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ÚVOD 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku imigrace a jejího vlivu na trh práce, 

konkrétně na příkladu Spojených států amerických. V současné době představuje migrace 

celosvětově sílící jev, velice významná však byla i v minulosti. Lidé přesidlovali zejména 

z důvodů válek, přírodních katastrof, hladomoru či náboţenských konfliktů. Jejich snahou 

byla vidina lepšího ţivota, který by jim dokázal zajistit svobodu a základní ţivotní potřeby. 

S některými z těchto výše uvedených motivů migrace se lze setkat i nyní. Převaţují však 

důvody ekonomické (vyšší výdělek, společenská prestiţ apod.), dále změna politického 

reţimu, stále více jsou to také důvody přírodní a ekologické a v neposlední řadě náboţenské 

konflikty. Migrace (ať uţ se jedná o emigraci či imigraci) se dotýká kaţdého z nás a zaslouţí 

si naši velkou pozornost. Zejména díky globalizaci, sílící integraci ekonomik a otevírání 

jednotlivých trhů se stává aktuálním a diskutovaným přínosem i problémem zároveň. 

Diplomová práce se převáţně zabývá legální imigrací do Spojených států amerických, neboť 

ty lze povaţovat za typickou imigrační zemi, do které ročně proudí statisíce legálních, 

ilegálních i kvalifikovaných a nekvalifikovaných imigrantů z celého světa. 

 

Cílem diplomové práce je teoreticky vymezit pojmy spojené s trhem práce a migrací, 

provést rešerši empirické literatury zabývající se vlivem imigrace na trh práce a dále praktická 

analýza vývoje imigrace a jednotlivých charakteristik imigrantů ve Spojených státech 

amerických.  

 

Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole (Teoretická východiska trhu 

práce a migrace), definuji konkrétní a související teoretické pojmy týkající se trhu práce a 

migrace. Ve druhé kapitole (Analýza empirické literatury) provádím rešerši odborné literatury 

zabývající se vlivem imigrace na trh práce. Jedná se o odborné publikace universit z Evropy a 

Ameriky. Ve třetí kapitole (Vliv imigrace na trh práce USA) nejprve popisuji vývoj imigrace 

a imigrační politiky a aktuální poţadavky amerického trhu práce. Dále se zde zaměřuji na 

obecnou charakteristiku imigrantů (jejich počet v jednotlivých letech a kontinenty, odkud do 

USA přicházejí), osobní charakteristiku imigrantů (věk, pohlaví, rodinný stav, profese, cílové 

státy a města USA) a na závěr shrnuji vliv imigrace na trh práce USA. V empirické části 

práce je pouţívána deskriptivní analýza.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA TRHU PRÁCE A MIGRACE 

 

1. 1. TRH PRÁCE A PRACOVNÍ SÍLA 

 Trh práce lze definovat jako místo, na kterém na sebe vzájemně působí poptávka po 

práci, nabídka práce a cena. Odlišností od ostatních trhů je skutečnost, ţe nositelem práce je 

zde lidská bytost se svými biologickými a psychickými charakteristikami a lidskými právy. 

Na trhu práce dochází k neustálému pohybu pracovních sil. „Trh práce je místo, kde se 

zaměstnavatel a zaměstnanec navzájem najdou a dohodnou se na smlouvě o mzdě, pracovní 

době apod.“, uvedl Šimek (2007, str. 9). Jak tvrdí Kuchař (2007), trh práce je, podobně jako 

jakýkoliv jiný trh, zaloţen na vztahu dvou subjektů – toho, kdo něco nabízí, a toho, kdo o tuto 

nabídku jeví zájem a je ochoten dané nabízené zboţí (v tomto případě práci) koupit. Přitom 

platí, ţe snahou nabízejícího je svou nabídku práce prodat za přijatelnou cenu, na druhé straně 

kupující má zájem na tom, aby tato cena byla co moţná nejniţší a současně, aby nakupované 

mnoţství práce bylo co moţná nejkvalitnější. Výsledkem je buď prodej či odmítnutí. 

Základním principem chování na trhu práce je svobodné rozhodnutí nabízejícího, ţe svoji 

práci na trhu nabídne a neméně svobodné rozhodnutí kupujícího, zda toto nabízené mnoţství 

práce koupí či nikoli. Odměnu za vykonanou práci představuje mzda. Z mikroekonomického 

hlediska sleduje trh práce chování jednotlivce, zatímco z makroekonomického hlediska se 

jedná o vzájemný vztah trhu práce a ostatních trhů (např. peněţní trh) a sledují se jejich 

vztahy a vliv na makroekonomické ukazatele jako například nezaměstnanost a hrubý domácí 

produkt.  

 

Na základě teorie duálního trhu práce lze trh práce rozdělit na primární a sekundární. 

Podle Šimka (2005), je primární trh práce charakterizován lepšími pracovními podmínkami, 

výhodnějšími pracovními příleţitostmi s vyšší prestiţí, práce je zde relativně dobře placená, 

pracovníci vystupující na tomto trhu práce si snadněji zvyšují kvalifikaci a méně často se 

stávají nezaměstnanými. Naopak na sekundárním trhu práce jsou nabízena pracovní místa 

s niţší prestiţí, niţší mzdovou úrovní a dochází zde k velké fluktuaci pracovních sil. Tito 

pracovníci se častěji stávají nezaměstnanými a mají velmi omezenou moţnost přechodu na trh 

primární. Jedná se o tzv. rizikové skupiny trhu práce, do kterých lze zařadit ţeny, mladistvé, 

ţeny s dětmi, nekvalifikované či cizince. Jak uvedl Felstead a Jewson (1999), právě u ţen s 

dětmi lze rozlišit dvě základní stěţejní skupiny, a to první, která je představována skupinou 
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ţen, pro které je zaměstnání na plný pracovní úvazek prvořadé, oproti skupině druhé, která má 

své hodnoty spíše zakořeněny v rodině a pracovní místo je pro ně aţ druhořadé. 

 

Rizikovou skupinou na trhu práce jsou tedy lidé, kteří mají omezenou schopnost reagovat 

na změny, které se na trhu práce odehrávají. Tento jev můţe být způsoben absencí vzdělání, 

vyšším věkem, pohlavím, odlišnou barvou kůţe, neochotou dojíţdět za prací apod. „Hloubka 

a rozsah změn jsou příčinou toho, ţe ani sebevětší nasazení individuální odpovědnosti nemůţe 

v řadě případů úspěšně čelit negativním dopadům některých skupinových charakteristik“, 

uvedl Kuchař (2007, str. 139).  

 

Základním iniciátorem na trhu práce je pracovní síla. Obecně pracovní síla zahrnuje 

všechny osoby starší 15 let, které splňují poţadavky na zařazení mezi zaměstnané nebo 

nezaměstnané. Podle okruhu zahrnutých zaměstnaných osob se rozlišuje například celková 

pracovní síla (zaměstnaní v NH + nezaměstnaní). Jak uvedl Šimek (2007, str. 9): „Pracovní 

síla představuje ekonomicky aktivní obyvatelstvo, coţ jsou osoby, buď pracující, nebo které 

chtějí pracovat. Součástí pracovní síly nejsou obvykle nepracující studenti, nepracující 

důchodci, ţeny v domácnosti a některé skupiny osob, které nejsou počítány mezi 

nezaměstnané, neboť aktivně práci nehledají (např. lidé bez domova).“ Pracovní síla se 

rozlišuje například podle úrovně vzdělání, stupně kvalifikace nebo funkce, kterou ve 

výrobním procesu zaujímá. Mnozí odborníci dále rozdělují pracovní sílu na produktivní vs. 

neproduktivní, kvalifikovanou vs. nekvalifikovanou, individuální vs. společnou apod. 

Například kvalifikovaná pracovní síla, na rozdíl od pracovní síly nekvalifikované, disponuje 

určitou odborností, specializací či způsobilostí. Představuje určitý stupeň vhodnosti dané 

osoby pro výkon práce. Pracovní síla v daných podmínkách na trhu práce vykonává určitý 

druh práce, přesněji jakoukoli fyzickou či duševní činnost, jejichţ výsledkem jsou výrobky 

nebo sluţby. Podle Šimka (2005), představuje práce jakýkoliv druh manuální či duševní 

činnosti, který je ve fungující trţní ekonomice nezbytně nutný k produkci výrobků a sluţeb a 

je také zaměřen na získání důchodu. Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu práce 

nastává při rovnováţné mzdě, která je dána průsečíkem křivek poptávky po práci a nabídky 

práce. Jak uvádí Kuchař (2007), k rovnováze na trhu práce dochází, jestliţe se agregátní (tj. 

souhrnná) nabídka rovná agregátní poptávce. V tomto stavu domácnosti nabízejí při dané 

reálné mzdě tolik práce, kolik chtějí, a podniky najímají tolik pracovních sil, kolik jich při 

dané mzdě chtějí najmout. Je-li trţní mzda vyšší neţ mzda rovnováţná, nastává přebytek 



9 

 

pracovních sil (čili nezaměstnanost), naopak, je-li trţní mzda niţší neţ mzda rovnováţná, 

objevuje se nedostatek pracovních sil.  

 

V současné době je stěţejním předpokladem pracovní síly její flexibilita, tzn. pruţnost a 

schopnost efektivně reagovat na změny. Flexibilní pracovní síla je podle Felsteada a 

Jewsona (1999) představována pracovní silou na zkrácený úvazek, pracovní silou dočasně 

zaměstnanou a pracovní silou tzv. samo-zaměstnanou.  Nicméně je zde zahrnuta řada dalších 

typů prací, jako například homeworking, teleworking, franchising, práce na tzv. volné noze, 

sezónní zaměstnání, flexibilní pracovní doba apod. Společná funkce těchto výše uvedených 

typů zaměstnání se však jiţ odchyluje od vzoru, který existoval v polovině 20. století v 

moderních kapitalistických ekonomikách. Je zřejmé, ţe řada takto vymezených, konkrétních 

pracovních míst zahrnuje mnoho různých a kontrastních typů práce a pracovních vztahů 

napříč jednotlivými státy. Jeden z hlavních důvodů pro rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v 

rozsahu a druhu vyuţívání flexibilní pracovní síly se týká systémů regulace trhu práce. 

 

Téměř ve všech vyspělých ekonomikách se lze na trhu práce setkat s pojmem 

nezaměstnanost, která svým způsobem představuje neuspokojenou nabídku práce. Za 

nezaměstnanou osobu lze podle Mezinárodní organizace práce (ILO) povaţovat kaţdou osobu 

starší 15 let, která ve sledovaném období splňuje tři základní podmínky. První podmínka je, 

ţe daná osoba nemá ţádné placené zaměstnání ani není sebe-zaměstnaná. Druhou podmínkou 

je, ţe si tato osoba práci aktivně hledá (ať uţ formou úřadu práce, kde musí být registrována, 

nebo vyuţitím inzerce, aktivním hledáním práce přímo v konkrétních podnicích, popřípadě 

podniká kroky k zaloţení vlastního podnikání). Třetí podmínka zajišťuje, ţe osoba musí být 

schopna ve stanovené době do zaměstnání nastoupit.  

 

Problematika trhu práce je v současné době velmi diskutovaná. Existuje mnoho 

mezinárodních organizací, které monitorují a analyzují jednotlivé trhy práce, provádějí mimo 

jiné mezinárodní komparaci a snaţí se o vzájemnou spolupráci. Oblast jejich působnosti je 

velice široká, od sledování míry nezaměstnanosti, přes pracovní a sociální ochranu 

zaměstnanců aţ po úroveň jejich vzdělání. Jedná se například o Mezinárodní organizaci práce, 

Světovou banku či Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Právě OECD a její 

pravidelné roční studie „Education at a Glance“ podávají důleţité a velmi zajímavé informace 

o jednotlivých zemích právě z oblasti vzdělávání. Z důvodu shromaţďování a prezentování 
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statistických dat v oblasti vzdělání nejen za jednotlivé země ale i v mezinárodním měřítku, 

byla v roce 1976 organizací UNESCO vypracována a vydána Mezinárodní standardní 

klasifikace vzdělávání - ISCED (International Standard Classification of Education). 

Mnohaleté zkušenosti s pouţíváním dosavadní klasifikace však později ukázaly, ţe je třeba ji 

zrevidovat, zaktualizovat a usnadnit mezinárodní zpracovávání a srovnávání. Nová 

klasifikace, která byla přijata na Generální konferenci UNESCO v roce 1997 a nazvaná 

ISCED 1997, se zaměřuje zejména na dvě klasifikační hlediska, a to na úroveň vzdělávání a 

obor vzdělávání. Nově zavádí sedm úrovní vzdělávání (0 aţ 6), které mohou mít ještě 

podrobnější vnitřní členění A aţ C. Mezinárodně zaloţený koncept klasifikace vzdělání a 

vzdělávání ţádá po členských státech, aby jej pouţívaly při zpracovávání národních statistik o 

vzdělávání, čímţ se zvýší mezinárodní srovnatelnost. 

 

Označení úrovní vzdělávání podle ISCED 1997
1
: 

0 – preprimární vzdělávání (bez vzdělání) 

1 - primární vzdělávání 

2 - niţší sekundární vzdělávání 

3 - vyšší sekundární vzdělávání 

4 - postsekundární vzdělávání niţší neţ terciární 

5 - první stupeň terciárního vzdělávání 

6 - druhý stupeň terciárního vzdělávání 

 

Jednání ministrů školství členských zemí OECD došlo v minulých letech k závěru, ţe 

terciární vzdělávání je v současné době nejdůleţitější a nejrychleji se rozvíjející součástí 

vzdělávacích systémů členských zemí. Vlády zemí OECD mají v souvislosti se vzdělávacími 

systémy velké ambice – přály by si, aby narůstal jejich objem i kvalita. Jenomţe veřejné 

rozpočty naráţejí na značná omezení a vzdělávání přitom zůstává stále převáţně veřejnou 

záleţitostí.  

                                                 

1
 Přehled ISCED 1997 vydal Ústav pro informace ve vzdělávání v Praze v roce 1999. U kaţdé úrovně vzdělávání 

je uvedeno odpovídající vzdělávání poskytované v ČR. 
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1. 2. MOBILITA A MIGRACE PRACOVNÍCH SIL 

Z naší nedávné historie je patrné, ţe koncem 20. a počátkem 21. století byly pohyby 

pracovních sil spojeny zejména s procesy integrace a globalizace společnosti. Jak uvedl 

Mezřický (2006), globalizace představuje spontánní a nijak neřízený proces stále více a více 

intenzivnější integrace jednotlivých zemí v jediný ekonomický systém. Globalizační proces je 

přirozený, nevyhnutelný a do jisté míry očekávaný. Vţdyť k podobným posunům docházelo i 

v minulosti – z lokální úrovně na regionální, z regionální úrovně na národní. „Významnou 

součástí globalizačních procesů je internacionalizace pracovní síly“, uvedl Kuchař (2007, str. 

45). Globalizace společnosti je spojena s procesem neustálého propojování světa, otevírání 

trhů, pouţívání nových technologií a nekonečného spojování všech základních prvků s cílem 

vytvořit obrovský, moderní, světový komplex. Nedílnou součástí globalizace je pohyb 

obyvatel, práce, kapitálu, technologií atd. Podněcuje příznivý vývoj ekonomiky a reflektuje 

neustálou změnu ţivota a základních ţivotních hodnot pracovníků. Další nedílnou součástí 

procesu globalizace je růst flexibilní práce, uvedl Felstead a Jewson (1999). Mobilita 

pracovních sil představuje pohyb pracovních sil v rámci dané firmy (přesun či povýšení 

pracovníka na jiné pracovní místo), vyjadřuje také pohyb v rámci určité lokality, regionu či 

zeměpisného prostoru, nemá příliš trvalý charakter. Naopak migrace pracovních sil je oproti 

mobilitě pracovních sil trvalejšího charakteru a představuje stěhování jednotlivce či skupiny 

pracovníků z jedné země do druhé, při němţ dochází ke změně trvalého bydliště. 

 

„Mezinárodní pohyb pracovních sil je hlavní součástí mezinárodní migrace obyvatelstva, 

jiţ se rozumí relativně dobrovolný, převáţně ekonomicky motivovaný pohyb obyvatelstva 

přes hranice státu za účelem relativně dlouhodobého či trvalého pobytu“, viz. Cihelková 

(2004, str. 78). 

