochotny přizpůsobit se běžným podmínkám života a nést 

odpovědnost za vlastní život. Tito lidé zpravidla vykazují velmi nízkou úroveň 

vzdělání, koncentrují se v deprivovaných rodinách, komunitách a sousedstvích se 

slabými vazbami k trhu práce. Vlivem těchto okolností jsou trvale závislí na 

sekundárním a neformálním trhu práce, na sociálních dávkách, příležitostně si 

vydělávají v rámci šedé ekonomiky, nezřídka se dopouštějí trestné činnosti. 

Lidé bez přístřeší 

Tato skupina osob by se dala rozdělit na dvě části. První za své postavení 

ve společnosti prakticky nemůže, jedná se většinou o osamělé matky s dětmi, 

které žijí v azylových domech a armádách spásy, usilovně hledají nejen práci        

a zaměstnání, ale i bydlení. Druhá skupina osob se ocitla „na ulici“ vlastním 

přičiněním, zpravidla pácháním nejrůznější trestné činnosti nebo nezřízeným 

způsobem života. Někteří si svůj podíl viny na stávající situaci uvědomují, jiní 

nenesou sebemenší odpovědnost. Řada z těchto lidí, především mužů, nemá pocit, 

že by něco v životě udělali špatně, mají zkreslené a nereálné představy                  

o případném pracovním uplatnění i o celém životě.  

Lidé po výkonu trestu odnětí svobody 

Dá se říci, že jejich mentalita je velmi podobná druhé skupině lidí bez 

přístřeší, jsou to velmi úzce spojené a provázané skupiny lidí. K jejich 

opětovnému zařazení do života (nejen pracovního, ale do běžného všedního 

života) je nutná nejprve jejich resocializace17, obnovení pracovních návyků, 

doplnění a obnovení původní kvalifikace případně získání kvalifikace zcela nové. 

                                           
17 Je možné ji chápat jako přijetí nových norem a hodnot, které jsou spojené s novým sociálním 
postavením, jež člověk získává.  Někdy se definice tohoto pojmu zkracuje na pouhé znovuuvedení 
respektive znovuzakotvení člověka ve společnosti (a na trhu práce). 
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1.1.3 Dlouhodobá nezam ěstnanost 

Jedním z problémů rizikových skupin osob na trhu práce je jejich 

dlouhodobé setrvávání v evidenci úřadu práce, tzn. dlouhodobá nezaměstnanost18. 

Mezinárodní organizace práce definuje dlouhodobou nezaměstnanost jako 

nezaměstnanost delší než 12 měsíců a takto ji chápe také EUROSTAT, je možné 

ji sledovat i diferencovaněji, nejčastěji pak v rozsahu 5, 6, 12 a 24 měsíců.  

„Dlouhodobá nezaměstnanost postihuje především nekvalifikovanou 

pracovní sílu s nízkým či žádným vzděláním, kvalifikovanou, dříve dlouhodobě 

zaměstnanou pracovní sílu, ale nepružnou, ženy, obyvatele ze zaostávajících         

a venkovských oblastí, příslušníky etnických minorit a imigranty, zdravotně 

postižené, mladistvé, zejména problémové jedince. Typická pro dlouhodobou 

nezaměstnanost je kumulace handicapů a zároveň heterogennost jednotlivých 

skupin.“19  

„Dlouhodobá nezaměstnanost není jen ekonomickým.., ale                          

i  psychologickým, sociálním a kulturním problémem. Především proto, že 

vytlačuje rostoucí počet osob mimo hlavní proud společenského života a činí        

z nich klienty sociálního státu se všemi důsledky pro jejich životní úroveň             

i existenciální pocity. ... stávají se z nich v tomto vztahu občané druhého řádu. 

Ztráta příjmu ze zaměstnání většinou uvrhne jak nezaměstnaného, tak i členy jeho 

rodiny, kteří jsou na tomto příjmu závislí, do stavu chudoby.“20 

„Dlouhodobá nezaměstnanost je spojena ještě s jedním významným 

jevem, totiž s velkým výskytem období opakované nezaměstnanosti v průběhu 

pracovní kariéry jedince. Tato tendence se jeví jako vyšší riziko nezaměstnanosti 

příslušníků některých sociálních kategorií (nekvalifikovaní dělníci, imigranti, 

ženy ...). Tak jako existují sociální kategorie či regiony s rizikem vyššího výskytu 

dlouhodobé nezaměstnanosti, existují i sociální kategorie a regiony s vyšším 

rizikem opakované nezaměstnanosti (jsou pro ně charakteristické jak dlouhodobá 

                                           
18 Konkrétním hodnotám dlouhodobé nezaměstnanosti bude věnován úvod kapitoly číslo 3. 
19 Kolektiv autorů. Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Souhrnná zpráva z výzkumné 
studie provedené v rámci programu "Moderní společnost". 2003, s. 66. 
20 MAREŠ, P.  Nezaměstnanost jako sociální problém. 1994, s. 12. 
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nezaměstnanost, tak i nesouvislé, nezaměstnaností přerušované, pracovní 

kariéry).“21  

1.1.4 Marginalizace  

Rizikové skupiny osob se na českém trhu práce potýkají s  tzv. 

marginalizací, tzn. „...přiřazování určitých osob takovým pracovním pozicím, 

které jim neumožňují jejich plnou integraci na tomto trhu (drží je na sekundárním 

trhu práce, v nestandardních pracovních poměrech, nutí je fluktuovat mezi 

oficiální a šedou ekonomikou apod.) a redukují podstatně jejich šance výběru 

pracovních příležitostí co se týče žádoucí stability zaměstnání, výše mzdy, 

osobního růstu a ostatních výhod. Pro marginalizované osoby to znamená také 

zvýšené riziko (dlouhodobé) nezaměstnanosti a riziko fragmentarizace jejich 

pracovních kariér opakovanou nezaměstnaností (v jejich pracovní anamnéze se 

krátká období střídají s postupně se prodlužujícími obdobími nezaměstnanosti).“22 

 Marginalizace má vliv na sociální exkluzi23 postižených jedinců, zejména 

prostřednictvím poklesu příjmů a omezení životních šancí. Dochází tak ke snížení 

ochoty a schopnosti podílet se na životě společnosti, člověk ztrácí status aktivního 

občana. Nezanedbatelným problémem marginalizovaných je také možnost úpadku 

jejich osoby a celé rodiny do chudoby, jež je „vnímána nejen jako deprivace, ale   

i jako překážka možností a pokles motivace dostát všem povinnostem aktivního 

občanství.“24 

                                           
21 MAREŠ, P.  Nezaměstnanost jako sociální problém. 1994, s. 24. 
22 MAREŠ, P., VYHLÍDAL, J., SIROVÁTKA, T. Nezaměstnaní na trhu práce – dopady 
nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce. 2002, s. 4. 
23 Sociální exkluzi neboli soc. vyloučení můžeme definovat (při vědomí různých způsobů užívání 
tohoto pojmu) jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke 
zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti. 
Proces sociálního vyloučení je primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu 
však také další faktory jako je diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní podmínky. Sociálně 
vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem 
sociálního vyloučení je tedy například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních 
dávkách, život v prostorově vyloučených částech obcí (ghettech), nízká kvalifikace, špatný 
zdravotní stav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty. Jako adaptace na podmínky sociálního vyloučení se 
často vytváří specifické hodnoty a normy, mezi něž patří například důraz na přítomnost, 
neschopnost plánovat do budoucna, pocity beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, že člověk 
nemůže ovlivnit vlastní sociální situaci. 
24 MAREŠ, P., VYHLÍDAL, J., SIROVÁTKA, T. Nezaměstnaní na trhu práce – dopady 
nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce. 2002, s. 4. 
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 „Marginalizace je pro postižené osoby s ohledem na jejich nedostatečný 

lidský kapitál a na převis nabídky pracovní síly podobného charakteru na trhu 

práce obtížně překonatelná. Existuje-li přitom navíc jen malý rozdíl mezi 

celkovým příjmem, jež mohou marginalizované osoby získat za pomoci dávek  

podpory v nezaměstnanosti, sociální podpory a sociální pomoci a na druhé straně  

příjmem, jež jim nabízejí dostupná místa na trhu práce, nemotivuje je nic              

k rychlému přijetí  nového  zaměstnání a vyčkávají  lepších  příležitostí, čímž 

vzniká klasická past nezaměstnanosti25.“26 

Jedním ze způsobů, jak mohou rizikové skupiny osob překonat své 

problémy související s marginalizací, sociálním vyloučením a celkově                   

s nemožností nalézt vhodné pracovní uplatnění je podpora či posilování jejich 

lidského kapitálu formou dodatečných investic do jejich dalšího vzdělávání.  

1.2 Lidský kapitál 

1.2.1 Pojem lidský kapitál 

„Lidský kapitál představuje široký koncept, který zahrnuje různé typy 

investic do lidí. Jedná se zejména o investice do vzdělání, a to jak školního tak 

dalšího, investice do zdraví, výživy atd.“27 

Lidský kapitál můžeme definovat jako: „zásobu technických znalostí         

a dovedností ztělesněných v pracovních silách země, jež jsou výsledkem 

formálního vzdělávání a praxe získané v zaměstnání.“28 

„Lidský kapitál je nehmotnou formou kapitálu, zahrnuje goodwill, patenty, 

lidské zdroje, know-how, jedná se o nahromaděné znalosti lidí, nabyté 

                                           
25 Ničí pracovní etiku a motivaci hledat pracovní uplatnění, což nakonec vede k definitivnímu 
vyloučení z trhu práce. Devastuje lidský kapitál (nedochází k udržování či inovování pracovních 
dovedností, kvalifikace a pracovních návyků). Stigmatizuje, budí  nedůvěru zaměstnavatelů. Mění 
identitu a může být příčinou sociální exkluze. 
26 MAREŠ, P., VYHLÍDAL, J., SIROVÁTKA, T. Nezaměstnaní na trhu práce – dopady 
nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce. 2002, s. 4. 
27 FUENTE, A., CICCONE, A. Human capital in a global and knowledge-based economy. 2003, 
s. 7. 
28 NORDHAUS, W. D.; SAMUELSON, P. A. Ekonomie. 1995, s. 116. 
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celoživotním sebevzděláváním. Každý kapitál se výrobou opotřebovává, a proto 

vyžaduje stále nové investice, které by jej obnovovaly. Pokud je tok nových 

investic větší než opotřebení kapitálu, kapitál roste. Kapitál sám o sobě je 

stavovou veličinou, zatímco investice jsou veličinou tokovou. Investice do 

lidského kapitálu jsou investicemi nehmotnými, směřují do vzdělání, výzkumu, 

vývoje a zdraví.“29 

Určitý základ lidského kapitálu (LK) je dán každému jedinci již při 

narození. Vrozené dispozice, talent a nadání každého člověka předem směřují 

k určitým schopnostem a dovednostem, předurčují úroveň vzdělání, kterého bude 

moci dosáhnout, a v neposlední řadě i úroveň sociálního statutu ve společnosti. 

Genetický základ ale není vše, velmi záleží na tom, zda jsou každému jednotlivci 

dány podmínky pro osobní rozvoj jeho vrozených dispozic. Pokud totiž nebude 

své vrozené dispozice a předpoklady rozvíjet, stane se, že u něj úplně zakrní nebo 

se budou projevovat jen ve velmi malé míře a nebudou pro něj výhodou na trhu 

práce, která mu zajistí lépe placené a situované pracovní místo. Z uvedeného jasně 

vyplývá, že je nutno se rozvíjet, pracovat na sobě a učit se. A právě učení a s ním 

přicházející vzdělání významným způsobem ovlivňují lidský kapitál, respektive 

jeho úroveň.  

Prvopočátek rozvoje vrozených dispozic a tedy lidského kapitálu každého 

jednotlivce je nejprve ovlivňován rodiči a rodinou, ve které daný jedinec vyrůstá. 

Rodiče zásadním způsobem ovlivňují úroveň a velikost vzdělání svých dětí, 

pomáhají spoluutvářet jejich postoje k ostatním lidem a podílejí se nemalou 

měrou také na vytvoření standardů a stereotypů chování svých dětí ve všech 

důležitých oblastech života. Schopnosti každé rodiny jsou dány jednak vzděláním 

a osobnostními vlastnostmi jejích členů a v neposlední řadě také jejími 

schopnostmi a možnostmi finančními. V některých rodinách je bohužel účast dětí 

ve vzdělávacím systému do značné míry omezena právě díky nedostatečnému 

finančnímu zázemí. „Sociologové označují rodiny s nízkou úrovní dosaženého 

vzdělání termínem „nižší třída“. Tyto rodiny bývají ve všech zemích a státech do 

značné míry závislé na sociální síti. V rodinách patřících do nižší sociální třídy se 

                                           
29 LIŠKA, V. Makroekonomie. 2002, s. 267. 
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často setkáváme s raným těhotenstvím, s nestálostí v manželství, s nedostatečnou 

ochotou podřizovat se základním pravidlům pracovní disciplíny a s mnoha dalšími 

obdobnými jevy. Všechny naznačené úkazy se však z rodičů v menší či větší míře 

nutně přenášejí i na jejich děti.“ 30 

Vedle genetické informace, rodinného zázemí a vzdělání (budeme-li pod 

pojmem vzdělání chápat pouze vzdělání školní v rámci systému počátečního 

vzdělávání) má na úroveň lidského kapitálu velký vliv i prostředí, v němž člověk 

žije a pohybuje se, lidé, se kterými se stýká. Úroveň lidského kapitálu ovlivňuje 

také celoživotní praxe a při ní nabyté pracovní a životní zkušenosti. Svou roli 

sehrává i přístup k informacím, to zda se je lidé sami snaží nějakým způsobem 

získávat, shromažďovat a využívat nebo se k nim staví tak, že pokud k nim 

nepřijdou samy, tak je nehledají a nesnaží se k nim nijak dojít. A to možná vůbec 

nejdůležitější, co ovlivňuje úroveň lidského kapitálu každého, je vlastní 

uvědomění a ochota zvyšovat vlastní lidský kapitál, systematicky do něj 

investovat a vlastním přičiněním tak pracovat na budování lepšího života pro sebe 

a svou rodinu.  

Lidský kapitál a vzdělání, jeden z hlavních prostředků dosažení co 

nejvyšší úrovně lidského kapitálu, jsou pro jednotlivce zárukou uplatnění se na 

trhu práce, vyšší vzdělání chrání před dlouhodobou ztrátou zaměstnání, vytváří 

flexibilnější pracovní sílu, schopnou dosahovat vyšších výdělků, zabezpečuje 

přístup k informacím a zvyšuje schopnost komunikace. Dle sociálního pojetí 

lidského kapitálu přináší vzdělání spolu s lepším pracovním místem a vyšším 

příjmem i nové společenské vztahy a kontakty. Lepší pracovní místo bývá 

obvykle spojeno s vyšší společenskou prestiží, které odpovídá i určitý životní styl. 

„Investice do vzdělání jsou zároveň investicemi  do společenské pozice: vzdělání 

ji pomáhá dosáhnout a ona sama je potom nástrojem – prostřednictvím 

společenských kontaktů a přístupu k informacím – např. dalšího zvyšování 

budoucího příjmu.“31 Sociologové hovoří o vzdělání jako o výtahu do vyšších 

pater sociálního statusu a životní úrovně. Vzdělání zlepšuje kvalitu lidského 

                                           
30 KAMENÍČEK, J. Lidský kapitál. 2003 s. 20. 
31 BROŽOVÁ, D. Společenské souvislosti trhu práce. 2003, s. 33. 
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života a přispívá  k životnímu úspěchu. Kulturní pojetí lidského kapitálu říká, že 

si vzdělaní lidé osvojí určitý standard chování a jednání, oblékání, vyjadřování,    

a vytvářejí tak vztahy a kulturní prostředí, v němž žijí nejen oni, ale i jejich 

příbuzní, přátele a známí. Šíří kolem sebe určité hodnoty, které dále předávají 

dalším generacím. Jelikož tímto způsobem každý ovlivňuje lidi kolem sebe, nejde 

pouze o jeho osobní výnosy, ale o výnosy celé společnosti. A konečně v dlouhém 

období je lidský kapitál považován za klíčový faktor ekonomického růstu             

a ekonomické modernizace. 

1.2.2 Teorie lidského kapitálu 

Samotný pojem lidský kapitál byl do ekonomické teorie  zaveden  

Miltonem Friedmanem32 ve druhé polovině 20. století. Milton Friedman rozlišoval 

human (lidský) a nonhuman capital (nikoli-lidský kapitál). „Lidský kapitál jsou 

schopnosti člověka, které jsou zčásti „od přírody“ (tak jako přírodní vlastnosti 

pozemku, který lze využít pro různé účely), zčásti jsou dány společenským 

kontextem (podobně jako v případě pozemku podstatným způsobem záleží na 

tom, zda se jedná o parcelu v hlavním městě nebo v neobydleném území)              

a zejména pak výsledkem toho, jak vhodně bylo investováno do jejich rozvoje 

formou využití volného času a osobní spotřeby (podobně jako v případě pozemku 

rozhodujeme, co na něm budeme pěstovat, co z něj budeme těžit, případně co na 

něm postavíme). Ne-lidský kapitál je kapitál v jeho (bezprostředně či 

zprostředkovaně) fyzické podobě, to, co bývá pod pojmem kapitálu běžně 

chápáno, to, co běžně označujeme názvem soukromé vlastnictví.“33 

Podstatou lidského kapitálu se zabývali již ekonomové v době dřívější.   

Už Adam Smith34, zakladatel moderní ekonomické vědy, ve svém „Pojednání       

o podstatě a původu bohatství národů“  z roku 1776 ukázal cestu k individuálnímu 

úspěchu přes výrobu takového zboží a nabídku takových služeb, které člověk 

                                           
32 Milton Friedman (1912 - 2006) – nositel Nobelovy ceny za ekonomii, představitel monetarismu, 
jeden z největších kritiků keynesiánství a státního plánování, autor hypotézy permanentního 
důchodu. Svými názory inspiroval britskou premiérku Margaret Thatcherovou či amerického 
prezidenta Ronalda Reagana. 
33 MARATHON –  0/1996 - Jak se rodí nový typ kapitálu. 
34 Adam Smith (1723 - 1790) – zakladatel politické ekonomie, autor významného ekonomického 
díla Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. 
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dovede nejlépe a tedy v nich obstojí v konkurenci s ostatními. Odhalil, jak vlastní 

zájem každého člověka vede k tomu, aby zdokonaloval, zlepšoval a zvyšoval 

prospěch svůj i celé společnosti. „Když se postaví nějaký nákladný stroj, postaví 

se jistě v očekávání, že ona práce navíc, kterou bude vykonávat do té doby, než se 

opotřebuje, uhradí kapitál do něho vložený, a to přinejmenším s obvyklým 

ziskem. Člověka, který se učí s vynaložením mnoha práce a času kterémukoli 

povolání vyžadujícímu mimořádnou zručnost a cvik, lze srovnávat s  takovýmto 

strojem. Musí se očekávat, že práce, kterou se učí vykonávat, nejen mu bude 

vynášet obvyklou mzdu za obyčejnou práci, ale navíc mu ještě uhradí veškeré 

náklady na učení alespoň s obvyklým ziskem, odpovídajícím kapitálu v jeho 

hodnotě. A musí se to stát v přiměřeném čase, poněvadž se musí brát zřetel na 

velmi nejisté trvání lidského života, stejně jako se bere zřetel i na jistější trvání 

stroje. Na této zásadě se zakládá rozdíl mezi mzdou pracovníka vyučeného           

a nevyučeného.“35  

Vedle Adama Smithe se k významu vzdělání vyjádřil také další 

představitel klasické politické ekonomie Thomas Robert Malthus36. Malthus je 

znám především díky své populační teorii a právě v ní zohlednil i význam 

vzdělání. Za významného regulátora populačního růstu považoval morální 

sebekontrolu. „Lidé si uvědomí odpovědnost za své děti a odloží svůj sňatek         

a narození dětí až na dobu, kdy je budou schopni uživit.“37 Význam vzdělání u lidí 

spatřoval právě u morální sebekontroly populačního růstu, ta podle něj totiž 

nalézá úrodnější půdu právě u vzdělanějších lidí, kteří si lépe uvědomují budoucí 

následky svého počínání. 

Studium lidského kapitálu bylo předmětem zkoumání především chicagské 

školy. Její představitelé se soustředili na vytvoření ekonomické teorie lidského 

kapitálu, která představovala zásadní příspěvek pro výzkum vzdělání. Hlavní 

myšlenkou se stala existence přímého vztahu mezi vzděláním, tzn. kvalifikací 

člověka, a produktivitou. Ze souvislosti mezi vzděláním a produktivitou vyplývá, 

                                           
35 SMITH, A. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. 2001, s. 116. 
36 Thomas Robert Malthus (1766 - 1834) – jeho nejvýznamnějším dílem se stal „Esej o principu 
populace“ zpracovávající v té době nepopulární a kontroverzní problematiku populačního růstu. 
37 HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 1999, s. 64. 
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že vzdělání je do značné míry určováno potřebami trhu. Jakmile nabídka 

kvalifikací převýší potřeby trhu, snižuje se u postižených kategorií pracovníků 

návratnost investic do vzdělání. Dochází totiž k tomu, že jsou snadno nahraditelní, 

klesá jejich mzda a roste nezaměstnanost. Tato situace se zpětně odrazí v poptávce 

po vzdělání, která klesá. Vlivem této teorie začaly mnohé země podporovat 

vzdělávání a o šedesátých letech se tak hovoří jako o době expanze vzdělávání. 

Teorie lidského kapitálu se stala chloubou chicagské školy a jejím vznikem začalo 

tzv. imperiální období ve vývoji školy, tedy období, kdy začala chicagská škola 

pronikat do mimoekonomických oblastí výzkumu.  „Lidský kapitál má - na rozdíl 

od ostatních druhů kapitálu - velmi specifický charakter: je totiž vázán na svého 

nositele - člověka. Člověk jej získává v procesu učení se, který zahrnuje nabývání 

znalostí a rozvíjení schopností vzděláváním na všech stupních škol, dále poznatky 

a zkušenosti získané dalším školením a praxí při práci i v ostatním životě (např. 

cestováním). Lidský kapitál je vzděláváním a kultivací utvářen na základech 

přirozeného nadání a talentu a zušlechťován dalšími osobními vlastnostmi, jako 

jsou např. cílevědomost, vytrvalost, ctižádostivost, schopnost komunikace. 

Dotváří jej i způsob chování, oblékání, v neposlední řadě i vzhled jeho nositele. 

Také atraktivnost a krása jsou součástmi lidského kapitálu."38 Proces vzdělání 

interpretují představitelé chicagské školy jako proces investování do lidských 

schopností. Vychází z předpokladu, že se každý člověk svobodně rozhoduje         

o svém vzdělání a o všech ostatních doplňcích k vědomostem na základě 

porovnání svých nákladů na straně jedné a užitků na straně druhé. Toto pojetí 

vzdělání znemožňuje, aby bylo považováno za spotřebu a peníze na něj vydané za 

spotřebované.   

Prakticky každý představitel chicagské školy se snažil o lepší pochopení   

a vysvětlení pojmu lidský kapitál. Nejvíce citovaným autorem v souvislosti           

s lidským kapitálem se stal Gary Becker39. Becker se zapsal do povědomí 

                                           
38 BROŽOVÁ, D. Společenské souvislosti trhu práce. 2003, s. 33. 
39 Gary S. Becker (1931) profesor ekonomie z Chicagské university, člen a dlouholetý prezident 
prestižní liberální Mont Pelerin Society. V roce 1992 získal Nobelovu cenu za ekonomii za 
„rozšíření pole působnosti modelů racionální volby na důležité společenské otázky stojící za 
hranicemi ekonomické vědy“. Jeho zásluhou začala ekonomie zasahovat do oblastí, které náležely 
jiným vědám, např. sociologii, psychologii, etice, demografii. Začalo se mluvit o ekonomii jako    
o „imperiální vědě“ a o Beckerovi jako o „imperátorovi“. 
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ekonomické veřejnosti  analýzou zájmů jednotlivce, kterou chtěl vysvětlit 

podstatnou část jeho chování a jednání od svatby, rozhodnutí mít děti, 

rozhodování o jejich výchově a vzdělání, atd. Tyto jevy Becker vysvětloval 

pomocí standardních nástrojů mikroekonomické analýzy, na základě porovnávání 

výnosů a nákladů vyplývajících z rozhodnutí každého individua. Byl přesvědčen, 

že nejen na trhu, ale ve všech oblastech života člověk porovnává náklady              

a výnosy každého svého rozhodnutí. Beckerův přístup představuje významné 

obohacení mikroekonomické teorie. Svým studiem lidského kapitálu, jemuž se 

věnoval mimo jiné hlavně ve stejnojmenné knize Lidský kapitál, rozvinul 

teoretické základy pro rozhodování o investicích do lidského kapitálu, především 

potom o investicích do vzdělání a zdraví. Přínosy za studium lidského kapitálu     

v knize Human Capital jsou jmenovány na prvním místě ve zdůvodnění, proč byla 

v roce 1992 udělena Beckerovi Nobelova cena. V této knize Becker provedl 

ekonomickou analýzu investic do výchovy a vzdělání a dokázal, že jde o tutéž 

ekonomickou situaci, jako když firma investuje do výrobního zařízení. Pouze 

malou část růstu důchodu je možno vysvětlit růstem společenského fyzického 

kapitálu, příčinou růstu důchodu nejsou totiž jen technologické změny, nýbrž také 

změny v investicích do člověka. Chápeme-li člověka jako celek jako lidský 

kapitál, je vzdělání podstatnou součástí investic zvětšujících jeho důchod. Dalšími 

takovými investicemi mohou být např. zdraví, migrace apod. „Investice do 

vzdělání zvyšují důchod. G. Becker dokazuje, že výnosy z investic do lidského 

kapitálu, tj. mzdy, důchody, bohatství, jsou v posledních desetiletích vyšší než 

výnosy z investic do jiných odvětvích. Ovlivňují jak společenský produkt, tak 

zisky. Ačkoliv se náklady na vzdělání vyrovnají výnosům až za dlouhou dobu, je 

úroveň mezd a bohatství u vzdělaných lidí vyšší.“40  

Z dalších autorů chicagské školy je třeba zmínit ještě Theodora W. 

Schultze41. Theodore W. Schultz se ve své práci věnoval problémům hospodářsky 

nerozvinutých zemí ve vztahu k významu rozvoje zemědělství pro ekonomický 

růst těchto zemí. Vyzdvihl význam vzdělání pro rozvoj zemědělství, dospěl          

                                           
40 BROŽOVÁ, D. Společenské souvislosti trhu práce. 2003, s. 37. 
41 Theodor William Schultz (1902 - 1998) působil na Chicagské univerzitě, zabýval se ekonomií 
zemědělství a posléze ekonomií chudoby. V roce 1979 mu byla udělena Nobelova cena za 
ekonomii „za výzkum ekonomického rozvoje se zvláštním zřetelem na rozvojové země“. 
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k závěru, že růst vzdělanosti farmářů může být investicí, která nevyžaduje vysoké 

náklady a přitom vede k permanentnímu růstu jejich důchodů. Lidský kapitál je 

pro Schultze základním pojmem ekonomie rozvojových zemí. Hovoří o kvalitě 

populace, která je přímo závislá na vlastním lidském kapitálu - vzdělání. Lidský 

kapitál vyžaduje investice, investice vyžadují náklady a tyto náklady jsou 

opodstatnitelné pouze tehdy, když přinesou očekávané výnosy. Jestliže lidé vidí, 

že investice do vzdělání přináší zlepšení jejich situace, přináší tedy výnosy, budou 

motivováni k tomu, aby tyto investice uskutečňovali. To povede k růstu kvality 

populace, nikoli ovšem k růstu kvantity populace, neboť investice do vzdělání dětí 

omezí rodiče v množství dětí, které si pořídí. Celkové zisky z přírůstku kvality 

budou vyšší než náklady na toto zvýšení. Nutno ovšem podotknout, že tyto 

investice se budou vyplácet pouze v prostředí svobodné tržní ekonomiky, nikoli    

v politickém a institucionálním prostředí monopolů, privilegií a vládní regulace.  

S investicemi do lidského kapitálu podle Schultze úzce souvisí také délka věku, 

tím pádem i zdravotnictví. Čím déle člověk žije, tím větší má výnos z investice do 

svého vzdělání. Racionální člověk, který investuje do svého vzdělání, investuje 

také do svého zdraví (např. zdravým způsobem života), aby si prodloužil délku 

svého života. Přitom odmítá nahlížet na vzdělání a zdraví jako na formu spotřeby. 