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
2
 je mezinárodní migrace definována 

jako pohyb osob z jejich zemí původu do země určení s úmyslem zůstat na delší dobu. Jedná 

se tedy o pohyb osoby nebo skupiny osob přes administrativní nebo politické hranice z jedné 

zeměpisné jednotky na jinou z důvodů dočasných či trvalých. Zahrnuje pohyb uprchlíků, 

                                                 

2
 IOM je mezivládní organizace, která vznikla v roce 1951. Řídí se principem, ţe humánní a řízená migrace 

přináší uţitek jak migrantům, tak i společnosti. Sídlí v Ţenevě a v současné době má 127 členů (členských států).  
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vysídlených osob, stejně jako ekonomické migranty. Je-li termín migrant pouţíván 

v souvislosti s rozvojem dané země, vztahuje se to pouze na případy, kdy je rozhodnutí 

dotyčné osoby k migraci učiněno zcela svobodně, z důvodu osobní volby a bez přítomnosti 

vnějšího faktoru. Proto zde nejsou zahrnuti uprchlíci a osoby, jeţ ztratily své domovy pod 

nátlakem. Mezinárodní organizace pro migraci také vymezuje pojem kruhová migrace, která 

je definována jako pohyb migrantů, kteří se vracejí do své země původu, a to jednou nebo 

několikrát během dané doby. Jedná se tedy o migraci legální. V případě migrace ilegální IOM 

předpokládá určitý mezinárodní pohyb osob konající se mimo regulační rámec v zemi původu 

či zemi určení. Ilegální migrant je podle Hazariho a Sgroa (2001) definován jako osoba, 

která nemá platné vízum v zemi, ve které pracuje nebo práci hledá. Ve světě se v současné 

době stále více rozmáhá, je jen stěţí regulovatelná a stát v tomto případě ztrácí finanční 

prostředky na daních a pojištění a imigrantům jsou ve většině případů vypláceny příliš nízké 

mzdy. V ekonomice však i nadále setrvávají, neboť si zde vydělají mnohem víc neţ ve své 

mateřské zemi.  

 

Podle Tvrdého (1997, str. 6-7), existuje členění imigrantů podle administrativně-legálního 

statutu v hostitelské zemi, a to: 

 

1) Legálně přijatí imigranti - od kterých je očekáváno trvalé usazení. Jsou přijímáni podle 

konkrétních vládních imigračních programů. Zahrnuje se zde i přijetí rodinných 

příslušníků podle plánu na opětovné spojování rodin.  

2) Legálně přijatí dočasní imigranti - tato skupina zahrnuje sezónní imigranty, nesezónní 

imigranty, kteří jsou vázaní k určitému kontraktu (např. stavební dělníci) a po jeho 

splnění se musí vrátit zpět domů. Jedná se zejména o nekvalifikované pracovníky, 

doba jejich pobytu je většinou okolo 2 let.  

3) Dočasní legální imigranti s vyšší kvalifikací - jedná se o mezipodnikové převody 

pracovníků, studijní stáţe a podobné kategorie. Tito migranti mají vysokou 

kvalifikaci, jsou to většinou zaměstnanci mezinárodních podniků, kteří předpokládají 

krátkodobé zaměstnání nebo studium v jiné zemi.  

4) Ilegální imigranti - imigranti, jejichţ vstup nebo setrvání v imigrační zemi není 

schváleno vládou.  

5) Ţadatelé o azyl - osoby, které ţádají o uprchlický status.  
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6) Uprchlíci – podle Komise OSN pro udrţitelný rozvoj (2009/2010) jsou definováni 

jako osoby, které byly pronásledovány z důvodů rasových, náboţenských, 

národnostních, z důvodů rozdílného politického smýšlení, příslušnosti k určitým 

společenským vrstvám Nacházejí se mimo svoji zemi a nemohou nebo ve většině 

případů mají strach vrátit se zpět. Od ostatních migrantů se uprchlíci odlišují potřebou 

mezinárodní ochrany. 
3
 

Výhodou tohoto členění je moţnost zařazení imigranta do konkrétní skupiny. Nevýhodou 

ovšem zůstává, ţe jednotlivé skupiny jsou na sobě vnitřně závislé. To například znamená, ţe 

stát můţe přísnější imigrační politikou omezit počet imigrantů v 1. a 2. skupině, v tomto 

případě však lze očekávat nárůst osob ve skupině 4, 5 a 6. 

 

Důleţitými faktory, které ovlivňují jedince k rozhodnutí odejít ze své mateřské země, jsou 

rozdíly ve mzdách a ohodnocení, dosaţený stupeň vzdělanosti, věk pracovníka, jazykové 

znalosti, rodinní příslušníci či přátelé v cílové zemi atd. Naopak mezi faktory, které nahrávají 

v neprospěch rozhodnutí odejít, se řadí náklady na stěhování, rozdíly v nákladech na bydlení a 

stravování, věk potencionálního migranta, jazyková bariéra, odlišné tradice, zvyklosti a 

kultura v cílové zemi, neochota riskovat či sociální vazby na rodinu a přátelé v zemi mateřské. 

Existuje mnoho důvodů, proč se lidé přemisťují – dobrovolně i nedobrovolně. Podle Heniga 

(2007) se v případě dobrovolné migrace jedná o akt vědomé, dobrovolné volby, kde lze 

zařadit pracovní migraci, migraci z důvodů sjednocení rodin či migraci za studijními účely. 

Jedná se o individuální, dobrovolné rozhodnutí, často ekonomicky motivované. V případě 

migrace nedobrovolné se jedná o migraci, které předcházel akt nedobrovolného rozhodnutí 

migrovat ať jiţ z důvodů politických, environmentálních či náboţenských. V tomto případě 

lze rozlišovat migraci vynucenou a vnucenou. Vynucená migrace můţe například nastat jako 

důsledek nepříznivých environmentálních hrozeb jako představuje sucho, hladomor, 

epidemie, povodně či půdní eroze. Můţe také nastat z důvodů válek, hospodářských krizí, 

ekologických a přírodních změn, v důsledku změny politického reţimu apod. Naopak, 

„vnucená migrace je vyjádřením nerovných mocenských vztahů mezi lidmi, kdy má někdo 

moc a sílu vnutit druhé straně vůli migrovat. O vnucené migraci hovoříme například 

v průběhu válek, kdy dochází k masovému vyhánění obyvatel. Jiným příkladem můţe být 

vnucená migrace v důsledku sociálního inţenýrství (např. masové vnucené přesuny 

                                                 

3
 Konkrétní počet uprchlíků a azylantů v USA v období let 1990 – 2009 je uveden v Příloze. č. 1. 
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obyvatelstva v Čínské lidově demokratické republice při stavbě přehrady „Tři soutěsky“ 

znamenaly vystěhování více neţ 1 milionu obyvatel)“, uvedl Henig (2007, str. 4). 

 

V souvislosti s migrací dobrovolnou a tudíţ ve většině případů ekonomicky motivovanou 

lze hovořit o velice rozmanité skupině migrantů, tzv. pracovních migrantech (labor migrants), 

kteří podstatnou měrou ovlivňují trh práce. Podle Tvrdého (1997, str. 8), jsou zde řazeni 

smluvní pracovní migranti, kteří jsou najímaní ve skupinách pro určité projekty, individuální 

smluvní pracovníci na často přesně neurčenou dobu, vysoce odborní profesionálové, manaţeři 

nebo technici, jeţ mohou být krátkodobě přidělení či přeloţeni do jiné země v rámci 

nadnárodní společnosti (nebo u společnosti typu joint venture), dále sezónní pracovníci, au 

pair, domácí sluhové apod. Jak autor dále uvedl, víceméně kaţdý migrant je potenciální 

pracovník, kaţdý z nich totiţ při svém rozhodování zda migrovat či nikoli bere v úvahu své 

budoucí zaměstnání, tedy kromě migrantů, kteří se stěhují při náhlých katastrofách, studentů 

či ţadatelů o azyl před získáním oficiálního statutu. 

 

Jiţ v naší historii čelila většina států otázce migrace, ať uţ se jednalo o migraci legální či 

nelegální. Většina z nás si pod pojmem migrace představí odchod z daného státu či příchod do 

státu jiného, ale migraci značí například i obyčejný pohyb obyvatelstva z venkova do měst 

jako významná součást urbanizace. V takovém případě jde o migraci vnitřní, kdeţto jedná-li 

se o přemístění obyvatelstva za hranice státu, jde o migraci vnější neboli zahraniční, uvedl 

Tvrdý (1997). Podle mnohých odborníků můţe mít migrace obyvatelstva několik podob, 

přičemţ mezi základní typy patří tzv. nevratná (představuje konečnou změnu místa trvalého 

pobytu), dočasná (jedná se o přesídlení na dlouhou, ale omezenou dobu), sezónní (přemístění 

během určitých období roku) či kyvadlová (zejména jde o dojíţdění za prací a do škol za 

hranice místa pobytu), uvedla Kuptíková (2008).  

Z pohledu makroekonomických ukazatelů je pro sledování pohybu pracovní síly 

rozhodující pohyb přes a za hranice státu, tedy emigrace a imigrace pracovní síly. Podle 

Komise OSN pro udrţitelný rozvoj (2009/2010) představuje emigrace, neboli 

vystěhovalectví, dobrovolné či nucené přesídlení jedince nebo skupiny lidí do jiné země, a to 

buď natrvalo, nebo dočasně z důvodů politických, ekonomických, náboţenských apod. 

Naopak imigrace, neboli přistěhovalectví, značí proces, při němţ se na území státu usazují 

obyvatelé přicházející ze zahraničí. Konají tak například z jiţ zmiňovaných důvodů 
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ekonomických ale i ekologických, demografických, politických či náboţenských. V případě 

vysoce kvalifikovaných pracovníků či odborníků lze hovořit o tzv. „brain drain“, „brain gain“ 

nebo „brain exchange“. Podle Vavrečkové (2006) představuje „brain drain“, neboli odliv 

mozků, emigraci vysoce kvalifikovaných osob převáţně z rozvojových zemí, coţ můţe 

vyvolat negativní socioekonomické důsledky. Dále „brain gain“, neboli získávání mozků, 

naopak představuje imigraci vysoce kvalifikovaných osob či odborníků. V případě „brain 

exchange“, neboli výměny mozků, se jedná o situace, kdy je odchod vysoce kvalifikovaných 

domácích pracovníků kompenzován příchodem stejně kvalifikovaných pracovníků ze 

zahraničí. V tomto případě se jedná o toky pracovníků, které jsou typické zejména pro 

vyspělé země.  

 

Neustále však převládá nedostatek zdrojových dat o pohybu dočasných a trvalých 

migrantů například podle úrovně kvalifikace. V současné době jsou k posouzení toků vysoce 

kvalifikovaných migrantů pouţívány určité datové zdroje v přijímacích zemích, jako 

například sčítání obyvatelstva, registry obyvatelstva, šetření pracovních sil, administrativní 

zdroje, specifická šetření a případové studie. Podle Českého statistického úřadu je výhodou 

sčítání obyvatelstva jeho úplnost a moţné regionální vyjádření, nevýhodou je však jedno-

rázovost a finanční náročnost. Registry obyvatelstva obsahují zejména demografická data 

(data o vstupu do země, předpokládanou délku pobytu atd.), nevýhodou je, ţe neobsahují 

informace o vzdělanostní struktuře migrantů nebo o charakteristikách trhu práce. Jedním 

z hlavních zdrojů pro mezinárodní srovnání mobility pracovních sil je šetření pracovních sil, 

ovšem nevýhodou se můţe stát menší výběrový vzorek. V jednotlivých zemích také existují 

administrativní zdroje jako například pracovní povolení či povolení k pobytu, které však 

nejsou příliš vhodné pro tvorbu mezinárodních statistik. Důleţitým zdrojem informací pro 

sledování migrace pracovní síly ze zahraničí jsou speciální šetření, která jsou sice finančně 

velmi náročná, ale zároveň mezinárodní organizací OECD stále více podporovaná. Dále lze v 

 souvislosti se stěhování obyvatelstva sledovat migraci hrubou a migrační přírůstek. Podle 

Komise OSN pro udrţitelný rozvoj (2009/2010) představuje hrubá migrace celkový počet 

imigrantů a emigrantů z určité územní jednotky za určité období. Naopak migrační přírůstek 

(téţ označován jako migrační saldo nebo čistá migrace) představuje rozdíl mezi počtem 

přistěhovalých a vystěhovalých. Je-li migrační saldo větší neţ nula (tzn. přistěhovalců je 

více), poté lze danou zemi označovat spíše jako cílovou. Naopak, je-li migrační saldo menší 

neţ nula (tzn. vystěhovalců je více), daná země je povaţována za zdrojovou.  
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V současné době jsou migrační trendy pracovních sil obecně charakterizovány dvěma 

základními proudy, a to Jih-Sever a Východ-Západ. Dané oblasti mezi sebou soupeří o vysoce 

vzdělané pracovníky, špičkové odborníky, specialisty ve vědě a výzkumu, odborné 

zdravotníky atd. Na druhou stranu také existuje vysoká poptávka po méně atraktivních 

pracovních pozicích, jako například práce v zemědělství, stavebnictví či sluţbách. 

 

Velké migrační vlny se světem přelévaly i v minulosti. Podle Kuchaře (2007) je jejich 

důsledkem například osidlování Severní Ameriky a Sibiře či přistěhovalectví do Spojených 

států amerických a Velké Británie. Coţ bylo mimo jiné způsobeno územními změnami v 

Evropě, ke kterým v průběhu 20. století docházelo. Jiţ tehdy byla budoucnost spatřována 

v postupné integraci.  

 

Autoři Hazari a Sgro (2001) předpokládají, ţe kvalifikovaní pracovníci emigrují buďto 

dočasně nebo trvale. Typickým příkladem takovéto migrace jsou toky pracovníků z méně 

vyspělých zemí zejména do Evropy, Severní Ameriky a na Blízký východ.
4
 Autoři také dále 

předpokládají, ţe například nezaměstnanost v městských oblastech je zcela výhradně tvořena 

nezaměstnaností méně kvalifikovaných a zcela nekvalifikovaných pracovníků. Jestliţe tedy 

bude docházet k neustále zvyšující se mezinárodní migraci kvalifikovaných pracovníků z 

městských oblastí do zahraničí, existuje tedy podle autorů reálná moţnost, ţe bude stále 

docházet ke zvyšování tzv. městské nezaměstnanosti, coţ je z pohledu politiků v méně 

rozvinutých zemích znepokojující výsledek.  

 

Podle Cihelkové (2004), patřily v minulosti mezi vývozce pracovní síly zejména státy 

jako Velká Británie, Nizozemí, Itálie, Německo, Japonsko, většina rozvojových zemí Afriky a 

Asie. Naopak mezi hlavní dovozce pracovní síly patřily země jako USA, Kanada, Austrálie a 

Nový Zéland, Argentina, Brazílie apod. Později, po 2. světové válce byla typická migrace 

z méně vyspělých zemí Evropy i jiných kontinentů zejména do vyspělejších zemí ať uţ 

Evropy či Severní Ameriky. V 90. letech 20. století se mezi největší exportéry pracovní síly 

zařadily země jako Egypt, Turecko, Mexiko, Filipíny apod. Naopak mezi největší importéry 

se zařadily země jako Saudská Arábie, SRN, USA, Švýcarsko, Francie, Velká Británie apod. 

„Dováţející země je čistým příjemcem z migrace nejen v důsledku efektu v podobě přírůstku 

                                                 

4
 Ovšem dočasní migranti na Blízký východ pocházeli hlavně z řad méně manaţersky kvalifikovaných 

pracovníků, a proto by se měli jasně odlišit od tzv. procesu „brain drain“, neboli odliv mozků, jak je tomu 

v případě jiných zemí.  
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výroby vlivem přílivu pracovníků do země, ale téţ prostřednictvím efektu státního rozpočtu 

placením daní imigranty, jeţ jsou vyšší neţ sumy, které jim ze státního rozpočtu plynou. 

Výhodou je i to, ţe zahraniční pracovníci pracují obvykle za niţší mzdu a navíc v oblastech 

ekonomiky, které z hlediska fyzické náročnosti a pracovních podmínek jsou pro domácí 

pracovní sílu neatraktivní“, uvedla Cihelková (2004, str. 81). 

 

Obecně řečeno, migrace představuje pozitivum pro světový produkt, neboť produktivní 

přínos migrantů je všeobecně vyšší v dováţející neţ vyváţející zemí, coţ znamená, ţe 

případné sníţení produkce v zemi vyváţející pracovní sílu je převýšeno růstem produkce 

v zemí dováţející pracovní sílu. Migrace představuje jev přirozený a ţádoucí. Umoţňuje 

mimo jiné efektivnější vyuţívání lidského potenciálu, způsobuje tzv. brain gain, má pozitivní 

vliv na hustotu osídlení a tím pádem i na budování infrastruktury. Pro demografickou 

strukturu vyspělých zemí má migrace také specifický význam. Jednoduše řečeno, nebýt 

imigračních proudů, mnoho zemí by vykazovalo četné záporné statistiky ve své demografické 

struktuře. Ovšem mezinárodní migrace dokáţe z dlouhodobého hlediska tento negativní 

demografický trend pouze zmírnit, nikoli zcela odstranit, uvedla Linhartová (2008). 

V případě, ţe samotní imigranti alespoň část svého důchodů v cílové ekonomice utratí, tato 

jejich spotřeba můţe odvozeně zvýšit poptávku po práci. Avšak na druhé straně můţe migrace 

způsobit tzv. stírání národních specifik, odčerpávání kvalifikované pracovní síly ze země 

původu a v krajním případě můţe docházet aţ k rasismu či šovinismu, uvedl Kuchař (2007).  

 

Efektivní imigrační politika by měla vycházet z reálných potřeb trhu práce, přínosem 

pro ekonomiku můţe být jak imigrace kvalifikované pracovní síly, tak i imigrace pracovníků 

s kvalifikací niţší. Vše ovšem závisí na úspěšné integraci imigrantů. Důleţitá je také 

skutečnost, do jaké míry dokáţí imigranti vyplnit mezeru na cílovém trhu práce a do jaké 

míry konkurují domácím pracovníkům. Méně kvalifikovaní pracovníci mohou konkurovat, a 

tím poškodit méně kvalifikované pracovníky v cílové ekonomice v důsledku tlaku na jejich 

pracovní místa a sniţování mezd. V tomto případě profitují zaměstnavatelé, pro které můţe 

sniţování mezd znamenat rozšiřování výroby či přijetí nových zaměstnanců, a také 

spotřebitelé, kteří profitují z niţších cen statků a sluţeb. Naopak v mateřské zemi dochází ke 

zvyšování mezd u pracovních sil, které se rozhodly nemigrovat. Hrozbou pro dané ekonomiky 

se stává migrace vysoce kvalifikované pracovní síly. Odliv mozků se pro danou ekonomiku 

můţe stát budoucí nepřekonatelnou překáţkou či v případě rozvojových zemí dokonce 
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prohlubující se propastí mezi nimi a rozvinutým světem. Masivní odliv kvalifikovaných 

pracovních sil můţe pro rozvojové země znamenat potenciální hrozbu pro vznik chudoby, 

uvedl Franc (2006). 

 

Je důleţité si uvědomit, ţe předtím, neţ určitá země začne s vytvářením programů pro 

získávání kvalifikovaných pracovních sil ze zahraničí, měla by analyzovat reálný stav na 

svém trhu práce a plně vyuţít potenciál těch pracovníků, kteří se na daném trhu práce jiţ 

nacházejí. To znamená, podporovat především domácí obyvatele při získávání kvalifikací, 

podporovat jejich studium, profesní růst a celoţivotní vzdělávání, a také upravit práva a 

povinnosti zahraničních kvalifikovaných pracovních sil, které se na území dané země jiţ 

nacházejí. Jedná se zejména o poskytování informací ohledně fungování domácího trhu práce, 

sociálního zabezpečení či daňového systému, pomoc při prodluţování pracovních povolení a 

víz apod.  

 

 

1. 3. VYBRANÉ TEORIE MIGRACE 

V naší minulosti postupně vznikala řada teorií vysvětlujících určité typy a příčiny 

mezinárodní migrace. Jednotlivé teorie se vyvíjely v odlišném časovém horizontu, v rámci 

rozdílných oborů a většinou nezávisle na sobě. Odlišují se zejména ve dvou oblastech. První 

oblastí je stanovení příčin, které jsou hlavní pro vznik mezinárodní migrace. Ty bývají 

v různých teoriích velmi odlišné. Druhou oblastí, v rámci které se migrační teorie odlišují, 

jsou zejména otázky, pro které hledají vysvětlení. Podle mnohých odborníků není ţádná 

z migračních teorií dokonalá, kaţdá má své pro i proti, a také hlavně, kaţdá má odlišné 

příčiny, důsledky a týká se jiného okruhu obyvatel.  

 

„Problematika studia migrací je interdisciplinární, přičemţ největší zastoupení mají 

reprezentanti sociologie, ekonomie, sociální antropologie, etnologie, práva, historie, 

psychologie, politologie… Rovněţ tak je z daného patrné, ţe neexistuje, a patrně ani existovat 

nebude, jedna všeobjímající teorie migrace prostě z důvodů nemoţnosti sjednocujícího 

pokrytí dané komplexity, resp. výrazné typové i měřítkové diferenciace migračních procesů“, 

uvedl Drbohlav (2007). Autor také uvedl, ţe obecně se teorie dělí na mikro a makro-

úrovňové. V případě mikro úrovně se jedná zejména o jedince, případně rodinu či domácnost. 

Naopak v případě makro úrovně jsou zdůrazňovány ekonomické, politické a sociální 
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okolnosti, jeţ vytváření prostředí, ve kterém daný migrant svůj pohyb realizuje. Obě úrovně 

lze povaţovat za komplementární neţli za konkurenční.  

 

1. 3. 1. VÝVOJ VYBRANÝCH MIGRAČNÍCH TEORIÍ 

 

Koncem 19. a v první polovině 20. století se významnou inspirací pro oblast 

společenských věd staly tzv. zákony migrace E. G. Ravensteina. 
5
 Nešlo o vytvoření nové 

teorie, autor pouze sledoval pravidelné stěhování obyvatel do Londýna na konci 19. století, 

přesto je mu připisována role zakladatele sofistikovaného a systémového přístupu 

k problematice migrace. Další rozvoj otázek týkajících se migrace probíhal v rámci německé 

sociologie, na kterou později navázala chicagská sociologická škola. „Právě na přelomu 19. a 

20. století v oblasti teorie migrace nastává výrazný posun zejména v tom smyslu, ţe věda 

přestává migraci chápat jen jako mechanické přemisťování z místa na místo, ale jako proces 

vyvazování se ze sociálních vazeb ve zdrojovém prostoru a navazování nových sociálních 

vazeb v zemi cílové. Tyto vazby se svou kvalitou i kvantitou liší a ovlivňují sociální chování 

jedince“, uvedl Drbohlav (2007, str. 4). Dále podle tohoto autora ani německá ani chicagská 

škola nechápe migraci jako negativní jev, neboť imigranti získávají v nové zemi specifický 

sociální status a určitý společenský nadhled.  

 

Ve druhé polovině 20. století se migrace zformovala jako relativně autonomní oblast 

sociologického vědění. Toto období bylo výrazně ovlivněno americkým demografem 

Williamem Petersenem, který v roce 1958 vydal svoji obecnou typologii migrace. V práci je 

například zmíněno, ţe samotnou typologii migrace nelze sestavit a aplikovat, aniţ bychom 

dopředu nevytvořili typologii společnosti. Zohlednil také, ţe se migrace mění s ohledem na 

čas a technologickou vyspělost migrujících skupin. Dále rozlišoval například migraci 

primitivní, která je spojena zejména s ekologickými podněty (zejména vyčerpání zdrojů) a 

označoval ji jako konzervativní. Další migrační typy označoval jako vynucené, násilné, 

dobrovolné a masové. Petersen také uvedl, ţe lidé migrují zejména z důvodů ekonomických, 

ekologických, sociálních a politických. Jiné důvody ale v určitých případech také 

nevylučoval. Postupem času se však výše uvedené členění migrace stávalo nedostačující, 

proto bylo několikrát měněno a doplňováno, například o migraci pracovní, studijní, řetězovou 

                                                 

5
 Ernest Georg Ravenstein byl významný německo-britský geograf a kartograf ţijící v letech 1834 – 1913. 

V roce 1885 publikoval v odborném časopise Journal of the Statistical Society článek The Laws of Migration, 

kde stanovil deset zákonů ovlivňující lidskou migraci. 
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(za účelem sloučení rodiny), inovační (za účelem zlepšení ţivotních podmínek) apod. V této 

době se také stále více začínalo hovořit o tzv. „push“ faktorech, které migranta ze svého 

zdrojového prostředí vypuzují a tzv. „pull“ faktorech, které migranta naopak do cílového 

prostředí přitahují. Intenzita „push“ a „pull“ faktorů je velice důleţitá k tomu, aby jedinec 

migroval, a je ovlivněna řadou subjektivních důvodů. Migrační pohyb poté nastává aţ za 

předpokladu, ţe tyto faktory dosáhnou určité intenzity, uvedl dále Drbohlav (2007). 

V současné době jsou také velice důleţité podmínky, za kterých mezinárodní migrace 

probíhá, například fungující sítě převaděčů, institucionální podpora hnutí zabývajících se 

nejrůznějšími problémy souvisejícími s migrací (např. humanitární a právní pomoc apod.), 

sítě spojující migranty, bývalé migranty a místní populaci, názory veřejnosti vůči migrantům, 

a to jak v zemi původu, tak v zemi cílové, mezinárodní vztahy a v neposlední řadě historický 

vývoj. 

 

Mezi nejznámější migrační teorie vysvětlující imigraci, a kterými se dále zabývám, patří 

zejména neoklasická teorie, nová ekonomická teorie, teorie sítí, teorie duálního trhu, 

institucionální teorie, teorie migračních systémů a teorie kumulativní příčiny, viz. Vojtková 

(2005), Henig (2007),  Drbohlav (2007) a Stojanov a kol. (2006). 

 

1. 3. 2. NEOKLASICKÁ TEORIE 

 

Neoklasické teorie patří k historicky nejstarším, často jsou označovány jako teorie „push-

pull“. Podle tohoto rozdělení existují tzv. „push“ faktory, které nutí migranty opustit svou 

mateřskou zemi (jedná se zejména o demografický růst, nízkou úroveň ţivotních podmínek, 

nedostatek pracovních příleţitostí atd.) a tzv. „pull“ faktory, které naopak migranty přitahují 

do zemí cílových (dostatek pracovních míst, poptávka po práci, vyšší mzdová úroveň, 

politická svoboda atd.). Neoklasická teorie se zaměřuje hlavně na rozdíly v příjmech, 

podmínky zaměstnání a náklady na migraci. Na základě této teorie provádí kaţdý jedinec 

racionální rozhodování, zda bude či nebude migrovat. Hodnotí veškeré klady a zápory, díky 

kterým se rozhodne, co je pro něj nejvýhodnější. Teprve poté dochází k samotné migraci. 

Nedostatkem neoklasického pojetí migrace je jeho přílišný důraz na jednotlivce, relativně 

menší váha je přikládána roli mateřské a cílové země. Neoklasická teorie vysvětluje 

makroekonomické i mikroekonomické pojetí mezinárodní migrace.  
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1. 3. 3. NOVÁ EKONOMICKÁ TEORIE 

 

Podle nové ekonomické teorie není migrace zapříčiněna pouze rozdíly v příjmech, ale je 

nutno analyzovat také podmínky na trhu práce, moţnosti stálého zaměstnání nebo podmínky 

pro vznik podnikání. V rámci této teorie je migrace povaţována spíše jako rozhodnutí 

kolektivní. To znamená, ţe nejvýznamnější roli zde hraje rodina či celá domácnost. Při 

rozhodování o migraci domácnost nebere v úvahu jen situaci na trhu práce, ale analyzuje i 

situaci na ostatních trzích. Tím se snaţí maximalizovat své příjmy a minimalizovat rizika 

spojená s nepředvídatelnými situacemi na trhu práce či spojená s jinými událostmi. 

Domácnost se snaţí vytvořit co moţná nejlepší portfolio pro své příjmy. Proto jedinec nebo 

skupina členů domácnosti odchází za prací do zahraničí, kde jsou výhodnější pracovní i 

mzdové podmínky a ostatní členové domácnosti zůstávají v domácí ekonomice. Tak jsou 

zajištěny finanční prostředky domácnosti, která uţ není závislá pouze na příjmu z domácí 

ekonomiky. V případě zhoršení podmínek na domácím trhu, ať uţ by se jednalo o niţší 

měsíční příjmy nebo ztrátu zaměstnání, domácnost má zajištěny příjmy ze zahraničí a můţe se 

spolehnout na migrantovu finanční podporu plynoucí ze zahraničí. Tím má domácnost 

zajištěny pravidelné měsíční příjmy a nemusí se obávat rizika spojeného pouze s jedním 

druhem příjmů. Právě analýza těchto rizik hraje nejdůleţitější roli při společném rozhodování, 

zda migrovat či nikoli.  

 

1. 3. 4. TEORIE SÍTÍ 

 

Teorie sítí je zaloţena na mezilidských vztazích a vazbách, na základě kterých vznikají 

neformální sítě migrantů ať uţ mezi bývalými migranty, současnými migranty či těmi, kteří 

zůstali v domácí ekonomice. Jedná se o vazby příbuzenské, přátelské, ale také vazby v určité 

komunitě občanů. Veškeré tyto vazby představují určitý druh tzv. sociálního kapitálu. 

Sociální (neboli společenský) kapitál je podle svého autora P. Bourdieu souhrn sociálních 

vztahů a kontaktů, počestnosti a váţnosti. Mnohdy je rozšiřován o různé sloţky, jako 

například rodina, tradice, vzdělání, vazby, solidarita, etnická identita atd. První migranti, kteří 

odejdou ze své mateřské země, ještě nemají vytvořeny ţádné sociální vazby a kontakty, tudíţ 

je pro ně migrace ve všech směrech daleko nákladnější a rizikovější. Jestliţe si postupně tito 

lidé vytvářejí silné sociální vazby, vlastní ekonomickou i sociální infrastrukturu, mezinárodní 

migrace se pro jejich následovníky stává méně rizikovou, méně nákladnou a hlavně 

zajímavější a lákavější. Tím se zvyšuje pravděpodobnost migračního pohybu i jeho 
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následného růstu. Nejdůleţitějšími vazbami jsou samozřejmě vazby rodinné, které pomáhají 

potenciálním migrantům v nové zemi s rychlejší a efektivnější adaptací. Kaţdá další 

mezinárodní migrace je pro nové migranty daleko méně nákladná a riziková, coţ podněcuje 

další migraci, která dále rozšiřuje tzv. sítě.  

 

1. 3. 5. TEORIE DVOJÍHO TRHU PRÁCE 

 

Teorie dvojího (duálního) trhu práce vychází ze základního rozdělení pracovního trhu na 

trh primární a sekundární. Primární pracovní trh, jak uţ bylo řečeno dříve, je tvořen 

kvalifikovanou pracovní silou s odpovídajícím vzděláním, znalostmi a dovednostmi. 

Zaměstnání je zde relativně stabilní a odvedená práce je odpovídajícím způsobem odměněna. 

Sekundární pracovní trh naopak zaměstnává pracovníky méně kvalifikované a 

nekvalifikované. Na tomto trhu práce jsou často vypláceny nízké mzdy, existují zde špatné 

pracovní podmínky, vyšší hrozba ztráty zaměstnání a prakticky nulová šance kariérního 

postupu. V rámci dané teorie nejsou příčinou mezinárodní migrace tzv. „push“ faktory 

v mateřských zemích jako např. nedostatek pracovních míst nebo nízké mzdy, které by 

pracovníky nutily odejít, ale naopak převládají tzv. „pull“ faktory v zemích cílových jako 

např. dostatek pracovních míst, vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky, které pracovníka 

motivují k odchodu ze své mateřské země. Mezinárodní migraci nejvíce ovlivňují právě tyto 

„pull“ faktory v cílových zemích (nejčastěji se jedná o státy moderní a průmyslové), kde 

mezinárodní migrace vychází ze skutečné poptávky po práci, kterou imigranti v cílové zemi 

postupně vyplňují. Nejefektivnější situace nastává v případě, kdy pracovní síla přechází ze 

sekundárního trhu práce ve své mateřské země na primární trh práce země cílové, neboť 

přesuny pracovníků pouze mezi sekundárními trhy práce nemají přílišný vliv na dané 

ekonomiky.  