Vidí vzdělání a zdraví jako lidský kapitál, který svému nositeli (nikoli 

společnosti) přináší výnosy, a do jehož získání tentýž jednotlivec (nikoli 

společnost) musí investovat.  

V sedmdesátých letech byla teorie lidského kapitálu vystavena silné 

kritice, neboť situace na trhu práce neodpovídala tezím chicagské školy.             

Na základě této kritiky vznikly tři nové teorie, které se snažily vysvětlit vztah 

mezi vzděláním a zaměstnatelností člověka. Jde o teorii filtru, teorii signálu a tzv. 

kredencialismus. Všechny zmíněné teorie nepovažují počáteční vzdělávání         

za investici, která přispívá ke zvětšení hodnoty lidského kapitálu. Kladou důraz   

na to, že úroveň dosaženého vzdělání má na trhu práce funkci signálu, tzn. 

že informuje zaměstnavatele o tom, jakými schopnostmi jeho potenciální 

zaměstnanec disponuje. Všechny teorie zdůrazňují selektivní funkci vzdělání        

a prokazují závislost mezi sociálním statusem a úrovní dosaženého vzdělání. 
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Teorie filtru popírá existenci reálně zjistitelného vztahu mezi vývojem 

nabídky kvalifikací a kvalifikačními požadavky vyplývajícími ze zavádění nových 

technologií. Podniky najímají pracovní sílu s vysokou úrovní vzdělání a to bez 

ohledu na potřeby výroby. V okamžiku, kdy se firma rozhoduje o přijetí toho      

či onoho uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatel vlastně nezná jeho reálnou 

kvalifikaci. Toto platí především u lidí, kteří na trh práce vstupují poprvé v životě. 

Dosažené vzdělání ale firmám slouží jako záruka toho, že pracovník bude 

disponovat potenciálními schopnostmi, které může následně uplatnit 

v zaměstnání. Vzdělání tak vlastně plní funkci filtru, díky němuž se z velkého 

množství uchazečů o zaměstnání vydělí ti relativně nejvhodnější. 

Teorie signálu říká, že výsledky vzdělání osvědčené certifikátem jsou 

signálem určitých výkonových předpokladů uchazeče o zaměstnání potřebných 

pro uplatnění v podniku. „Úloha vzdělávacího procesu na univerzitě nespočívá ve 

vybavování studentů konkrétními poznatky a vědomostmi důležitými pro jejich 

budoucí výkonnost v zaměstnání, nýbrž v prověřování jejich schopností, vůle       

a discipliny. Úspěchy, které vedou k úspěchu na univerzitě, vedou později také 

k úspěchu v zaměstnání. Teorie říká, že absolventi tím, že byli schopni vzdělávat 

se a projít systémem zkoušek, vysílají signál zaměstnavatelům, že jsou 

pracovníky, od nichž se dá očekávat vysoká produktivita. Stručně řečeno, dle této 

teorie není funkcí univerzitního studia vytváření předpokladů pro vysokou 

produktivitu práce pracovníka, nýbrž prověřování jeho způsobilosti této 

produktivity dosahovat.“42 

Teorie kredencialismu vysoce oceňuje až přeceňuje význam formálních 

certifikátů, její název je odvozen od anglického názvu credentials (pověřovací 

listy). V okamžiku rozhodování o přijetí nových pracovníků mají zaměstnavatelé 

k dispozici jen velmi neúplné informace o jejich skutečných odborných 

způsobilostech. Přihlížejí proto k dosažené úrovni jejich vzdělání a k získaným 

certifikátům. Certifikáty vypovídají o schopnosti vzdělávat se, o schopnosti 

uplatnit se, o určitých kvalitách osobnosti nezbytných pro dosažení dobrých 

výsledků vzdělávání, o disciplinovanosti apod., tzn. o rysech, které svědčí ve 

                                           
42 JUREČKA, V., BŘEZINOVÁ, O. Mikroekonomie. 1999, s. 173. 
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prospěch budoucího zaměstnance. To, že zaměstnavatelé mají kladný vztah 

k certifikátům, je veřejnosti všeobecně známo, a proto se mladí lidé snaží 

dosáhnout co nejvyšší kvalifikace, aby se dostali do „čela“ fronty uchazečů          

o zaměstnání. Dochází tak k inflaci hodnoty certifikátů, roste úsilí o získání stále 

vyššího vzdělání. 

V současné době není žádná z těchto teorií přijímána bez výhrad. Je sice 

uznáváno, že v některých segmentech trhu práce mohou uvedené teorie platit, ale 

odborníci varují před absolutizací přístupů a závěrů těchto teorií. Upozorňují např. 

na to, že stoupající poptávka po pracovnících s vyšším vzděláním odráží 

podstatnou změnu v personální politice. Následkem profesionalizace manažerské 

práce vysoce vzdělaní vedoucí pracovníci mají také rostoucí nároky na kvalifikaci 

nově přijímaných zaměstnanců. Mzdy vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, jež 

jsou stále více žádáni ve firmách, se také plynule zvyšují. Z toho je možno, a to 

v souladu s teorií lidského kapitálu usoudit, že následkem přijímání vysoce 

kvalifikovaných zaměstnanců zřejmě roste produktivita práce. 

1.2.3 Investice do lidského kapitálu 

„Investicemi do lidského kapitálu označujeme aktivity, které se projevují 

trvalým nebo opakovaným (tj. nikoli jednorázovým) vlivem na naše peněžní či 

psychické příjmy. Investice do lidského kapitálu může být jednorázová, nebo se 

může jednat o trvající aktivitu. Její výsledek se však vždy projevuje v delším 

období než v jediné uvažované periodě.“43 

„Investice do lidského kapitálu se od sebe liší ze tří hledisek: 

• Formami (jedná-li se například o výcvik na pracovišti nebo školní 

vzdělávání, o zdravotní péči, o migraci za pracovními příležitostmi, nebo  

o zjišťování informací o cenách a příjmech atd.). 

• Účinky na výdělky a spotřebu. 

                                           
43 KAMENÍČEK, J. Lidský kapitál. 2003, s. 15. 
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• Investovanými objemy, mírami výnosu a zejména intenzitou vnímání 

vazby mezi investicí a výnosem.“44 

Univerzálně pod pojem „investice do lidského kapitálu“ musíme zahrnout 

minimálně investice do rozvoje mentálních schopností a dispozic lidí, včetně 

jejich zdraví a také dispozic fyzických.  Individuální rozhodnutí o směru               

a rozsahu vzdělání a vůbec kvalifikačního zdokonalování lze analyzovat 

podobným způsobem, jakým se analyzují rozhodnutí o nákupu strojního zařízení, 

budovy či závodu. Ačkoli nezapomínáme na specifika plynoucí z podstaty lidské 

bytosti, nemůžeme přehlédnout určité podobnosti mezi lidským a fyzickým 

kapitálem. Také při investicích do lidského kapitálu existuje riziko chybného 

umístění investice, tzn. v tomto případě chybného zvolení studijního oboru. 

Lidský kapitál stejně jako fyzický podléhá amortizaci, tzn. opotřebovává se. 

Pokud není „udržován“, dochází k jeho opotřebení zapomínáním a odtržením od 

vývoje reality. Postupem času se tak může stát, že z univerzitní kvalifikace 

zůstane jejímu nositeli pouze vysokoškolský diplom. 

Při definování lidského kapitálu jako tržní kategorie vycházíme z toho, že 

charakteristické vlastnosti lidského kapitálu jako ekonomické kategorie, se řídí 

podobnými pravidly jako obdobné jiné ekonomické kategorie. Tedy nabídka 

lidského kapitálu a poptávka po něm může být znázorněna podobně jako na trhu 

jiných statků. Budeme-li uvažovat o přínosu let vzdělání pro lidský kapitál, 

zjistíme, že zde platí pravidlo klesající návratnosti, tzn. každá další jednotka 

přináší relativně nižší výnos než jednotka předchozí, protože investice do lidského 

kapitálu podléhají zákonu klesajících mezních výnosů a navíc náklady a výnosy 

klesají tím více, čím vyšší úrovně vzdělání je dosaženo. Dochází tedy k tomu, že 

dodatečné znalosti a schopnosti vzniklé v procesu vzdělávání se s růstem rozsahu 

vzdělávání zmenšují. 

 

 

                                           
44 KAMENÍČEK, J. Lidský kapitál. 2003, s. 15. 
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Investice do lidského kapitálu z pohledu jednotlivce 

„Při odvození individuální poptávky po lidském kapitálu vyjdeme z toho, 

že investice je zisková, jestliže výnosová míra z investice (r) je větší než cena této 

investice a tou je úroková míra (i), tedy, že r > i. Neboli do lidského kapitálu je 

výhodné investovat tak dlouho, dokud se mezní vnitřní míra výnosu nevyrovná 

s úrokovou mírou: r = i.“45 

Gary Becker ve své teorii lidského kapitálu předpokládal, že mezní vnitřní 

míra výnosu (r) z investice do lidského kapitálu klesá, tzn. že dodatečné výnosy 

z dodatečného vzdělávání mají klesající tendenci. Funkce mezní míry výnosu 

z investice je klesající, negativně skloněná, což má v zásadě dvě příčiny: 

• Platí zákon klesajících mezních výnosů. Schopnosti a poznatky 

vyprodukované vzděláváním rostou pomaleji než množství (roky) 

vzdělání. Stejně jako firma kombinuje fixní a variabilní vstupy za účelem 

výroby určitého výstupu, kombinuje také člověk – nositel lidského 

kapitálu - své fixní zdroje (geneticky determinované fyzické a mentální 

schopnosti - IQ, manuální zručnost, kreativita, apod.) se zdroji 

variabilními, tedy se zdroji dosaženými v procesu vzdělávání (školní 

docházka – ZŠ, SŠ, VŠ a jiné formy vzdělávání). Cílem každého z nás je 

potom vytvoření určitého výstupu, co nejvíce využitelného na trhu práce. 

Dodatečné variabilní vstupy budou sice zvyšovat množství 

vyprodukovaného lidského kapitálu, ale přírůstky nových poznatků           

a schopností budou stále menší. Mezní míra výnosu dodatečných investic 

do lidského kapitálu bude klesat. 

• Rostoucí mezní náklady a klesající mezní užitky. Druhým důvodem 

klesající mezní míry výnosu z LK jsou náklady. Dodatečné vzdělání 

provází rostoucí náklady. S růstem stupně vzdělání rostou přímé osobní 

náklady (oproti základnímu a střednímu vzdělání přináší vzdělání 

vysokoškolské již značné navýšení nákladů) a tím, jak se člověk stává 

vzdělanější, získává lepší pracovní příležitosti, rostou i jeho nepřímé 

                                           
45 BROŽOVÁ, D. Lidský kapitál: Rozhodování o investování. In Lidský kapitál a investice do 
vzdělání. 2003, s. 60. 
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náklady, tzn. náklady obětované příležitosti.46 Náklady tedy rostou, ale 

dodatečné užitky klesají. Čím více toho člověk ví, tím je pro něj obtížnější 

získat nové poznatky. 

Graf 1.1 Vývoj míry výnosu z investování do vzdělání 

Míra výnosu 

r (%) 

 

 

 

                                                              r 

 

      roky vzdělání 

Zdroj: Šimek, 2007.  

Aby člověk mohl investovat do lidského kapitálu, musí si půjčit kapitál     

a za ten následně platí cenu, tzn. úrokovou míru. Křivka individuální poptávky po 

lidském kapitálu je totožná s klesající křivkou vnitřní míry výnosu z investice dLK 

= r. Vnitřní míra výnosu z investice je tou nejvyšší cenou, kterou je vypůjčující si 

člověk schopen a ochoten zaplatit za zapůjčený kapitál. 

Graf 1.2 Odvození křivky poptávky po LK 
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Zdroj: Šimek, 2007.  
                                           
46 V ekonomii odpovídají hodnotě nejhodnotnější činnosti, které se musí subjekt vzdát ve prospěch 
jiné činnosti. Např. tím, že se člověk rozhodne jít večer do kina, se zbaví možnosti v ten samý čas 
pracovat přesčas a vydělávat peníze. Tato nezískaná mzda je nákladem obětovaným příležitosti jít 
do kina. 
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 Jednotliví lidé mají rozdílnou ochotu investovat do různých množství 

kapitálu, mají rozdílnou snahu v získávání určitých forem vzdělání. Tato ochota 

záleží na následujících faktorech: 

• Rozdíly ve schopnostech, nadání a talentu – dva jedinci mohou mít stejnou 

ochotu investovat do svého vzdělání, ale díky rozdílným schopnostem 

budou tyto investice způsobovat rozdíly při vytvoření určitého výstupu. 

Nadanější jedinec bude mít vyšší míru výnosu z každého roku vzdělání. 

• Nejistota výdělku, diskriminace – dva stejně schopní a nadaní jedinci 

budou mít rozdílné uplatnění na trhu práce z důvodu diskriminace. 

Diskriminace vytváří předpoklad, že výdělek z daného množství vzdělání 

bude u diskriminovaného jedince nižší. Může se jednat o jakoukoli formu 

diskriminace – např. z pohledu pohlaví, příslušnosti k určité etnické 

skupině, apod. Diskriminace v tomto případě určitě ovlivní i ochotu          

a motivaci v budoucnu investovat do dalších let vzdělání. 

• Odlišný přístup k prostředkům pro investice do LK – zde hraje velkou roli 

finanční zázemí, příslušnost k rodině s větším majetkem a vyššími příjmy 

znamená větší a výhodnější možnosti k financování vzdělání. I zde může 

existovat diskriminace v podobě vyšší ceny zápůjčního kapitálu u osob 

patřících do rizikových skupin na trhu práce, tzn. u pracovníků, u nichž se 

očekávají problémy při získávání zaměstnání. Naopak lidé s předpoklady 

získání odpovídajícího pracovního místa po ukončení vzdělání mohou 

získat zápůjční prostředky za nižší cenu. 

Člověk, který se rozhoduje o tom, zda bude investovat do dalších let 

vzdělání si klade otázku, zda je pro něj další rok vzdělání dobrou investicí. 

Porovnává náklady, které bude muset na další vzdělání vynaložit a přínosy, jež 

mu toto další vzdělání přinese. „Náklady na vzdělání mohou být rozděleny         

na přímé (náklady na školné, učebnice, dopravu), nepřímé (tzv. náklady 

obětovaných příležitostí, např. ušlý příjem po dobu studia) a psychické. Přínosy ze 

vzdělání jsou potom představovány zvýšenou mzdou v budoucnu, zvýšením 
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uspokojení z práce, společenskou prestiží, větším ocenění mimotržních aktivit      

a zájmů.“47 

Jestliže zvýšené příjmy a jiné požitky získané díky dalším letem vzdělání 

převýší výchozí náklady a přinesou investorovi alespoň takový výnos, jaký by mu 

přinesl jiný způsob investice peněz a času, je pro něj výhodné investovat do 

dalších let vzdělání. Výpočet výnosů z investic do vzdělání v budoucnosti 

předpokládá diskontování výnosů, které přijdou později, oproti těm, které přijdou 

dříve. Výnos, jenž člověk obdrží v budoucnu, obvykle hodnotí v současnosti méně 

než ten, který získá okamžitě a to především ze dvou důvodů. Jestliže člověk 

zamýšlí tento výnos zkonzumovat, dává přednost tomu, zkonzumovat jej 

okamžitě. Naopak, pokud hodlá tento peněžní výnos investovat, může pobírat 

úrok delší dobu. Vztah mezi vzděláním a mzdou bývá velmi dobře 

dokumentován. Za pomoci metod regresní analýzy mnohé studie prokázaly, že 

nejdůležitější vysvětlující proměnnou pro rozptyl v příjmech je právě vzdělání.  

1.3 Empirické studie zabývající se dlouhodobou neza městnaností a 

postavením rizikových skupin na trhu práce 48 

Nezaměstnanost přináší ztráty, které mohou mít ekonomický                     

či neekonomický charakter. Ekonomické náklady nezaměstnanosti spočívají ve 

ztrátách na daních, na platbách sociálního a zdravotního pojištění, na výstupu, 

snížení kupní síly nezaměstnaného, a také ve zvýšených nákladech na sociální 

dávky, podpory v nezaměstnanosti a další náklady státu na preventivní, 

organizační a aktivizační opatření na trhu práce. Mimoekonomické dopady 

souvisí se ztrátami každého konkrétního lidského kapitálu, tzn. každého 

jednotlivce. K vymezení mimoekonomických dopadů nezaměstnanosti budou 

                                           
47 ŠIMEK, M. Ekonomie trhu práce A. 2007, s. 41. 
48 Při zpracování bylo využito těchto materiálů:  
BROŽOVÁ, D. Společenské souvislosti trhu práce. 2003; BUCHTOVÁ, B. a kol. 
Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 2002; HORA, O. Strategie 
dlouhodobě nezaměstnaných (souhrnná zpráva z výzkumu). 2008; MAREŠ, P., VYHLÍDAL, T., 
SIROVÁTKA, T. Nezaměstnaní na trhu práce – dopady nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, 
faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce (závěrečná zpráva). 2002; MAREŠ, P., 
VYHLÍDAL, T., SIROVÁTKA, T. Ztráta zaměstnání: reakce, plány a flexibilita nezaměstnaných. 
(1. vlna panelového šetření). 2002; ELBONA a.s. Náklady státu  na jednoho nezaměstnaného. 
2006. 
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využity výsledky analýz několika odborníků, kteří se právě účinky 

nezaměstnanosti na jí postižené osoby a jejich blízké okolí zabývaly. Nejprve se 

bude jednat o průřez studií z dob minulých, tedy 30., 70. a 80. let 20. století, 

posléze budou nastíněny soudobé výzkumy nezaměstnanosti a její dopady na 

obyvatele České republiky. Ačkoli se může zdát, že jsou starší výzkumy již dávno 

překonány a současníkům nemohou přinést nic nového a použitelného, opak je 

pravdou. Stále jsou zdrojem cenných informací o mentalitě nezaměstnaných,        

o jejich pocitech, postojích, životě v době, kdy se mnozí ocitli až na dně svých sil 

a bojovali o holé přežití sebe a své rodiny. Některé studie dodnes poskytují 

důležitá metodologická poučení a poznatky.  

„Výsledky studií ze zemí s rozvinutou tržní ekonomikou opakovaně 

ukazují, že ztráta práce nebo jen obavy  a strach z této ztráty jsou zdrojem 

frustrací s negativním dopadem na duševní zdraví člověka.“49  

1.3.1 Zwickerova studie o sociologii nezam ěstnanosti 

V tzv. Velkém Brně byl sociologickým seminářem Masarykovy univerzity 

v Brně realizován výzkum, jehož cílem bylo postihnout materiální, psychologické 

a sociální dopady nezaměstnanosti. Souhrnné výsledky výzkumu byly 

publikovány Brunem Zwickerem v Sociologické revue v letech 1934 – 1935. 

Součástí výzkumu byla výzva k nezaměstnaným, aby napsali o svém nynějším 

životě. Odpověď přinesla důležité informace o jejich reakcích na ztrátu sociální 

jistoty. Výzva představovala stručný dotazník, jehož hlavní oddíly měly zjišťovat: 

úroveň hmotného života (výživu, bydlení, ošacení), příjmové zdroje a vydání 

(především hlavní položky spotřebního hospodářství a jejich omezení v důsledku 

nezaměstnanosti), zadlužení, zdravotní stav, péči o dítě, celkový stav rodinného 

života, nejhorší následky nezaměstnanosti, účinky ztráty pracovního zařazení       

v dosavadním povolání, současný způsob trávení dne, účast na společenském 

životě (politickém, náboženském, kulturním, vztah k ostatní společnosti), vztah    

k péči o nezaměstnané, názor na dnešní tíseň a vyhlídky do budoucna.  

                                           
49 BUCHTOVÁ, B. a kol. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 2002, 
s. 76. 
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Zwicker uvedl, že ztráta práce mění duševní a společenský život 

nezaměstnaného. „Svými účinky postihuje nezaměstnanost celou psychičnost 

nezaměstnaného člověka, jeho intelektuálnost, citovost i oblast vůle.“50                

Z psychosociálních účinků dlouhodobé ztráty práce autor zdůrazňuje hlavně  

postupnou ztrátu odborné kvalifikace a celkové odvykání si od práce. Výzkum 

ukázal, že plná jedna polovina všech nezaměstnaných pociťovala celkovou 

ochablost, případně její příznaky. Důsledkem náhlé ztráty práce bylo porušení 

vazby ke společnosti, kterou vnímala intelektuálně vyspělejší vrstva 

nezaměstnaných jako vyřazení ze společnosti, sociální deklasaci a nejtěžší 

sociální příkoří. 

Analýza zahrnovala výpovědi 200 případů nezaměstnaných z regionu 

Velkého Brna, dvě třetiny těchto lidí patřily do kategorie pomocných dělníků, 

jedna třetina představovala kvalifikované dělníky případně příslušníky jiného 

povolání. Kromě výše uvedených skutečností poskytla studie údaje i o zhoršeném 

zdravotním stavu nezaměstnaných, obtížném zvládání rodinného života (zejména 

u mladých dělnických domácností) a o negativním hodnocení péče                        

o nezaměstnané ze strany státu (nedostatečná výše sociální podpory).  

1.3.2 Marienthalská studie 51 

Bohatým zdrojem psychologických účinků nezaměstnanosti byla a stále je 

tzv. Marienthalská studie. Vytvořili ji pracovníci Výzkumného centra pro 

hospodářskou psychologii při Vídeňské univerzitě: sociální psycholog, zakladatel 

střediska Paul Lazarsfeld, sociální psycholožka Marie Jahodová a statistik Hans 

Ziesel. Ve studii je detailně popsána situace ve vesnici Marienthal v Dolním 

Rakousku, jejíž obyvatelé se po uzavření jediné místní továrny (přádelny lnu) stali 

hromadně nezaměstnanými. Nezaměstnanost v naprosté většině postihla celé 

rodiny. Rozsáhlý hloubkový výzkum probíhal od podzimu roku 1931 do května 

1932 v úzké participaci autorů na životních útrapách obyvatel Marienthalu. Jejich 

                                           
50 BUCHTOVÁ, B. a kol. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 2002, 
s. 77 (doslovná citace z ZWICKER, B. K sociologii nezaměstnanosti I. publikované Sociologickou 
revue 4, 1934). 
51 Řada závěrů výzkumu zůstala v platnosti dodnes a byla v 70. letech rozšířena či posloužila jako 
výchozí bod dalších analýz.  
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snahou bylo pomoci lidem ve zvládání náročné životní situace. Jedinečnost studie 

je v analýze, která kombinuje exaktní kvantitativní přístupy s přímým 

stodvacetidenním detailním pozorováním života v malé komunitě.  

Tvůrci studie se zaměřili na dva základní bloky klíčových otázek 

výzkumu, první se týkal postoje k nezaměstnanosti a druhý pozorovaných dopadů 

nezaměstnanosti. V původní publikaci z roku 1933 autoři uvedli, že hlavním 

poznatkem psychologických důsledků nezaměstnanosti bylo následné „...snížení 

aktivity, narušené vnímání času a ustavičné upadání do apatie, projevující se        

v různých stádiích a postojích.“52 Na základě odlišných reakcí na ztrátu 

zaměstnání rozlišili autoři čtyři typy rodin nezaměstnaných. Rezignované rodiny 

(70 %) – lhostejné přežívání bez jakýchkoli nadějí do budoucna, navzdory 

rezignaci pečlivě udržují domácnost, starají se o děti a celkově mají pocit, že se 

jim vede relativně dobře. Nezlomené rodiny (23 %) – jejich potřeby jsou méně 

omezeny, mají více optimismu a energie, také pečlivě udržují domácnost a starají 

se o děti, projevují víru v budoucnost a živitel se snaží najít zaměstnání. Zoufalé 

rodiny (2 %) – stejně jako předchozí dvě skupiny udržují domácnost v pořádku,  

pečují o své děti, jsou ale plné zoufalství, beznaděje, pocitu, že nemá smysl          

se o nic snažit,  nehledají zaměstnání, současnou situaci konfrontují se starými, 

lepšími časy. Apatické rodiny (5 %) – naprostá pasivita a absence jakéhokoli úsilí, 

domácnost a děti jsou zanedbané, po duševní stránce nepřevládá zoufalost, ale 

naprostá lhostejnost, nemají žádné plány do budoucna, žádnou naději, rodinný 

život je v rozkladu, průvodními jevy jsou hádky, žebrání a krádeže, neschopnost 

uspokojit základní potřeby, patří sem většina marienthalských alkoholiků. 

Autoři výzkumu zhodnotili situaci v jednotlivých postižených rodinách 

takto: „Pomalu, ale jistě stoupá materiální tlak. Životní nároky se čím dál více 

snižují, okruh věcí a zařízení, které lidé navštěvují, se čím dál tím více omezuje, 

energie, která ještě zbývá, se koncentruje na udržení životního prostoru, který se 

neustále zmenšuje ... a teď jsme nakonec poznali, že paralelně se zúžením 

                                           
52 BUCHTOVÁ, B. a kol. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 2002, 
s. 78 (citováno z původní publikace autorů výzkumu JAHODA, M., LAZARSFELD, P. F., 
ZIESEL, H. Marienthal: The sociography of an unemployed community. London, Tavistock 
1933.).  
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ekonomických možností těchto lidí se smršťuje i jejich psychický život. Na konci 

tohoto výčtu je ruina a zoufalství.“53 Nečekaná ztráta práce ničí obvyklé časové 

struktury pracovního dne, vytrácí se smysl života, dochází k omezení sociálních 

společenských kontaktů, nastává postupná ztráta identity a úpadek statusu 

osobnosti, ochabují činnosti, které byly součástí denního života jedince v době 

zaměstnání. V životní situaci nezaměstnaných obyvatel Marienthalu patřily mezi 

nejzávažnější zjištění  nezájem až apatie, absence plánů do budoucnosti,             

ale současně zachování šancí pro děti. Autoři Marienthalu dospěli k závěru,        

že psychologické a zdravotní důsledky nezaměstnanosti úzce souvisí s důsledky 

chudoby.  

„Výzkum odkryl tyto možné důsledky nezaměstnanosti pro jedince: rozbití 

struktury denního času a vůbec změny vnímání času a s tím související deprivaci 

z absence pravidelných činností; sociální izolaci plynoucí z redukce sociálních 

kontaktů; ztrátu participace na cílech širších skupin a společenství; ztrátu statusu, 

neboli sociální důstojnosti či prestiže připisované osobě na základě jejího 

postavení v dané společnosti a důsledky této ztráty pro osobní identitu a sebeúctu 

nezaměstnaného jedince; rozklad rodinných vztahů a změny jeho postavení 

v rodině; ztrátu hodnot a respektu k veřejným autoritám, vydělení se z hlavního 

proudu společenského života, spojené často s činnostmi chápanými společností 

jako asociální.“54 

1.3.3 Biografická studie nezam ěstnaných z Varšavy 

V roce 1935 publikovali polský sociolog Bohdan Zawadski a Paul 

Lazarsfeld práci o důsledcích ztráty zaměstnání v polském prostředí, do povědomí 

se zapsala jako Varšavská studie. Na varšavské univerzitě byla vypsána soutěž      

o ceny, které se mohli zúčastnit i nezaměstnaní, měli podat informace o způsobu 

zabezpečování živobytí, o vlivu ztráty práce na zdravotní stav, o objemu 

zastavených věcí, o svém zadlužení a rozsahu příležitostných prací. Ze 774 

                                           
53 BUCHTOVÁ, B. a kol. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 2002, 
s. 78 (citováno z původní publikace autorů výzkumu JAHODA, M., LAZARSFELD, P. F., 
ZIESEL, H. Marienthal: The sociography of an unemployed community. London, Tavistock 
1933.). 
54 MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. 2002, s. 74  –  75. 
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účastníků bylo k další analýze vybráno 57 životopisů nezaměstnaných Poláků. 

Sociologové studovali jejich způsob života, existenční podmínky, individuální 

zkušenosti se ztrátou zaměstnání a také vnímání problému nezaměstnanosti        

ve společenském kontextu.  