 

1. 3. 6. INSTITUCIONÁLNÍ TEORIE 

 

Institucionální teorie analyzuje chování institucionálních subjektů, které mají podstatný 

vliv na vznik, formování a podporu mezinárodní migrace. V rámci institucionální teorie 

existují dvě základní skupiny subjektů. První skupinu tvoří převáţně jednotlivci a organizace, 

druhou skupinu tvoří převáţně vládní a nevládní organizace. První skupina subjektů se 

prostřednictvím svého chování snaţí dosáhnout co nejvyššího zisku, tzn. „dostat“ určitým 
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způsobem imigranty do cílové země. Tyto subjekty poskytují migrantům širokou škálu sluţeb, 

a to za výrazný poplatek. Nejčastěji se jedná o pomoc při nelegálním překročení hranic, 

pašování lidí ze země, padělání cestovních dokladů a víz, předstírané svatební obřady atd. Je 

tedy zřejmé, ţe se zde otevírá široký prostor pro migraci ilegální. Migranti často přeţívají 

v otřesných ţivotních podmínkách, bývají okrádáni a zneuţíváni. V mnoha zemích tak vzniká 

černý trh. Druhou skupinu institucionálních subjektů tvoří vládní i nevládní organizace, často 

i jedinci. Ať uţ jsou ziskové či neziskové, hlavním cílem je pomoc a podpora migrantů. Jedná 

se o poradenství, sociální sluţby, přístřeší, stravu, pomoc při vyplňování dokumentů atd. 

Snaţí se zmírňovat propast mezi limitovaným počtem imigračních víz a obrovským počtem 

imigrantů. Tyto organizace tvořící druhou skupinu institucionálních subjektů pomáhají 

vytvářet a udrţovat legální migraci, neboť problém nelegální migrace, jejíţ podíl rychlým 

tempem narůstá, představuje negativní vliv nejen pro ekonomiky zemí, ale hlavně pro 

samotné migranty. 

 

1. 3. 7. TEORIE MIGRAČNÍCH SYSTÉMŮ 

 

Teorie migračních systémů je zaloţena na vzájemných, mezinárodních vztazích, 

kolektivním vyjednávání a institucionálních faktorech mezi určitými oblastmi. V rámci této 

teorie nejprve dochází k vytvoření určitého migračního systému, který je tvořen dvěma a více 

zeměmi či regiony, mezi kterými dochází k výměně migrantů, ale také kapitálu, zboţí a 

sluţeb. Dané oblasti spojují společné ekonomické, kulturní, sociální či politické vazby, na 

základě kterých poté vznikají četné migrační proudy mezi oblastí původu a oblastí cílovou. 

Migrační pohyby obyvatel jsou často zakotveny jiţ v dávné, společné koloniální soustavě. 

Uvnitř vytvořeného migračního systému je výměna migrantů daleko efektivnější a 

intenzivnější neţ s ostatními zeměmi či regiony, které do daného migračního systému 

nespadají. Příkladem mezistátního migračního systému můţe být Francie spolupracující se 

státy severní a západní Afriky, naopak příkladem regionálního migračního systému můţe být 

celá severní Amerika, západní Evropa nebo jiţní Pacifik. Sledují se veškeré vztahy a vazby 

mezi zúčastněnými stranami, které vlastně tvoří začátek a konec migračních proudů.  
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1. 3. 8. TEORIE KUMULATIVNÍ PŘÍČINY 

 

Teorie kumulativní příčiny uvádí, ţe v důsledku mezinárodní migrace nastávají 

v mateřské i cílové zemi ekonomické, kulturní i sociální změny. Je spojena s pojmem „social 

labeling“, to znamená, ţe v některých profesích je zaměstnáváno mnoho imigrantů, tudíţ se 

tyto profese pro domácí pracovní sílu stávají ve všech směrech méně atraktivní, a tak dochází 

k další poptávce opět po pracovní síle zahraniční. Tato teorie předpokládá, ţe migrace je 

evolučním procesem přispívajícím k institucionálním a socioekonomickým změnám jak 

v zemi původů, tak v zemi cílové. „Migrace tak mění jak samotného migranta, tak prostředí a 

strukturální kontexty, ve kterých operuje. Výsledkem je nastolení klimatu vedoucího k dalším 

migračním pohybům, neţ aby naopak migrační tendence tlumil,“ uvedl Drbohlav (2007). 

 

Migrační teorie objasňují odlišné impulsy, motivy a cíle migračních pohybů. Mezi 

některými teoriemi lze sledovat podobné prvky, jiné se významnou měrou odlišují. Ve většině 

případů však migrace kvalifikovaných pracovníků představuje pro mateřskou zemi odliv 

pracovní síly, ztrátu lidského kapitálu, sniţování konkurenceschopnosti v oblasti vzdělání, 

vědy a výzkumu apod. Naopak cílová země zvyšuje mnoţství pracovní síly, na jejíţ vyškolení 

a odbornou přípravu nemusela vynaloţit ţádné finanční prostředky, získává nový lidský 

kapitál a s ním spojený budoucí potenciál a vytváří si ve své ekonomice příznivé podmínky 

pro efektivní a mnohostranné vyuţití zejména kvalifikované pracovní síly k dosaţení 

společenského blahobytu a růstu. Imigranti s sebou přinášejí nové postupy a myšlení, které 

mohou v cílové ekonomice pozitivně ovlivnit jiţ zaběhlé metody.  
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2. ANALÝZA EMPIRICKÉ LITERATURY 

 

Ve druhé kapitole této práce je prováděna rešerše empirické literatury. Pro vysvětlení a 

srovnání byly pouţity studie, které se zaměřují na analýzu vlivu imigrace na trh práce a 

mzdovou úroveň domácích obyvatel. K tomuto účelu byly pouţity odborné studie, 

zabývajících se danou problematikou.  

 

2. 1. MODEL VLIVU IMIGRACE NA TRH PRÁCE NA PŘÍKLADU UK 

Dustmann, Frattini a Glitz (2008) analyzovali vliv imigrace na trh práce na příkladu 

Velké Británie, konkrétně tedy mechanismy, kterými můţe imigrace působit na ekonomické 

výsledky a mzdy. Vyuţili jednoduchý ekonomický model, ve kterém jsou mzdy 

determinovány technologií pouţívanou k produkci a vybaveností výrobními faktory. 

Jednoduchý ekonomický model je popsán následovně:  

Rovnice č. 2. 1.:            

        
  

11

1111*









tt

tttt

II

wwww
  ,  

 

přičemţ zde existuje jeden velký imigrační tok v roce t. Potom období t-1 značí období před 

imigrací a období t+1 období po imigraci. Ukazatel (wt+1 - w  t-1)  značí změnu mezd před a po 

migraci, ukazatel (wt+1* - w  t-1)  značí změnu mezd, která by v ekonomice nastala, pokud by 

k ţádné migraci nedošlo. Tento ukazatel je však velice obtíţně kvantifikovatelný. Ve 

jmenovateli naznačuje ukazatel It+1 – It-1  velikost celkové změny v počtu imigrantů ve 

sledovaném období.  

 

Model dále předpokládá, ţe potenciální imigrační země je zaloţena pouze na průmyslové 

výrobě a produkuje pouze jeden druh statku s pouţitím dvou výrobních faktorů, a to práce a 

kapitálu. Otázkou však zůstává, jakým způsobem do tohoto modelu vstupují imigranti. Jiţ 

mnohé dřívější studie tohoto výzkumného institutu předpokládaly, ţe imigranti představují 

významný faktor produkce, tj. ţe celková pracovní síla je sloţena právě z imigrantů a 

ostatních domácích pracovníků a ţe také tyto dvě skupiny nejsou dokonalými substituty. 

Tento fakt je ve studii velmi diskutovaný, neboť je velice obtíţné tvrdit, ţe dva naprosto 

stejně vzdělané pracovníky (z nichţ je jeden domácí a druhý migrant) nelze jednoduše 

substituovat. Studie také dále popisuje technologii výroby dané země, v rámci které rozlišuje 
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mezi kvalifikovanou a nekvalifikovanou pracovní silou a jejich schopnostmi a znalostmi, 

které mohou být determinovány dosaţeným vzděláním, předchozím zaměstnáním, 

zkušenostmi či výchovou. 

 

Ze studie britského výzkumného institutu vyplývá, ţe vliv imigrace na ekonomické 

výsledky domácích zaměstnanců v cílové zemi rozhodujícím způsobem závisí na znalostech a 

schopnostech imigrantů, stejně jako na předpokladu elasticity nabídky kapitálu. Je-li kapitál 

dokonale elastický, a pokud imigranti dokonale napodobí veškeré znalosti a schopnosti 

domácích pracovníků, potom imigrace nebude mít téměř ţádný vliv na výsledky na trhu 

práce. Ekonomika absorbuje veškerou dodatečnou pracovní sílu. Na druhé straně, pokud se 

imigranti odlišují od domácích pracovníků ve znalostech a schopnostech a pokud jsou 

vyloučeny jakékoli jiné mechanismy působení, samotná absorbce ekonomiky bude ve 

znamení úpravy mezd. Kdo na imigraci získá a kdo ztratí, bude v tomto případě záviset na 

odborných dovednostech imigrantů ve srovnání s domácími pracovníky. Imigrace podle 

autorů povede k redistribuci. Dále je ve studii mimo jiné zmíněno, ţe průměrný vliv imigrace 

na mzdy opět závisí na předpokladu elasticity nabídky kapitálu. Je-li kapitál dokonale 

elastický, průměrná mzda se nesníţí, ale naopak se můţe v určitých případech zvýšit. Naopak, 

není-li kapitál dokonale elastický, celkové hospodářství bude na této situaci získávat a můţe 

docházet k poklesu průměrné mzdy. Zde je velice důleţité poznamenat, ţe i ten stejný 

imigrant můţe mít naprosto odlišný vliv na zemi A či zemi B, záleţí zejména na struktuře 

domácí pracovní síly a samotné velikosti imigrace do dané ekonomiky. I samotní autoři této 

studie tvrdí, ţe ve skutečnosti je velice obtíţné správně empiricky vyhodnotit vliv imigrace na 

mzdy. Klíčovým problémem je zde vytvoření hypotetické situace, která by nastala v případě, 

ţe by k imigračnímu toku vůbec nedošlo a právě tuto situaci poté porovnat se situací 

sledované ekonomiky jiţ po imigračním toku. V praxi tedy nelze zachytit všechny moţné 

mechanismy a vlivy imigrace na trh práce. 

  

Na závěr studie uvádí, ţe existuje mnoho jiných oblastí a ukazatelů, kterými lze popisovat 

vliv imigrace na danou ekonomiku. Jedná se například o ceny zboţí, trh s bydlením, 

dostupnost veřejných sluţeb a v neposlední řadě daňový systém, který si zaslouţí velkou 

pozornost a který by měl být brán v úvahu při tvorbě samotné migrační politiky. Mnohé 

modely a předpoklady jsou však příliš jednoduché a mnohdy jen hypotetické, coţ je ale 

naopak pro autory této studie, jak sami tvrdí, velice důleţitá výzva pro analýzu do budoucna. 
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2. 2. ROLE IMIGRANTŮ NA AMERICKÉM TRHU PRÁCE 

Ze studie Smithe a Alsalama (2005) vyplývá, ţe imigranti jsou podstatnou a neustále 

narůstající sloţkou americké pracovní síly. Autoři prováděli deskriptivní analýzu na základě 

dat získaných ze sčítání lidu USA a z Ministerstva pro vnitřní bezpečnost. Zjistili, ţe v roce 

2004 byl kaţdý sedmý pracovník na americkém trhu práce narozen mimo USA a zajímavostí 

je, ţe polovina z těchto sledovaných lidí přišla do země aţ po roce 1990. Téměř 40 procent 

těchto zahraničních pracovníků pocházelo z Mexika a Střední Ameriky, dalších téměř 25 

procent pocházelo z Asie. Po tomto značném rozšíření se determinujícím faktorem na trhu 

práce stala dosaţená úroveň vzdělání. Studie jasně ukazuje, ţe počet pracovníků bez maturity 

se z řad domácích obyvatel neustále zmenšuje, zatímco na druhé straně, z řad imigrantů tento 

počet pracovníků bez maturity neustále narůstá. Například v roce 2004 byla necelá polovina 

pracovníků bez maturity na americkém trhu práce z řad zahraničních imigrantů, konkrétně 

nejvíce z Mexika a Střední Ameriky. Samozřejmě však na druhou stranu existovaly i skupiny 

kvalifikovaných a vysoce kvalifikovaných imigrantů na americkém trhu práce. Co se týče 

zahraničních pracovníků z Mexika a Střední Ameriky, ze studie jasně vyplývá, ţe tito 

pracovníci pracují zejména v sektorech s niţším poţadovaným vzděláním. Ve sledovaném 

období to byly necelé tři čtvrtiny všech zahraničních pracovníků z Mexika a Střední Ameriky, 

kteří ve většině případů vykonávali povolání s téměř minimálním poţadavkem na vzdělání, 

jako například muţi na stavbách či ţeny jako umyvačky nádobí. Pouze necelou čtvrtinu 

z těchto pracovníků tvořili rodilí Američané. Průměrný týdenní výdělek zahraničních 

pracovníků z Mexika - muţů - tvořil necelou polovinu toho, co dostával za stejnou práci 

rodilý Američan. V případě mexických ţen byl poměr výdělku necelé tři pětiny toho, co za 

stejnou práci dostávala americká ţena. V případě ostatních zahraničních pracovníků 

imigrujících na americký trh práce, nyní jiţ mimo Mexiko a země Střední Ameriky, je patrná 

daleko širší škála moţných zaměstnání. Pozoruhodnou výjimkou je například jejich 

koncentrace v matematických a počítačových vědách, kde často získávají své další vzdělání a 

zkušenosti. Průměrný týdenní výdělek těchto zahraničních pracovníků je jiţ velice podobný 

výdělku domácích pracovníků.  

 

Ze studie dále vyplývá, ţe příchod velkého počtu imigrantů s niţším vzděláním na 

americký trh práce alespoň zpočátku způsobil zpomalení růstu mezd kvalifikovaných 

domácích pracovníků, uvedl také Tvrdý (1997) na základě analýzy reálné hodinové mzdy, 

ikdyţ sami autoři přiznávají, ţe konečný důsledek těchto změn je jen velice obtíţně 
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kvantifikovatelný. Odhadli však, podle svého oficiálního výzkumu, ţe pouze u 10 procent 

kvalifikovaných domácích pracovníků došlo právě ke změně mzdy z důvodů velkého přílivu 

zahraničních imigrantů. Původně však očekávali daleko vyšší procento. Autoři studie se dále 

domnívají, ţe správně fungující a flexibilní trh práce se v průběhu času sám dokáţe měnit a 

vyvíjet s ohledem na přítomnost neustále narůstajícího počtu imigrantů. Napomůţe tomu také 

samotná americká ekonomika, která je pro investory a mnohé jiné příleţitosti velice 

atraktivní. Navíc, tyto zvyšující se investice povedou k růstu produktivity práce, následnému 

růstu mezd a v neposlední řadě poklesu nákladů. A právě ty ve svém důsledku zvýší zisky 

zaměstnavatelů a sníţí ceny zákazníkům.  

 

Studie dále potvrzuje, ţe imigranti se stávají hlavním zdrojem nové pracovní síly na trhu 

práce USA. Mají značný vliv na demografické trendy a zejména v posledních letech se od 

samotných imigrantů a jejich potomků očekává, ţe v následujících desetiletích nejvíce 

přispějí k populačnímu růstu USA.  

 

Na závěr této studie lze říci, ţe podle praktických zkušeností na americkém trhu práce lze 

stěţejní rozdíly mezi imigranty a domácími pracovníky shrnout do tří klíčových oblastí. 

Zaprvé, je to pravděpodobnost, ţe budou zaměstnáni, zadruhé, typ práce, kterou budou 

vykonávat a zatřetí, odměna za vykonanou práci. Právě těmito třemi skutečnostmi se od sebe 

imigranti a domácí pracovníci ve většině případů odlišují.  

 

 

2. 3. MODEL VLIVU IMIGRACE NA ZAMĚSTNANOST V USA V 50. A 70. 

LETECH 20. STOLETÍ 

Johnson (1980) ve své studii zveřejnil model, který odhaduje dopad kaţdé další imigrace 

na zaměstnanost domácích pracovníků a rozdělení příjmů ve Spojených státech amerických 

v 50. a 70. letech 20. století. Zaměřil se spíše na méně kvalifikované pracovníky na 

americkém trhu práce, které rozdělil na dvě skupiny. První skupina zahrnuje domácí 

pracovníky (E1d), druhá skupina zahrnuje zahraniční pracovníky (E1m), přičemţ platí: 
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Rovnice č. 2. 2.:   

E1d + E1m = E1 , 

 

(kde E1 představuje celkovou méně kvalifikovanou pracovní sílu), a poté platí, ţe vliv 

imigrace na ukazatel E1 závisí na skutečnosti, zda existuje přebytek nabídky či poptávky po 

méně kvalifikované pracovní síle. Poté dále platí, ţe:  

Rovnice č. 2. 3.:   

)/( 11 md dEdE .  

 

Koeficient   znázorňuje velikost vytěsnění domácích pracovníků imigranty a pohybuje 

se v rozmezí od 0 do 1. Jestliţe je   = 1, jedná se o krajní situaci, kdy dochází k úplnému 

vytěsnění méně kvalifikovaných domácích pracovníků příchozími imigranty a existuje zde 

tedy vliv imigrace na zaměstnanost. Tuto situaci lze sledovat zejména na počátku 70. let, kdy 

byli příchozí méně kvalifikovaní imigranti ochotni pracovat i za niţší mzdu a zaměstnání tak 

nalézali snáze. Jestliţe je naopak   = 0, příchozí méně kvalifikovaní imigranti nevytlačují 

domácí méně kvalifikované pracovníky na trhu práce, jak tomu bylo například během 2. 

světové války. Pokud se koeficient   pohybuje v přibliţném rozmezí mezi 0 a 1, znamená to, 

ţe trh práce méně kvalifikovaných pracovníků je přibliţně v rovnováze, coţ bylo v USA 

patrné například pro konec 70. let 20. století. 

 

Autor dále předpokládá, ţe v obdobích bez recese, má narůstající míra imigrace 

nejvýznamnější efekt na mzdové sazby méně kvalifikovaných pracovníků, a to daleko více 

neţli na samotnou zaměstnanost místních obyvatel. Zároveň ale také imigrace zvýší příjmy 

vysoce kvalifikovaných domácích pracovníků a vlastníků kapitálu. V dlouhém období autor 

v modelu předpokládá, ţe tato redistribuce příjmů bude do určité míry kompenzovat zvýšení 

nabídky kvalifikovaných pracovníků a taktéţ zvýšení nabídky kapitálu.  

 

Co se týká rozdělení příjmů ve společnosti, závěrem studie bylo, ţe velký příliv imigrantů 

z řad nízko kvalifikovaných pracovníků na americký trh práce bude mít pravděpodobně 

poměrně značný dopad na rozdělení příjmů na zdejším trhu práce. Domácí nízko 

kvalifikovaní pracovníci budou podle autorů ztrácet v důsledku imigrace, především 

prostřednictvím niţších mezd spíše neţli zvyšováním nezaměstnanosti a tyto ztráty budou 

pravděpodobně v rozmezí 50 aţ 70 procent příjmů dalších imigrantů. Ale právě další 
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imigranti, vstupující na trh práce, přeneseným způsobem zvýší příjmy kvalifikovaných 

pracovníků a vlastníků kapitálu. Ve skutečnosti se toto zvýšení příjmů bude přesně rovnat 

ztrátám příjmů u domácích pracovníků, za předpokladu, ţe další zaměstnávání nízko 

kvalifikovaných imigrantů nebude redukováno. Jak sám autor přiznává, tyto závěry jsou do 

značné míry modifikovány elasticitou nabídky práce kvalifikovaných pracovníků a také 

nejrůznějšími dávkami poskytovanými nezaměstnaným osobám. Za těchto předpokladů je 

tedy moţné, ţe všechny skupiny domácích pracovníků na imigraci ztrácejí.  

 

Autor také uvedl, ţe imigrace nízko kvalifikovaných pracovníků na americký trh práce 

bude zvyšovat reálnou výnosnost kapitálu, coţ můţe následně zvyšovat investice. V delším 

časovém horizontu však budou negativní důsledky imigrace na rozdělení příjmů v cílové 

ekonomice poněkud zmírněny.  

 

Zajímavostí studie je také skutečnost, ţe v období od roku 1880 do roku 1914 se 

průměrný počet imigrantů v USA pohyboval kolem počtu šesti set tisíc ročně. Z toho téměř 

70 procent tvořili zkušení, tzv. blue-collar workers (právě tito imigranti představovali značný 

přírůstek ve sledovaném období), pouze 5 procent tvořili tzv. white-collar workers a 25 

procent tvořili lidé bez zaměstnání (pravděpodobně to byly jejich nezaopatřené děti). Ve 

sledovaném období dále v ekonomice došlo k nárůstu počtu osob navštěvujících vzdělávací 

instituce, a to konkrétně z počtu 1,6 procenta na 2,9 procent u skupiny osob ve věku 18 – 24 

let. Počet osob, které úspěšně ukončily střední školu, se ve sledovaném období také zvýšil, a 

to z počtu 2,5 procenta na 11,7 procent. Současně také došlo ke sníţení počtu negramotných 

lidí mezi domácími pracovníky z 8,7 procent na 3 procenta. Autoři na závěr připomínají, ţe 

tato data samozřejmě nepotvrzují ţádnou hypotézu, ale jsou v naprostém souladu s tvrzením a 

zjištěním, ţe ve sledovaném období masivní imigrace na trh práce USA obecně zvýšila míru 

návratnosti vzdělávání a v kaţdém případě přiměla domácí obyvatele k získání vyšší úrovně 

vzdělání, neţ které by dosahovali, pokud by v ekonomice k ţádné masivní imigraci 

nedocházelo.  

 

2. 4. IMIGRACE A JEJÍ VYTĚSŇOVACÍ EFEKTY NA TRHU PRÁCE ANGLIE 

A WALESU 

Giulietti (2008) analyzoval dopad imigrace na stěhování původních obyvatel a lidí 

narozených v cizině v oblasti Anglie a Walesu. Na základě této studie je patrné, ţe imigrace 



31 

 

můţe způsobovat tlaky na sniţování mezd a úroveň zaměstnanosti a tedy můţe dojít k 

vytěsnění původních obyvatel na lokálním trhu práce. Tento mechanismus byl popsán pomocí 

modelu, který rozděluje kaţdou samosprávnou oblast podle kvalifikace a věku, přičemţ 

imigranti a původní obyvatelé nejsou dokonalými substituty. Model předpovídá, ţe tlaky na 

přestěhování z oblasti budou větší, čím větší je i celkový dopad migrace (v rámci 

kvalifikačních skupin). Nepříznivé důsledky imigrace nejvíce postihují skupiny se stejnou 

kvalifikací, například dřívější imigranty. 

 

Autor vycházel z podrobných dat ze sčítání obyvatel UK v roce 2001 a na jejich základě 

byla poté hypotéza dislokace testována pomocí ekonometrických modelů, které dávaly do 

souvislostí míry vnitřní migrace, jako jsou počty vystěhovaných, přistěhovaných a čisté 

migrace a relativního přílivu imigrantů v kaţdé samosprávné oblasti, kvalifikační skupině a 

věkové skupině. Hlavním zjištěním bylo, ţe nárůst imigrace nevede k odlivu původních 

obyvatel z místních trhů práce. Původní obyvatelé a imigranti jsou naopak přitahováni do 

stejných oblastí a navzájem se ve výrobě doplňují. To je dále potvrzeno důkazy stěhování 

dřívějších imigrantů, zvláště těch s nízkou nebo ţádnou kvalifikací. 

 

Závěry tohoto výzkumu jsou podobné těm, které testovaly hypotézy dislokace i v jiných 

zemích, uvedl autor studie. Výsledky se dají například porovnat s výzkumem na Novém 

Zélandu z roku 2007, protoţe nedávná imigrace zde byla sloţena převáţně z mladých a 

vzdělaných lidí. Další jiné zdroje buď tento negativní dopad neobjevily anebo neprováděly 

analýzu dopadu na obyvatele narozené v zahraničí.
6
  

 

Zajímavého zjištění bylo docíleno právě na případu Anglie a Walesu. Je všeobecně 

známo, ţe se imigranti i dřívější imigranti stěhují do podobných oblastí, protoţe chtějí sdílet 

stejné nebo alespoň podobné společenské prostředí. Na druhé straně, vyšší konkurence 

zapříčiněná zvýšenou imigrací a nedokonalou substitucí vede ke sníţení tlaku na mzdy. 

Zvláště u skupiny imigrantů s nízkou kvalifikací převaţuje druhý důvod a nutí je odstěhovat 

se z daného trhu práce, nicméně přesná dynamika zůstává neznámá a vyţaduje další 

zkoumání, uvedl autor. 

 

                                                 

6
 Například srovnání se závěry výzkumů v USA je problematické vzhledem k odlišné skladbě imigrantů. 
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Je však důleţité zdůraznit, ţe závěry této studie jsou limitovány na konkrétní časové 

období, které odpovídá poslednímu sčítání obyvatel v Anglii a Walesu. Aţ budou k dispozici 

podrobná data o nedávné migraci z Východní Evropy, bude potřeba provést další výzkum ke 

zjištění, zda a jak se dynamika na trhu práce změnila. Významnější změna ve sloţení 

kvalifikace nových imigrantů můţe změnit typ konkurenčních tlaků na trhu práce. Celkový 

dopad bude záviset na tom, jak velký vliv bude mít tato změna na skladbu kvalifikace 

dřívějších imigrantů a původních obyvatel. Pokud má ekonomika dostatečně pruţný trh práce, 

tento dopad by měl být v dlouhém období téměř neznatelný, ale v krátkém období můţe 

způsobit nerovnováhu. 

 

Podstatným záměrem této práce bylo také zdůraznit důleţitost analyzování migrace za 

pouţití podrobného popisu lokálního trhu práce a rozlišování různých typů pracovníků. 

Vyuţití přesných a podrobných dat je vhodným počátečním bodem pro zjištění rovnováţných 

mechanismů na lokálních trzích práce jako odpověď na heterogenní imigraci, coţ by podle 

autora měly vzít do úvahy i všechny další výzkumy. 

 

2. 5. POSTUPNÝ NÁVRAT NĚMECKÝCH MIGRANTŮ DO ZEMĚ A JEJICH 

NÁSLEDNÉ ROZMÍSTĚNÍ A VLIV NA MÍSTNÍ TRH PRÁCE 

Studie Glitze (2007) představuje unikátní experiment, na němţ se dá také mimo jiné 

prozkoumat samotný, obecný dopad imigrace na trh práce. Ve studii je analyzováno, jak přiliv 

imigrantů ovlivnil míru zaměstnanosti obyvatel v Německu v letech 1996 aţ 2001, a to na 

základě dat z Federal Administration Department in Germany
7
 a k deskriptivní analýze byla 

pouţita také data z Německého mikrocensu z roku 1999, 2001 a 2002.  

 

Empirické výsledky studie ukazují, ţe mění-li se velikost nabídky práce určité profese 

z řad imigrantů, můţe dojít změně v míře zaměstnanosti na domácím trhu práce. Podle autora 

je však dopad na celkovou míru zaměstnanosti malý a pouze krátkodobý. Při pouţití 

empirického modelu pouze na původní německé obyvatele a po odečtení obyvatel s cizí 

národností, byly odhady efektu na míru zaměstnanosti menší, z čehoţ vyplývá, ţe obyvatelé 

s cizí národností jsou přílivem etnických německých imigrantů postiţeni více neţ původní 

                                                 

7
 Tato instituce vydává kaţdoročně publikaci „Jahresstatistik für Aussiedler“, která obsahuje informace o 

imigrantech, jejich konkrétní počty v kaţdé zemi, pohlaví, věk, zemi původu atd.  
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německá populace. Co se týká vlivu imigrace na mzdy, ve studii nebyly nalezeny ţádné 

průkazné důkazy škodlivého vlivu imigrace na mzdy.  

 

Zatímco neexistence vlivu imigrace na výši mezd byla uţ několikrát prokázána, závěr, ţe 

příliv imigrantů na lokální trh práce má spíše škodlivý vliv na míru zaměstnanosti, kontrastuje 

s několika jinými, předchozími studiemi. Tyto studie však pokrývají jiné časové období, 

v prvním případě to byla léta 1985 aţ 1989, ve druhém případě léta 1975 aţ 1997, takţe 

výsledky nejsou zcela srovnatelné. Delší časové období umoţňuje větší prostor pro úpravu 

trhu práce za pomoci vyrovnávacího pohybu populace, změn ve struktuře průmyslu a lokální 

ekonomiky, obojí vede ke sníţení efektu na relativním lokálním trhu práce, uvedl autor. Fakt, 

ţe německý trh práce reaguje na příliv imigrantů spíše změnami v zaměstnanosti neţ 

změnami ve mzdách, má svůj důvod v institucionálním zázemí, v němţ silné odbory 

umoţňují pouze malou flexibilitu mezd, přinejmenším na regionální úrovni a v krátkém 

období. Relativně velký rozsah efektu dislokace ukazuje na omezení na trhu produktů, který 

neumoţňuje reagovat dostatečně velkou poptávkou práce, aby absorboval tuto dodatečnou 

nabídku práce. 

 

Vzhledem k důleţitosti kvalifikační skladby původní pracovní síly jako zdroje moţné 

odchylky bylo ve studii zkoumáno, zda dosaţená kvalifikace původních obyvatel ovlivňuje, 

nebo by mohla v budoucnu ovlivňovat, trh práce. Nic takového však nebylo zjištěno. Rovněţ 

také nebyly nalezeny důkazy korelace mezi mírou růstu populace u původních Němců nebo 

obyvatel s cizí národností a mezi etnickými německými přistěhovalci. Zatímco neexistence 

pozitivní korelace můţe být důkazem efektivity politiky rozmísťování, která měla zamezit 

etnickým německým imigrantům, aby se stěhovali výhradně do míst s atraktivním pracovním 

trhem, absence negativní korelace vypovídá o tom, ţe zde neexistuje systematické 

odstěhovávání původních Němců ani obyvatel s cizí národností jako reakce na příliv 

imigrantů.  

 

Kromě odhadu krátkodobého vlivu imigrace na trh práce v Německu tato práce také 

zdůrazňuje význam existující struktury trhu práce k určení vlivu přílivu imigrantů za pouţití 

prostorové korelace. Identický příliv imigrantů do dvou regionů bude mít významně odlišné 

dopady na lokální trhy práce, pokud se tyto regiony liší ve sloţení kvalifikace. V kontextu 

s vládní politikou umísťování imigrantů, rovnoměrné rozloţení počtu imigrantů k existující 
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populaci nevede nezbytně k rovnoměrnému rozloţení efektu na trh práce v různých 

regionech. 

 

Teoreticky platí, čím víc se imigranti liší od existující pracovní síly, tím větší přínos 

imigranti zajistí svému regionu. Na rozdíl od studií migrace mezi zeměmi, hlavní výhodou 

německé situace je to, ţe skutečný příliv imigrantů i existující institucionální podmínky jsou 

homogenní ve všech regionech. 

 

2. 6. VLIV IMIGRANTŮ JAKO PRACOVNÍ SÍLY NA TRH PRÁCE SEVERNÍ 

AMERIKY, ROZVEDENO NA PŘÍKLADU KANADY A USA 

Samuel, Martin a Taylor (1995) vyuţívali k deskriptivní analýze vlivu imigrantů na 

severoamerický trh práce oficiální data z amerického a kanadského sčítání lidu a také 

z místních statistických úřadů. Například, na základě výzkumu trhu práce USA bylo zjištěno, 

ţe dopady imigrantů na trh práce od 90. let přinášejí spíše pesimistické výsledky. Závěrem je 

skutečnost, ţe existují-li na trhu nějaké překáţky k pohybu zboţí, mezinárodní migrace 

v cílových zemích způsobí sníţení mezd a naopak zvýšení mezd v zemích, odkud migranti 

odcházejí. Nicméně výzkum amerického trhu práce a imigrace v 80. letech nepřinesl ţádný 

důkaz o tom, ţe by imigranti negativně působili na výši mezd původních obyvatel. Provedené 

ekonometrické a případové studie dopadů imigrace na lokální (metropolitní) trh práce 

nenalezly důkazy, ţe imigranti a dělníci narození v USA usilují o stejné pracovní pozice. 