Výsledky ukázaly, že život varšavských nezaměstnaných byl z velké části 

určován jejich materiální situací. Pro řadu z nich se stalo problémem každodenní 

opatřování potravin, více než polovina uváděla, že se u nich střídá kratší a delší 

období hladu a v zimním období jsou mnohdy životními podmínkami nuceni         

k tomu, aby zůstali celý den v posteli, kde se zahřejí a zároveň tak ušetří za uhlí   

a světlo. Ve výpovědích autoři nalezli typickou formu průběhu emocionálních 

reakcí na ztrátu zaměstnání. Nezaměstnanost provokuje nejdříve silné 

emocionální stavy vzrušení a kolísání nálad, které sahají od panického strachu 

přes smutek až po pocity pomsty a otevřené nenávisti. Bezvýchodnost situace       

a bezmoc způsobují nejprve celkové psychické ochromení, později přechází do 

fáze relativního uklidnění. Postižení se postupně přizpůsobili změněným životním 

podmínkám a žili nadějí, že opět naleznou práci. V případě, že byla tato naděje 

opakovaně zklamána, přecházeli nezaměstnaní do stavu beznaděje. Tento stav se 

ještě vyostřoval ve chvílích, kdy došlo k vyčerpání finančních zdrojů. Nově 

nabyté pocity bezvýchodnosti uvedly člověka do fáze negativního citového 

prožívání hraničícího se zoufalstvím, afektivní rozrušení se v tomto případě často 

obracelo proti vlastní osobě, pocity strachu a deprese provázely myšlenky na 

sebevraždu a nezřídka končily i pokusy o ni. Po překlenutí této fáze, upadali 

nezaměstnaní do hluboké apatie, rezignovali a byli vydáni napospas svému osudu. 

Na základě výpovědí nezaměstnaných bylo zjištěno, že nezaměstnanost ve 

varšavském prostředí vedla ke ztrátě sebehodnoty, k sociální diskriminaci             

a k násilnému vyčlenění ze společnosti.  

Nezaměstnanost ve 30. letech 20. století měla  pro postižené katastrofální 

následky, které se stupňovaly s délkou trvání nezaměstnanosti a s vyčerpáváním 

finančních zdrojů. Ve výsledcích výzkumů  je možno nalézt důkazy o prožívání 

úzkosti, nedostatku odpočinku, stavech nervozity, deprese, beznaděje, apatie,       

o pocitech smutku a sociální izolace.    
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1.3.4 Vybrané studie z období 70. a 80. let 20. sto letí 

 V 70. a 80. letech 20. století začaly být při výzkumech a studiích 

nezaměstnanosti intenzivně využívány nové poznatky vývojové, sociální a obecné 

psychologie. Současně došlo také ke změnám v organizaci výzkumu směrem       

k interdisciplinaritě zkoumání. Z metod jsou nejčastěji používány ankety, 

dotazníky, rozhovory, různé druhy stupnic k měření psychické pohody, životního 

uspokojení, sebedůvěry, úzkosti, deprese, kvality života, pracovních hodnot, apod. 

Kvalifikovaná šetření obsahují hloubkové analýzy podmínek sociálního prostředí   

i různá fyziologická měření.  

Autoři výzkumů se shodovali na tom, že ačkoli jsou nezaměstnaní v 70.    

a 80. letech v lepší materiální situaci než ve 30. letech 20. století, je jejich 

psychická zátěž srovnatelná. V obou obdobích ztráta práce a vykolejení ze 

zažitého životního rytmu střídání práce a odpočinku způsobuje problémy              

v organizaci denního života. Vyřazení ze společenského  pracovního procesu je 

spojeno s hlubokým znejistěním životní perspektivy jednotlivce a se zkušeností 

sociální izolace, individuální závislosti a bezmoci v jednání.  

„Kromě ekonomického strádání a sociálního sestupu, které se týkají 

mnoha nezaměstnaných, potvrzuje výzkum četné psychologické důsledky ztráty 

práce. V závislosti na vzestupu hromadné nezaměstnanosti bylo zjištěno zvýšení 

kriminality (zvláště mladistvých), nárůst drogové závislosti, pokusů o sebevraždu 

a depresivních symptomů, zvýšení počtu pacientů přijatých do psychiatrických 

klinik, nárůst psychosomatických onemocnění (srdeční choroby, žaludeční vředy, 

kloubní revmatismus), zhoršení psychických poruch. U jedince vede současná 

ztráta práce k poklesu sebedůvěry, ke snížení pocitu vlastní hodnoty, k poklesu 

důvěry vůči ostatním lidem, k depresi, fatalismu a k apatii jako poslednímu stupni 

psychického strádání dlouhodobě nezaměstnaných, který je spojen s pocitem 

ztráty vlastní hodnoty a s beznadějí, k nárůstu sociální izolace a v neposlední řadě 

i k obviňování vlastní rodiny ze ztráty práce. U rodinných příslušníků 

nezaměstnaných byly pozorovány tyto důsledky: nárůst konfliktů v rodině             

v důsledku odchodu člena rodiny z pracovního a společenského života, u dětí 
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nezaměstnaných rodičů nárůst vývojových poruch (např. emoční labilita, 

antisociální chování), slabé výkony ve škole a zhoršení prospěchu, problémy ve 

vztazích v rodině (např. ztráta autority nezaměstnaného otce). U samotných 

nezaměstnaných vede zkušenost s masovou nezaměstnaností a s tím spojený 

strach z hrozícího propuštění k zesílení tlaku na výkon, zvýšení konkurenčního 

tlaku, což způsobuje ztrátu solidarity zaměstnanců podniku a k omezení 

oprávněných odchodů na nemocenskou a k omezení žádostí o lázeňské pobyty.“55 

1.3.5 Autoreflexe aktuální a potenciální ztráty prá ce56 

V roce 1992 probíhal výzkum soustředící se na organizaci, jež poskytovala 

zaměstnání pro 4500 pracovníků, došlo zde k omezení výroby s postupným 

snižováním počtu pracovních míst bez zajištění náhradních pracovních 

příležitostí. Cílem práce bylo zjištění postojů pracovníků ke ztrátě vlastní práce, 

jejich subjektivní prožívání této ztráty a životní strategie nezaměstnaných při 

překonávání této zátěžové situace. Výzkum probíhal formou řízeného rozhovoru, 

který zahrnoval 14 otázek, jež byly zodpovídány respondenty  bez časového 

limitu.  Otázky byly formulovány jako otevřené,  s cílem získat co největší 

variabilitu odpovědí. 

Výzkum ukázal na výraznou subjektivní podmíněnost vnímání komplexu 

faktoru ztráty práce (v závislosti na osobních dispozicích, věku, pohlaví, výši 

dosaženého vzdělání, typu kvalifikace či rodinném zázemí), regionální, 

podnikovou a individuální nepřipravenost na fenomén nezaměstnanosti (výzkum 

proběhl v roce 1992, tzn. v době, kdy se v ČR objevila otevřená nezaměstnanost), 

nezbytnost celospolečenské, regionální a rodinné podpory pro zvládnutí frustrace 

ze ztráty práce, nezbytnost výchovy k potenciální nezaměstnanosti. 

 

                                           
55 BUCHTOVÁ, B. a kol. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 2002, 
s. 82 (citováno z citací psychologických profesních organizací časopisu Psychologie Heute – 
KIRCHLER, E. Arbeitslosigkeit. Góttingen, Hogrefe 1993).  
56 Úplné výsledky jsou publikovány v Buchtová, B. K psychologické dimenzi nezaměstnanosti. 
Habilitační práce. Brno, FF MU 1992. Dílčí výsledky v tomto textu uvedené jsou převzaty             
z  BUCHTOVÁ, B. a kol. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. 2002, 
s. 83 –  92.  
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Typy reakcí na zprávu výpovědi ze zaměstnání 

Psychický  šok - 44,1 % respondentů přiznávalo psychickou náročnost 

situace ztráty zaměstnání a popisovalo ji stavem psychického šoku. Tato reakce 

byla převažující u žen (55,6 %) ve srovnání s 18,2 % u mužů. Pasivita a rezignace 

- nechuť a  apatie k práci, ztráta motivace ke společenské aktivitě byla zjištěna      

u 17 % pracovníků. Dvouměsíční výpovědní doba byla u mnoha pracovníků 

provázena neochotou podílet se na dalším plnění úkolů organizace, což byl 

důsledek neinformovanosti pracovníků o situaci v podniku a špatných 

mezilidských vztahů. Obranný postoj - zaujímání obranného postoje bylo 

výrazněji zastoupeno u mužů (27,8 %) než u žen (10,9 %) a pozitivně korelovalo 

s dlouholetou praxí v organizaci. Aktivita pracovníků se projevovala snahou 

diskutovat o problému, nalézt vysvětlení své výpovědi, nesmířit se s rozhodnutím 

organizace, která nezvážila jejich schopnosti a mnohaleté zkušenosti spolu 

s bohatým know-how. Podle výpovědí pracovníků nedocenění jejich schopností     

i omezená možnost projevit a obhájit vlastní názor vedly ke ztrátě sebedůvěry,      

a někdy dokonce k pocitům studu a zbytečnosti. Výzva k hledání nové práce - 

ztráta zaměstnání byla častější výzvou k hledání nového uplatnění u mužů       

(33,8 %) než u žen (8,7 %). Aktivní přístup byl charakterističtější pro mladší 

věkové kategorie pracovníků do 30 let a mezi 31 - 40 roky věku. Nezřídka se 

objevila snaha využít co nejvíce dosavadní podmínky zaměstnání a na úkor 

organizace řešit nové pracovní uplatnění. 

Individuální prožívání ztráty zaměstnání 

Zhruba čtvrtina pracovníků prožívala stavy bezmoci, druhá čtvrtina 

bojovala s pocity strachu, tísně a nejistoty, třetí čtvrtina vyjadřovala své pocity 

prostřednictvím metafor typu „vidím vše černě“, „jsem zdrcený“, „nic mě netěší“, 

„je mi nanic“ atd., poslední čtvrtina reagovala ztrátou zájmu o práci. Nebyly 

prokázány rozdíly mezi muži a ženami. Nejhůře dopadala ztráta zaměstnání na 

věkovou kategorii 41 až 50 let a na pracovníky předdůchodového věku. Tyto 

skupiny zažívaly pocity bezradnosti spojené se strachem, tísní, s postupnou 

ztrátou sebedůvěry, často ztráceli motivaci k práci. Spolu s pracovní rezignací se 

projevila i rezignace na společenskou aktivitu. Obecný vzorec chování tedy 

představoval uzavírání se do sebe, redukci aktivity a sociálních kontaktů. 
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Obavy nezaměstnaných z budoucího zvládání životních situací 

Prohloubení ekonomické nejistoty - pro více než polovinu pracovníků byla 

ztráta práce spojená s představou poklesu životní úrovně (57,4 %). Ekonomická 

deprivace nezaměstnaných navazovala na hlubší kvalitativní proměny jejich 

jednání a chování a zasahovala do rodinného života. Ztráta pracovní aktivity - 

ztráta pracovní funkce byla závažnější pro muže než pro ženy (22,7 % ku 10,9 %),  

byla spojována nejen s uvědoměním si definitivního konce mnohaleté pracovní 

činnosti v dosavadním profesním okruhu, ale i s obavou ze sociální izolace. 

Problémy v rodinném soužití - vzrůst rodinného napětí vyvolaného ztrátou práce 

pociťovalo 20,6 % respondentů. Z toho daleko častěji muži (27,3 %) než ženy 

(17,4 %). Zvýšené rodinné napětí se projevovalo hlavně u mladších věkových 

kategorií (67,5 %). Bylo vnímáno především ve spojitostí s ekonomickou zátěží. 

Zejména u mužů vnikaly obavy z toho, jak jejich okolí přijme fakt, že ztratili roli 

živitele rodiny, obávali se ztráty autority u svých dospívajících dětí. Ženy 

(především 51leté a starší) vnímaly i dočasnou výhodu, že mohou více pečovat     

o domácnost a rodinu. 

Zhoršení zdravotního stavu nezaměstnaných 

Téměř čtvrtina respondentů (v rovnoměrném zastoupení mužů i žen) 

uváděla aktuální subjektivní příznaky neurotických potíží, spojených se zvýšenou 

únavou, nespavostí, stavy úzkosti, celkovým napětím a vnitřním neklidem. 17,7 % 

respondentů, z nichž někteří byli zařazeni v dosavadním zaměstnání mezi 

pracovníky se zdravotním postižením, mělo vážné zdravotní problémy. 

Neurotické příznaky se projevovaly nejvíce u věkové kategorie pracovníků 41 - 

50 let (23,5 %) a pracovníků předdůchodového věku (8,8 %.) Značným 

zdravotním handicapem, tíživým zejména pro starší ženy, bylo snížení zrakové 

ostrosti způsobené dlouhodobým vykonáváním pracovní činnosti příliš zatěžující 

pracovní orgán. 

Postoje nezaměstnaných k hledání nového zaměstnání 

Aktivní postoj - zahájení soukromého podnikání, spojené případně i se 

zahraniční spoluprací a občasným odloučením se od rodiny (20,6 %) s větším 

zastoupením mužů (36,4 %) než žen (23,1 %). Postoj „přizpůsobení se“ - více než 
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polovina respondentů byla při přijetí podmínek nového zaměstnaní ochotna 

změnit svou původní profesi (jak muži, tak ženy), v ojedinělých případech              

i bydliště. Pasivní postoj - u 14,7 % žen se ukázala bezradnost při rozhodování      

o jiných podmínkách zaměstnání. Doufaly, že se jim podaří nalézt zaměstnání i se 

stávající profesní kvalifikací a při zachování předchozích životních podmínek.  

Výzkum ukázal, že náhlá ztráta práce je spojena s negativními 

psychickými a zdravotními dopady na jednotlivce i celé skupiny obyvatel 

v regionu. Nezaměstnanost (chování lidí, omezená schopnost reagovat na nové 

podmínky) byla silně ovlivněna vývojem společnosti před rokem 1989                  

a vykazovala specifické rysy netypické pro rozvinuté ekonomiky. V osobnostní 

rovině šlo o nedostatečnou profesní sebereflexi, o snížený pocit odpovědnosti za 

rozvoj vlastních schopností, a myšlenkovou rigiditu. Šlo však také o neprožitou 

zkušenost změny zaměstnání a ztráty práce, o chybějící schopnost vyrovnat se 

s pocity méněcennosti při ztrátě zaměstnání. Vzhledem k odlišné sociální 

zkušenosti chybí většině starších lidí osobní odvaha a ochota investovat do vlastní 

kvalifikace.  

1.3.6 Nezaměstnaní na trhu práce – dopady nezam ěstnanosti, hledání 

zaměstnání, faktory marginalizace a úsp ěchu na trhu práce 57  

V letech 2000 - 2002 realizovalo brněnské pracoviště Výzkumného ústavu 

práce a sociálních věcí Praha a Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity 

v Brně rozsáhlý výzkum, který zahrnoval dotazníkové šetření výskytu 

nezaměstnanosti v pracovních kariérách (výběrový soubor 1100 respondentů, 

reprezentativní pro ekonomicky aktivní populaci České republiky) a panel 

domácností postižených nezaměstnaností (1321 respondentů v první vlně a 816 

v druhé vlně) v 7 vybraných okresech ČR.  Nejpostiženější okresy s převahou 

průmyslu reprezentovaly Chomutov a Karviná, nejpostiženější zemědělský okres 

Louny, okresy se střední mírou nezaměstnanosti Břeclav a Vsetín (spíše 

                                           
57 Zpracováno dle MAREŠ, P., VYHLÍDAL, T., SIROVÁTKA, T. Nezaměstnaní na trhu práce – 
dopady nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce 
(závěrečná zpráva). 2002 a předcházející zprávy projektu MAREŠ, P., VYHLÍDAL, T., 
SIROVÁTKA, T. Ztráta zaměstnání: reakce, plány a flexibilita nezaměstnaných. (1. vlna 
panelového šetření). 2002 
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zemědělský charakter), Brno  (průmyslový charakter), okres s nízkou 

nezaměstnaností byl reprezentován okresem Mladá Boleslav.    

Hlavní výzkumná otázka zněla: „Je nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti 

provázen etablováním se marginalizované pracovní síly na trhu práce v České 

republice?“ Východiskem studie byla hypotéza, podle níž rozhoduje o úspěchu či 

neúspěchu jedince na trhu práce souhra 4 skupin faktorů, jimiž jsou: situace na 

konkrétním lokálním trhu práce,  hodnota lidského kapitálu jedince, strategie, 

které volí nezaměstnaný při hledání zaměstnání  a konečně prostor, jež je pro tyto 

strategie dán.   

 Autoři práce došli při svých výzkumech k následujícím závěrům. 

Nezaměstnanost je hlavním zdrojem chudoby a závislosti na sociálních dávkách. 

Je zřejmé, že riziko nezaměstnanosti je výrazně sociálně diferencováno, extrémně 

jsou mu vystaveny konkrétní sociální vrstvy, kategorie či skupiny. „Pro riziko 

ohrožení nezaměstnaností a hlavně pro dlouhodobé setrvání v ní sehrává 

nejvýznamnější roli – jak u mužů, tak u žen – zdravotní postižení (riziko 

nezaměstnanosti zde přesahuje 30 % a riziko dlouhodobé nezaměstnanosti pro 

zdravotně postižené ženy 25 %, pro muže pak 20 %). Totéž platí o pracovnících 

bez kvalifikace, zejména o mužích, jejichž specifická míra nezaměstnanosti 

dosahuje 25 %, dlouhodobá nezaměstnanost 13 %. Je třeba říci, že značnou část    

z nich představují Rómové, kteří jsou tak stabilně na trhu práce marginalizováni. 

Hlavně díky svému nízkému kapitálu, částečně pak díky diskriminaci na trhu 

práce. Vysoké je riziko nezaměstnanosti u mládeže do 19 let, ale                           

k marginalizovaným patří i starší pracovníci, kteří ztratili kontakt se světem práce 

dlouhodobým připoutáním k takovému druhu činnosti, jenž je v procesu 

modernizace vytlačován z pracovního trhu, a nemají už zdravotní, kvalifikační     

či obecně sociální předpoklady potřebné k přizpůsobení se novým požadavkům 

pracovního trhu. Vystaveny vyššímu riziku nezaměstnanosti jsou také všechny 

vzdělanostní i věkové kategorie žen (dlouhodobá nezaměstnanost u nich narostla 

více než trojnásobně). Rozdíl je patrný zejména v kategorii věku od 25 do 40 let, 

kde roli hraje povinnost péče o malé děti, jež přerušuje pracovní kariéru – při 

hledání nového pracovního místa dochází k diskriminačnímu odmítání ze strany 
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zaměstnavatelů. Podstatně vyšší je však u nás, v porovnání s pracovními trhy 

jiných zemí v EU, zvláště nerovnost v rozložení rizika nezaměstnanosti podle 

kvalifikační úrovně. Výrazný dopad na nekvalifikované (v menší míře i na 

vyučené) pracovníky v České republice souvisí s procesem restrukturalizace          

a modernizace, respektive deindustrializace, a s nastupující rolí lidského 

kapitálu.“58  

 To, že nezaměstnanost postihuje více nižší a méně vzdělané vrstvy,           

je známým jevem, novým zjištěním je ale to, že v těchto vrstvách nezaměstnanost 

postihuje určité osoby opakovaně, tzn. že část pracovní síly je na trhu práce 

marginalizována a to nejen dlouhodobou nezaměstnaností, ale i přerušovanou 

pracovní kariérou. Hlavní nevýhody dlouhodobé nezaměstnanosti těchto lidí jsou 

znásobeny tím, že postihují celé jejich širší rodiny. Zajímavé je také zjištění, že se 

zkušenost s marginalizací nijak výrazně nepromítá do životních postojů a strategií 

postižených osob. Nezaměstnanost se sice jeví jako zdroj jejich obav a potíží         

a způsobuje jim výraznou materiální deprivaci, ale stres a obavy se ztrátou 

zaměstnání spojené nejsou příliš velké. Nezaměstnanost většinu postižených 

jedinců nestigmatizuje a nevede k aktivním  strategiím při hledání práce. Hlavní 

příčiny nezaměstnanosti hledají především v povaze trhu práce, tzn. v nesouladu 

mezi jeho požadavky a tím, co oni sami mohou nabídnout (v bydlišti či jeho 

blízkém okolí nejsou vhodné pracovní příležitosti, pokud se najdou, chtějí 

vysokou či jinou kvalifikaci). Za další důvod uvádějí nevýhodnost nabízených 

pracovních míst (špatně placená místa, nejistá, bez perspektivy). Osoby s nižším 

vzděláním přijímají při pokusech najít nové zaměstnání spíše pasivní strategie, 

které je vedou na sekundární trh práce. Jejich situaci přitom zhoršuje, vedle 

substituce jejich práce technologiemi, ochota osob s vyšším vzděláním přijímat 

pracovní místa pod úrovní vlastní kvalifikace. Dochází tak souběžně k substituci 

nekvalifikované práce prací kvalifikovanou, což je obecný trend dnešní 

ekonomiky. Tímto způsobem se dlouhodobá nezaměstnanost mění pouze na 

nezaměstnanost opakovanou. „V této souvislosti se nabízí otázka, zda ohniska 

dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice vznikají jen jako důsledek 

                                           
58 MAREŠ, P., VYHLÍDAL, T., SIROVÁTKA, T. Ztráta zaměstnání: reakce, plány a flexibilita 
nezaměstnaných. (1. vlna panelového šetření). 2002, s. 5. 
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regionálních či mikroregionálních problémů, nebo zda je dlouhodobá 

nezaměstnanost záležitostí především rizikových skupin obyvatelstva bez ohledu 

na charakter lokálního trhu práce.“59 

1.3.7 Strategie dlouhodob ě nezaměstnaných 60 

Studie zahrnuje zpracování teoretických východisek dlouhodobé 

nezaměstnanosti, která jsou v literatuře uváděna v souvislosti s individuálním 

chováním nezaměstnaných a určení těchto strategií (případně jejich typů). Zjištěné 

poznatky byly využity v metodologické části studie k vytvoření základní struktury 

polo-strukturovaného rozhovoru. Výzkum zachytil celkem více než 20 rozhovorů 

s nezaměstnanými (v roce 2006), dalších více než 40 rozhovorů bylo využito jako 

datový zdroj v rámci sekundární analýzy výzkumu Sirovátky a jeho kolegů z roku 

2002 (viz kap. 1.3.6). Při zhodnocení výsledků byla věnována pozornost 

předchozí pracovní kariéře a příčinám nezaměstnanosti z pohledu 

nezaměstnaných, ekonomické situaci jejich domácností a strategiím zajištění 

příjmu domácnosti, vnímání nezaměstnanosti nezaměstnanými a jejich okolím, 

motivaci nezaměstnaných k přijetí zaměstnání a faktorům, které tuto motivaci 

ovlivňují, vnímání systému sociální ochrany ze strany nezaměstnaných                  

a strategiím hledání zaměstnání, případně strategiím, které vedou k nalezení 

zaměstnání či příjmu na trhu práce nepřímo.  

 Hlavní výzkumná otázka zněla: Jakým způsobem (strategiemi) řeší (nebo 

se pokoušejí řešit) dlouhodobě nezaměstnaní svou životní situaci? Autor výzkumu 

konstatuje, že strategie dlouhodobě nezaměstnaných zahrnují celou škálu postupů, 

které v první řadě směřují k vlastnímu řešení momentální nepříznivé finanční 

situace (např. úsporné strategie), za druhé k získání zaměstnání (včetně zvyšování 

zaměstnatelnosti a mobility), za třetí k řešení mimo formální zaměstnanecký 

poměr (podnikání, šedá ekonomika) a za čtvrté k opuštění trhu práce (sociální 

                                           
59 MAREŠ, P., VYHLÍDAL, T., SIROVÁTKA, T. Nezaměstnaní na trhu práce – dopady 
nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce (závěrečná 
zpráva). 2002, s. 47 – citováno z FRÝDMANOVÁ, M., JANÁČEK, K. Trh práce: dosavadní 
vývoj a česká specifika. Sociální trendy. 1997 
60 Zpracováno dle HORA, O. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných (souhrnná zpráva z výzkumu). 
2008  



 45

dávky, únikové strategie). Jednotlivé postupy či jejich kombinace jsou voleny na 

základě posouzení vlastní životní situace. Nejvýznamnější závěry výzkumu 

zobecnil a formuloval 10 hypotéz: 

• Nezaměstnanost je na počátku především nedobrovolná, v menším počtu 

dobrovolná, v některých případech silně ovlivněna fází životního cyklu. 

• Ekonomická situace domácností nezaměstnaných není v řadě případů 

dobrá, některé domácnosti si postupně přivykají skromnému způsobu 

života, část jich je akutně ohrožena chudobou a sociálním vyloučením. 

• Nezaměstnaní vnímají svou pozici většinou značně negativně. Kromě 

ekonomické situace domácnosti se projevují především negativní 

zkušenosti s hledáním zaměstnání nebo jednáním na úřadech. 

• Rodina a bezprostřední okolí hrají v situaci nezaměstnaných převážně 

pozitivní roli. Nezaměstnanost není, až na výjimečné případy, brána 

blízkým okolím jako cosi stigmatizujícího, protože je vnímána jako 

nedobrovolná a nezaviněná. 

• Ačkoli je obecná pracovní motivace relativně vysoká, je dále ovlivňována 

dalšími životními okolnostmi (např. rodina), které mohou být ještě 

významnější než zaměstnání. 

• Navzdory tomu, že je obecná pracovní motivace relativně vysoká, 

motivace k přijetí specifických zaměstnání může být výrazně nižší 

vzhledem k nabízeným podmínkám a okolnostem zvažovaného 

zaměstnání. Důležité je přitom vnímat kvalitu práce (i mzdu) jako faktor, 

který tuto motivaci nezaměstnaných ovlivňuje. 

• Sociální dávky jsou v naprostné většině vnímány jako nízké a závislost 

respondentů na nich (např. při zajištění bydlení) je přitom značná 

(intervenujícím faktorem je zde bezesporu rodina). Obdobně jako               

u nezaměstnanosti obecně je proto i příjem sociálních dávek racionálně 

akceptovanou volbou (která ovšem s sebou nese určité negativní náklady). 

• Proces hledání zaměstnání je možno pro snazší orientaci rozdělit do tří fází 

(informace - kontakt - přijetí). Dotázaní nezaměstnaní uvedli, že jsou často 

při hledání zaměstnání opakovaně odmítáni, protože patří mezi 
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marginalizovanou pracovní sílu a mají někdy specifické bariéry 

zaměstnání. 

• Možnosti zlepšení svého postavení (snad s výjimkou rekvalifikací a práce 

v šedé ekonomice) jsou poměrně omezené nebo je nezaměstnaní odmítají. 

• Práce v šedé ekonomice je nezaměstnanými brána jako východisko            

z marginalizace či dokonce vyloučení z trhu práce. 

Autor studie dále vymezil tyto hlavní problémy spojené s dlouhodobou 

nezaměstnaností - strukturální problémy na trhu práce, nízkou nebo 

neodpovídající kvalifikaci či vzdělání, nedostatek praxe, bariéry zaměstnání 

(především zdravotní omezení, potřebu skloubit zaměstnání s péčí o rodinné 

příslušníky a obtížnost dojíždění), postoje zaměstnavatelů, především nízkou 

ochotu přijímat z nějakého hlediska rizikovou pracovní sílu, relativně malou 

úspěšnost úřadů práce při uplatňování těchto dlouhodobě nezaměstnaných lidí, 

problém s motivací nezaměstnaných, který souvisí např. s nízkou kvalitou práce    

a pastí nezaměstnanosti. U dlouhodobě nezaměstnaných je možno vysledovat jak 

výrazné prvky marginalizace na trhu práce, tak také výrazné prvky faktoru 

adaptace, tzn. přežívání na sociálních dávkách, bez individuálního příjmu,           

za účasti v šedé ekonomice.  
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2 Podpora uplatnitelnosti rizikových skupin osob na  trhu práce 

v Evropské unii a České republice s využitím  vzd ělávacích aktivit 

Kapitola první se věnovala vymezení základní problematiky rizikových 

skupin osob, jejich ztížené pozici na trhu práce a špatné zaměstnatelnosti. 

Nastínila možnost řešení této situace spočívající v dodatečných investicích do 

lidského kapitálu rizikových skupin osob, tzn. do jejich dalšího vzdělávání. 

Legislativní zázemí a oporu při dovzdělávání dospělých nezaměstnaných osob 

zaštiťuje především politika zaměstnanosti. Následující část bude proto věnována 

politice zaměstnanosti a následně i celoživotnímu vzdělávání, a to jak v Evropské 

unii tak také v České republice.  

2.1 Politika zam ěstnanosti v Evropské unii 

 Politika zaměstnanosti Evropské unie se začala již od svého počátku 

zabývat nerovnostmi na trhu práce, všímala si oblastí a osob, jejichž pozice na 

tomto trhu byla nějakým způsobem omezena, zaostávala za jinými. Zároveň se 

snažila vytvářet nástroje, které by přispívaly k odstraňování těchto nerovností. 

Podívejme se nyní krátce na vývoj politiky zaměstnanosti v EU, na postupný 

vznik mechanismů (zejména ESF), které dnes účinně pomáhají zlepšovat 

uplatnitelnost znevýhodněných osob na trhu práce EU. 

Otázka zaměstnanosti začala být v Evropské unii řešena již při vzniku 

EHS (1957), kdy byl článkem 3 smlouvy o založení EHS (Římská smlouva) 

zřízen jeden z dosud působících strukturálních fondů EU - Evropský sociální 

fond61. Jeho úkolem bylo pečovat o zaměstnanost a přispívat ke zvyšování životní 

úrovně pracujících. Článek 123 dále rozváděl účel zřízení fondu – rozšířit 

možnosti zaměstnávání pracovních sil na společném trhu a tím přispět ke 

zvyšování životní úrovně. Úkolem fondu bylo rozšiřování příležitostí                      

k zaměstnávání a také zvyšování mobility pracovníků v rámci Společenství a to 

jak z pohledu zeměpisné mobility, tak i mobility ve smyslu změny profese.  

                                           
61 Evropskému sociálnímu fondu (ESF) bude v pozdějším textu věnována samostatná část práce 
2.4. 
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Další úprava přišla s Maastrichtskou smlouvou (podepsána 7. 2. 1992),      

v článku G (pozměněný čl. 2 smlouvy o zřízení EHS) byly z hlediska 

zaměstnanosti jako hlavní cíl stanoveny podpora vysoké úrovně zaměstnanosti     

a sociální ochrany a rovné zacházení s muži a ženami. Čl. 123 této smlouvy 

pozměnil účel ESF. Nově se jím stalo zlepšení pracovních příležitostí pro 

pracující na vnitřním trhu a tímto i zvýšení životní úrovně. Unie se měla 

zaměřovat na to, aby pracující snadněji získávali zaměstnání a aby byla 

usnadňována jejich adaptace na průmyslové změny a na změny ve výrobních 

systémech, zejména prostřednictvím odborného výcviku a rekvalifikace.  

V roce 1993 se míra nezaměstnanosti EU poprvé vyšplhala přes hranici 10 

%, Evropská rada podnítila Evropskou komisi k vypracování dokumentu „Růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost – Cesty vpřed do 21. století“, šlo o tzv. 

Bílou knihu, jež se snažila najít způsob, jak se vypořádat s vysokou 

nezaměstnaností.  

2.10.1997 byla podepsána doposud poslední smlouva primárního práva EU 

- Amsterodamská smlouva. V Hlavě VIII. nazvané Zaměstnanost byla koordinace 

politiky zaměstnanosti převedena do kompetence Evropské komise, její realizace 

však zůstala v rukou jednotlivých členských zemí. Evropská komise dostala dále 

za úkol, navrhovat společné cíle realizace politiky zaměstnanosti pro každý 

kalendářní rok, sledovat a kontrolovat plnění opatření, která si jednotlivé členské 

státy EU stanovily za cíl ve svých Národních akčních plánech zaměstnanosti. 

Mezi společné iniciativy členských států patří rozvoj koordinované strategie 

zaměstnanosti. Jde především o podporu kvalifikace, výchovy a flexibility 

pracovníků a pracovních trhů a jejich přizpůsobivosti požadavkům hospodářské 

změny. 

Na Lucemburském summitu v listopadu 1997 byly formulovány historicky 

první směrnice politiky zaměstnanosti EU. Byly postaveny na čtyřech základních 

pilířích: zlepšení zaměstnatelnosti, rozvoj podnikatelství, povzbuzení 

přizpůsobivosti firem a jejich zaměstnanců změnám, posílení politiky rovnosti 
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příležitostí.62 Vznikla tzv. Evropská strategie zaměstnanosti a Evropská unie se 

zařadila mezi první instituce, které zavedly nadnárodní strategii zaměstnanosti.63 

„Evropská strategie zaměstnanosti je proces zaměřený na koordinaci strategií 

zaměstnanosti Evropské unie a jejích členských států. Vytváří nadnárodní rámec, 

který členským státům umožňuje rozvinout kapacitu potřebnou k řešení 

společných problémů nezaměstnanosti ve složitých podmínkách hospodářského 

prostředí EU a globalizace.“64  

V roce 2000 byl na zasedáních Evropské rady přijat závazek, podporovat 

trvale udržitelný ekonomický rozvoj a zaměstnanost s cílem snížit nebezpečí 

chudoby a sociálního vyloučení ze společnosti, vznikl tak další významný mezník 

Evropské strategie zaměstnanosti - Lisabonská strategie. Vzhledem k důležitosti 

této strategie ve vztahu k rizikovým skupinám jí bude věnována následující část 

práce 2.1.1. 

2.1.1 Lisabonská strategie 

V březnu roku 2000 proběhlo zvláštní zasedání Evropské rady s cílem 

schválit nový strategický cíl Unie. Hlavním smyslem bylo posílení zaměstnanosti, 

ekonomická reforma a sociální soudržnost jako součásti společnosti založené na 

znalostech. Hnací silou nové ekonomiky jsou znalosti, Evropská unie proto musí 

reagovat na výsledky globalizace a novým tendencím se přizpůsobit. Unie si 

vytyčila nový strategický cíl pro příští desetiletí (2000 – 2010) stát se 

„nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou 

udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší 

sociální soudržností“65. K dosažení tohoto cíle byla vytvořena celá strategie, která  

má: připravit přechod k ekonomice a společnosti založené na znalostech pomocí 

                                           
62 Každý z pilířů obsahoval konkrétní směrnice, jež byly každoročně na popud Evropské komise 
revidovány a upravovány. 
63 Průkopníkem v této oblasti je OECD se svou Strategií pracovních příležitostí vyhlášenou již v 
roce 1994.  
64 Jsme v Evropě zaměstnatelní? Současný stav rozvoje lidských zdrojů v krajích České republiky. 
Evropská strategie zaměstnanosti v České republice a víceúrovňové vládnutí: Sen nebo 
skutečnost? 2005.   
65 Zasedání Evropské Rady, konané ve dnech 23. a 24. března 2000 v Lisabonu. Závěry 
předsednictví. In Mezinárodní politika 5/2000, s. 2.  
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lepších politik (zejména pokud jde o informační společnost, výzkum                      

a technologický rozvoj) prostřednictvím urychlení procesu strukturálních reforem 

směřujících ke konkurenceschopnosti, inovacím a dokončení vnitřního trhu; 

modernizovat evropský sociální model, investovat do lidí a bojovat proti 

vylučování ze společnosti; vhodnou kombinací makroekonomických politik 

udržet zdravý ekonomický růst. 

Lisabonská strategie  obsahuje ucelený a vzájemně se podporující soubor 

opatření, která byla zformulována tak, aby se zvýšila výkonnost Unie, aniž by 

byla ohrožena  sociální soudržnost a znehodnoceno životní prostředí. Navržená 

opatření mají vytvořit podmínky pro plné využití potenciálu Unie, pro 

nepřerušovaný a vysoký ekonomický růst. Bylo vytyčeno celkem 8 směrů, 

kterými se má ubírat transformace evropské ekonomiky: informační společnost 

pro všechny; vytvoření evropského výzkumného prostoru; odstranění překážek 

pro podnikání, zejména pro malé a střední podniky; ekonomická reforma spojená 

s dokončováním vnitřního trhu; vytvoření integrovaných finančních trhů; lepší 

koordinace makroekonomických politik; aktivní politika zaměstnanosti; 

modernizace evropského sociálního modelu. Na zasedání Evropské rady v březnu 

2001 ve Stockholmu byly dosavadní směry obohaceny ještě o jeden, devátý směr 

činnosti - udržitelný rozvoj a kvalita života. Uvedené směry by mohly být 

rozděleny do tří skupin na ekonomické, sociální a ekologické. V zásadě tak 

představují tři základní pilíře lisabonské strategie. Prostřednictvím lisabonské 

strategie se Evropská unie snaží integrovat na trh práce i znevýhodněné osoby. 

Cílem této integrace je zvýšení úrovně sociálního začleňování, míry 

zaměstnanosti a zlepšení udržitelnosti systému sociální ochrany. Znevýhodněných 

osob se dotýkají i vybrané směry LS popsané na následujících řádcích.  

Informa ční společnost pro všechny 

 V rámci lisabonské strategie byl vytvořen akční plán e-Europe. Má zajistit, 

aby všichni v Evropské unii, tzn. jednotliví občané, školy, vzdělávací zařízení, 

každý podnik, každý článek veřejné správy měli přístup k novým informačním     

a telekomunikačním technologiím a aby také měli možnost náležitě jich využívat. 

Všichni občané EU mají mít přímý a interaktivní přístup ke znalostem, vzdělání, 
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zvyšování kvalifikace, ke službám veřejné správy, ke zdravotnickým službám,    

ke službám finančních institucí, ke kultuře i zábavě a mnoha dalším. Každý občan 

musí být vybaven kvalifikací nutnou k tomu, aby mohl žít a pracovat v nové 

informační společnosti. Na celoživotní vzdělání jako základní složku evropského 

sociálního modelu je kladen daleko větší důraz než tomu bylo dříve. 

Aktivní politika zam ěstnanosti 

 Jednou ze slabin Evropské unie je relativně vysoká míra nezaměstnanosti. 

Je třeba zvýšit míru zaměstnanosti z 61 % roku 2000 tak, aby se co nejvíce 

přiblížila 70 % v roce 2010. V roce 2000 byl počet zaměstnaných žen v průměru 

51 %, do roku 2010 by se měl tento počet zvýšit na 60 %. Cílem opatření je, aby 

Evropa plně využívala svůj pracovní potenciál. Aktivní politika zaměstnanosti se 

má zaměřit na čtyři základní oblasti: Zvýšení zaměstnanosti – uvádět kvalifikaci 

pracovníků do souladu s nabídkou pracovních míst, podporovat speciální 

programy, které umožní nezaměstnaným získat požadovanou kvalifikaci. 

Celoživotní vzdělávání (základní složka evropského sociálního modelu) - podpora 

dohod mezi sociálními partnery, zaměstnavateli a odbory, o inovacích                   

a o celoživotním vzdělávání; zavedení pružné pracovní doby. Zvyšování 

zaměstnanosti ve službách, včetně služeb osobních - hledat řešení pro nejvíce 

znevýhodněné kategorie osob. Podpora zásady rovných příležitostí pro muže        

a ženy, lepší slaďování pracovní doby a rodinného života. 

Modernizace evropského sociálního modelu 

„Jestliže má být Evropa v globální společnosti konkurenceschopná, musí 

také více investovat do svého nejvzácnějšího kapitálu – do lidí. Produktivita         

a konkurenceschopnost evropské ekonomiky jsou přímo závislé na dobře 

vzdělaných, kvalifikovaných a přizpůsobivých pracovních silách, které jsou 

schopny přijmout změnu. ... Abychom vybavili Evropu potřebnou vysoce 

vzdělanou, kreativní a mobilní populací, musíme zajistit, aby dostatek mladých 

lidí končil školy s vhodnou kvalifikací, která jim umožní, získat práci 

v dynamických sektorech s vysokou přidanou hodnotou. ... Státy musejí rovněž 

učinit systémy celoživotního vzdělání dostupnými pro všechny – protože jestli 
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mají starší lidé zůstat aktivní, musejí být vybaveni kvalifikací, která odpovídá 

požadavkům znalostní společnosti.“66  

Unie respektive jednotlivé členské státy musí navíc zajistit, aby nástup 

nové ekonomiky nerozmnožil stávající sociální problémy: nezaměstnanost, 

chudobu a vylučování ze společnosti. Proto se musí evropské systémy vzdělávání 

a odborné přípravy přizpůsobit požadavkům nové ekonomiky. Vzdělávání            

a odborná příprava se musí nabízet sociálním skupinám v různých etapách života, 

tj. mládeži, nezaměstnaným dospělým osobám a také těm, kteří sice v danou 

chvíli zaměstnáni jsou, ale jsou ohroženi tím, že rychlé technologické změny 

znehodnotí jejich stávající kvalifikaci. Politiky zaměstnanosti členských států 

musí vyváženým způsobem sledovat tyto vzájemně se doplňující cíle - plnou 

zaměstnanost, kvalitu a produktivitu práce, sociální soudržnost a začleňování. 

Aktivní a preventivní politiky by měly být účinné a přispívat k dosažení cílů plné 

zaměstnanosti a sociálního začleňování zajištěním toho, aby nezaměstnané           

a neaktivní osoby byly schopny uspět na trhu práce a začlenit se na něj.  

Na začátku roku 2004 vyvstala potřeba zhodnotit, jakým způsobem se 

naplňují cíle Lisabonské strategie. Evropská rada proto požádala na svém 

zasedání v Bruselu v březnu 2004 Evropskou komisi, aby byla zřízena skupina 

špičkových expertů pod vedením Wima Koka. Tato skupina měla za úkol 

zhodnotit dosavadní úspěchy či neúspěchy Lisabonské strategie, zároveň měla 

nastínit strategii, která by umožnila evropským ekonomikám, aby naplnily 

lisabonské cíle. Odborníci se shodli na tom, že myšlenka a koncept Lisabonské 

strategie jsou ještě naléhavější a významnější než v době jejího vzniku. Prozatím 

se cíle plnily jen velmi zvolna a pomalu, je třeba zrychlit tempo reforem. Je nutno 

vytvořit takový makroekonomický rámec, který co nejvíce podpoří růst, poptávku 

a zaměstnanost. „Nezbytná jsou proto opatření v následujících pěti oblastech: 

Vytváření znalostní společnosti – udělat z Evropy atraktivní adresu pro badatele    

a vědce, učinit absolutní prioritu z vědy a výzkumu a zasadit se o maximální 

využívání informačních a komunikačních technologií. Vnitřní trh – dokončit 

                                           
66 Čelit výzvě. Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost. Zpráva skupiny špičkových odborníků 
pod předsednictvím Wima Koka. In Ekonom 48/2004, s. 11.  
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vnitřní trh pro volný trh zboží a kapitálu, urgentně vytvořit jednotný trh 

poskytování služeb. Příznivé hospodářské klima pro podniky – snížit celkovou 

administrativní zátěž, zlepšit kvalitu právních předpisů, urychlit proces zakládání 

podniků a vytvořit podnikatelsky příznivé prostředí. Pružný a integrovaný trh 

práce – urychleně poslechnout doporučení Evropského expertního týmu pro 

politiku zaměstnanosti, vypracovat strategii celoživotního vzdělávání a aktivního 

stárnutí, podpořit partnerství pro růst a zaměstnanost. Ochrana životního prostředí 

a udržitelný rozvoj – rozšiřovat ekologické inovace, převzít vůdčí roli                   

v ekoprůmyslu a provádět takovou politiku, která povede zvýšením eko-efektivity 

k dlouhodobému a udržitelnému růstu produktivity.“67 

Na zasedání Rady na jaře 2005 hlavy států a předsedové vlád jednotlivých 

členských států Evropské unie zahájili novou etapu Lisabonské strategie               

a zaměřili ji na růst a zaměstnanost. Byly vytyčeny hlavní směry hospodářské 

politiky a hlavní směry zaměstnanosti (HZS). První „hlavní směry“ byly 

zaměřeny na období 2005 - 2008 a představovaly tříletý cyklus obnovené 

Lisabonské strategie. Vymezovaly tyto aktivní a preventivní opatření zaměřené na 

nezaměstnané a neaktivní osoby: „Členské státy budou rozvíjet a realizovat 

aktivní a preventivní opatření pro nezaměstnané a neaktivní osoby, které budou 

předcházet zvyšování počtu dlouhodobě nezaměstnaných a podporovat 

udržitelnou integraci nezaměstnaných a neaktivních osob do zaměstnání. Zajistí, 

aby v raném období své nezaměstnanosti mohli všichni uchazeči o práci využívat 

výhod včasného formulování svých potřeb a služeb, jako je poradenství, vedení, 

pomoc při hledání práce a individuální akční plány. Na základě výše uvedené 

identifikace potřeb budou nabízet uchazečům přístup k efektivním a účinným 

opatřením na podporu jejich zaměstnatelnosti a šance na integraci, se zvláštní 

pozorností věnovanou lidem s největšími potížemi na trhu práce. Dále zajistí, aby:  

• každé nezaměstnané osobě byl nabídnut nový start do doby, než dosáhne 

šesti měsíců nezaměstnanosti v případě mladých lidí a dvanácti měsíců 

nezaměstnanosti v případě dospělých, a to ve formě školení, rekvalifikace, 

                                           
67 Čelit výzvě. Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost. Zpráva skupiny špičkových odborníků 
pod předsednictvím Wima Koka. In Ekonom 48/2004, s. 2. 
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praxe, pracovního místa nebo jiného opatření na podporu zaměstnatelnosti, 

zároveň, v případě potřeby, s pokračující pomocí při hledání práce. 

• se do roku 2010 účastnilo některého aktivního opatření 25 % dlouhodobě 

nezaměstnaných, a to ve formě školení, rekvalifikace, praxe, pracovního 

místa nebo jiného opatření na podporu zaměstnatelnosti, s cílem dosáhnout 

průměru tří v tomto ohledu nejlepších členských států. 

Budou modernizovat a posilovat instituce trhu práce, zejména služby 

zaměstnanosti. Zajistí pravidelné hodnocení efektivnosti a účinnosti programů 

trhu práce a v návaznosti na toto hodnocení tyto programy upraví.“68 Na podporu 

integrace znevýhodněných osob na trh práce a boj proti jejich diskriminaci bylo 

myšleno tímto ustanovením: „Členské státy budou podporovat integraci osob, 

které čelí na pracovní trhu značným obtížím, např. těm, kdo předčasně odešli       

ze školy, pracovníkům s nízkými dovednostmi, lidem se zdravotním postižením, 

imigrantům a etnickým menšinám, a to rozvojem jejich zaměstnatelnosti, 

zvyšováním pracovních příležitostí a prevencí všech forem diskriminace. Politiky 

se zejména zaměří na, aby bylo do roku 2010 dosaženo: 

• v průměru v EU maximálně 10 % míry nedokončení školní docházky; 

• v každé členské zemi podstatného snížení rozdílů v nezaměstnanosti 

znevýhodněných osob, v souladu s národními cíli a definicemi; 

• v každé členské zemi podstatného snížení rozdílů v nezaměstnanosti mezi 

osobami s národností patřící do EU a lidí s národností mimo EU, v souladu 

s národními cíli.“69 

V roce 2008 došlo k potvrzení platnosti HZS na období 2008 - 2010.        

V současné době tedy vymezují politiku zaměstnanosti v EU Hlavní směry 

zaměstnanosti 2008 – 2010. V souladu s Lisabonskou strategií a s přihlédnutím ke 

společným sociálním cílům podporují politiky zaměstnanosti členských států 

vyváženým způsobem: plnou zaměstnanost; zlepšení kvality pracovních míst         

a produktivity práce; posilování sociální a územní soudržnosti (boj proti chudobě, 

předcházet vyčleňování z trhu práce, podpora znevýhodněných osob, snížení 

regionálních rozdílů v zaměstnanosti, nezaměstnanosti a produktivitě práce, 

                                           
68 Hlavní směry zaměstnanosti 2005 – 2008. 
69 Hlavní směry zaměstnanosti 2005 – 2008. 
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zejména v zaostávajících regionech), posilování sociální ochrany a sociálního 

začleňování. V rámci nového mezigeneračního přístupu by se měla věnovat 

pozornost především situaci mladých lidí, naplňování Evropského paktu mládeže 

a podpoře přístupu k zaměstnání během celého pracovního života. V souladu s cíli 

jednotlivých členských států je třeba také věnovat zvláštní pozornost podstatnému 

snížení rozdílů v zaměstnanosti znevýhodněných osob včetně osob se zdravotním 

postižením a rozdílů mezi státními příslušníky třetích zemí a občanů Evropské 

unie. Členské státy by měly usilovat o aktivní sociální začlenění a důkladnou 

podporu na trhu práce a dále bojovat s chudobou a vyčleňováním těch skupin, 

které se nejvíce pohybují na okraji společnosti. 

2.2 Politika zam ěstnanosti v ČR  

Cílem politiky zaměstnanosti v České republice je dosažení plné 

zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Politika zaměstnanosti v České 

republice začala být ovlivňována Evropskou unií a jejími směrnicemi již během 

přístupového období, kdy Česká republika procházela procesem harmonizace 

pracovního práva. Počátek Evropské strategie zaměstnanosti v ČR se datuje do 

roku 1999, kdy byl přijat Národní plán zaměstnanosti. Od roku 2000 začalo 

probíhat zapojení do Lisabonského procesu. Nejprve se jednalo o určité nepřímé 

zapojení, neboť opatření přijatá v tomto období byla realizována odděleně od 

národní hospodářské strategie. Aktivní postoj začala ČR zaujímat v roce 2003, 

kdy se snažila promítnout cíle lisabonské strategie do cílů národní hospodářské 

politiky. V březnu 2003 schválila vláda ČR materiál „Zpráva o aktuálním stavu 

Lisabonského procesu v České republice“, který obsahoval první kompletní 

informaci o zapojení České republiky do lisabonského procesu. Po svém vstupu 

do EU se Česká republika zapojila do diskuse k revizi původních cílů LS. Česká 

republika uvítala návrh vytvořit v jednotlivých členských státech EU jednotné 

národní dokumenty, tzv. národní programy reforem. Jejich cílem je více podpořit 

hospodářský růst a zaměstnanost. V ČR tak vznikl Národní Lisabonský program 

2005 – 2008, v současné době se politika zaměstnanosti v České republice řídí 

Národním Lisabonským programem 2008 – 2010.  
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Národní program reforem ČR 2008 – 2010 klade za úkol pokračovat          

v reformě sociálního a důchodového systému a v reformě trhu práce. Reforma 

trhu práce, jejímž cílem je zvýšit počet zaměstnaných, je klíčem k zabezpečení 

hospodářského růstu a k dosažení dlouhodobě udržitelného a vyváženého státního 

rozpočtu. Pružný trh práce, vytvářející nové pracovní příležitosti, je důležitý pro 

udržení a zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Nové sociální, 

dávkové, důchodové a daňové systémy, programy aktivní politiky zaměstnanosti   

a celoživotního vzdělávání jsou pak způsobem, jak zabezpečit aktivním 

účastníkům trhu práce soběstačnost a seberealizaci. Zároveň systém zabezpečí ty 

osoby, které prokazatelně pracovat nemohou. Mezi hlavní cíle pro roky 2008 – 

2010 patří: zavést do systému motivační prvky pro občany ohrožené sociálním 

vyloučením k aktivnímu a rychlému řešení jejich nepříznivé sociální situace         

a k začlenění na trh práce; usilovat o pružný a mobilní trh práce, včetně sladění 

rodinného a pracovního života; zjednodušit regulaci podmínek přístupu 

kvalifikované zahraniční pracovní síly z tzv. třetích zemích na český trh práce; 

zavést plán realizace strategie celoživotního učení; zvýšit motivaci zaměstnanců   

a zaměstnavatelů k účasti na dalším vzdělávání; zlepšit kvalitu pracovní síly          

v souladu s potřebami trhu práce. 

Podle zákona o zaměstnanosti leží hlavní odpovědnost za politiku 

zaměstnanosti na státních orgánech, tzn. na Ministerstvu práce a sociálních věcí   

a jeho úřadech práce. Stát odpovídá za vývoj státní politiky zaměstnanosti s účastí 

zaměstnavatelů a odborů. K zajištění větší spolupráce na trhu práce a naplnění 

státní politiky zaměstnanosti existují poradní sbory ředitelů úřadů práce, na nichž 

se scházejí zástupci odborů, organizace zastupující zaměstnavatele, zástupci 

družstev, organizace osob s postižením a zástupci místních a krajských 

samospráv.  

Zákon o zaměstnanosti definuje rizikové osoby na trhu práce jako osoby, 

kterým je potřeba při zprostředkování zaměstnání věnovat zvýšenou péči, protože 

ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů 

potřebují. „Jsou to zejména: fyzické osoby se zdravotním postižením; fyzické 

osoby do 20 let věku; těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po 
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porodu; fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku; fyzické osoby starší 50 let 

věku; fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání 

nepřetržitě déle než 5 měsíců; fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc, 

těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly          

v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby 

společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí 

svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření zabezpečovací 

detence a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.“70 Vzhledem 

k opravdu těžkému postavení osob starších 50 let na trhu práce (přijdou-li v tomto 

věku o zaměstnání a setrvávají v evidenci úřadu práce) je zákonem                        

o zaměstnanosti stanovena rozdílná podpůrčí doba při vyplácení podpory 

v nezaměstnanosti v závislosti na věku uchazečů o zaměstnání – do 50 let věku 

trvá 5 měsíců, od 50 do 55 let věku je to 8 měsíců a nad 55 let věku dokonce      

11 měsíců. 

Státní politika zaměstnanosti se již nezaměřuje pouze na nezaměstnanost   

a pasivní opatření, ale také na zaměstnanost a aktivní opatření na trhu práce.  

Jedná se zejména o následující opatření (nástroje) aktivní politiky zaměstnanosti 

(APZ)71, které významným způsobem podporují začleňování znevýhodněných 

osob na trh práce.  

Rekvalifikace - získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo 

prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.    

Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické 

osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Doprovodným opatřením při 

rekvalifikaci z oblasti pasivní politiky zaměstnanosti je poskytování podpory při 

rekvalifikaci ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 

vyměřovacího základu.  

Investiční pobídky – spočívají v hmotné podpoře zaměstnavatelů při 

vytváření nových pracovních míst nebo rekvalifikaci či školení nových 

                                           
70 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti - § 33 Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání 
71 Zpracováno dle Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.  
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zaměstnanců. Školením se pro účely investičních pobídek rozumí teoretické         

a praktické vzdělávání, získávání znalostí a dovedností pro pracovní zařazení 

zaměstnanců, které odpovídají požadavkům stanoveným zaměstnavatelem. 

Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst může být poskytnuta 

zaměstnavateli, který vytvoří nová pracovní místa v územní oblasti, ve které je 

průměrná míra nezaměstnanosti za 2 ukončená pololetí předcházející datu 

předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky nejméně o 50 % vyšší 

než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice.  

Veřejně prospěšné práce - časově omezené pracovní příležitosti 

spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných 

budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve 

prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří 

zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to                 

i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Slouží zejména 

k získání, obnově či udržení pracovních návyků. 

Společensky účelná pracovní místa - pracovní místa, která zaměstnavatel 

zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči   

o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. 

Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po 

dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné 

výdělečné činnosti.  

Příspěvek na zapracování - může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na 

základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního 

poměru uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce věnuje zvýšenou péči. Lze jej 

poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců. Měsíční příspěvek na jednu fyzickou 

osobu, která se zapracovává, může činit maximálně polovinu minimální mzdy. 

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program - může úřad práce 

poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud 

zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu nemůže 

zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. 
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Příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy, která zaměstnancům 

přísluší podle pracovněprávních předpisů. Příspěvek lze poskytovat maximálně po 

dobu 6 měsíců. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit nejvýše 

polovinu minimální mzdy. 

Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství (zabezpečují úřady 

práce za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických 

osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu 

přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti) a cílené programy k řešení zaměstnanosti (soubor 

opatření zaměřených ke zvýšení možnosti fyzických osob nebo jejich skupin 

uplatnit se na trhu práce). Zvláštní pozornost je věnována zdravotně postiženým 

osobám. Na podporu jejich uplatnitelnosti jsou využívány kromě výše uvedených 

nástrojů APZ ještě další specifické nástroje. 

Pracovní rehabilitace - souvislá činnost zaměřená na získání a udržení 

vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její 

žádosti  zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené. Zahrnuje zejména 

poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, teoretickou a praktickou 

přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení 

a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon 

zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Úřad práce v součinnosti s osobou se 

zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem 

na její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo 

jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci na trhu práce. 

Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání (cílená činnost směřující                

k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo              

a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného 

zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, trvá nejdéle 24 měsíců) nebo jinou 

výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením zahrnuje přípravu k práci        

a specializované rekvalifikační kurzy. 
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Chráněné pracovní místo – pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro 

osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. 

Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let.              

Na vytvoření chráněného pracovního místa poskytuje úřad práce zaměstnavateli 

příspěvek. 

Chráněná pracovní dílna - pracoviště zaměstnavatele, vymezené na 

základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu 

zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna musí být 

provozována po dobu nejméně 2 let. Na její vytvoření poskytuje úřad práce 

zaměstnavateli příspěvek. 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením – je 

poskytován zaměstnavateli, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním 

postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Je vyplácen zaměstnavateli 

měsíčně ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance         

v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného 

na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího 

základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč. 

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením - 

zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením ve výši 4 % podílu těchto osob na celkovém počtu 

zaměstnanců. Tuto povinnost zaměstnavatelé plní zaměstnáváním zdravotně 

postižených v pracovním poměru, odebíráním výrobků nebo služeb od 

zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami 

se zdravotním postižením, zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo 

odvodem do státního rozpočtu. Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou 

osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat,          

2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí 
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čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob                

se zdravotním postižením vznikla.  

2.3 Celoživotní vzd ělávání v Evropské unii a ČR 

„Vzdělání snižuje nezaměstnanost a pomáhá jednotlivci uplatnit se na trhu 

práce. Vede k vyšší kvalitě života, k větší spokojenosti, ke zdravějšímu životnímu 

stylu, snižuje nebezpečí různých sociálních ohrožení a páchání trestných činů. 

Svými efekty snižuje náklady státu     na různé sociální výpomoci, dávky a další 

finanční výdaje. ... Nezastupitelný význam vzdělání ve společnosti tak vede 

hospodářsky vyspělé státy k rozšíření politické a ekonomické podpory vzdělávání. 

Vzdělávací politika se zařazuje mezi priority státu.“ 72 

„Vzdělání je jedním z nejdůležitějších smíšených statků. Charakter 

společnosti a politiky, typ hospodářské politiky, sociální struktury, společenské 

tradice a kultura, hodnoty a aspirace lidí, to vše ovlivňuje a utváří podobu škol, 

školství a vzdělávání v každé zemi. Ve všech civilizovaných zemích patří mezi 

základní lidská práva právo na vzdělání. V současné době může být                       

z dlouhodobého hlediska úspěšná v mezinárodní konkurenci jen taková 

společnost, která efektivně investuje do celoživotního vzdělání svých občanů.“73  

„Celoživotní vzdělávání je pro různé účely a národní ekonomiky 

definováno různě. … Termín celoživotní učení zdůrazňuje časovou dimenzi: 

učení se v průběhu života, ať již nepřetržité, nebo periodické. Existuje rozšířený 

pojem učení „v celé šíři slova“ („lifewide“), které navíc bere v úvahu všechny 

oblasti života a zdůrazňuje komplementaritu formálního, neformálního                  

a informálního učení. Formální učení zajišťují vzdělávací instituce a bývá 

zpravidla ukončeno získáním uznávaných certifikátů a kvalifikací. Neformální 

učení obvykle nevede k získání formalizovaného certifikátu, není zajišťováno 

vzdělávacími institucemi, nýbrž na pracovišti nebo prostřednictvím organizací     

a služeb, které byly ustaveny se záměrem doplňovat formální systémy. Informální 

                                           
72 BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika. Programy, principy a cíle. 2004, 
s.13. 
73 SPĚVÁČEK, V. a kol. Transformace české ekonomiky. 2002, s. 464. 
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učení je přirozeným znakem každodenního života. Informální vzdělávání nemusí 

být vždy vzděláním záměrným. Příkladem může být učení v rodině, ve volném 

čase, v životě v obci atd.“74 

Dříve bylo vzdělání a vzdělávání se otázkou především návštěvy 

školských zařízení, po ukončení vzdělávací dráhy se většina lidí dále 

nevzdělávala. Dnes je tomu však jinak. Tak jak se vlivem globalizace neustále 

mění a zrychluje světová ekonomika, mění se i podmínky života v ní. Aby člověk 

v dnešní době uspěl a udržel si v zaměstnání a ve společnosti postavení, které si 

pracně vybudoval, musí s touto novou dobou umět držet krok. Vzdělávání 

přestává být omezeno jen na určitou omezenou etapu života, ale stává se jeho 

součástí. Dnes stačí pracovníkovi ovládnutí určité činnosti, ale s rozvojem nových 

technologií bude tato činnost za 10 možná za 5 let nebo dokonce již za 3 roky 

zastaralá. Základním směrem rozvoje je tedy realizovat celoživotní učení pro 

všechny a postupně tak proměnit naši společnost v učící se společnost. 

„V polovině 90. let se dospělo ke shodě nejen v tom, že vzdělávání 

v průběhu celého života pomáhá udržovat ekonomickou konkurenceschopnost       

a zaměstnatelnost, ale že je také nejlepším způsobem překonávání sociální 

exkluze.“75 

 Přijetí lisabonské strategie znamenalo posun Evropské unie k budování 

společnosti založené na znalostech, tzn. přechod k celoživotnímu učení. „Komise 

a členské státy definovaly celoživotní učení v rámci Evropské strategie 

zaměstnanosti jako cílevědomou neustálou vzdělávací činnost, vykonávanou 

s cílem zlepšovat znalosti, dovednosti a kompetence…. Celoživotní učení je 

společnou střechou, pod kterou by se měly sjednotit všechny druhy vzdělávání“76 

Evropská rada v Lisabonu v březnu 2000 uznala, že před Evropou stojí problém, 

jak se vyrovnat s globalizací a s přechodem k ekonomice založené    na znalostem. 

Zdůraznila, že každý občan musí být vybaven dovednostmi, jež jsou pro život       

                                           
74 FILIPOVÁ, L. Lidský kapitál a jeho efektivní využití jako zdroj ekonomického růstu v České 
republice. 2008, s. 27 
75 Memorandum o celoživotním učení. 2000 
76 Memorandum o celoživotním učení. 2000  
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a práci v této nové informační společnosti nezbytné, že evropský rámec by měl 

definovat nové základní dovednosti77, jejichž osvojení by mělo umožnit 

celoživotní vzdělávání. K dosažení pokroku v rámci celoživotního učení by mělo 

přispět budování společnosti, která poskytuje rovné příležitosti přístupu ke 

kvalitnímu učení v průběhu celého života všem lidem, a v níž vzdělávání vychází 

především z potřeb a požadavků jednotlivců; přizpůsobování nabídky vzdělávání 

a organizace pracovního života tak, aby se lidé mohli učení účastnit v průběhu 

celého života a mohli si plánovat, jak kombinovat učení, práci a rodinný život; 

dosažení vyšší celkové úrovně vzdělávání a kvalifikací ve všech odvětvích tak, 

aby se zajistila vysoká kvalita vzdělávání a zároveň aby se zajistilo, že vědomosti 

a dovednosti lidí budou odpovídat měnícím se požadavkům povolání, organizaci 

pracoviště a pracovním metodám; podněcování a uzpůsobování lidí k tomu, aby 

se aktivněji podíleli na všech sférách moderního veřejného života, zejména na 

sociálním a politickém životě na všech úrovních společenství včetně evropské 

úrovně. Klíčem k úspěchu bude pocit společné odpovědnosti za celoživotní učení 

u všech aktérů – členských států, evropských institucí, sociálních partnerů a světa 

podnikání, regionálních a místních úřadů, lidí pracujících ve vzdělávání všeho 

druhu, organizací občanské společnosti, asociací a sdružení a v neposlední řadě     

i samotných občanů.  

V roce 2005 definovala Komise Evropských společenství osm klíčových 

schopností pro celoživotní vzdělávání78: Komunikace v mateřském jazyce - 

schopnost vyjadřovat a tlumočit myšlenky, pocity a skutečnosti v písemné i ústní 

formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) a vhodným způsobem lingvisticky reagovat 

ve všech situacích sociálního a kulturního života (při vzdělávání a odborné 

přípravě, v práci, doma a ve volném čase). Komunikace  v cizích jazycích obecně 

vyžaduje stejné základní dovednosti jako komunikace v mateřském jazyce:          

je založena na schopnosti porozumět, vyjádřit a tlumočit myšlenky, pocity                   

a skutečnosti v ústní i psané formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) v příslušných 
                                           
77 Základními dovednostmi se obvykle rozumí gramotnost a znalost základních početních úkonů; 
lisabonská rada požadovala, aby byly rozšířeny o nové dovednosti nezbytné pro společnost 
založenou na znalostech, jakými jsou dovednosti v oblasti informačních a komunikačních 
technologií a podnikatelské schopnosti. 
78 Definované dle Návrhu Komise evropských společenství. Doporučení Evropského parlamentu   
a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní vzdělávání. 2005  
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společenských situacích (v práci, doma, ve volném čase a při vzdělávání               

a odborné přípravě) podle přání či potřeb daného jedince. Komunikace v cizích 

jazycích rovněž vyžaduje takové dovednosti, jako je pochopení jiných kultur         

a jejich zprostředkování. Úroveň osvojení se bude lišit podle těchto čtyř dimenzí, 

podle jednotlivých jazyků a zázemí, prostředí a podle potřeb a zájmů. 

Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.  

Matematická schopnost je schopnost využívat sčítání, odečítání, násobení, dělení 

a procenta při výpočtech prováděných zpaměti nebo v psané podobě k řešení 

problémů v různých každodenních situacích. Důraz je kladen na proces a činnost, 

jakož i na znalosti. Matematická schopnost zahrnuje schopnost a ochotu používat 

na různých úrovních matematické způsoby myšlení (logické a prostorové 

myšlení) a prezentace (vzorce, modely, obrazce, grafy/diagramy). Vědeckou 

schopností se rozumí schopnost a ochota používat soubor znalostí a metod 

používaných k objasnění přírodních zákonů ke kladení otázek a k formulaci 

závěrů založených na důkazech. Schopnost v oblasti technologií je pojímána jako 

uplatňování těchto znalostí a metod v reakci na přání a potřeby lidí. Obě oblasti 

této schopnosti vyžadují pochopení změn způsobených lidskou činností                

a občanskou odpovědnost každého jedince. Schopnost práce s digitálními 

technologiemi představuje jisté a kritické používání technologií informační 

společnosti (TIS) při práci, ve volném čase a v komunikaci. Předpokladem           

je základní znalost informačních a komunikačních technologií, tj. používání 

počítačů k získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací a ke 

komunikaci a spolupráci v rámci sítí prostřednictvím internetu. Schopnost učit se, 

schopnost provádět tuto činnost a v procesu učení vytrvávat. Jedinci by měli být 

schopni zorganizovat si učení a efektivně hospodařit se svým časem                      

a s informacemi, a to jak samostatně, tak v rámci skupin. Měli by rozumět 

vlastním postupům učení a potřebám a za účelem úspěšnosti procesu učení 

rozpoznávat dostupné možnosti a být schopni překonávat překážky. To znamená 

získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat rady a 

využívat je. V rámci procesu učení se, jak se učit, je nutné, aby studující vycházeli 

ze zkušeností z dřívějšího učení a ze životních zkušeností a znalosti a dovednosti 

používali v různých souvislostech (doma, v práci, při vzdělávání a odborné 
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přípravě). Rozhodujícími aspekty schopnosti je motivace a sebedůvěra jedince. 

Mezilidské a mezikulturní sociální schopnosti, občanské zahrnují všechny formy 

chování, které jedince připravují na jeho efektivní a konstruktivní účast na 

společenském a pracovním životě, a to ve stále více rozmanitějších společnostech,             

a na řešení případných konfliktů. Občanské schopnosti jedince připravují na plné 

zapojení do občanského života na základě znalostí sociálních a politických 

koncepcí a struktur a k aktivní a demokratické účasti. Podnikatelské schopnosti, 

tzn. schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, 

schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem 

dosáhnout určitých cílů. Tato schopnost je přínosná pro všechny v každodenním 

životě doma a ve společnosti, zaměstnancům pomáhá pochopit souvislosti jejich 

práce a umožňuje jim chopit se příležitostí a je základem specifičtějších 

dovedností a znalostí, které potřebují podnikatelé zabývající se sociálními nebo 

obchodními činnostmi. Kulturní povědomí - kreativní vyjadřování myšlenek, 

zážitků a emocí různými formami, včetně hudby, divadelního umění, literatury      

a vizuálního umění. 

Schopnosti jsou definovány jako kombinace znalostí, dovedností a postojů 

odpovídajících určitému kontextu. Klíčovými schopnostmi jsou schopnosti, jež 

všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, 

sociálnímu začlenění a pro pracovní život. Během počátečního vzdělávání            

a odborné přípravy by si měli mladí lidé osvojit klíčové schopnosti na takové 

úrovni, aby byli připraveni na dospělost, a tyto schopnosti by měli dále rozvíjet, 

zachovávat a aktualizovat v rámci celoživotního vzdělávání. Řada schopností se 

překrývá a je vzájemně propojena: základní aspekty jedné oblasti budou 

podporovat schopnosti jiné oblasti. Nezbytným základem vzdělání jsou 

elementární základní jazykové dovednosti, čtení, psaní, ovládání početních úkonů, 

informační a komunikační technologie a pro všechny vzdělávací aktivity je 

nezbytná schopnost umět se učit. Rámec se zabývá řadou témat, která hrají svou 

úlohu ve všech osmi klíčových schopnostech: kritické myšlení, tvořivost, 

iniciativa, řešení problémů, hodnocení rizik, rozhodování a ovládání pocitů. 
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„Jediným srovnatelným indikátorem mezi členskými státy EU je účast na 

dalším vzdělávání, která je definována jako počet osob ve věku 25 až 64 let, které 

se vzdělávaly v posledních čtyřech týdnech před realizací šetření. Indikátor 

vztažený k celkové populaci dané věkové skupiny v roce 2007, se v ČR rovná   

5,7 %, což je hodnota, kterou nelze považovat za dostatečnou míru participace na 

dalším vzdělávání (průměr EU je 9,7 %)79.“80  

Systém celoživotního učení je v Evropské unii podporován dvojím 

způsobem. Jde jednak o podporu modernizace vzdělávacích systémů jednotlivých 

členských států prostřednictvím rozpočtu EU a sedmiletého akčního programu 

Společenství „Program celoživotního učení“. Druhým způsobem je podpora 

vzdělávání v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, tzn. Evropského sociálního 

fondu a jednotlivých operačních programů v rámci programovacího období 2007 

– 201381. 

Program celoživotního učení se zaměřuje zejména na podporu výměny, 

spolupráce a mobility mezi vzdělávacími systémy a institucemi a systémy 

odborné přípravy v rámci EU tak, aby se staly zárukou světové kvality. Program 

je koncipován na sedm let (2007 – 2013). Celkový rozpočet pro toto období činí  

6 970 mil. eur. Program celoživotního učení obsahuje čtyři odvětvové programy 

zaměřené na školní vzdělávání (Comenius), vysokoškolské vzdělávání (Erasmus), 

odborné vzdělávání (Leonardo da Vinci) a vzdělávání dospělých (Grundtvig); 

průřezový program zacílený na průřezové oblasti (spolupráce a inovace politik     

v oblasti celoživotního učení, jazyky, rozvoj inovačních ICT, šíření a využívání 

výsledků); program na podporu výuky, výzkumu a reflexe v oblasti evropské 

integrace a klíčových evropských institucí a sdružení (program Jean Monnet). 

Kromě Programu celoživotního učení Evropská unie podporuje také rozvoj 

vzdělání ve třetích zemích a mezinárodní spolupráci v této oblasti. Jedná se 

zejména o dva programy Tempus (zaměřený na modernizaci vysokoškolského 

vzdělávání v partnerských státech západního Balkánu, východní Evropy, střední 

                                           
79 Strukturální ukazatele a statistiky v oblasti dalšího vzdělávání: Celoživotní učení – procento 
populace ve věku 25 až 64 let účastnících se vzdělávání a školení.  
80 Průvodce dalším vzděláváním. MŠMT, 2009. s. 4. 
81 Podpoře celoživotního vzdělávání prostřednictvím ESF bude věnována kapitola 2.4. 
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Asie, severní Afriky a Středního východu) a Erasmus Mundus II (podporuje 

spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání mezi EU a tzv. třetími 

státy).   

Celoživotní vzdělávání v ČR 

V „Průvodci dalším vzděláváním“ je celoživotní učení v ČR definováno 

takto: „Celoživotní učení představuje zásadní koncepční změnu pojetí vzdělávání. 

Zahrnuje všechny možnosti učení (ať už v tradičních vzdělávacích institucích 

v rámci vzdělávacího systému či mimo něj), které jsou chápány jako jediný 

propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním     

a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence 

různými cestami a kdykoli během života.“82 Celoživotní učení můžeme rozdělit 

na dvě části, na počáteční a další vzdělávání. Počáteční vzdělávání představuje 

určitou základnu celoživotního učení, poskytuje základní a všeobecné vzdělávání 

od nejútlejšího dětství. Zahrnuje v sobě základní, střední i terciární vzdělávání. 

Jedním z jeho hlavních cílů je  zajistit, aby se každý člověk naučil učit se a získal 

pozitivní vztah k učení a vzdělávání se. Další vzdělávání navazuje na vzdělání 

počáteční a doplňuje jej. „Další vzdělání je vzdělávání či učení, které probíhá     

po dosažení určitého stupně vzdělání, respektive po prvním vstupu vzdělávajícího 

se na trh práce…Dalším vzděláním se rozumí vzdělávací aktivity, které nejsou 

počátečním vzděláním.  Každý se tedy může účastnit dalšího vzdělávání nejdříve 

po ukončení počátečního vzdělávání a dále pak v průběhu celého svého dalšího 

života.“83 Další vzdělávání je důležitým faktorem růstu produktivity                      

a konkurenceschopnosti ekonomiky. Profesně orientované další vzdělávání má 

pozitivní dopady na ekonomiku, přispívá k vyšší schopnosti inovací, flexibilizaci 

pracovních sil, rychlé adaptaci na nové technologie a technologické postupy, 

metody práce atd. 

Školský zákon považuje za další vzdělávání jednotlivé zkoušky a kurzy. 

Kurzy organizované středními a vyššími odbornými školami poskytují 

                                           
82 Průvodce dalším vzděláváním. MŠMT, 2009. s. 4. 
83 Průvodce dalším vzděláváním. MŠMT, 2009. s. 4. 
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neformální, většinou odborné vzdělání, nejedná se o stupeň vzdělání. Cílem je 

doplnit všeobecné i odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon 

povolání, popřípadě rozšířit dosavadní kvalifikaci. 

Současná doba je ve znamení konceptu celoživotního učení, který 

zdůrazňuje úlohu dalšího vzdělávání, tzn. klíčového nástroje politiky 

zaměstnanosti majícího zásadní vliv na uplatnitelnost jednotlivců na pracovním 

trhu. Rozvoj dalšího vzdělávání patří mezi priority vzdělávací politiky státu           

i jednotlivých krajů. K dalšímu vzdělávání mohou lidé využívat různých 

vzdělávacích aktivit, které můžeme rozdělit či vymezit např. tímto způsobem: 

• Neprezenční, respektive poloprezenční formy vzdělávání, vedoucí ke 

státem uznávaným certifikátům (např. výuční list, maturita, absolutorium 

na VOŠ).   

• Rekvalifikační programy. 

• Kurzy a jiné krátkodobé vzdělávací aktivity, nevedoucí ke státem 

uznávaným certifikátům. 

• Distanční vzdělávání. 

Jednotlivé typy dalšího vzdělávání poskytují a zajišťují různé vzdělávací subjekty 

působící v oblasti vzdělávání, tzn. stávající síť škol nabízející různé doplňkové 

vzdělávací programy a kurzy, soukromé vzdělávací společnosti a agentury, 

neziskové společnosti, zájmové organizace, charity a další. 

Uchazeči o zaměstnání z řad rizikových skupin osob jsou do takových 

vzdělávacích projektů zařazováni po poradě a ve spolupráci s místními úřady 

práce respektive konkrétními zprostředkovatelkami práce. Velmi často se jedná     

o zařazení do různých typů rekvalifikačních kurzů, jež se zaměřují na 

přizpůsobování pracovní síly změnám trhu práce. Jde o získání nové kvalifikace 

nebo zvýšení, rozšíření, prohloubení či obnovení kvalifikace stávající. 

Nezaměstnaní jsou proto hlavní cílovou skupinou rekvalifikačního vzdělávání. 

V současné době jsou v České republice organizovány tyto typy rekvalifikačních 

vzdělávacích programů84: 

                                           
84 Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe. Organizace vzdělávací 
soustavy České republiky 2007/2008. s. 153 
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• Vzdělávací programy běžného profesního vzdělávání. 

• Speciální programy k získání konkrétních pracovních dovedností. 

• Vzdělávací aktivity probíhající v rámci mezinárodních programů. 

• Vzdělávací programy určené pro uchazeče o zaměstnání, kterým se ve 

smyslu zákona o zaměstnanosti věnuje zvýšená péče. 

• V jiných vzdělávacích aktivitách, které směřují k získání nebo rozšíření 

stávající kvalifikace. 

Jak je vidět, existuje řada možností dalšího vzdělávání, která je ale ta 

správná? Průvodce dalším vzděláváním říká: „Z hlediska konceptu celoživotního 

učení je podstatné, zda jedinec má, či nemá potřebné znalosti a dovednosti, 

způsob jejich získání není podstatný. … Pro celoživotní učení je tedy klíčová 

možnost formalizovat znalosti a dovednosti, které jedinec získal neformálním 

vzděláváním nebo informálním učením. Doklad o kvalifikaci tak v konečném 

důsledku zvyšuje konkurenceschopnost jedince, neboť mu umožňuje pružně 

reagovat na vývoj trhu práce a podporuje jeho mobilitu. “85 Je tedy důležité mít 

patřičný doklad prokazující určitou úroveň znalostní, schopností a dovedností. 

Každý subjekt porovnává při svém rozhodování o studiu náklady a výnosy. 

Vzhledem k tomu, že oblast dalšího vzdělávání řešená v této práci směřuje do 

oblasti vzdělávání rizikových skupin osob na trhu práce, které zpravidla pobývají 

v evidenci úřadu práce a jejich další vzdělávání je tudíž hrazeno z prostředků 

státního rozpočtu ČR případně Evropského sociálního fondu, bude otázku 

návratnosti daných investic řešit především stát. Následující graf ukazuje, jaké 

finanční prostředky vynaloží stát na doplnění kvalifikace jednoho dospělého 

člověka v oboru kuchař prostřednictvím různých forem vzdělávání. 

 

 

 

                                           
85 Průvodce dalším vzděláváním. MŠMT, 2009. s. 9. 
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Graf 2.1 Porovnání nákladů vynaložených státem v souvislosti se získáním 

úplné kvalifikace dospělého jedince v oboru kuchař různými cestami 
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Zdroj: Průvodce dalším vzděláváním. 2009. 

Graf znázorňuje možnosti, které má v ČR dospělý jedinec k dispozici,       

a jejichž finálním výstupem je získání výučního listu – tedy formálního dokladu   

o kvalifikaci a o získání stupně středního vzdělání s výučním listem. V prvním 

případě (formální vzdělání) jde o absolvování tříletého studia v oboru kuchař 

v počátečním vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 

pozdějších předpisů. Výstupem je  výuční list. Druhá varianta (neformální 

vzdělávání) představuje kombinaci absolvování 250 hodinového rekvalifikačního 

kurzu dle § 108 zákona č. 435/2004 Sb. o  zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů. Tímto způsobem člověk získá osvědčení o rekvalifikaci. Dále pak 

skládá zkoušky ověřující dosažení dílčích kvalifikací86, které skládají úplnou 

kvalifikaci, dle zákona č. 179/2006 Sb. (pro úplnou kvalifikaci kuchař – DK 

příprava teplé kuchyně, DK příprava studené kuchyně, DK příprava minutek) – 

výstupem je osvědčení o získání dílčí kvalifikace. Nakonec přistoupí k vykonání 

závěrečné zkoušky dle § 113c školského zákona a získá výuční list. Poslední 

varianta (informální vzdělávání) představuje získání kvalifikace na základě 

složení zkoušek ověřujících dosažení dílčích kvalifikací, které skládají úplnou 

                                           
86 Zkoušku ověřující dosažení dílčí kvalifikace (DK) může dle zákona č. 179/2006 Sb. složit každá 
fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání. 
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kvalifikaci dle zákona č. 179/2006 Sb. (pro úplnou kvalifikaci kuchař – DK 

příprava teplé kuchyně, DK příprava studené kuchyně, DK příprava minutek)        

a vykonání závěrečné zkoušky dle § 113c školského zákona, díky níž získá výuční 

list v oboru kuchař. 

„Z grafu vyplývá, že pro stát je finančně výhodné, pokud se dospělý 

jedinec vydá cestou formalizace svých informálně a neformálně získaných 

znalostí a dovedností. Účast dospělého jedince v rámci počátečního vzdělávání 

není shledávána jako efektivní ani ze strany dospělých, neboť studium je vnímáno 

jako časově náročné, které lze jen obtížně skloubit s profesním, osobním                

a rodinným životem. To může být také významnou bariérou pro účast na této 

formě vzdělávání. Úlohou počátečního vzdělávání je nejen předávání znalostí          

a dovednosti odborného charakteru, ale významnou složkou vzdělávacího procesu 

je i výchova a obecná kultivace žáka či studenta, v tomto smyslu je výchova již 

dospělého jedince nadbytečná. To, co je tedy významné v rámci počátečního 

vzdělávání dětí a mládeže, je v oblasti vzdělávání dospělých neefektivní časové a 

finanční zatěžování obou stran vzdělávacího procesu.“87  

Ačkoli dnes již existuje řada možností dalšího vzdělávání, mnoho lidí 

bohužel stále nechápe jeho význam. Nerozumí tomu, proč by se měli i v dospělém 

věku dále vzdělávat a učit. Proč by měli vynakládat svůj čas a peníze za něco, co 

na první pohled nepřináší žádný konkrétní užitek. Jakým způsobem by jim další 

vzdělávání mohlo pomoci při hledání zaměstnání, při zlepšení jejich pozice na 

pracovním trhu či např. při řešení sociálních nebo osobních problémů. K nastínění 

přínosů dalšího vzdělávání respektive celoživotního učení můžeme využít tabulky 

2.1, která ukazuje, jakým způsobem mohou stát, zaměstnavatelé a jednotlivci 

profitovat z konceptu celoživotního učení. Ukazuje důvody, proč se vyplatí 

investovat do dalšího vzdělávání. 

 

 

                                           
87 Průvodce dalším vzděláváním. MŠMT, 2009. s. 12. 
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Tabulka 2.1 Benefity z uplatnění konceptu celoživotního učení 

Stát Zaměstnavatel Jedinec 

vyšší zaměstnatelnost 
kvalifikovaní a motivovaní 

zaměstnanci 
možnost zvýšit a prohloubit 

kvalifikaci 

vyšší konkurenceschopnost vyšší konkurenceschopnost 
zlepšení postavení na trhu práce, 

podpora mobility 

znalostně orientovaná 
ekonomika 

růst produktivity práce motivace k osobnímu rozvoji 

podpora mobility občanů 
možnost ovlivnit profil 

kvalifikace 
zvýšení sociálního statusu 

rovný přístup rovné příležitosti 

změna postoje k celoživotnímu 
učení šance pro znevýhodněné 

skupiny, migranty a 
nízkokvalifikované 

lepší image firmy 

motivace pokračovat v dalším 
vzdělávání 

Zdroj:  Průvodce dalším vzděláváním. 2009. 

V současné době jsou na podporu a realizaci systému dalšího vzdělávání    

a celkově na posílení celoživotního vzdělávání v České republice využívány 

prostředky z Evropského sociálního fondu. Díky těmto finančním prostředkům     

a za přispění také státního rozpočtu České republiky je realizována řada opatření   

a aktivit, na něž by samotná Česká republika neměla dostatek finančních 

prostředků. Následující část 2.4 bude proto věnována právě Evropskému 

sociálnímu fondu a možnostem financování dalšího vzdělávání, které přináší. 

2.4 Evropský sociální fond – podpora vzd ělávání rizikových skupin 

osob na trhu práce 

Evropský sociální fond je jedním ze tří  fondů88 EU, je to „hlavní               

a největší evropský fond pro potřeby lidských zdrojů.“89 Je klíčovým finančním 

nástrojem pro realizaci Evropské strategie zaměstnanosti.  