Mzdy domácích dělníků nebyly menší v územích s velkým přílivem imigrantů, v některých 

případech byly dokonce vyšší, z toho se dá usoudit, ţe imigranti a původní dělníci byli 

komplementární, uvedli autoři. Mnohé studie v 90. letech ovšem tyto metody a závěry 

zpochybnily, podle nich stěhování dělníků z metropolitních území s mnoţstvím imigrantů 

pouze „maskuje“ negativní dopady imigrace na mzdy a zaměstnanost. Upozorňují na 

negativní, ačkoliv obecně malé, globální dopady imigrace na zaměstnanost a mzdy domácích 

obyvatel, a to maximálně na úrovni 1 procenta.  

 

Imigrační politika, která ovlivňuje počet imigrantů ve sledovaném období, můţe ovlivnit 

dopady legální (nikoliv nelegální) imigrace také do fiskální oblasti a na trhu práce. Existují 

důkazy, zvláště z Kanady, ţe velké mnoţství přicházejících imigrantů s sebou můţe přinést 

více vysoce kvalifikované pracovní síly a tím zvýšit ekonomický prospěch v cílových zemích. 

Avšak mezi Kanadou a Spojenými státy existují určité historické rozdíly, co se týče 
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kvalifikační struktury imigrantů. Ve Spojených státech je problémem ilegální imigrace, která 

se mimořádně obtíţně kontroluje, imigrační politika tak můţe přinést nečekané výsledky. 

Například v roce 1986 vyšlo nařízení „Immigration Reform and Control Act“ (IRCA), které 

mimo jiné zamýšlelo odstranit negativní dopady ilegálních imigrantů na trhu práce. Ovšem 

nepřineslo to ţádné zlepšení mezd, příjmů ani pracovních podmínek, a to ani například 

v zemědělství, oblasti, ve které jsou ilegální imigranti nejvíce koncentrovaní. IRCA pouze 

zanechala odkaz v podobě strukturálních změn na trhu práce, které ovlivní zaměstnanost a 

příjmy spíše aţ v následujících letech. To vše vede ke stále sílícímu tlaku na vytvoření 

efektivní a fungující imigrační politiky.  

 

2. 7. VLIV IMIGRACE NA PŘIJÍMAJÍCÍ ZEMI NA PŘÍKLADU RAKOUSKÉHO 

TRHU PRÁCE 

Wagner (2009) analyzoval vliv imigrace na mzdovou úroveň na příkladu rakouského trhu 

práce. Vyuţil k tomu oficiálně zveřejněná panelová data trhu práce rakouské ekonomiky z let 

1986 aţ 2004. Pro určení efektu imigrace na mzdy vyuţil předpoklad, ţe domácí pracovníci 

mají obecně větší moţnost volby při výběru typu zaměstnání (resp. průmysl) a místa jeho 

výkonu (resp. region). Domácí pracovníci si poté volí pro ně nejvhodnější kombinaci 

průmyslu s  S a regionu r  R. Autor dále předpokládal, ţe tzv. uţitečnost konkrétního 

pracovníka (j) v průmyslu (s) a regionu (r) můţe být obecně vyjádřena jako: 

Rovnice č. 2. 4.:   

Ujrs = ln j rs + ln wjrs+ js+ jr + jrs. 

 

Ze studie je dále patrné, ţe efekt imigrace závisí na elasticitě substituce, která je 

definovaná pro danou úroveň výroby, tzn. mezi různými typy práce. Závěrem je také 

skutečnost, ţe dopad na mzdovou úroveň pracovníků závisí na velikosti produkce sledované 

ekonomiky a na odvětvích, ve kterém imigranti pracují. Důleţitým výsledkem této práce je 

skutečnost, ţe velikost vlivu imigrace na mzdy se liší podle typu průmyslu, protoţe elasticita 

poptávky po produktu se bude lišit, a také imigrace bude mít pravděpodobně vysoce 

heterogenní efekt v závislosti na tom, do jakého průmyslu imigranti vstoupí. Čím více 

ekonomika produkuje a čím niţší je elasticita substituce, tím větší prospěch v oblasti mezd 

bude mít z imigrace původní obyvatelstvo. Tato práce má také význam pro politiku, například 

pro rozhodnutí, kterým průmyslovým odvětvím poskytnout další moţná pracovní povolení a 

kterým nikoli.  
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2. 8. EFEKTIVNÍ IMIGRAČNÍ POLITIKA A JEJÍ PRIORITY, ROZVEDENO NA 

PŘÍKLADU USA 

Hanson a kol. (2001) zkoumali imigraci ve Spojených státech amerických za posledních 

několik desetiletí, s cílem zjistit její potenciál a také důsledky změn imigrační politiky USA.  

Pro svoji deskriptivní analýzu vyuţívali nejčastěji oficiální data týkající se amerického trhu 

práce, a to z institutu „U.S. Immigration and Naturalization Service“ a institutu „U.S. Bureau 

of the Census“.  

 

Uvedli, ţe ke správnému vysvětlení všech změn, které v ekonomice vlivem imigrace 

nastanou, je třeba detailní popis dané země. Hodnotili samotný vliv imigrace na americkou 

ekonomiku, existující modely imigrace i zásady, kterými se v současné době řídí. 

Předpokládali důleţitost správné volby imigrační politiky, aby se předešlo rasovým a 

etnickým konfliktům, které mohou nastat z důvodu odlišnosti jednotlivých imigrantů a jejichţ 

rozhodnutí opustit svoji zemi původu je často velice riskantní a nákladné. A právě zde by 

měla správně zvolená imigrační politika pomoci. Na americkém trhu práce obecně vychází 

obavy z velikosti a sloţení imigrace z vnímání, ţe méně kvalifikovaní imigranti poškozují 

nízkopříjmové pracovníky a zvyšují fiskální transfery od domácích obyvatel směrem 

k imigrantům. Studie uvedla, ţe obyvatelé USA se domnívají, ţe imigrace méně 

kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníků je pro jejich existenci negativní a také, ţe 

významně redukuje příjmy domácích pracovníků. 

 

Ze studie dále vyplývá, ţe americká vláda výrazně zvýšila výdaje na boj proti ilegální 

imigraci, konkrétně proti ilegálnímu překračování americko-mexické hranice, zvýšila tresty za 

zaměstnávání ilegálních imigrantů a rozšířila kontrolu a monitorování těch zaměstnavatelů, u 

kterých povaţuje za pravděpodobné, ţe by mohli ilegální imigranty do zaměstnání najímat.  

 

Provedená analýza ukazuje, ţe politické konflikty, spojené s výběrem nejvhodnější 

imigrační politiky, mají řadu důleţitých rozměrů s ohledem na odlišné zájmy a cíle politiků. 

Některých imigrantů se dané opatření dotkne více, jiných méně. Na závěr je však opět 

důleţité připomenout, ţe vliv imigrace ať uţ na ekonomiku či samotný trh práce je velice 

pestrý, různorodý a v kaţdé zemi či lokalitě můţe být značně odlišný.  
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2. 9. IMIGRACE A JEJÍ VLIV NA MZDY A ZAMĚSTNANOST NA PŘÍKLADU 

USA 

Borjas (2006) vyuţil pro svoji studii, zaloţenou na deskriptivní analýze, data o celkové 

situaci na americkém trhu práce a imigrantech ze sčítání lidu a z dalších oficiálních statistik. 

Mnohé jiţ vypočtené ukazatele a souhrnné závěry, které jsou v textu pouţity, čerpal ze svých 

četných dřívějších výzkumů.  

 

Závěrem této práce je skutečnost, ţe příliv vysoce vzdělaných imigrantů (zejména high-

tech pracovníků), kteří vstoupí na americký trh práce, způsobí sníţení mezd domácích vysoce 

kvalifikovaných pracovníků, kteří jiţ jsou na místním trhu práce zaměstnáni. Z tohoto přílivu 

budou naopak získávat méně kvalifikovaní pracovníci a postupně u nich bude docházet ke 

zvyšování produktivity práce.  

 

Autor studie také zdůrazňuje, ţe v posledních dvou desetiletích se literatura zabývající se 

určením vlivu imigrace na ekonomiku a domácí pracovníky velkým tempem rozvíjí a 

v současné době jiţ existuje velké mnoţství studií s nejrůznějšími závěry. Výchozím bodem 

pro většinu těchto empirických prací je skutečnost, ţe imigranti se ve Spojených státech 

shromaţďují v určitých zeměpisných oblastech, kterých není mnoho. Například v roce 2000 

ţilo téměř 39 procent imigrantů ve čtyřech metropolitních oblastech (New York, Los Angeles, 

Chicago a San Francisco) a zároveň pouze 12 procent místních obyvatel ţilo ve čtyřech 

metropolitních městech s největším podílem domácí populace (New York, Chicago, Los 

Angeles a Philadelphia). 

 

Tato Harvardská studie dále pracuje s jiţ vypočteným koeficientem korelace tzv. „cross-

city“, a to měřením vztahu mezi původní úrovní mezd v dané lokalitě a relativním počtem 

imigrantů taktéţ v dané lokalitě. Například negativní korelace naznačuje, ţe výše zmíněné 

mzdy jsou niţší na trzích s velkým počtem imigrantů, coţ znamená, ţe tito imigranti zhoršují 

pracovní příleţitosti konkurenčním domácím pracovníkům. Autor však uvedl, ţe obecně mají 

imigranti pouze malý vliv na pracovní příleţitosti domácích pracovníků, neboť imigranti 

dělají převáţně to, co místní obyvatelé dělat nechtějí. Potom tedy tvrzení, ţe obecně zvýšení 

nabídky sniţuje mzdy, v drtivé většině případů neplatí. 
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Zajímavým zjištěním studie je také skutečnost, ţe například 10 procentní nárůst počtu 

imigrantů v určité vzdělanostní skupině způsobí sníţení mezd stejně vzdělaných domácích 

pracovníků o 3,5 procenta, dále sníţí mzdy stejně vzdělaných pracovníků ale s odlišnou 

délkou praxe o 0,7 procenta a naopak zvýší mzdy domácích pracovníků s odlišným stupněm 

vzdělání oproti imigrantovu o 0,5 procenta.  

 

Autor ve studii zmiňuje, ţe pokud je třeba zjistit skutečné ekonomické přínosy imigrace, 

je třeba zohlednit mnohé skutečnosti, jimiţ imigrace transformuje danou ekonomiku. 

Například, jak imigrace mění ceny zboţí a sluţeb, jak ovlivňuje pracovní příleţitosti 

domácích pracovníků, dále také zohlednit počet pracovních míst ve firmách vlastněných 

domácími obyvateli a také vlastněných imigranty. Tento výčet pak podle autora můţe být 

pouţit k odhadu, jak se mění HDP v důsledku imigrace a jak velké by bylo HDP, jestliţe by 

se imigrace v ekonomice nevyskytovala.  

 

Imigrace má podle autora dva zásadní důsledky. Zaprvé, národ jako celek na imigraci 

získává a zadruhé, imigrace přerozděluje příjmy. Tento pohled také ukazuje, ţe výhody 

plynoucí z migrace vznikají tím, ţe imigranti sniţují mzdy domácích pracovníků, coţ je 

z jiného pohledu negativní důsledek. Pokud by však k tomuto nedocházelo, obecně by ţádné 

ekonomické přínosy z imigrace neexistovaly, uvedl autor. 

 

2. 10. SHRNUTÍ 

Jako shrnutí lze říci, ţe závěry některých výše uvedených studií ohledně vlivu imigrace 

na mzdy a zaměstnanost na trhu práce se shodují, jiné nikoli. Např. podle Dustmanna, 

Frattiniho a Glitze (2008) závisí vliv imigrace na trh práce na znalostech a schopnostech 

imigrantů a také na předpokladu elasticity nabídky kapitálu, coţ je ovšem velice obtíţně 

kvantifikovatelné. Podobně k tomuto problému přistupují Smith a Alsalam (2005), kteří se 

domnívají, ţe se determinujícím faktorem imigrace na trhu práce stává taktéţ dosaţená 

úroveň vzdělání, znalostí a schopností. Oproti tomu např. Wagner (2009) uvádí, ţe vliv 

imigrace na mzdovou úroveň pracovníků závisí na velikosti produkce sledované ekonomiky a 

na odvětvích, ve kterém imigranti pracují. Zajímavostí je také fakt, ţe podle Glitze (2007) a 

jeho empirických výsledků nebyly nalezeny ţádné průkazné důkazy škodlivého vlivu 

imigrace na mzdy. Teoreticky však platí, ţe čím více se imigranti liší od existující pracovní 

síly, tím větší přínos svému regionu zajistí. Dále například Borjas (2006) uvedl, ţe obecně 
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mají imigranti pouze malý vliv na pracovní příleţitosti domácích pracovníků, neboť imigranti 

dělají převáţně to, co místní obyvatelé dělat nechtějí. Potom tedy tvrzení, ţe obecně zvýšení 

nabídky sniţuje mzdy, v drtivé většině případů neplatí, uvedl autor. Stejně tak Samuel, Martin 

a Taylor (1995) tvrdí, ţe ani dřívější výzkum amerického trhu práce a imigrace v 80. letech 

nepřinesl ţádný důkaz o tom, ţe by imigranti negativně působili na výši mezd původních 

obyvatel. Upozorňují pouze na negativní, ačkoliv obecně malé, globální dopady imigrace na 

zaměstnanost a mzdy domácích obyvatel, a to maximálně na úrovni 1 procenta. Naopak 

upozorňují na skutečnost existence důkazů, a to zvláště z Kanady, ţe velké mnoţství 

přicházejících imigrantů s sebou můţe přinést i více vysoce kvalifikované pracovní síly (neţli 

pouze pracovní sílu nekvalifikovanou) a tím zvýšit ekonomický prospěch v cílových zemích. 

 

Co se týká výdělků domácích pracovníků a imigrantů, Smith a Alsalam (2005) došli 

k závěru, ţe například průměrný týdenní výdělek zahraničních pracovníků z Mexika - muţů - 

tvořil necelou polovinu toho, co dostával za stejnou práci rodilý Američan. V případě 

mexických ţen byl poměr výdělku necelé tři pětiny toho, co za stejnou práci dostávala 

americká ţena. Z jejich studie dále vyplývá, ţe příchod velkého počtu imigrantů s niţším 

vzděláním na americký trh práce alespoň zpočátku způsobil zpomalení růstu mezd 

kvalifikovaných domácích pracovníků, to uvedl také Tvrdý (1997). Studie dále potvrzuje, ţe 

imigranti se stávají hlavním zdrojem nové pracovní síly na trhu práce USA a mají značný vliv 

na demografický vývoj země. K těmto závěrům se přiklánějí i mnozí další, zde uvedeni, autoři 

empirických prací.  

 

Z pohledu kvalifikovaných a méně kvalifikovaných pracovníků a imigrantů se jejich vliv 

na trh práce také liší. Například Borjas (2006) uvedl, ţe příliv vysoce vzdělaných imigrantů 

(zejména high-tech pracovníků), kteří vstoupí na americký trh práce, způsobí sníţení mezd 

domácích vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří jiţ jsou na místním trhu práce 

zaměstnáni. Z tohoto přílivu budou naopak získávat méně kvalifikovaní pracovníci a postupně 

u nich bude docházet ke zvyšování produktivity práce. Johnson (1980) také podobně uvedl, ţe 

dochází-li k nárůstu počtu imigrantů, vliv na mzdové sazby se projevuje výrazněji zejména u 

méně kvalifikovaných pracovníků. Zároveň ale také imigrace zvýší příjmy vysoce 

kvalifikovaných domácích pracovníků (Borjas se naopak domníval, ţe dojde k jejich sníţení) 

a vlastníků kapitálu. Domácí nízko kvalifikovaní pracovníci budou podle autora ztrácet 

v důsledku imigrace (taktéţ opačný názor neţli Borjas), a to především prostřednictvím 
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niţších mezd spíše neţli zvyšováním nezaměstnanosti a tyto ztráty budou pravděpodobně 

v rozmezí 50 aţ 70 procent příjmů dalších imigrantů. Naproti tomu Giulietti (2008) tvrdí, ţe 

nepříznivé důsledky imigrace nejvíce postihují skupiny pracovníků se stejnou kvalifikací, 

například dřívější imigranty.  

 

Co se týká veřejného mínění obyvatel Spojených států amerických ohledně vlivu imigrace 

na jejich mzdy a celkový trh práce, obecně lze říci, ţe podle nich představuje imigrace méně 

kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníků určitý negativní jev na trhu práce a vzbuzuje 

v nich přesvědčení, ţe přicházející imigranti domácí americké pracovní síle určitým 

způsobem redukují příjmy.  