 „Pro zlepšení možností zaměstnání pracovníků ve vnitřním trhu a tím 

přispění ke zvyšování životní úrovně se ustavuje Evropský sociální fond, jehož 

                                           
88 Prostřednictvím fondů EU je financována politika hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich 
prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních 
rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy: 
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti 
(FS).  
89Nástroje vzdělávací politiky.  



 73

záměrem bude rozšiřovat možnosti zaměstnávání pracovníků a zvyšovat jejich 

profesní a místní mobilitu uvnitř společenství a usnadňovat jejich adaptaci na 

průmyslové změny, zejména odborným vzděláváním a rekvalifikací.“90  

„Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování 

nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se 

zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.“91  

Činnost ESF se zaměřuje na pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu       

na trh práce, rovné příležitosti pro všechny, sociální začleňování, pomoc lidem ze 

znevýhodněných sociálních skupin, celoživotní vzdělávání, rozvoj kvalifikované   

a přizpůsobivé pracovní síly, zavádění moderních způsobů organizace práce         

a podnikání, zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce, boj se všemi formami 

diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce. Z ESF jsou podporovány 

projekty neinvestičního charakteru, jako jsou například rekvalifikace 

nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, 

mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba 

inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím 

OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů 

včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro 

žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských 

zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace 

kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých 

pracovníků v soukromém a veřejném sektoru a další.  

Jak již bylo uvedeno, slouží Evropský sociální fond na podporu realizace 

Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů, 

jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, podnikání a vyrovnávání příležitostí    

na trhu práce. Prostředky z ESF jsou k dispozici jednotlivým členským zemím za 

splnění určitých podmínek. Každá členská země si dojedná s Evropskou komisí 

                                           
90 Amsterodamská smlouva. Článek 146. 
91 Evropský sociální fond v ČR.   
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tzv. operační programy92, které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi daným 

evropským fondem a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech   

a regionech. Jedná se o strategické dokumenty představující určitý průnik priorit 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a individuálních zájmů členských 

států. 

 Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, které je zároveň řídícím orgánem Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Operační 

program Praha – Adaptabilita spravuje Magistrát hlavního města Prahy. Dalšími 

partnery při realizaci jednotlivých operačních programů jsou Ministerstvo pro 

místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

CzechInvest, jednotlivé úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy. 

V letech 2004 – 2006 se uskutečňovalo čerpání prostředků z ESF v oblasti 

lidských zdrojů v České republice a hlavním městě Praze prostřednictvím těchto 

operačních programů: 

• Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). 

• Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu (JPD3). 

• Program Iniciativy Společenství EQUAL. 

• Společný regionální operační program (SROP). 

Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2004 – 2006 

činil 456,98 mil. eur.93 

V současné době probíhá programovací období 2007 – 2013, během něj 

jsou v České republice realizovány další tři neinvestiční programy 

spolufinancované z ESF a státního rozpočtu ČR:  

• Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. 

• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

• Operační program Praha – Adaptabilita. 
                                           
92 V současném období 2007 – 2013 má ČR dojednáno 26 operačních programů ze všech tří fondů 
EU.  
93 Evropský sociální fond v ČR.  
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Operační programy byly schváleny Evropskou komisí, k jejich podpisu došlo       

v polovině října 2007, předkladatelé projektů čekali dlouhou dobu na spuštění 

jednotlivých programů, díky nimž mohou získat z EU až 3,8 mld. eur 94. Spolu 

s nezbytným spolufinancováním ze státního rozpočtu České republiky jde celkem 

o 4,4 mld.eur, což činí zhruba 124,2 mld. Kč.  

Lidské zdroje a zaměstnanost95 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen na snižování 

nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního 

vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do 

společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci                 

v uvedených oblastech. OP LZZ spadá mezi vícecílové tématické operační 

programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale                 

v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných 

služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Způsobilým územím je v těchto oblastech 

proto také Hlavní město Praha. Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 

1,84 mld. eur, což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů 

EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 0,32 mld. eur. 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost96 

Operační program se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů 

prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na 

komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro 

výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících 

subjektů. „V rámci celkového finančního plánu alokace pro Českou republiku pro 

cíl Konvergence v letech 2007 – 2013 je na OP VK alokováno 7 % z prostředků 

                                           
94 Evropský sociální fond v ČR.  
95 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. 
96 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
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strukturálních fondů EU, tj. 1,81 mld. eur. Z celkové částky na financování OP 

VK tvoří 85 % zdroje EU (ESF) a 15 % národní zdroje ze státního rozpočtu.“97 

 Z pohledu dlouhodobé konkurenceschopnosti  je nezbytné, aby se v České 

republice systematicky rozvíjela kvalifikovaná, adaptabilní a mobilní pracovní 

síla. Uplatnění na trhu práce závisí především na úrovni vzdělání, na kvalifikaci    

a ochotě dále se učit a rekvalifikovat. Prostřednictvím operačního programu dojde 

ke zvýšení úrovně vzdělanosti prostřednictvím nastavení moderního, kvalitního    

a flexibilního systému vzdělávání a odborné přípravy. „Znalostní ekonomika 

vyžaduje po pracovní síle zejména široké jazykové dovednosti, schopnost 

pracovat s informacemi a ovládat informační a komunikační technologie a jejich 

využívání na odpovídající úrovni. V důsledku stárnutí populace, a tedy                   

i prodlužování aktivního života, bude do budoucna stále více aktuální vybudovat 

strategii dalšího vzdělávání s důrazem na přizpůsobování programů potřebám 

střední a starší generace.“98   

Praha adaptabilita 

Globálním cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy 

posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu              

k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti 

sociálnímu vyloučení, je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůli 

rozdělení regionů EU pro účely strukturální politiky podle výše HDP, jež region 

vyprodukuje, Praha nemůže využívat prostředky určené z fondů EU zbytku ČR    

a naopak jiné kraje než hlavní město Praha nemohou mít prospěch z prostředků, 

které EU vyčlenila pro hlavní město. OPPA je jedním ze dvou operačních 

programů pro Prahu, který čerpá prostředky z fondů EU v cíli Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z fondů EU je pro OPPA vyčleněno   

108,39 mil. eur, což činí přibližně 0,41 % veškerých prostředků určených z fondů 

EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 19,13 mil. eur. 

                                           
97 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
98 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. s. 27.  
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Česká republika má jedinečnou příležitost čerpat prostředky z ESF a tím 

rozšířit své vzdělávací pole působnosti i do oblastí či rozsahů, na něž sama nemá 

finanční prostředky. Dá se říci, že v zásadě existují dva směry, kudy putují ony 

finanční prostředky. První je do aktivit realizovaných prostřednictvím státní 

aktivní politiky zaměstnanosti. Druhý do aktivit, které na základě úspěchu ve 

výzvě k operačnímu programu realizují různé subjekty zabývající se vzděláváním 

a sociálním začleňováním znevýhodněných osob. V rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti se jedná především o opatření z oblasti rekvalifikací, tzn. měnící    

či rozšiřující stávající kvalifikaci účastníků (stávající vzdělání je nedostatečné a je 

zapotřebí razantní změny, aby se mohli uplatnit na trhu práce). Specializované 

organizace zaměřené na práci s rizikovými skupinami zpravidla vytvářejí takový 

typ aktivit, které se soustředí sice také na vzdělávání, ale v určité komplexnější 

podobě. Vytvářejí projekty sestávající z několika na sebe navazujících činností, 

kde vedle samotného zvyšování kvalifikace důležitou roli hraje také motivace 

účastníků, jejich výchova k určitému jednání, chování apod. V kapitole 3 budou 

ukázány konkrétní opatření směřující k posílení pozice a zvýšení uplatnitelnosti 

rizikových skupin osob na trhu práce. Bude zde věnován prostor právě projektům 

založeným na komplexním přístupu ke svým účastníkům.  
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3 Analýza vlivu vzd ělávacích projekt ů na zvyšování uplatnitelnosti 

rizikových skupin osob 

Třetí kapitola se bude věnovat konkrétním vzdělávacím projektům 

zvyšujícím uplatnitelnost a zaměstnatelnost rizikových skupin osob na trhu práce. 

Jak již bylo zmíněno, největším problémem rizikových skupin osob je jejich 

dlouhodobá nezaměstnanost. Proto se bude úvod kapitoly (část 3.1) věnovat 

deskripci vývoje dlouhodobé nezaměstnanosti a rizikových skupin osob na trhu 

práce v ČR, v Moravskoslezském kraji a konečně i v okrese Bruntál. 

3.1 Dlouhodobá nezam ěstnanost v České republice 99 

Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice zachycuje graf 3.1. 

Ukazuje také srovnání dlouhodobé nezaměstnanosti a její vývoj v čase 

v ČR, Moravskoslezském kraji a v okrese Bruntál. 

Graf 3.1 Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR, MS kraji a okrese 
Bruntál 
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99 Za dlouhodobě nezaměstnaného je považován takový uchazeč o zaměstnání, jehož délka 
evidence přesáhla 12 po sobě jdoucích měsíců. 
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Podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání, kteří setrvávali 

v evidenci úřadu práce déle než 1 rok, se do roku 2006 prakticky stále zvyšoval. 

Nejvyššího podílu 43,8 % (197 582 osob) bylo dosaženo v červnu 2006. Od té 

doby se daří dlouhodobou nezaměstnanost v ČR postupně snižovat. K 31. 12. 

2007 evidovaly úřady práce 136 913 dlouhodobě nezaměstnaných, což 

představuje 38,6 % podíl na celkovém počtu nezaměstnaných. Ve stejném období 

roku 2008 byla hodnota podílu 28,8 % (101 524 osob), k 30. 6. 2009 dokonce 

21,9 % (101 297 osob).100 Vývoj v posledních letech vykazuje pozitivní trend. 

Otázkou je, zda má na tento trend vliv například vývoj HDP.   

Graf 3.2 Vývoj počtu dlouhodobě nezaměstnaných ve vztahu k vývoji HDP 
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Graf 3.2 ukazuje srovnání vývoje HDP  a počtu dlouhodobě 

nezaměstnaných od druhého čtvrtletí roku 1999 do druhého čtvrtletí roku 2009. 

Jednotlivé hodnoty jsou vždy zaznamenány ve druhém a čtvrtém čtvrtletí 

příslušného roku. Je patrné, že není možné jasně prokázat vzájemnou závislost 

těchto dvou veličin, nicméně vysoká tempa růstu, jichž bylo v ekonomice 

dosahováno od roku 2005, mohla mít pozitivní vliv na snižování počtu 

                                           
100 Údaje vychází z materiálu MPSV Bilance reformních změn za rok 2008 a oficiálních 
čtvrtletních statistik MPSV uveřejněných na internetových stránkách MPSV.  
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dlouhodobě nezaměstnaných osob. Zásadní význam pro pokles počtu dlouhodobě 

nezaměstnaných osob měl však vstup České republiky do Evropské unie, čerpání 

prostředků z Evropského sociálního fondu a snaha plnit směry vytyčené 

Evropskou strategií zaměstnanosti. V roce 2004 bylo zahájeno první 

programovací období 2004 – 2006, během nějž začal významný příliv finančních 

prostředků z ESF na financování různých forem investic do lidského kapitálu 

občanů České republiky prostřednictvím opatření aktivní politiky zaměstnanosti. 

Následující graf 3.3 ukazuje, že trend vývoje počtu dlouhodobě nezaměstnaných 

osob v Moravskoslezském kraji a v okrese Bruntál je prakticky totožný 

s celorepublikovým trendem vývoje počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob. 

Graf 3.3 Vývoj počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob v Moravskoslezském 

kraji a v okrese Bruntál 
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Zdroj: MPSV, vlastní výpočty. 

V době, kdy je Česká republika stejně jako ostatní státy světa zmítána 

hospodářskou krizí, nastupuje vedle dlouhodobé nezaměstnanosti ještě další 

problém neustále se zvyšujícího počtu lidí, kteří přišli o zaměstnání.101 Nutno 

podotknout, že ve světle zvyšujícího se počtu nově evidovaných uchazečů            

                                           
101 Od ledna 2007 (7,9 %) docházelo k postupnému poklesu míry nezaměstnanosti prakticky až do 
června 2008 (5 %), od září 2008 začal nejprve pozvolný (kolem 5,3 %) a následně prudší nárůst až 
na současných 8,6 % (září 2009). 
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o zaměstnání na jednotlivých úřadech práce v České republice může docházet 

statisticky dále k poklesu podílu dlouhodobě nezaměstnaných osob na celkové 

nezaměstnanosti. 

Graf 3.4 Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR, MS kraji a Bruntále 
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Zdroj: MPSV, vlastní výpočty. 

Vzhledem k tomu, že jsou celorepublikové údaje o nezaměstnanosti 

„vylepšeny“ okresy, které dosahují lepších výsledků v oblasti trhu práce, 

podívejme se na dlouhodobou nezaměstnanost a rizikové skupiny osob podrobněji 

přímo v Moravskoslezském kraji a okrese Bruntál. 

3.1.1 Dlouhodobá nezam ěstnanost v Moravskoslezském kraji a 

okrese Bruntál 102 

K 30. 6. 2009 bylo v rámci jednotlivých úřadů práce Moravskoslezského 

kraje evidováno celkem 75 230 uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 

21 653 osob dlouhodobě nezaměstnaných, což představuje 28,8 % ze všech 

nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji. Jak je vidět, je podíl dlouhodobě 

                                           
102 Zpracováno dle BALCAR, J., ŠIMEK, M. Struktura a faktory dlouhodobé nezaměstnanosti 
v Moravskoslezském kraji, možnosti ovlivňování její úrovně pomocí nástrojů aktivní politiky trhu 
práce. 2009  
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nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji opravdu vyšší než je průměr 

dosahovaný za celou Českou republiku (21,9 %) a je tedy zřejmé,                        

že Moravskoslezský kraj představuje jeden z těch hůře postižených regionů 

dlouhodobou nezaměstnaností. Ke zmíněnému datu (30. 6. 2009) bylo 29,7 % 

dlouhodobě nezaměstnaných v kategorii od 1 roku do 2 let, 31,1 % od 2 do 5 let    

a 39,2 % nad 5 let. Mezi dlouhodobě nezaměstnanými je 53,4 % žen, 47,2 % osob 

je starších 50 let. U 65,1 % osob se vyskytuje zdravotní postižení nebo další 

omezení vyplývající z jejich zdravotního stavu103. Z pohledu nejvyššího 

dosaženého stupně vzdělání tvoří nejpočetnější skupinu dlouhodobě 

nezaměstnaných 42,9 % uchazečů se středním odborným vzdělání s výučním 

listem a 37,5 % uchazečů se základním vzděláním (37,5 %). Podle analýzy 

posledního zaměstnání podle klasifikace zaměstnání (KZAM) vykonávalo 20,5 % 

dlouhodobě nezaměstnaných zaměstnání v hlavní třídě 7 řemeslníci                       

a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři, 17,3 % z nich pracovalo v třídě 9 

jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a 15,1 % v třídě 5 jako provozní 

pracovníci ve službách a obchodě. „Z výše uvedeného vyplývá, že velmi 

významná část dlouhodobě nezaměstnaných pracovala v zaměstnáních typických 

pro sekundární trh práce. Rovněž jejich očekávání (požadovaná zaměstnání) se 

koncentrují na tento trh práce.“104  

V práci Balcar, Šimek (2009) bylo vytipováno 8 skupin rizikových 

faktorů, s nimiž se mohou dlouhodobě nezaměstnaní potýkat a které mohou 

ovlivňovat délku jejich setrvávání v evidenci uchazečů o zaměstnání: nízký věk 

(fyzické osoby do 20 let věku), nedostatek praxe (zejména absolventi), překážky 

související s těhotenstvím a mateřstvím (těhotné ženy, kojící ženy a matky do 

devátého měsíce po porodu), překážky související s péčí o dítě (fyzické osoby 

pečující o dítě do 15 let věku), vyšší věk (osoby starší 50 let věku), potřeba 

zvláštní pomoci (osoby, které potřebují zvláštní pomoc), zdravotní omezení 

                                           
103 Zdravotní omezení bylo zastoupeno takto: 0,1 % plně invalidních, 24 % částečně invalidních, 
5,1 % zdravotně znevýhodněných, 35,9 % jiných zdravotních omezení. 
104 Např. 51,3 % z nich by chtělo vykonávat práce pomocného charakteru typické pro hlavní třídu 
9 KZAM, 13,8 % dlouhodobě nezaměstnaných bych chtělo nastoupit na pracovní místa 
provozních a obslužného charakteru (hlavní třída 5 KZAM) a 12,1 % by chtělo pracovat 
v zaměstnáních hlavní třídy 7 KZAM.“104 
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(osoby se zdravotním postižením nebo jiným zdravotním omezením), nízká 

úroveň vzdělání a kvalifikace (osoby s nižším středním vzděláním D nebo nižším 

vzděláním - A, B, C). Z celkového počtu 21 653 dlouhodobě nezaměstnaných 

v Moravskoslezském kraji je pouze 1 862 osob bez jakéhokoli rizikového faktoru, 

zbylých 19 791 osob, tzn. 91,4 % se řadí mezi rizikové osoby na trhu práce. 

Přičemž u 29,9 % osob existuje jeden rizikový faktor, u 41,2 % dochází ke 

kumulaci dvou handicapů a u 17,9 % potom ke kumulaci tří handicapů. 

Zatímco celorepublikově bylo nejvyššího podílu dlouhodobé 

nezaměstnanosti dosaženo k 30. 6. 2006, v okrese Bruntál to bylo přesně o rok 

později, tedy 30. 6. 2007 a to 51,9 % (hodnota k 30. 6. 2006 byla podobná 51,3 

%).  V následujících obdobích začal podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů 

o zaměstnání postupně klesat. K 31. 12. 2007 to bylo 47,4 %,  k 31. 12. 2008 37,1 

% a k 30. 6. 2009 dokonce již 30,1 %. Je tedy vidět, že ačkoli konkrétní hodnoty 

podílu dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu všech uchazečů                

o zaměstnání jsou v Bruntále odlišné a podstatně vyšší, obecný trend růstu a 

poklesu tohoto podílu je v zásadě totožný s celorepublikovým vývojem (tak jak 

ukázal i graf 3.3). Dojde-li ke srovnání okresu Bruntál a Moravskoslezského kraje 

je zřejmé, že vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v kraji a v Bruntále vzájemně 

koresponduje, nejedná se jen o podobnost celkového trendu, ale i konkrétních 

dosahovaných hodnot v podílu dlouhodobé nezaměstnanosti.    

K 30. 6 2009 bylo v okrese Bruntál evidováno celkem 7169 uchazečů       

o zaměstnání, z tohoto počtu bylo 30 % (2156 osob) evidováno dlouhodobě. Při 

bližším pohledu na dlouhodobou nezaměstnanost je vidět, že 33,5 % osob je 

v evidenci úřadu práce od jednoho do dvou let, 33,8 % od dvou do pěti let a 32,7 

% nad pět let.  Mezi dlouhodobě nezaměstnanými v Bruntále je 64 % žen, 47,5 % 

osob je starších 50 let a u 63 % lidí se vyskytuje zdravotní postižení či jiné 

zdravotní omezení. Z pohledu nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří nejpočetnější 

skupinu dlouhodobě nezaměstnaných 41,5 % uchazečů o zaměstnání se základním 

vzděláním a 40 % uchazečů se středním odborným vzděláním s výučním listem. 

Podle analýzy posledního zaměstnání podle klasifikace zaměstnání (KZAM) 

vykonávalo 14,7 % dlouhodobě nezaměstnaných zaměstnání v hlavní třídě 9 jako 
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pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 14 % z nich pracovalo v třídě 7 řemeslníci 

a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři a 13,8 % v třídě 5 jako provozní 

pracovníci ve službách a obchodě. 

Analýza kumulace rizikových faktorů vytipovaných v práci Balcar, Šimek 

(2009) dopadla v okrese Bruntál následujícím způsobem. Z celkového počtu 2156 

dlouhodobě nezaměstnaných osob bylo pouze 7,6 % oproštěno od jakéhokoli 

rizikového faktoru, 92,4 % se řadí mezi rizikové skupiny osob na trhu práce 

(ukazatel odpovídá údaji za celý MS kraj). Přičemž 31,2 % osob se potýkalo 

s jedním, 42,2 % se dvěma, 18,5 % se třemi a 0,5 % se čtyřmi rizikovými faktory 

současně (opět hodnoty odpovídají i MS kraji). 

Dlouhodobá nezaměstnanost je u rizikových skupin osob 

v Moravskoslezském kraji a speciálně v okrese Bruntál skutečně vážným 

problémem. Jedním z realizovaných nástrojů na podporu zvyšování jejich 

zaměstnatelnosti jsou mimo jiných také vzdělávací projekty financované 

z prostředků Evropského sociálního fondu. 

3.2 Vzdělávací projekty realizované na podporu rizikových s kupin 

osob na trhu práce v okrese Bruntál 

Jak již bylo zmíněno, základním prostředkem ke zvyšování uplatnitelnosti 

rizikových skupin osob na trhu práce je posilování jejich lidského kapitálu, tzn. 

zvyšování jejich vzdělání a kvalifikační úrovně. Nyní bude řeč o konkrétních 

možnostech a způsobech, při nichž dochází k růstu kvalifikační úrovně 

vzdělávajících se osob.  

Vzdělávací projekty určené znevýhodněným osobám k obnově, upevnění 

či získání zcela nové kvalifikace a tím pádem k vyšší uplatnitelnosti                      

a zaměstnatelnosti jsou koncipovány různě. Není pro ně předepsán žádný závazný 

postup a jsou proto plně v kompetenci svých realizátorů. Záleží tedy jen na nich, 

jak bude konkrétní vzdělávací projekt vypadat, zda půjde o soubor na sebe 

nenavazujících vzdělávacích aktivit, které budou určeny jedné či několika 

znevýhodněným skupinám nebo se bude jednat o určitý komplexní vzdělávací 
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program, jenž v sobě bude zahrnovat několik promyšlených, na sebe velmi dobře 

navazujících aktivit, jichž se budou účastnit stejní lidé. Každopádně, ať se jedná    

o jakýkoli typ vzdělávacích aktivit, lidé jsou po jejich absolvování vysíláni na trh 

práce vyzbrojeni nejen novými znalostmi a dovednostmi, ale i novou silou             

a energií a znovunalezeným sebevědomím a sebeúctou. V dalším textu bude 

pozornost věnována nezaměstnané části rizikových skupin osob. Popsané 

vzdělávací programy jsou jistě využitelné i pro osoby, které momentálně mají 

stabilní zaměstnání, ale jsou potenciálně ohroženy jeho ztrátou.  

Vzdělávací kurzy určené pro nezaměstnané mají různou podobu a formu. 

Může se jednat o krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé kurzy rozmanitého 

zaměření. V zásadě můžeme rozlišit tyto tři typy kurzů105: 

• Motivační kurzy - mají za úkol motivovat nezaměstnaného k obnovení 

aktivity na trhu práce, tzn. k aktivnímu hledání práce. Kvalitní motivační 

kurz může svému účastníkovi pomoci v uvědomění si vlastních silných      

a slabých stránek, vymezit okruh profesí, v nichž by mohl nalézt pracovní 

uplatnění, najít a oslovit zaměstnavatele, kteří tyto profese nabízejí, zlepšit 

komunikační a sebeprezentační dovednosti. U těchto projektů nejde tedy 

„jen“ o zvyšování kvalifikace účastníků. Řada lidí musí nejprve projít 

resocializací, znovu najít své místo v životě a ve společnosti, obnovit 

pracovní návyky apod. Bez tohoto prvotního „nastartování“ 

nezaměstnaného, které už samo o sobě představuje určitý pokrok               

a posílení uplatnitelnosti na trhu práce,  není prakticky možné některé 

uchazeče o zaměstnání dále vzdělávat (např. bezdomovci, lidé po výkonu 

trestu, lidé pohybující se na okraji společnosti, někteří dlouhodobě 

nezaměstnaní). Až ve chvíli, kdy pochopí, že jejich situaci je možno 

změnit, že to mohou dokázat vlastními silami, že na to mají, že musí 

hlavně chtít změnu, chtít nalézt zaměstnání a pracovat, teprve potom má 

smysl tyto osoby vzdělávat. Bez porozumění nutnosti vlastní odpovědnosti 

za svůj život, bez motivace k práci a ochotě vymanit se z dosavadního 

způsobu života nemá smysl investovat do jejich dalšího vzdělávání.  

                                           
105 MUŽNÁ, B., PLESNÍK, V. Vzdělávací kurzy pro nezaměstnané osoby nad 50 let. Zásady pro 
jejich přípravu a realizaci. 2006, s. 7 – 9. 
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• Vzdělávací kurzy, které nemají status kurzu rekvalifikačního - zpravidla 

několikadenní aktivity, jejichž cílem je pomoci účastníkům získat znalosti 

a osvojit si dovednosti, které mohou využít v profesním či osobním životě. 

Může se jednat o různé osobnostní, dovednostní či počítačové kurzy, např. 

Osobní prezentace, Poprvé u počítače, Tvorba internetových stránek, apod. 

Nabídka takových kurzů může být velmi široká. 

• Rekvalifikační kurzy - představují asi nejznámější skupinu vzdělávacích 

kurzů, jsou akreditovány ministerstvem školství a jsou dlouhodobé 

(několik týdnů či měsíců). Přináší svým účastníkům možnost zcela změnit 

dosavadní kvalifikaci a věnovat se nové profesi. 

Vzdělávací projekty realizované v okrese Bruntál budou rozděleny na dvě 

části podle svých realizátorů. První část se bude věnovat projektům realizovaným 

ve Vzdělávacím a poradenském centru v Krnově, druhá část projektu NOVÁ 

ŠANCE společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o. působící rovněž v Krnově. Toto 

dělení bylo zvoleno z důvodu odlišných přístupů ke kurzům a k nezaměstnaným 

v obou společnostech.  

3.2.1 Projekty realizované ve Vzd ělávacím a poradenském centrum 

pro nezam ěstnané v Krnov ě 

Vzdělávací a poradenské centrum pro nezaměstnané působí v Krnově      

od roku 2003, kromě vzdělávacích aktivit a poradenství má ve své působnosti       

i provoz chráněné dílny (již od roku 2000). V centru působí dvě společnosti 

REINTEGRA a AKLUB centrum vzdělávání a poradenství. Obě společnosti se ve 

svých činnostech vzájemně doplňují a dohromady nabízejí širokou škálu 

podpůrných aktivit pro nezaměstnané sloužící k podpoře jejich zaměstnatelnosti. 

Cílem centra je pomoc nezaměstnaným osobám, zejména z řad rizikových skupin. 

Velký důraz je kladen na kvalitu poskytovaných služeb, dodržování základních 

pravidel slušného chování a etického kodexu, rovného přístupu ke všem 

účastníkům. Centrum má zaběhnutý, velmi propracovaný systém vzdělávání, 

který se neomezuje jen na holé předání informací, ale snaží se komplexně pomoci 

– díky sociálním pracovníkům, psychologovi, kvalitním lektorům a jejich 
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asistentům jsou zajištěny opravdu vysoce kvalitní služby. Nezbytnou součástí 

všech vzdělávacích kurzů realizovaných v centru jsou další doplňkové aktivity: 

Výukové materiály - pracovní sešity a odborné knihy k výuce počítačových 

dovedností. Materiály získávali účastníci první den kurzu a po jeho ukončení si je 

odnášeli domů, aby mohli kdykoli nahlédnout a oživit si vyučovanou 

problematiku. 

Sociální poradenství - využívalo metody tzv. úkolově orientovaného 

přístupu. Důraz u této metody je kladen především na rozvoj sebedůvěry               

a sebeúcty u účastníka a na jeho angažovanosti naučit se vyřešit svůj problém 

vlastními silami. Úkolem sociálně-poradenské pracovnice v projektu bylo 

především: navázat vztah důvěry se zájemcem o poradenství, vhodnou formou 

zjišťovat potřeby a problémy uživatele, zavést systém individuální sociální práce   

s účastníkem, poskytovat aktivní pomoc při řešení problémů.  

Psychologické poradenství - poskytovala psycholožka s využitím metod 

suportivní psychoterapie a psychologického poradenství, součástí bylo i provádění 

profesní diagnostiky u osob cílové skupiny. Profesní diagnostika umožňovala 

zjistit vzdělávací a pracovní potenciál uživatele, jeho schopnosti, profesní zájmy   

a osobnostní charakteristiky a na tomto základě doporučit další možnosti 

profesního uplatnění a vývoje. Pro účely profesní diagnostiky byly v projektu 

užívány odborné psychodiagnostické metody.  

Asistent lektora - zajišťoval individuální přístup ke všem účastníkům,       

ti rychlejší a bystřejší zvládali pracovat podle pokynů lektora, pomalejším 

napomáhal asistent. Studijní skupina mohla být v případě značných rozdílů ve 

schopnostech a intelektu rozdělena na dvě části, přičemž základní výklad 

směřoval lektor ke všem účastníkům, bystřejším dal potom  ještě další informace, 

naučil je něco složitějšího. V době, kdy takto "nadstandardně" vybavoval první 

skupinu, asistent pracoval s těmi pomalejšími a procvičoval určitý základ, aby jej 

dobře pochopili a zažili. Tímto způsobem je možno vyhnout se tomu, že rychlejší 

skupina zažívá stavy nudy a neochoty čekat na pomalejší. Méně rychlí účastníci 

mají naopak dostatečný prostor pro pochopení a zažití nových věcí a postupů. 
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E-learning - každý účastník projektu dostal zdarma k dispozici po každém 

absolvovaném počítačovém kurzu dalších 50 hodin výuky formou e-learningu. 

Osoby cílové skupiny si touto formou udržovaly a rozvíjely znalosti získané         

v kurzech. Tento nástroj byl zvolen z toho důvodu, že většina účastníků projektu 

neměla doma k dispozici počítač a touto cestou jim bylo umožněno procvičování 

nabytých dovedností, vyhledávání volných pracovních míst, kontaktování 

potenciálních zaměstnavatelů prostřednictvím elektronické pošty, apod. 

U všech popisovaných projektů byly využívány další motivační prvky, 

které měly poměrně důležitou roli, co do motivace, ohodnocení a dobrého 

naladění účastníků. Jednalo se o každodenní občerstvení účastníků kurzu – 

stabilně jim byly k dispozici káva, čaj, nealkoholické nápoje a sušenky, teplé 

nápoje byly oceňovány zejména v zimním období, poslední den kurzu bylo 

občerstvení zpestřeno o chlebíčky a koláčky – "slavnostní ukončení školy" – lidé 

se snažili lépe obléknout, aby dobře vypadali při předávání osvědčení a hlavně při 

závěrečném focení – každý účastník zdarma obdržel fotografii. Měl tak památku 

na absolvovaný kurz, na své "spolubojovníky" na cestě za vzděláním, na lektory. 

Dojíždějícím účastníkům bylo propláceno jízdné – řada z nich by bez tohoto 

nástroje kurz nikdy nenastoupila, neboť by nemohla nést tento náklad z vlastních 

zdrojů. Po úspěšném absolvování kurzu získávali absolventi spolu s osvědčením   

i malý dárek v podobě stravenkových poukázek v hodnotě 100,- Kč.  

3.2.1.1 Vzdělávací programy a poradenské služby pro nezaměstnané osoby 

nad 50 let106 

Projekt probíhal v období 1. 5. 2005 – 31. 7. 2006, jeho cílem bylo 

vytvoření a realizace vzdělávacích kurzů a poskytování poradenských služeb, 

které účinně podpoří rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivace u osob 

cílové skupiny, tzn. u nezaměstnaných ve věku nad 50 let bez zkušenosti s prací 

na počítači nebo s minimálními PC dovednostmi. V průběhu realizace projektu 

byly vytvořeny a realizovány 3 různé kurzy osobnostního rozvoje (Osobní 

                                           
106 Zpracováno dle závěrečné knihy projektu (MUŽNÁ, B., PLESNÍK, V. Vzdělávací kurzy pro 
nezaměstnané osoby nad 50 let. 2006), interních materiálů společnosti REINTEGRA.  
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prezentace a neverbální komunikace, Psychologie osobnosti I., Psychologie 

osobnosti II.)  a 7 různých počítačových kurzů (Poprvé u počítače, Práce               

s počítačem - mírně pokročilí, Rekvalifikační kurz - Obsluha osobního počítače, 

Microsoft Word pro pokročilé, Internet pro pokročilé, Jak vytvořit první 

Internetovou stránku, Tvorba Internetových stránek pro pokročilé). Kromě těchto 

vzdělávacích kurzů poskytoval projekt svým učastníkům ještě specifické služby,  

a to vzdělávání formou e-learningu a sociální a psychologické poradenství. 

Jednotlivé kurzy se opakovaly v závislosti na zájmu účastníků, zpravidla vždy 

proběhly minimálně 2 běhy každého ze zmíněných kurzů.  

Projektu se celkem zúčastnilo 123 osob (všichni prošli některým ze 

vzdělávacích kurzů, velká část osob se účastnila více než jednoho kurzu).            

V průběhu realizace projektu využívalo 23 osob vzdělávání formou e-learningu, 

sociálního nebo psychologického poradenství využilo 96 osob. Z celkového počtu 

123 účastníků bylo 71 žen. 84 osob se řadilo do kategorie dlouhodobě 

nezaměstnaných osob starších 25 let, z toho 49 žen.Všichni účastníci byli starší 50 

let. 23 osob se řadilo mezi nízkokvalifikované, z toho 18 žen.  

Tabulka 3.1 Pohyb účastníků projektu na trhu práce 

 2006 2007 2008 2009 
v současnosti  
v evidenci ÚP 

celkem 

počet UoZ 37 24 23 16 23 123 
 podíl úspěšnosti 

v % 
30,1  19,5  18,7  13  18,7  100 

Zdroj: Úřad práce v Bruntále, srpen 2009. 

Tabulka 3.1 ukazuje, jak evidenci Úřadu práce v Bruntále postupně 

opouštěli jednotliví účastníci projektu. Daný rok je rokem poslední evidence 

(někteří lidé i několikrát evidenci opustili a opět se do ní jako nezaměstnaní 

vrátili) určitého počtu uchazečů o zaměstnání, kteří se účastnili aktivizačního 

programu. Sloupec evidence ÚP zachycuje aktuální stav (srpen 2009), tzn. 

aktuální počet účastníků projektu, kteří jsou stále v evidenci úřadu práce 

(neznamená to, že by za celou dobu evidenci neopustili, je to momentální stav). 

V současné době je tedy v evidenci Úřadu práce v Bruntále pouze 23 (18,7 %) ze 

123 osob podpořených projektem.  
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3.2.1.2 Dlouhodobý aktivizační program pro nezaměstnané107 

Projekt probíhal v období 7. 4. 2006 - 6. 6. 2007, byl určen 

nezaměstnaným osobám se zdravotním postižením. Dlouhodobý aktivizační 

program je souborem aktivit, kterých se účastní nezaměstnané osoby po delší 

dobu (zde 10 měsíců) a jejichž společným cílem je pomoci nezaměstnanému 

člověku získat nové zaměstnání nebo zlepšit jeho postavení na trhu práce. 

Dlouhodobé aktivizační programy jsou určeny především dlouhodobě 

nezaměstnaným osobám nebo osobám, které se potýkají s větším počtem 

handicapů na trhu práce (např. dlouhodobá nezaměstnanost a zdravotní postižení). 

Účastníci programu měli možnost zapojit se do několika aktivit, které byly 

rozdělené na povinné (motivační kurz, odborné poradenství, profesní a osobnostní 

diagnostika, rekvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“) a nepovinné 

(odborné poradenství, profesní a osobnostní diagnostika, placená pracovní praxe, 

placené zaměstnání v chráněné dílně,  individuální výuka některého počítačového 

programu,  výuka na PC formou e-learningu). Nepovinné aktivity byly voleny 

jednotlivými účastníky dle jejich vlastního zájmu a schopností, některé byly 

kapacitně omezeny samotným realizátorem programu, jednalo se především         

o placené zaměstnání v chráněné dílně (z finančních důvodů nebylo možné 

poskytnout všem zájemcům). 

Programu se celkem zúčastnilo 48 nezaměstnaných osob se zdravotním 

postižením, všichni projekt úspěšně ukončili. Z celkového počtu 48 účastníků 

bylo 36 žen, 28 osob ztratilo zaměstnání během posledních 12 měsíců, 20 osob 

bylo nezaměstnaných déle než 12 měsíců, 1 osoba byla ve věku do 25 let, 26 osob 

ve věku 25 – 50 let, 21 osob starších 50 let, 16 osob mělo pouze základní 

vzdělání, 23 osob bylo vyučených, 9 účastníků mělo maturitu. Realizátor projektu 

se zaměřil na sledování případných kumulací handicapů u jednotlivých účastníků 

a zjistil, že plných 87 % z nich se potýkalo ne s jedním, ale s několika handicapy. 

I přes toto nepříliš dobré postavení na trhu práce (vzhledem k existenci 

zdravotního omezení a dalších handicapů) se podařilo překvapivému množství lidí 

                                           
107 Zpracováno dle závěrečné knihy projektu (PLESNÍK, V. Dlouhodobý aktivizační program pro 
nezaměstnané. 2007), interních materiálů společnosti REINTEGRA. 
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nalézt nové uplatnění na trhu práce. V průběhu nebo bezprostředně (do 3 měsíců) 

po ukončení účasti v projektu získalo zaměstnání 20 nezaměstnaných, tzn. plných 

42 % účastníků aktivizačního programu. A další lidé evidenci úřadu práce ještě 

opouštěli v následujících letech.  

Tabulka 3.2 Pohyb účastníků projektu na trhu práce 

 2006 2007 2008 2009 
v současnosti  
v evidenci ÚP 

celkem 

počet UoZ 14 13 12 3 6 48 
 podíl úspěšnosti 

v % 
29,2  27  25  6,3 12,5  100 

Zdroj: Úřad práce v Bruntále, srpen 2009. 

 Tabulka 3.2 ukazuje, jak evidenci Úřadu práce v Bruntále postupně 

opouštěli jednotliví účastníci projektu. Daný rok je rokem poslední evidence 

(někteří lidé i několikrát evidenci opustili a opět se do ní jako nezaměstnaní 

vrátili) určitého počtu uchazečů o zaměstnání, kteří se účastnili aktivizačního 

programu. Sloupec evidence ÚP zachycuje aktuální stav (srpen 2009), tzn. 

aktuální počet účastníků projektu, kteří jsou stále v evidenci úřadu práce 

(neznamená to, že by za celou dobu evidenci neopustili, je to momentální stav). 

V současné době je tedy v evidenci Úřadu práce v Bruntále pouze 6 (12,5 %)      

ze 48 osob podpořených projektem.  

3.2.1.3 Vzdělávací programy a poradenské služby pro osoby s nízkou 

kvalifikací 108  

 Projekt probíhal v období 1. 5. 2005 – 31. 7. 2006, jeho cílem bylo 

podpořit vzdělávání a zvýšit zaměstnatelnost u osob cílové skupiny, tzn. osob       

s nízkou kvalifikací. Specifickým cílem potom bylo vytvoření a realizace 

vzdělávacích kurzů pro osoby s nízkou kvalifikací zaměřených na získání 

potřebných znalostí a dovedností a přispívajících ke zvýšení jejich 

zaměstnatelnosti. Druhým specifickým cílem bylo poskytnout osobám s nízkou 

kvalifikací sociální a psychologické poradenství. V rámci projektu bylo vytvořeno 

5 vzdělávacích kurzů (Poprvé u počítače, Práce s počítačem - mírně pokročilí, 

Rekvalifikační kurz - Obsluha osobního počítače,  Osobní prezentace a neverbální 

                                           
108 Zpracováno dle interních materiálů společnosti AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství. 
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komunikace,  Psychologie osobnosti). Dále byly v rámci projektu poskytovány 

specifické služby – e-learning a sociální a psychologické poradenství (detailně 

popsány v závěru části 3.2.1). V průběhu projektu bylo zrealizováno 11 

počítačových kurzů, kterých se zúčastnilo 92 osob a 6 kurzů osobnostního rozvoje 

se 40 úspěšnými absolventy. Celkem tedy projekt úspěšně ukončilo 132 účastníků 

z kategorie nízkokvalifikovaných, z celkového počtu bylo 92 žen. E-learningové 

výuky opakovaně využívalo 22 osob, 93 osob využilo sociálního a 31 osob 

psychologického poradenství.  

Tabulka 3.3 Pohyb účastníků projektu na trhu práce 

 2006 2007 2008 2009 
v současnosti  
v evidenci ÚP 

celkem 

počet UoZ 26 28 23 22 33 132 
 podíl úspěšnosti 

v % 
19,7 21,2  17,4  16,7  25  100  

Zdroj: Úřad práce v Bruntále, srpen 2009. 

Tabulka 3.3 ukazuje, jak evidenci Úřadu práce v Bruntále postupně 

opouštěli jednotliví účastníci projektu. Daný rok je rokem poslední evidence 

(někteří lidé i několikrát evidenci opustili a opět se do ní jako nezaměstnaní 

vrátili) určitého počtu uchazečů o zaměstnání, kteří se účastnili aktivizačního 

programu. Sloupec evidence ÚP zachycuje aktuální stav (srpen 2009), tzn. 

aktuální počet účastníků projektu, kteří jsou stále v evidenci úřadu práce 

(neznamená to, že by za celou dobu evidenci neopustili, je to momentální stav). 

V současné době je tedy v evidenci Úřadu práce v Bruntále pouze 33 (25 %)       

ze 132 osob podpořených projektem.  

3.2.1.4 Komplexní program integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob se 

zdravotním postižením na trh práce109 

 Projekt probíhal v období 7. 4. 2005 - 6. 6. 2006, jeho cílem bylo umožnit 

a pomoci dlouhodobě nezaměstnaným osobám se zdravotním postižením překonat 

překážky, které brání jejich reintegraci na trh práce. Specifickým cílem projektu 

bylo vytvoření a realizace komplexního programu integrace, který umožňuje 

                                           
109 Zpracováno dle závěrečné publikace projektu (PLESNÍK, V., RICHTEROVÁ, B., QUISOVÁ, 
S. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti. Praxe a východiska. 2006), interních materiálů 
společnosti REINTEGRA.  
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pružně a účinně reagovat na individuální potřeby a problémy jednotlivých osob    

z cílové skupiny, tedy dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním 

postižením. Komplexní program integrace nabízel soubor služeb rozdělených     

do 4 modulů – Poradenství, Obnova pracovních návyků, zaměstnání, Vzdělávání 

a výcvik, Psychologické poradenství a profesní diagnostika. Velkou předností 

programu byla jeho schopnost reagovat a pomoci řešit různorodé problémy osob 

cílové skupiny a zároveň zajistit individuální přístup ke každému uživateli služeb 

jednotlivých modulů, které byly vzájemně logicky provázány a pokrývaly široké 

spektrum služeb a pomoci nezaměstnaným. 

Komplexního programu integrace využilo za období realizace projektu 

celkem 233 různých osob z cílové skupiny. Z celkového počtu bylo 107 žen.        

Dvě osoby (ženy) patřily do kategorie dlouhodobě nezaměstnaní mladší 25 let. 

231 osob se řadilo do kategorie dlouhodobě nezaměstnaní starší 25 let, z toho 105 

žen. 123 osob bylo starších 50-ti let, z toho 52 žen. 85 osob se řadilo mezi 

nízkokvalifikované, z toho 59 žen.  

Tabulka 3.4 Pohyb účastníků projektu na trhu práce 

 2005 2006 2007 2008 2009 
v současnosti  
v evidenci ÚP 

celkem 

počet UoZ 10 43 39 36 33 72 233 
 podíl úspěšnosti 

v % 
4,3  18,5  16,7  15,5  14,1  30,9  100 

Zdroj: Úřad práce v Bruntále, srpen 2009. 

Tabulka 3.4 ukazuje, jak evidenci Úřadu práce v Bruntále postupně 

opouštěli jednotliví účastníci projektu. Daný rok je rokem poslední evidence 

(někteří lidé i několikrát evidenci opustili a opět se do ní jako nezaměstnaní 

vrátili) určitého počtu uchazečů o zaměstnání, kteří se účastnili aktivizačního 

programu. Sloupec evidence ÚP zachycuje aktuální stav (srpen 2009), tzn. 

aktuální počet účastníků projektu, kteří jsou stále v evidenci úřadu práce 

(neznamená to, že by za celou dobu evidenci neopustili, je to momentální stav). 

V současné době je tedy v evidenci Úřadu práce v Bruntále 72 (30,9 %) z 233 

osob podpořených projektem.  
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3.2.1.5 Motivační, vzdělávací a poradenské programy pro nezaměstnané 

absolventy škol110  

Projekt probíhal v období 1. 10. 2005 – 30. 9. 2007, jeho cílem bylo 

připravit a zrealizovat soubor motivačních, vzdělávacích a poradenských 

programů pro nezaměstnané absolventy. Tyto programy měly podpořit začlenění 

absolventů na trh práce a zvýšit jejich šanci získat zaměstnání. V průběhu 

realizace projektu byly připraveny a zrealizovány tyto programové bloky: kurzy 

osobnostního rozvoje (Neverbální komunikace a osobní prezentace, Psychologie 

osobnosti I., Psychologie osobnosti II); počítačové kurzy (Word pro pokročilé, 

Excel pro pokročilé, Grafické počítačové programy, Internet pro pokročilé, Jak 

vytvořit první internetovou stránku, Tvorba internetových stránek pro pokročilé); 

jazykové kurzy (Asistentka vedoucího pracovníka s rozšířenou výukou anglického 

jazyka); rekvalifikační kurzy (Obsluha osobního počítače, Asistentka moderní 

firmy, Obchodní manažer, Personální pracovník); sociální a psychologické 

poradenství, e-learning (bližší popis viz 3.2.1).  

Během realizace projektu bylo uskutečněno celkem 24 vzdělávacích 

kurzů, kterých se zúčastnilo 157 osob, z nichž vzešlo 114 absolventů 

počítačových kurzů, 18 absolventů kurzů osobnostního rozvoje a 25 absolventů 

rekvalifikačních kurzů.  

Tabulka 3.5 Pohyb účastníků projektu na trhu práce 

 2006 2007 2008 2009 
v současnosti  
v evidenci ÚP 

celkem 

počet UoZ 53 88 14 1 1 157 
 podíl úspěšnosti 

v % 
33,8  56,0  9,0  0,6  0,6  100  

Zdroj: Úřad práce v Bruntále, srpen 2009. 

Tabulka 3.5 ukazuje, jak evidenci Úřad práce v Bruntále postupně 

opouštěli jednotliví účastníci projektu. Daný rok je rokem poslední evidence 

(někteří lidé i několikrát evidenci opustili a opět se do ní jako nezaměstnaní 

                                           
110 Zpracováno dle závěrečné knihy projektu (FALDYNOVÁ, Z., ORGONÍKOVÁ, L. Vzdělávací 
a poradenské programy pro absolventy. 2007) a  interních materiálů společnosti AKLUB Centrum 
vzdělávání a poradenství.  
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vrátili) určitého počtu uchazečů o zaměstnání, kteří se projektu zúčastnili. Sloupec 

evidence ÚP zachycuje aktuální stav (srpen 2009), tzn. aktuální počet účastníků 

projektu, kteří jsou stále v evidenci úřadu práce (neznamená to, že by za celou 

dobu evidenci neopustili, je to momentální stav). V současné době je tedy 

v evidenci Úřadu práce v Bruntále pouze 1 osoba (0,6 %) ze všech 157 

podpořených osob. Jedná se o vynikající výsledek, který zcela jasně potvrzuje,   

že vzdělávací aktivity pomáhají svým účastníkům nalézt zaměstnání.  

3.2.2 Projekt realizovaný spole čností Educo centrum s.r.o. 

Tato vzdělávací společnost je poměrně mladá, vznikla v roce 2006, kdy 

také realizovala svůj první samostatný projekt – dlouhodobý vzdělávací program 

NOVÁ ŠANCE111. Oproti výše popsaným projektům představoval tento odlišnou 

formu strukturování vzdělávacího projektu, neprobíhal jen v uzavřeném 

vzdělávacím centru, ale přemisťoval se podle potřeb jednotlivých účastníků 

postupně do všech oblastí okresu Bruntál112.  

Projekt probíhal v období 1. 7. 2006 – 30. 6. 2008, zahrnoval několik na 

sebe navazujících vzdělávacích aktivit, jež ve svém důsledku měly vést               

až k získání konkrétního pracovního uplatnění konkrétního účastníka projektu. 

Realizátorem projektu bylo EDUCO CENTRUM s.r.o., Krnov a místem realizace, 

stejně jako u předchozích projektů, region Bruntálsko. Hlavními cíli projektu bylo 

zamezení růstu a snížení míry dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání, 

zvýšení sebevědomí účastníků, podpoření jejich uplatnitelnosti na trhu práce        

a také jejich aktivizace pro další spolupráci s příslušným úřadem práce, podpora 

vzniku nových pracovních míst, upevnění základních pracovních návyků 

účastníků, zajištění jejich umístění na trhu práce. Cílovou skupinou byly osoby 

dlouhodobě nezaměstnané, tzn. osoby evidované na úřadě práce jako uchazeči     

o zaměstnání déle než 12 měsíců (případně 6 měsíců u osob do 25 let věku),         

                                           
111 Zpracováno dle závěrečné publikace projektu (Výstupy a výsledky projektu NOVÁ ŠANCE. 
2008), interních materiálů společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o. 
112 Díky mobilní počítačové učebně mohl být projekt realizován kdekoli na území okresu, nebyl 
vázán na přímou provozovnu vzdělávacího centra společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o. Dostal se 
tak např. i na Osoblažsko, které je typickým okrajovým mikroregionem s vysokou mírou 
nezaměstnanosti, malým podílem zaměstnavatelů a velmi problematickou dopravní obslužností. 
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a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, tedy osoby příslušející do 

kategorie rizikových skupin osob na trhu práce.  

Vzdělávací program sestával z pěti na sebe navazujících vzdělávacích 

aktivit určených dlouhodobě nezaměstnaným osobám, probíhal v šesti etapách     

a postupně oslovil a ovlivnil obyvatele všech částí okresu Bruntál. Výběr 

účastníků jednotlivých etap projektu probíhal ve spolupráci s pracovníky úřadů 

práce v okrese Bruntál. Byly organizovány náborové besedy, na nichž byl 

nezaměstnaným vysvětlen obsah a záměry projektu, možnosti, které jim nabízí. 

Celkem se uskutečnilo 16 těchto besed a bylo osloveno 365 osob. Někteří lidé 

okamžitě sdělili, že nemají zájem o jakékoli vzdělávání nebo že je právě tato 

nabídka neoslovila. 237 osob projevilo zájem projektu se zúčastnit, pravdou je,   

že někteří lidé projevili zájem pouze a jenom z toho důvodu, aby uspokojili 

potřebu své zprostředkovatelky o zaměstnání, vykázali ochotu a nějakou činnost, 

ve skutečnosti absolutně neměli zájem čehokoli se účastnit a cokoli dělat,          

jen nechtěli být sankčně vyřazeni z evidence úřadu práce, aby nepřišli o podporu  

a sociální dávky. Pro další spolupráci bylo z přihlášených vybráno 145 osob, které 

se postupně zapojily do následujících aktivit. 

Pracovní diagnostika 

Všichni účastníci projektu prošli pracovní diagnostikou, která měla být 

výchozím zdrojem informací o klientovi, účinnou pomůckou pro jeho další vedení 

a motivaci a v neposlední řadě také pro výběr vhodného místa pracovní praxe       

a následného uplatnění na trhu práce. Myšlenka to byla dobrá, realizace                

a výsledný efekt již tak dobrý nebyl. Diagnostika byla prováděna na počítači 

hromadně v malé místnosti za účasti 25 - 30 osob. Každý účastník měl sice           

k dispozici vlastní PC, ale stísněný prostor kolem sebe a tím pádem ztížené 

podmínky soustředění se na plnění jednotlivých úkolů. Tím největším problémem 

však bylo samotné použití počítače nebo notebooku, protože lidé, kteří v životě 

neseděli u počítače, měli značné potíže s jeho obsluhou, což ve svém důsledku 

zkreslovalo jejich výkon (určitý časový limit na splnění dílčích úkolů, přesnost, 

apod.). Navíc ani výstup diagnostiky nebyl odpovídající, výsledky byly dosti 

obecné, jejich interpretace a předání účastníkům značně neodborné. Pokud by 
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byla diagnostika prováděna odborníkem, za určitých standardních podmínek, 

respektujíce osobnost každého testovaného člověka, byla by jistě namístě              

a poskytla by potřebné informace. 

Poradenský program 1 – Aktivizace nezaměstnaného na trhu práce 

 Cílem bylo posílit sebevědomí člověka, pomoci v překonávání osobních     

a komunikačních bariér, motivovat účastníky k opětovnému zařazení do 

pracovního procesu. Aktivitou prošlo 118 účastníků, probíhala mimo jejich 

bydliště, vždy byli na 5 dní odvezeni úplně mimo domov, do velmi příjemného 

hotelu, kde byli ubytováni, měli tam zajištěno stravování, výukový program          

i volnočasové aktivity. Pro zúčastněné to byl balzám na duši, měli pocit, že je 

někdo vzal na dovolenou, užívali si příjemného servisu a příjemně si odpočinuli. 

Navíc také pracovali sami na sobě, nenásilnou a dá se říci odpočinkovou formou. 

Díky zkušenému lektorovi pracovali i v době, kdy si to sami neuvědomovali – při 

relaxaci, době určitého osobního volna či volnočasových aktivitách. Z pohledů      

a tváří účastníků před a po ukončení této aktivity byla zřejmá úleva, relax, 

načerpání nové energie a chuti, posílení sebevědomí.  

Někteří účastníci absolvováním poradenského programu ukončili               

i působení v projektu, většina však pokračovala v dalších aktivitách a postupně 

prošla všemi dílčími kroky vzdělávacího programu. Byli i lidé, kteří nějakou 

aktivitu vynechali a na jinou se zase vrátili – to se dělo zejména v případech, kdy 

neměli zájem o práci s počítačem, věděli, že se nezvládnou k závěrečným 

zkouškám připravit natolik, aby získali některý z certifikátů ECDL a proto 

přenechali své místo jiným, u nichž byly předpoklady, že toto zvládnou. Při těchto 

výběrech (šlo především a hlavně o PC kurz) vstupoval do hry i koordinátor 

projektu se snahou vytvořit skupinu lidí, jež bude mít podobné dosavadní 

zkušenosti s PC, podobné intelektové vybavení. Projektu jako celku se totiž 

účastnili i lidé, kteří nebyli natolik vybaveni, aby kurz zvládli. 

Rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL 

 Kurz byl akreditován MŠMT v rozsahu 147 hodin a probíhal 25 dnů. Jeho 

účastníci postupně pronikli do tajů obsluhy MS Windows XP, MS Word,           
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MS Excel, MS Internet Explorer, Outlook Express, MS Access a MS Power Point.  

Do kurzu nastoupilo celkem 94 osob a 91 jej úspěšně dokončilo a obdrželo 

osvědčení MŠMT. Během závěrečných zkoušek měli účastníci možnost získat      

i mezinárodně uznávaný certifikát ECDL, testování ECDL se účastnilo 90 osob, 

25 obdrželo certifikát ECDL Komplet, 16 certifikát ECDL START a 49 lidí 

(uspěli v méně než 4 modulech) získalo ECDL index, v budoucnu si budou moci 

v případě zájmu některý z certifikátů doplnit.  

Poradenský program II. – Strategie aktivního vyhledávání práce 

 Zde se nezaměstnaní učili, jak a kde účelně vyhledávat volná pracovní 

místa, jakým způsobem oslovit potenciálního zaměstnavatele a uspět při 

přijímacím pohovoru. Součástí programu byla také tvorba životopisu, každý 

účastník byl seznámen s tím, jaké údaje by měl a neměl obsahovat a každý si jej 

odnášel domů. Program absolvovalo 55 osob. 

Pracovní praxe a zajištění pracovního místa 

Účastníci projektu měli možnost absolvovat 50-ti denní pracovní praxi. 