 

Pokud má však ekonomika dostatečně flexibilní trh práce, dopad imigrace by měl být 

v dlouhém období téměř neznatelný, i kdyţ v krátkém období můţe způsobit nerovnováhu, 

shodli se autoři. Na závěr je však opět důleţité připomenout, ţe vliv imigrace ať uţ na mzdy 

či samotný trh práce, je velice pestrý, různorodý a v kaţdé zemi, lokalitě či v jiném 

sledovaném období můţe být značně odlišný.  
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3. VLIV IMIGRACE NA TRH PRÁCE USA 

3. 1. HISTORIE IMIGRACE A IMIGRAČNÍ POLITIKY USA 

Spojené státy americké lze povaţovat za typickou imigrační zemi. Za posledních sto let 

však příliv imigrantů do země výrazně kolísal. Na samotném počátku 20. století, kdy 

docházelo k masivní imigraci do USA, byl jako odpověď na tento nebývalý příliv imigrantů 

Kongresem zaveden tzv. kvótový zákon, jenţ měl omezit počet imigrantů a stejně tak omezit i 

počet poskytnutých víz.
8
 V roce 1921 tedy skutečně došlo k dočasnému omezení migrace a 

navíc o tři roky později, v roce 1924, další imigrační zákon stanovil roční kvótu imigrantů na 

150 tisíc a také zcela zakazoval přistěhovalectví Japoncům, Číňanům a Indům. Proto došlo 

celkově ve 20. letech 20. století k redukci přílivu imigrantů. Jak uvedl Borjas (2008), Kongres 

jiţ od roku 1891 uvaţoval o vytvoření a přijetí určitého zákona, který by alespoň částečně 

omezoval imigraci nebo zcela zakazoval vstup do země negramotným imigrantům. Návrh byl 

však několikrát vetován a aţ na počátku 20. století došlo k jeho přijetí. Poté museli všichni 

zájemci o přistěhovalectví projít zkouškou gramotnosti. Imigrační politika ve 20. letech tedy 

přispěla k omezení imigrace a společně s následnou velkou depresí způsobily sníţení 

imigračních toků do Spojených států. Tato struktura omezení imigrace byla ponechána aţ do 

roku 1965, i kdyţ neustále docházelo k dalšímu nárůstu imigračních toků, a to zejména ze 

zemí, které nebyly kvótami omezeny nebo na základně tzv. rodinných svazků. Podobný 

pokles imigrace jako ve 20. letech se také projevil během následujících 30. let, kdy do země 

vstoupilo pouze několik set tisíc imigrantů, coţ bylo velice nízké číslo vzhledem 

k předchozím dekádám, uvedl Borjas (2008). V tomto období byl dále striktně uplatňován 

přijatý imigrační zákon, kterému se například podařilo sníţit imigraci z Evropy během 5 

měsíců o téměř 90 procent.  

 

V období po 2. světové válce neustále docházelo v USA k nárůstu asijské a 

latinskoamerické sloţky imigrantů a zároveň ke sníţení podílu Evropanů, uvedl Tvrdý (1997). 

Jako důsledek války byla také zrušena veškerá opatření, která omezovala imigraci na 

etnickém či rasovém základě. V roce 1952 byl přijat tzv. „Immigration and Nationality Act“, 

                                                 

8
 Kvótový zákon povoloval ročně přistěhování 3 % z celkového počtu příslušníků národností ţijících v USA 

v roce 1910, v roce 1929 to byla uţ jen 2 %. Při srovnání důsledků obou zákonů je patrné, ţe stanovený roční 

kontingent se například pro Italy sníţil ze 42 000 na 3800, zatímco pro Angličany z 68 000 na 62 000 nebo pro 

Němce ze 77 000 na 51 000. Tento zákon byl tedy relativně příznivější pro Anglosasy a obyvatele severní 

Evropy oproti obyvatelům jiţní, střední a východní Evropy. 
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který revidoval imigrační zákon z roku 1924 a poloţil základy dnešnímu imigračnímu 

systému. Později, a to konkrétně v roce 1965, kdy byl přijat Doplněk k imigračnímu zákonu, 

došlo s platností od roku 1968 ke zrušení kvótového systému a jeho nahrazení konkrétními 

početními limity.
9
 V tomto období došlo k výraznému nárůstu imigrace, do země nejvíce 

přicházeli imigranti z Kuby, Vietnamu, Haiti či Salvadoru. Důraz byl také nově kladen 

zejména na imigraci rodinnou neţli na imigraci pracovní. V 70. letech 20. století se 

odhadovalo, ţe se ve Spojených státech nachází přibliţně 1,1 milionu imigrantů, kteří tvoří asi 

0,5 procenta celkové populace.
10

  

 

Imigrační politika USA v 80. letech 20. století byla ovlivněna zejména přijetím zákona 

známého pod názvem „IRCA“ (Immigration Reform and Control Act) v roce 1986. Tento 

zákon byl vydán jako odpověď na neustále vzrůstající ilegální přistěhovalectví. Jen podle 

odhadu vstoupilo během 80. let do země přibliţně dalších 1,3 milionu ilegálních imigrantů. 

Došlo ke značnému celkovému nárůstu počtu ilegálních imigrantů zejména z Mexika a na 

základě toho se zpřísnily kontroly na hranicích. Tento nový zákon ale také na druhou stranu 

například udělil amnestii 3 milionům ilegálních imigrantů, kteří do země přišli jiţ dříve a měli 

zde své rodinné příbuzné (šlo především o imigranty z Mexika a Salvadoru) nebo zavedl 

sankce proti zaměstnavatelům, kteří nově příchozí ilegální imigranty zaměstnávali. Jeho cílem 

bylo omezení nebo alespoň částečné zastavení ilegální imigrace do Spojených států 

amerických.
11

 

 

Během 90. let 20. století vstoupilo do země dalších přibliţně 5,8 milionu ilegálních 

imigrantů, a to zejména z Mexika, Filipín, Vietnamu, Dominikánské republiky nebo Číny. 

V roce 1990 byl jiţ výše zmíněný zákon IRCA z roku 1986 doplněn imigračním zákonem 

(tzv. „Immigration Act“) a nově umoţnil například získat 165 000 víz pro partnery a děti 

legalizovaných cizinců nebo navýšil kaţdoroční imigrační tok o 150 000 imigrantů. Dalšími 

opatřeními proti vysoké ilegální imigraci, se kterou se země dlouhodobě potýkala, byla 

                                                 

9
 Početní limity byly stanoveny: 170 000 imigrantů za rok pro východní polokouli (20 000 pro jednu zemi a 200 

pro kaţdé závislé území či kolonii) a 120 000 pro západní polokouli.  

 
10

 Viz. www.dhs.gov (Department of Homeland Security) 

  
11

 V USA však vţdy existovalo značně nerovnoměrné rozloţení imigrantů napříč zemí. Ke konci minulého 

století přicházel největší počet imigrantů na severovýchod a západ USA (například v roce 1970 to bylo 44 

procent imigrantů, v roce 1980 mírný pokles na 34 procent). 
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například Dohoda o severoamerickém volném trhu (NAFTA) z roku 1992 nebo tzv. 

kalifornská Vyhláška 187. „Dohoda o severoamerickém volném trhu měla jak podpořit dovoz 

zemědělských plodin od mexických producentů, tak zvýšit investice do Mexika a sníţit 

mzdový rozdíl, jenţ je hlavní příčinou ilegální imigrace“, uvedl Tvrdý (1997, str. 65). Druhá 

zmíněná, tzv. Kalifornská Vyhláška 187, měla také přispět k omezení ilegálního imigračního 

toku, a to vyloučením ilegálních imigrantů z některých typů profesí, jak například práce ve 

veřejných sluţbách, poskytnutí základního lékařského ošetření či školní docházky. Tato 

vyhláška byla ale soudem prohlášena za neplatnou. Neustále však převládají výrazné snahy o 

eliminaci ilegální imigrace.  

 

Od přijetí jiţ zmiňovaného zákona IRCA v roce 1986 se pohled na imigrační politiku 

USA poněkud změnil. Společně s vytvořením „Department of Homeland Security“ neboli 

Ministerstva pro vnitřní bezpečnost (podrobněji kapitola 3. 3.) došlo k přepracování struktury 

imigrační politiky, avšak základní a stěţejní pilíře zůstaly stále stejné a k nijak výrazné změně 

ve skutečnosti nedošlo. Imigrace stále zůstala problémem, který byl řešen spíše sporadicky, 

neţli problémem, který se jevil jako zásadní a který by mohl narušit budoucí blahobyt 

amerického národa.  

 

Zlomem v imigrační politice na přelomu století byly zejména události 11. září 2001. 

Imigrace uţ nebyla pouze problémem ekonomickým či politickým, nově šlo hlavně o otázku 

národní bezpečnosti. Ve skutečnosti se však počty ţadatelů o trvalý pobyt ani po těchto 

událostech nijak nesníţily. Imigrační politika byla stále zaloţena spíše na migraci rodinné. Jen 

pro zajímavost, podle odhadu vstoupilo na území USA počátkem nového století přibliţně 3,1 

milionu ilegálních imigrantů.
12

 Reformu imigračního systému se ve Spojených státech 

nepodařilo prosadit jak v roce 2006, tak ani v roce 2007.
13

 Z důvodů nepřijetí nového 

imigračního zákona dochází na území USA k řadě nepokojů a protestům. Například v roce 

2010 protestovaly desetitisíce lidí v ulicích Washingtonu za reformu imigračního systému. 

Podle odhadů totiţ ţije v USA asi 12 milionů ilegálních imigrantů, coţ je třeba změnit, a 

                                                 

12
 Podle současného imigračního zákona nesmí být imigrant bez potřebných dokladů a dokumentů zadrţován 

déle neţ šest měsíců. Pokud ho jeho vlast nechce přijmout, musí být propuštěn. Toho například vyuţila celá řada 

Kubánců, neboť Fidel Castro aţ na výjimky své občany zpět nepřijímá. (Viz. www.dhs.gov) 

 
13

 Objevují se také mnohé názory a návrhy k reformě, např. ţe by se ilegální imigranti museli přiznat k porušení 

zákona, zaplatit pokutu nebo si odpracovat trest ve formě obecně prospěšných prací. Součástí návrhu je také 

povinná zkouška z angličtiny a znalostí americké historie.    
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právě tato reforma by jim měla pomoci stát se americkými občany, splní-li potřebné 

podmínky.  

 

Závěrem lze říci, ţe imigrační politika Spojených států se v současné době zaměřuje 

zejména na omezení přílivu ilegálních imigrantů, neboť s tímto problémem se potýká 

dlouhodobě. Snaţí se také o příliv kvalifikované a vysoce kvalifikované pracovní síly, která 

bude přínosem pro její ekonomiku a následný ekonomický růst, podpoří vědu a výzkum a 

přinese nové nápady i inovace. Na druhou stranu se však snaţí zabránit tzv. „brain drain“ 

neboli odlivu mozků do Evropy či Japonska. Snahou imigrační politiky je také úspěšná 

integrace imigrantů, potlačování rasových nepokojů či kulturních odlišností a vytvoření 

jednotného multikulturního celku bez sociálních nepokojů, uvedl „Department of Homeland 

Security“. 

 

3. 2. POŽADAVKY AMERICKÉHO TRHU PRÁCE 

Americký trh práce obecně klade na pracovníky vysoké nároky. Lidé mnohem častěji 

zaměstnání mění (v porovnání s Evropou) a mnohem častěji se také za prací stěhují. Sociální 

systém je zde přísnější a pruţnost trhu práce se vyvinula víceméně spontánně, neboť americký 

trh práce předpokládá, ţe by si kaţdý měl pomoci spíše sám a nespoléhat se na pomoc státu 

skrze sociální dávky apod. jak je tomu zvykem například v Evropě.  

 

Na základě provedeného výzkumu americké finanční skupiny „CNN Money“,
14

 která 

v roce 2010 sestavila ţebříček nejlepších pracovních uplatnění na americkém trhu práce, 

vyplývá, ţe obecně lze do budoucna očekávat vysoké příjmy zejména v sektoru zdravotnictví 

a sluţeb pro starší občany. Provedená studie, které se zúčastnilo 35 tisíc respondentů, 

zohledňovala jak dosaţené příjmy v jednotlivých oblastech zaměstnání tak vyhlídky do 

budoucna, seberealizaci, flexibilitu či dokonce velikost stresu v rámci daného povolání. 

Z výzkumu je patrné, ţe nejvhodnějším povoláním v USA je systémový inţenýr, dále lékař, 

universitní profesor či terapeut. Nejvíce finančních prostředků si lidé vydělají v profesích jako 

anesteziolog (ročně cca 292 tisíc $), lékař (222 tisíc $), psychiatr (177 tisíc $), obchodní 

ředitel (140 tisíc $), finanční matematik (129 tisíc $), tvůrce softwaru (117 tisíc $) či právník 

(115 tisíc $). Lidé na americkém trhu práce také v současné době spíše preferují klidnější 

zaměstnání s niţší mírou stresu, a to i za cenu niţšího příjmu (zde je však třeba podotknout, ţe 

                                                 

14
 Viz. www.money.cnn.com nebo na www.finexpert.e15.cz 
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kaţdý vnímá stres odlišně a má také jinou hranici stresu). Mezi nejméně stresové povolání je 

zařazen konzultant, terapeut, universitní profesor, tvůrce softwaru, správce sítí či patolog.  

 

Podle americké instituce „Bureau of Labor Statistics“, která monitoruje situaci na trhu 

práce Spojených států, patří v současné době mezi nejvíce poţadovaná zaměstnání zejména 

profese ve zdravotnictví (ty jsou ovšem potřebné v kterékoli době a bez ohledu na vývoj trhu 

a ekonomiky), dále inţenýři telekomunikačních sítí a systémoví inţenýři, osobní finanční 

poradci, veterináři, finanční a obchodní analytici či tvůrci softwaru.  

 

Tato instituce dále předpokládá, ţe během následujících 10 let poroste v USA poptávka 

po správcích telekomunikačních sítí (aţ o 53 procent) zejména z důvodů rozvoje nových 

technologií a Wi-Fi, spoustu nových pracovních příleţitostí nabízí také energetika a ţivotní 

prostředí, široké uplatnění naleznou také osobní finanční poradci, dále je předpokládána 

zvýšená poptávka po veterinářích, neboť stále více domácností si pořizuje domácí mazlíčky. 

V neposlední řadě se jedná o rozvoj profesí pro vědu a výzkum (např. bezpečnost potravin 

apod.), velmi dobré vyhlídky mají také zdravotní sestry a ostatní lékařský personál, neboť jiţ 

nyní je v USA nedostatek všeobecných lékařů. Do popředí se také dostávají profese 

zabývající se zdravým ţivotním stylem a péčí o lidské tělo.  

 

3. 3. ANALÝZA VLIVU IMIGRACE NA TRH PRÁCE 

Veškerá data a podrobnější informace ohledně legální imigrace, které jsou pouţity 

v tabulkách a grafech, byly převáţně čerpány z „Department of Homeland Security“ (DHS) 

neboli Ministerstva pro vnitřní bezpečnost, a také z odborných studií a databází amerického 

institutu „Bureau of Labor Statistics“ a „US Census Bureau“, které se mimo jiné zabývají 

veškerými statistikami ohledně trhu práce. Na druhou stranu, cílem prvně zmíněné instituce 

DHS je ochránit americký národ před mnoha hrozbami, kterým nyní čelí. Zaměstnává více 

neţ 230 tisíc zaměstnanců, a to od administrativy, letectví, bezpečnosti na hranicích aţ po 

kybernetické analytiky či chemické inspektory. Jeho prvotní snahou je učinit Ameriku 

bezpečnější, proto se snaţí o prevenci proti terorismu, dále například o ochranu a správu 

hranic, prosazuje imigrační zákony a snaţí se zajistit odolnost země vůči katastrofám.  
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3. 3. 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA IMIGRANTŮ 

Obecná charakteristika imigrantů je v následující části  práce nejprve sledována za 

jednotlivé dekády 20. století a poté po jednotlivých letech 21. století aţ do roku 2009. 