Nebylo podmínkou, aby praxe odpovídala jejich dosavadní kvalifikaci, řada lidí 

proto využila praxe jako příležitosti vyzkoušet si povolání, které sice nikdy 

nedělali, ale o němž byli přesvědčení, že by jej rádi dělali a hlavně našli v něm 

uplatnění. Tyto pokusy se často vyplácely a dopadaly velmi úspěšně. Celkem bylo 

uzavřeno 36 smluv se zaměstnavateli o poskytnutí praxe. Zaměstnavatelé byli 

finančně motivováni k tomu, aby měli zájem praxi poskytnout a předat při ní 

účastníkovi i potřebné informace, znalosti a dovednosti. Projekt počítal               

se 30 smlouvami a bonusy pro zaměstnavatele, 6 smluv bylo uzavřeno nad limit    

a bez nároku na odměnu – daní zaměstnavatelé oceňovali, že mají možnost během 

50 dní vyzkoušet případnou novou pracovní sílu, zjistit, zda by ten či onen 

pracovník byl tím pravým pro jejich firmu, že by jeho přínos byl vyšší než 

náklady, které by s jeho zaměstnáním souvisely. Pracovní praxe probíhaly            

u různých zaměstnavatelů působících na území okresu, zpravidla byli vyhledáni 

samotnými nezaměstnanými, zástupce projektu pouze vysvětlil podmínky 

fungování praxe a sepsal s oběma stranami smlouvu o účasti na dané aktivitě. 

Jednalo se o tyto konkrétní profese: pracovník v sociálních službách (3x), účetní, 
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pečovatelka (6x), pracovní terapeut, odbytová referentka, referentka památkové 

péče, osobní asistent, reklamační referentka, administrativní pracovník (6x), 

kadeřnice, pomocná kuchařka, kuchařka, prodavačka (3x), servírka, barvířka, 

knihovnice, obchodník (2x), ruční přadlák a žehlíř, pracovník autobazaru. 

Jednotlivé aktivity projektu byly doplněny a provázeny zajištěním určitého 

komfortu při poskytovaných službách. V případě, že museli účastníci dojíždět do 

místa konání aktivity, bylo jim propláceno jízdné – při této příležitosti se naučili 

vyplnit a zpracovat cestovní příkaz. Jízdné bylo propláceno pouze na bankovní 

účty, za tímto účelem byl nezaměstnaným, kteří neměli bankovní účet, zdarma 

zřízen a veden účet u Komerční banky – pracovník banky přišel po domluvě 

přímo do kurzu a účastníkům vysvětlil a vyřídil vše potřebné. Kromě jízdného 

měli nezaměstnaní zajištěnu také stravu. Vždy po skončení vyučovacího dne 

odcházeli na oběd do smluvených stravovacích zařízení. Samozřejmostí byly také 

zdarma dodávané výukové materiály. 

Tabulka 3.6 Pohyb účastníků projektu na trhu práce 

 2006 2007 2008 2009 
v současnosti  
v evidenci ÚP 

celkem 

počet UoZ 4 54 50 6 31 145 
 podíl úspěšnosti 

v % 
2,8  37,2  34,5  4,1  21,4  100  

Zdroj: Úřad práce v Bruntále, srpen 2009. 

Z tabulky 3.6 vyplývá, že z celkového počtu 145 osob podpořených 

projektem NOVÁ ŠANCE je v současné době v evidenci úřadu práce pouze       

31 osob. Někteří lidé nalezli zaměstnání bezprostředně po ukončení své účasti 

v projektu, někteří se do evidence úřadu práce vrátili (a třeba i několikrát),         

ale postupně evidenci opouštěli a výsledkem projektu tedy je, že ze 145 lidí 114, 

tzn. plných 79%, prokazatelně evidenci úřadu práce opustilo a přestali být 

nezaměstnanými.   
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3.2.3 Zhodnocení projekt ů  

Následující tabulka zachycuje shrnutí výsledků všech realizovaných 

projektů.  

Tabulka 3.7  Pohyb účastníků vzdělávacích projektů na trhu práce  

Cílová 
skupina 
projektu 

Odchod 
z ÚP 
2005 

Odchod 
z ÚP 
2006 

Odchod 
z ÚP 
2007 

Odchod 
z ÚP 
2008 

Odchod 
z ÚP 
2009 

Evidence 
ÚP 

Celkem 
účastníků 
projektu 

Úspěšně 
umístění 

UoZ 
Lidé starší 
50-ti let - 37 24 23 16 23 123 81,30% 
Zdravotně 
postižení I. - 14 13 12 3 6 48 87,50% 
Nízká 
kvalifikace - 26 28 23 22 33 132 75,00% 
Zdravotně 
postižení II. 10 43 39 36 33 72 233 69,10% 
Absolventi 
škol - 53 88 14 1 1 157 99,40% 
Dlouhodobě 
nezaměstnaní - 4 54 50 6 31 145 78,60% 
celkem 10 177 246 158 81 166 838   
podíl v % 1,2 21,1 29,4 18,6 9,8 19,9 100   
Zdroj: Úřad práce v Bruntále, srpen 2009. 

Sloupec 1 vymezuje jednotlivé vzdělávací projekty dle cílové skupiny, 

jednotlivé projekty jsou řazeny v pořadí, v němž byly popsány. Sloupce 2 – 6 

znázorňují postupné opouštění evidence úřadu práce (daný rok je posledním 

rokem evidence daného počtu absolventů). Sedmý sloupec zachycuje aktuální 

počet uchazečů o zaměstnání z řad účastníků jednotlivých projektů v evidenci 

Úřadu práce v Bruntále. Osmý sloupec zahrnuje celkový počet úspěšných 

účastníků projektu (získané dovednosti a znalosti byly ověřovány závěrečnými 

zkouškami a testy). Devátý sloupec ukazuje procentní podíl absolventů 

jednotlivých projektů, kteří se díky dodatečným investicím do jejich lidského 

kapitálu úspěšně umístili na trhu práce a opustili evidenci úřadu práce. 

Z uvedených údajů je zřejmé, že z celkového počtu 838 úspěšných absolventů 

vzdělávacích projektů zůstalo nebo se po krátkém zaměstnání opětovně navrátilo 

do evidence Úřadu práce v Bruntále 166 osob, tzn. 19,8 % ze všech absolventů.   

U 80 % zúčastněných přinesla účast v některém z projektů opuštění evidence 

úřadu práce. Tento výsledek vypadá velmi pozitivně a ukazuje, že cesta posilování 
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uplatnitelnosti formou realizace doplňkových vzdělávacích aktivit určených 

znevýhodněným osobám na trhu práce jistě má své opodstatnění.   

3.3 Psychologické a sociální aspekty zvyšování lids kého kapitálu  

Jedno zhodnocení úspěšnosti aktivit realizovaných na podporu 

znevýhodněných osob na trhu práce můžeme provést z pohledu statistických 

hodnot a ukazatelů. Druhým pohledem na věc, respektive druhým hodnocením, 

může být i přímá účast u začátku a konce jednotlivých vzdělávacích aktivit, díky 

níž by pozorovatel mohl vidět markantní rozdíly ve vědomostech, dovednostech, 

schopnostech jednotlivých účastníků, v jejich postojích, motivaci a celkovém 

vzezření. Ano i na vizáži lidí bylo patrné, jak moc jim účast pomohla, nebyli již 

nakrčení a shrbení, hlavu nesli vzpříma a dívali se okolním lidem do očí, nebáli se 

projevit vlastní názor a byli šťastní. Někdo si může říct, a jak tyto aspekty (štěstí, 

sebedůvěra, apod.) mohou pomoci v uplatnění na trhu práce? Výrazně a značně, 

člověk, který si věří, věří tomu, že zlomí svou smůlu a nalezne zaměstnání, 

překoná své nedostatky, přemění je v přednosti, právě ten jistě svou budoucnost 

změní a evidenci úřadu práce opustí, protože najde pracovní uplatnění. Podívejme 

se proto nyní na krátké zhodnocení jednotlivých projektů spíše z pohledu 

psychologického a sociálního nejprve očima účastníků a posléze i realizátorů. 

3.3.1 Příklady u projekt ů realizovaných Vzd ělávacím a poradenským 

centrem pro nezam ěstnané v Krnov ě 

Hodnocení jednotlivými účastníky projektů  

„Jsem pět let nezaměstnaný. I když je mé hledání nového zaměstnání stále 

neúspěšné, nevzdávám se. Pořád se snažím něco najít. Nejvíce mě trápí odmítání 

zaměstnavatelů, jehož důvodem je můj věk. Dvacetiletý kluk, ředitel firmy,         

se podívá na můj životopis, na moji dosavadní praxi a řekne, že tak velkého 

odborníka s celoživotní praxí v oboru opravdu nepotřebuje. … Dnes už vím, jak 

na takové poznámky reagovat, díky!“; „Poděkování za umožnění absolvování 

kurzu. Oceňuji přístup k občanům starším 50 let a umožnění dalšího vzdělávání – 

ZDARMA.“; „Víte, byl jsem na přijímacím řízení v jedné firmě a paní se mě 

zeptala, jestli mám s sebou strukturovaný životopis. Vůbec jsem netušil, o čem je 
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řeč. Rád bych se tady dozvěděl, co to je strukturovaný životopis a jak ho mám 

vlastně vytvořit. …Dnes už to umím, díky!“; „Děkuji vám za krásný prožitek, 

našla jsem zde nové přátele, a také klid a mír v sobě sama. Děkuji.“; „D ěkuji za 

trpělivost, kterou s námi máte. Jsem ráda, můžu říct: umím obsluhovat počítač       

a domluvím se s ním.“ 

Hodnocení z pozice realizátora 

Čeho si lidé v kurzech cení?  Ze zkušeností113 vyplývá zjištění, že ať se 

jedná o jakýkoli vzdělávací kurz, tzn. v rámci projektu počítačový či osobnostní, 

zasahuje výrazným způsobem do života jednotlivých účastníků. Lidé oceňují 

zejména to, že znovu „někam patří“, mají si s kým popovídat, komu se svěřit. 

Zažívají zajímavé situace, učí se novým věcem a poznávají i nové lidi. Seznámení 

s jinými účastníky může znamenat také vznik nových přátelství, vytvoření sítě 

nových sociálních kontaktů.  

Všechny formy poskytovaných služeb od vzdělávacích kurzů, asistence 

v těchto kurzech, sociálního a psychologického poradenství až po e-learning byly 

shledány jednotlivými účastníky jako velmi cenné. Motivační prvky je doslova 

ohromovaly, protože nebyli zvyklí, „že jim dnes dá někdo něco zadarmo“. Radost 

a spokojenost s patřičně stráveným volným časem, s nově nabytými znalostmi       

a zkušenostmi dávali absolventi jednotlivých kurzů dosti zřetelně najevo – po 

počátečních rozpacích a zachmuřených tvářích z toho, co je to zase čeká, byly 

vidět rozzářené obličeje, radost, že se naučili pracovat s počítačem, vytvořili 

životopis, vědí, jak kontaktovat zaměstnavatele. Přestože tito lidé neoplývali 

přebytkem peněz, nedokázali odejít po kurzu domů bez toho, že by věnovali 

lektorovi kurzu drobný dárek a poděkovali tak za jeho trpělivost, ochotu za to, že 

je něco naučil, vyzbrojil je do dalších dnů novou silou a energií, ale hlavně, že jim 

dal zažít pocit, že jsou pro něj rovnocennými partnery a slušnými lidmi. Sami 

účastníci jednotlivých vzdělávacích aktivit projevili zájem scházet se ještě 

v neformálních klubech, v nichž by měli možnost popovídat si s ostatními 

nezaměstnanými, navazovat přátelství, vyměňovat si zkušenosti a rady. 

                                           
113 Jde o zkušenosti realizátorů jednotlivých vzdělávacích projektů. 



 103

3.3.2 Příklady u projektu NOVÁ ŠANCE 

Hodnocení jednotlivými účastníky projektů 

Účastníci projektu odpovídali v dotazníku hodnotícím absolvovaný projekt 

na následující otázku - Co byste vzkázali těm, kteří váhají, zda se mají do 

podobného projektu zapojit? Zde je několik odpovědí. „Každý, kdo má možnost 

se zúčastnit takového kurzu, by to měl využít. Zapojte se, stojí to za to! Nic 

neztratíte, naopak získáte.“; „Nádherný zážitek, krásné a naučné poznání a kdo 

nepřijde, přijde o hodně! A bude to jeho největší chyba života.“; „Nebát se říct si 

ano, jdu do toho. Musí si uvědomit, že musí vždy něco obětovat, potom se teprve 

dostaví výsledek.“; „Aby neváhali, protože je to velmi povzbudivé. Dokázala 

jsem přehodnotit žebříček hodnot v životě a věřím, že z toho budu čerpat do 

dalšího života.“ 

Hodnocení z pohledu realizátora projektu 

Jeden konkrétní životní příběh 

 Před zahájením první etapy projektu, telefonovala paní, byla poměrně 

čerstvě nezaměstnaná114, informaci o projektu získala od své zprostředkovatelky 

na úřadě práce a cítila možnost, někam se v životě posunout. Měla 51 let               

a vzhledem ke svému věku se velmi bála o další pracovní uplatnění. Začátek 

projektu se jí kryl s jiným kurzem, který chtěla navštívit, nevěděla, jak se má 

rozhodnout. Nakonec se rozhodla pro vstup do projektu. Postupně se úspěšně 

zúčastnila všech vzdělávacích aktivit a jako první si také našla místo výkonu 

pracovní praxe. Jednalo se o společnost  Sagapo (centrum pro mentálně 

postižené), tedy žádná jednoduchá práce, ale naopak velmi náročná a vysilující. 

Nastoupila praxi, bezprostředně po jejím ukončení získala pracovní smlouvu, 

protože neměla patřičné vzdělání a dříve v podobné profesi nikdy nepracovala 

(díky praxi si to poprvé vyzkoušela), musela si ještě doplnit svou kvalifikaci, 

proto absolvovala rekvalifikační kurz. Ve zmíněné společnosti pracuje dodnes a je 

                                           
114 V některých případech byl problém s tím, aby byl do projektu umístěn uchazeč o zaměstnání, 
který působil v evidenci úřadu práce pouze krátkou dobu. Některé zprostředkovatelky úřadu práce 
nechtěly takové lidi do projektů obecně zařazovat, realizátor projektu musel vynaložit někdy 
značné úsilí, aby takovou zprostředkovatelku přemluvil a daného člověka do projektu získal. 
V tomto konkrétním případě autorka práce narazila na úžasnou paní zprostředkovatelku, která 
nejenže uchazečce nebránila, ale k účasti ji i ostatní své svěřence podporovala. 
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nesmírně šťastná. Díky projektu vyřešila řadu problémů (i osobního rázu), nalezla 

zaměstnání, začala se věnovat oboru, o kterém se jen domnívala, že by ji mohl 

bavit a vyhovovat jí.  

 A to je jen jeden z mnoha příběhů se šťastným koncem, které se v průběhu 

projektu NOVÁ ŠANCE seběhly. Snad by stálo za to zmínit, že díky projektu 

nalezl zaměstnání i jeden muž disponující vysokoškolským vzděláním, který       

10 let setrvával v evidenci úřadu práce, v době vstupu do projektu se řadil do 

kategorie nad 50 let a dá se říci, že rezignoval v hledání zaměstnání. Jeho 

zprostředkovatelka na úřadě práce říkala, že dělá takovou „ženu v domácnosti“      

a vede ji za zaneprázdněnou manželku. V době ukončení projektu byl tento pán 

zaměstnán, nedělal již muže v domácnosti, dennodenně chodil do práce a hlavně 

dělal to rád. 

Účast v jednotlivých aktivitách byla dobrovolná a zájem o ni zpravidla 

převyšoval kapacitní možnosti realizátora. V takových hlavních městech okresu, 

tzn. Bruntál a Krnov byl zájem o projekt nižší, a to zejména vzhledem k velkému 

množství jiných vzdělávacích nabídek konkurenčních společností. V dalších 

částech byl ale zájem obrovský, v Městě Albrechticích, Osoblaze, Vrbně pod 

Pradědem či Rýmařově. Možnost vzdělávat se totiž přijela do daných měst a byla 

tak dostupná i v místech, do nichž se moc společností s podobnými aktivitami 

nehrnulo. Jistě obyvatelé těchto míst mohli dojíždět za vzděláním do Bruntálu     

či Krnova, ale vzhledem k dojezdnosti z některých odlehlých míst okresu toto 

nebylo možné. Mobilitu projektu velmi oceňovaly i zprostředkovatelky úřadů 

práce, které se snažily ve všech směrech pomoci realizátorovi i nezaměstnaným. 
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Závěr 

 Odborná literatura a výzkumné studie zabývající se problematikou trhu 

práce vymezují specifické skupiny osob, tzv. rizikové skupiny, které mají 

problémy s uplatněním se na tomto trhu z důvodu špatné či nedostatečné 

pružnosti, z neschopnosti přizpůsobit se zavádění nových technologií, které 

postupně zvyšují požadavky na pracovní sílu, apod. Jako hlavní kategorie 

rizikových skupin bývají uváděni absolventi škol, mladí lidé do 20 let, osoby 

s nízkou kvalifikací, zdravotně postižení, lidé starší 50 let, osoby pečující o dítě 

do 15 let věku, osoby potřebující zvláštní pomoc, dlouhodobě nezaměstnaní        

či společensky nepřizpůsobiví. Postavení těchto osob a jejich uplatnitelnost          

a zaměstnatelnost jsou komplikovány nízkým vzděláním a kvalifikací, 

nedostatečnou praxí, špatnými pracovními návyky, malou flexibilitou, 

neodpovídajícím zdravotním stavem, věkem apod. V důsledku dlouhodobého 

setrvávání v evidenci úřadu práce dochází k další degradaci jejich stávajících 

znalostí, schopností a dovedností (pokud je cíleně neposilují a nerozšiřují), 

k negativním účinkům nezaměstnanosti na jejich zdravotní a psychický stav apod. 

Tuto situaci je možno změnit podporou rozvoje lidského kapitálu 

znevýhodněných osob, tzn. investicemi do jejich kvalifikačního a osobnostního 

rozvoje.  

Vážnost problému rizikových skupin osob na trhu práce je zřejmá i ze 

snahy politik zaměstnanosti v ČR a EU situaci řešit. Již několik let jsou přijímána 

opatření, jež mají vést k posilování zaměstnatelnosti, kvalifikační úrovně              

a celoživotního vzdělávání občanů ČR a EU. Významným nástrojem, který se 

zaměřuje na rizikové skupiny osob a jejich uplatnitelnost na trhu práce EU            

a na trzích jednotlivých členských států, je Evropský sociální fond, díky jehož 

finanční pomoci je realizováno nespočet vzdělávacích projektů ve státech 

Evropské unie i mimo ně. I Česká republika má možnost čerpat prostředky z ESF 

a právě projekty tímto způsobem financované, respektive výběr několika projektů 

posloužil jako názorná ukázka, jakým způsobem a jak účelně lze posílit lidský 

kapitál u uchazečů o zaměstnání z řad znevýhodněných osob. Bylo vybráno          

6 konkrétních vzdělávacích projektů, které byly vytvořeny a realizovány na 
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podporu znevýhodněných osob v letech 2005 – 2008 na území okresu Bruntál. 

Jedná se o okres dlouhodobě vykazující jednu z nejvyšších měr nezaměstnanosti 

v ČR, jeden z nejhůře postižených regionů dlouhodobou nezaměstnaností, 

s vysokým podílem rizikových skupin osob na trhu práce.  

Na základě provedené analýzy vývoje HDP a počtu dlouhodobě 

nezaměstnaných bylo zjištěno, že mezi těmito veličinami neexistuje vzájemný 

vztah, tzn. že počet dlouhodobě nezaměstnaných není ovlivňován hospodářským 

cyklem a vývojem ekonomiky. Lidé, kteří dlouhodobě setrvávají v evidenci úřadu 

práce jsou nezaměstnatelní i v době příznivého ekonomického vývoje. Jejich 

jedinou šancí na opětovné či vůbec první (u absolventů škol) uplatnění se na trhu 

práce jsou dodatečné investice do lidského kapitálu. Ty spočívají prvotně 

především v  zásadní změně jejich přístupu k životu a trhu práce, ve změně 

myšlení, postojů, určité sebereflexi, uvědomění si vlastní odpovědnosti za svůj 

život apod. Následně musí nastoupit aktivity vedoucí k výraznému kvalifikačnímu 

posunu znevýhodněných osob, tzn. rozšíření či upevnění stávající kvalifikace, 

případně získání kvalifikace úplně nové, prohloubení znalostí a dovedností, 

upevnění pracovních návyků.  

Uvedených 6 vzdělávacích projektů úspěšně absolvovalo celkem           

838 osob. Tito lidé postupně opouštěli evidenci úřadu práce – v roce 2005 1,2 %, 

v roce 2006 21,1 %, v roce 2007 29,4 %, v roce 2008 18,6 %, v roce 2009 9,8 %  

a nacházeli pracovní uplatnění. K 31. 8. 2009 bylo v evidenci úřadu práce 

v Bruntále 166 osob z 838 absolventů, tzn. 20 %. 80% absolventů přestalo 

figurovat v evidenci úřadu práce. Je nutné zmínit, že u určité části to může být 

nejen v důsledku nalezení zaměstnání, ale i z důvodu sankčního vyřazení 

z evidence úřadu práce, odchodu do důchodu, úmrtí či u žen odchodu na 

mateřskou či rodičovskou dovolenou.  Na základě těchto výsledků by se nabízelo 

zhodnocení říkající, že posilování lidského kapitálu u rizikových skupin osob      

na trhu práce (formou doplňkových vzdělávacích aktivit) vede k výraznému 

posílení jejich pozice na tomto trhu, tzn. že jim další vzdělávání pomáhá znovu se 

na tomto trhu uplatnit, opustit evidenci úřadu práce a nalézt zaměstnání. Úspěch 

jednotlivých účastníků je o to cennější a významnější, vezmeme-li v úvahu 
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kumulaci handicapů u řady z nich, protože s každým dalším handicapem, který 

omezuje či znesnadňuje jejich uplatnění na trhu práce, je snaha nalézt zaměstnání 

složitější a obtížnější.  

Hlavní zhodnocení cíle práce a úspěšnosti aktivit realizovaných na 

podporu znevýhodněných osob na trhu práce bylo provedeno z pohledu 

statistických hodnot a ukazatelů. Druhým pohledem na věc, respektive druhým 

hodnocením, může být přímá účast u začátku a konce jednotlivých vzdělávacích 

aktivit, díky níž by pozorovatel mohl vidět markantní rozdíly ve vědomostech, 

dovednostech, schopnostech jednotlivých účastníků, v jejich postojích, motivaci    

a celkovém vzezření. Zde můžeme hovořit o pozitivních psychologických 

aspektech dodatečných investic do lidského kapitálu jako jsou růst sebevědomí, 

zažívání pocitu spokojenosti, štěstí, znovunalezení místa ve společnosti. Díky 

lepšímu psychickému rozpoložení se dlouhodobě nezaměstnaným nejeví jejich 

situace tak bezvýchodná, pozitivní přístup a myšlení mohou přispět ke zlepšení 

nepříznivého zdravotního stavu nebo i k získání zaměstnání.  

V současné době dochází v důsledku probíhající hospodářské krize k růstu 

míry nezaměstnanosti, rapidně se zvyšuje počet uchazečů o zaměstnání. 

Konkurence mezi nezaměstnanými je stále vyšší, na jedno volné pracovní místo 

jich připadá stále více a více. Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti se ve světle 

těchto skutečností může jevit jako méně důležité a naléhavé. V každém případě 

ale platí, že investice do lidského kapitálu, vybavování uchazečů o zaměstnání 

(zejména z řad rizikových skupin osob) novými znalostmi a dovednostmi jsou 

významnou cestou, jak může společnost posílit pozici nezaměstnaných na trhu 

práce a pomoci jim uplatnit se na tomto trhu. Velmi důležitá je zde ale komplexní 

práce s každým uchazečem o zaměstnání – zejména potom se zástupcem určité 

rizikové skupiny. Tato komplexnost je nezbytná pro patřičnou efektivnost 

dodatečných investic do lidského kapitálu, měla by proto vycházet z ověřených 

postupů a osvědčených strategií, které byly při dovzdělávání ověřeny a prokázaly 

adekvátní efekty. 
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Resumé 

Existují skupiny osob, tzv. rizikové skupiny, které mají velké problémy se 

zaměstnatelností a uplatnitelností na trhu práce. Mají zdravotní obtíže, nízké 

vzdělání, malou praxi, zápis v rejstříku trestů, malé děti, které jim nemá kdo 

pohlídat v době nemoci, trpí prostě nějakým handicapem. V zásadě je z trhu práce 

vylučuje jejich věk, zdravotní stav, minulost nebo kvalifikace. Ač by rádi 

pracovali, zaměstnání nemohou najít, setrvávají dlouhodobě v evidenci úřadu 

práce, přičemž ztrácejí sebevědomí, pracovní návyky, dovednosti, ale i postavení 

v rodině či ve společnosti, zhoršuje se jim zdraví, mají tendenci k závislostem, 

ztrácí odvahu a sílu se svou situací dál bojovat. Jedním z možných řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti rizikových skupin osob je podpora jejich 

uplatnitelnosti na trhu práce prostřednictvím investic do jejich osobnostního a 

vzdělanostního rozvoje, to znamená do rozvoje lidského kapitálu. Tato podpora 

může probíhat formou nejrůznějších vzdělávacích aktivit realizovaných například 

díky finančním prostředkům z Evropského sociálního fondu.  

První kapitola disertační práce definuje základní pojmy související 

s problematikou rizikových skupin osob na trhu práce, blíže popisuje oblast 

lidského kapitálu. Druhá kapitola se věnuje legislativnímu zázemí postavení 

rizikových skupin osob na trhu práce a přístupům k řešení jejich problémů 

prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti a systému celoživotního 

vzdělávání v České republice a Evropské unii. Třetí kapitola zahrnuje analýzu 

vlivu vzdělávacích aktivit na uplatnitelnost rizikových skupin osob. Po prvotní 

analýze vývoje dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice potažmo 

v Moravskoslezském kraji a v okrese Bruntál, přechází ke konkrétním 

vzdělávacím projektům realizovaným na podporu rizikových skupin osob na trhu 

práce v bruntálském regionu.  
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Summary 

There are groups of people called risk groups that have large problems 

with employability on the labour market. They usually have health problems, low 

education, little work experience, criminal record, little children and no one to 

care for them in times of sickness. In other words, they suffer from some 

handicap. In principle, they are excluded from the labor market due to their age, 

health, history or qualification. Although they would like to work, they can not 

find a job, remain long time in the labour office, and lose self-esteem, work 

habits, skills, but also the position in the family and in a society. They tend to 

dependencies, lose courage and strength to solve their situation. One possibility 

how to solve the long-term unemployment of the risk groups and support their 

employability on the labor market is to invest in their personal and educational 

development, i.e. the development of human capital. This support may take the 

form of a variety of educational activities carried out for example through the 

funding from the European Social Fund. 

The first chapter of this PhD thesis defines the key terms associated with 

the issue of risk groups on the labor market followed by the description of human 

capital theory. The second chapter examines the legislative background of the 

status of the risk groups on the labor market and approaches to solving their 

problems through an active employment policy and the system of lifelong 

learning in the Czech Republic and the European Union. The third chapter 

includes an analysis of the impact of training activities on the employability of the  

risk groups. After the initial analysis of the development of long-term 

unemployment in the Czech Republic and especially in the Moravian region and 

the Bruntal district the specific educational projects implementing the support of 

the  high-risk groups on the labour market in the Bruntal region are described and 

analyzed.  
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Seznam zkratek  

APZ    Aktivní politika zaměstnanosti 

ČR   Česká republika 

DK   Dílčí kvalifikace 

ECDL Evropský řidičský průkaz pro práci s počítačem (European 

Computer Driving Licence) 

EHS    Evropské hospodářské společenství 

ESF   Evropský sociální fond 

ES   Evropská společenství 

EU   Evropská unie 

EUROSTAT  Statistický úřad Evropských společenství 

HDP   Hrubý domácí produkt 

HZS   Hlavní směry zaměstnanosti 

ICT   Informační a komunikační technologie 

ISCED   Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání 

ISCO   Mezinárodní klasifikace zaměstnání 

JPD3   Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu 

KZAM   Klasifikace zaměstnání 

LK   Lidský kapitál 

LS   Lisabonská strategie 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OPPA   Operační program Praha adaptabilita 

OP RLZ  Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

OP VK  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OSN   Organizace spojených národů 

OSVČ   Osoba samostatně výdělečně činná 

SROP   Společný regionální operační program 

UNESCO  Organizace pro výchovu, vědu a kulturu 

UoZ   Uchazeč o zaměstnání 

ÚP   Úřad práce 
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