V tabulce č. 3. 1. je zobrazen vývoj počtu imigrantů, kteří získali trvalý pobyt ve Spojených 

státech amerických od roku 1910 do roku 1999, a to konkrétně vţdy souhrnný počet těchto 

osob za dané desetiletí. Z tabulky je patrné, ţe na mezi lety 1910 a 1919 získalo v USA trvalý 

pobyt přibliţně 6,3 milionu osob a v následující dekádě došlo k poklesu o přibliţně 2 miliony 

osob (například z České republiky to bylo 101 182 imigrantů během 20. let 20. století, viz. 

Příloha č. 4). Aţ do 40. let 20. století lze pozorovat pokles hodnot (zejména z důvodů válek a 

hospodářské krize), poté došlo opět k nárůstu, aţ do konce 20. století, kdy hodnoty šplhaly 

téměř k 10 milionům osob.  

 

Tab. č. 3. 1.: Vývoj počtu imigrantů, kteří získali trvalý pobyt v USA (období 1910 – 1999) 

OBDOBÍ POČET 

1910-1919 6 347 380 

1920-1929 4 295 510 

1930-1939 699 375 

1940-1949 856 608 

1950-1959 2 499 268 

1960-1969 3 213 749 

1970-1979 4 248 203 

1980-1989 6 244 379 

1990-1999 9 775 398 

Zdroj: U. S. Department of Homeland Security, vlastní úprava 

 

Tabulka č. 3. 2. navazuje na předcházející tabulku. Také zobrazuje počty imigrantů, kteří 

získali trvalý pobyt ve Spojených státech amerických, a to konkrétně od roku 2000 aţ do roku 

2009, po jednotlivých letech. Z tabulky je patrné, ţe v roce 2000 získalo trvalý pobyt v USA 

841 002 osob, v roce 2001 tento počet stoupl nad 1 milion, dále nastal mírný propad v roce 

2003, a to na 703 542 osob, v letech 2004 aţ 2006 docházelo k nárůstu aţ na téměř 1,3 

milionu osob, poté následoval opět mírný propad v roce 2008 asi na 1,1 milionu osob. 

V posledním sledovaném období roku 2009 získalo trvalý pobyt v USA 1 130 818 osob.  
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Tab. č. 3. 2.: Vývoj počtu imigrantů, kteří získali trvalý pobyt v USA (období 2000 – 2009) 

ROK POČET ROK POČET 

2000 841 002 2005 1 122 257 

2001 1 058 902 2006 1 266 129 

2002 1 059 356 2007 1 052 415 

2003 703 542 2008 1 107 126 

2004 957 883 2009 1 130 818 

Zdroj: U. S. Department of Homeland Security, vlastní úprava 

 

Tabulka č. 3. 3. analyzuje vývoj počtu imigrantů, kteří získali trvalý pobyt v USA podle 

jednotlivých kontinentů, ze kterých do Spojených států amerických přišli, a to v konkrétních 

dekádách 20. století. Tučně jsou u kaţdého kontinentu vyznačeny nejvyšší hodnoty, kterých 

bylo ve sledovaném období dosaţeno. U Evropy je to počátek 20. století, kdy hodnota dosáhla 

téměř 5 milionů osob, u ostatních kontinentů se naopak jedná spíše o konec 20. století. 

 

Tab. č. 3. 3.: Vývoj počtu imigrantů podle jednotlivých kontinentů (období 1910 – 1999) 

OBDOBÍ EVROPA ASIE AMERIKA AFRIKA OCEÁNIE 

1910-1919 4 985 411 269 736 1 070 539 8 867 12 339 

1920-1929 2 560 340 126 740 1 591 278 6 362 9 860 

1930-1939 444 399 19 231 230 319 2 120  3 306 

1940-1949 472 524 34 532 328 435 6 720 14 262 

1950-1959 1 404 973 135 844 921 610 13 016 11 353 

1960-1969 1 133 443 358 605 1 674 172 23 780 23 630 

1970-1979 825 590 1 406 544 1 904 355 71 408 39 980 

1980-1989 668 866 2 391 356 2 695 329 141 990 41 432 

1990-1999 1 348 612 2 859 899 5 137 743 346 416 56 800 

Zdroj: U. S. Department of Homeland Security, vlastní úprava 

 

Následující tabulka č. 3. 4. navazuje na předcházející tabulku, také analyzuje vývoj počtu 

imigrantů, kteří získali trvalý pobyt v USA podle jednotlivých kontinentů, nyní jiţ však 

konkrétně v kaţdém roce v období let 2000-2009. Jak z tabulky vyplývá, z Evropy přišlo do 

USA nejvíce osob v roce 2005, a to konkrétně 170 126 osob. V případě Asie se jedná o rok 

2006 a počet osob 428 084, coţ je téměř třikrát více neţ v případě Evropy. Ještě více osob 
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však přišlo do USA z ostatních amerických států, v roce 2006 se jednalo o 548 812 osob. 

Nejniţších hodnot ve sledovaném období dosáhla Oceánie, jednalo se o 8 000 osob v roce 

2006 a Afrika, zde se hodnota vyšplhala výše, a to konkrétně na 122 804 osob v roce 2009.  

 

Tab. č. 3. 4.: Vývoj počtu imigrantů podle jednotlivých kontinentů (období 2000-2009) 

ROK EVROPA ASIE AMERIKA AFRIKA OCEÁNIE 

2000 126 745 260 107 392 461 40 790 5 928 

2001 169 948  343 056 470 794 50 009 7 201 

2002 169 934 332 874 477 363 56 002 6 495 

2003 97 186 240 699 305 936 45 559 5 076 

2004 128 326 326 362 408 972 62 623 6 954 

2005 170 126 392 977 432 726 79 697 7 432 

2006 152 818 428 084 548 812 112 100  8 000 

2007 109 243 370 903 434 272 89 277 6 639 

2008 109 586 380 899 491 045 100 881 5 926 

2009 114 992 394 874 479 845 122 804 6 142 

Zdroj: U. S. Department of Homeland Security, vlastní úprava 

 

Jen pro zajímavost, v roce 2009 přišlo do Spojených států amerických v rámci Evropy 

nejvíce imigrantů z Velké Británie (17 417 osob), dále z Ruska (10 632 osob), Německa 

(8 612 osob), Polska (8 384 osob), Rakouska (6 260 osob), Francie (4 882 osob) nebo pro 

zajímavost z České a Slovenské republiky (1 649 osob). Co se týká Asie, nejvíce imigrantů do 

USA přicházelo z Číny (60 896 osob), Filipín (58 107 osob), Indie (54 360 osob), Vietnamu 

(28 397 osob) či Koreje – Severní i Jiţní (25 582 osob). V rámci Severní Ameriky stálo v roce 

2009 v popředí Mexiko (164 067 osob), Dominikánská republika (59 381 osob), Kuba 

(38 111 osob) či Haiti (23 994 osob). Střední Amerika vykazuje nejvyšší čísla v případě 

Salvadoru (19 342 osob), Guatemaly (11 881 osob) nebo Hondurasu (6 290 osob). Z Jiţní 

Ameriky přicházeli do USA v roce 2009 nejvíce imigranti z Kolumbie (27 221 osob), Peru 

(16 706 osob), Brazílie (14 428 osob) či Venezuely (11 392 osob). V rámci Afriky vévodí 

Etiopie (14 674 osob), Egypt (10 810 osob) či Maroko (5 235 osob). Tento výčet konkrétních 

zemí uzavírá Austrálie (3 098 osob) a Nový Zéland (1 127 osob).  
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3. 3. 2. OSOBNÍ CHARAKTERISTIKY IMIGRANTŮ 

Osobní charakteristiky imigrantů jsou v následující části práce analyzovány se zaměřením 

na pohlaví, věk, rodinný stav, cílové země a města, vzdělanostní strukturu a zaměstnání těchto 

osob. Analyzován je zde pouze rok 2009, který byl v této části práce vybrán jako 

reprezentativní vzorek vybraných osobních charakteristik imigrantů, a to také z důvodů větší 

srozumitelnosti následující analýzy a přílišné podobnosti stavu v ostatních předcházejících 

letech. V roce 2009 se ve Spojených státech nacházelo 1 130 818 legálních imigrantů (jak uţ 

bylo uvedeno výše). Tabulka č. 3. 5. zobrazuje pohlaví imigrantů v roce 2009. Je tedy zřejmé, 

ţe z celkového počtu 1 130 818 imigrantů tvořily ţeny nadpoloviční většinu, konkrétně 

617 799 osob a muţi 513 015 osob. 

 

Tab. č. 3. 5.: Počet imigrantů v USA podle pohlaví, rok 2009 

 

Zdroj: U. S. Department of Homeland Security, vlastní úprava 

 

 

Tabulka č. 3. 6. znázorňuje věk imigrantů, kteří se v zemi nacházeli v roce 2009. Věková 

kategorie je rozdělena na tři skupiny, první 0-15 let, druhá 16-20 let a třetí 21 let a více. Podle 

očekávání spadá největší počet osob do kategorie 21 let a více, a to přibliţně 843 000 osob. 

Z tohoto počtu převládají ţeny nad muţi, stejně tak je tomu u věkové skupiny 16-20 let, 

naopak u skupiny osob mladších 16 let je patrná převaha muţů.  

 

POHLAVÍ POČET 

Ţeny 617 799 

Muţi 513 015 

Neznámo 4 

Celkem 1 130 818 
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Tab. č. 3. 6.: Počet imigrantů v USA podle věku, rok 2009 

 

 

Je-li hodnocen rodinný stav imigrantů, je zřejmé, jak ukazuje graf č. 3. 1., ţe z celkového 

počtu 1 130 818 imigrantů, kteří se nacházejí na území USA a získali v roce 2009 trvalý 

pobyt, je více neţ polovina osob vdaných či ţenatých, a to konkrétně 654 674 osob. Na 

pomyslném druhém místě se nacházejí svobodní lidé s počtem 417 232 osob. Podstatně 

niţších hodnot v porovnání s výše uvedenými počty dosahují osoby ovdovělé či rozvedené. 

Konkrétní číselné hodnoty jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

 

Graf č. 3. 1.: Počet imigrantů v USA podle rodinného stavu, rok 2009 

 

   Zdroj: U. S. Department of Homeland Security, vlastní úprava 

 

Ve Spojených státech amerických se lze setkat se značně nerovnoměrným rozloţením 

imigrantů. Existují oblasti, ať uţ na základě historického vývoje či preference imigrantů, do 

kterých vstupují častěji a kde se jich vyskytuje daleko vyšší počet. Graf č. 3. 2. znázorňuje 

VĚK CELK. POČET Z TOHO ŢENY Z TOHO MUŢI NEZNÁMO 

0-15 185 960 91 431 94 529 - 

16-20 101 864 51 144 50 720 - 

21 a více 842 992 475 224 367 764 4 

Neznámo 2 - 2 - 

Celkem 1 130 818 617 799 513 015 4 

Zdroj: U. S. Department of Homeland Security, vlastní úprava 

 



51 

 

územní rozloţení imigrantů v rámci jednotlivých států USA. Pro analýzu byly vybrány pouze 

státy, ve kterých získalo nejvíce přicházejících imigrantů trvalý pobyt. Z grafu je patrné, ţe 

nejvíce imigrantů přicházelo v roce 2009 do Kalifornie (cca 228 tisíc osob, 28%), 

následované New Yorkem (cca 151 tisíc osob, 18%) a Floridou (127 tisíc osob, 16%). Mezi 

další imigranty velice oblíbené státy USA patřily Texas (12%), New Jersey (7%), Illinois 

(5%), Massachussetts (4%), Virginia (4%), Georgia (3%) nebo Washington (3%). Do těchto 

vyjmenovaných států však jiţ přicházelo méně neţ 100 tisíc imigrantů (přesná číslo osob jsou 

uvedena v Příloze č. 3). Nejmenší počet imigrantů, a to konkrétně 429 osob, přišlo v roce 

2009 do státu Wyoming.
15

 Podle Borjase (2003) existuje několik příčin, proč se imigranti 

nejvíce usazují v několika málo oblastech či městech. Je to například z důvodu osobní 

tendence usazovat se v ekonomicky silnějších oblastech s vyspělým trhem práce nebo 

v oblastech, které se vyznačují vysokou koncentrací jiţ usazených imigrantů.  

 

Graf č. 3. 2.: Počet imigrantů v jednotlivých státech USA, rok 2009 

 

Zdroj: U. S. Department of Homeland Security, vlastní úprava 

 

                                                 

15
 V současné době můţe imigrant vstoupit do Spojených států zaprvé na základě udělení trvalého pobytu, 

zadruhé jako drţitel tzv. Zelené karty (myšleno jako dočasný drţitel víza, např. turista, sezónní pracovník nebo 

student) a zatřetí můţe imigrant do země vstoupit ilegálně. 
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Počet příchozích imigrantů se také odlišuje v rámci jednotlivých měst USA. Některá patří 

k více oblíbeným, jiná naopak k méně. Na prvním místě oblíbenosti se mezi imigranty v roce 

2009 umístil New York (cca 190 tisíc osob), následován Los Angeles (cca 98 tisíc osob) a 

Miami (cca 84 tisíc osob). Velice dobře si v tomto ohledu stojí také Washington, Chicago, 

San Francisco nebo Houston. Do kaţdého z těchto měst přišlo v roce 2009 více neţ 30 tisíc 

osob. Oblíbená jsou však také města jako Dallas, Boston či Atlanta, do kterých přišlo více neţ 

20 tisíc osob. Nejméně imigrantů zavítalo v roce 2009 do města Cleveland, a to pouhých 

3 081 osob. 

 

Nejvíce imigrantů v roce 2009 v rámci celých Spojených států přicházelo opět do jiţ výše 

zmíněné Kalifornie (28 % všech imigrantů). Tato země se potýká s obrovskou imigrací jiţ 

několik desítek let, řeší také problém s vysokou ilegální imigrací, a snaţí se proto o co 

nejefektivnější imigrační politiku společně se snahou o minimalizaci sociálních nepokojů, 

rasových diskriminací či rasově motivovaných útoků. Trh práce Kalifornie je bezesporu 

imigrací ovlivněn, není však dokázáno, ţe by zde místním obyvatelům výrazně klesaly mzdy 

v důsledku masivní imigrace. S ohledem na vzdělanostní strukturu pracovních sil je z grafu č. 

3. 3. patrné, ţe trh práce je rozdělen na domácí pracovníky a imigranty. V případě domácích 

pracovníků převládají na trhu USA absolventi s ukončenou vysokou a střední školou 

(konkrétně v Kalifornii je to nejvíce osob také s ukončenou vysokou a střední školou), naopak 

v případě imigrantů převládají na americkém trhu práce ve sledovaném období osoby s méně 

neţ středoškolským vzděláním a středoškolským vzděláním (konkrétně v Kalifornii je to 

velice obdobné, zde také převládají tyto dvě skupiny pracovníků). Pro samotnou ekonomiku 

USA ani pro její trh práce není moc pozitivní, ţe v případě imigrantů převládají 

nekvalifikované či méně kvalifikované osoby. Tyto skupiny totiţ nemají tak silný vliv na 

tvorbu mezd, mobilitu, flexibilitu ani na efektivitu trhu práce jako osoby více kvalifikované.  
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Graf č. 3. 3. Dosaţené vzdělání imigrantů a domácích pracovníků v %, USA rok 2009 

 

Zdroj: Public Policy Institute of California, vlastní úprava 

 

Co se týká povolání příchozích imigrantů, tabulka č. 3. 7. názorně ukazuje, o jaké 

povolání se nejčastěji jedná. Z celkového počtu imigrantů (coţ je přibliţně 1,1 milionu osob 

v roce 2009) tvoří zhruba 290 tisíc děti a studenti. Jedná se asi o jednu čtvrtinu všech osob. 

Dalších 288 tisíc osob (tedy další čtvrtina) pracuje neznámo kde. Dotyčné úřady nemají 

informace o tom, jaké povolání tyto osoby vykonávají. Je moţné, ţe se jedná o práci načerno, 

mnoho z nich také moţná nepracuje vůbec a nejsou nikde nahlášeni. Do oficiálních statistik 

jsou uváděni, toto číslo však o ničem konkrétním nevypovídá. Třetí nejvýznamnější poloţku 

tvoří práce v domácnosti se 166 tisíci osobami. Čtvrtou nejvýznamnější poloţku tvoří 

povolání z oblasti managementu a s ním související povolání, ve kterých v roce 2009 

pracovalo přibliţně 108 tisíc imigrantů z celkového počtu 1,1 milionu osob. Jedná se asi o 

desetinu všech imigrantů. Významný počet imigrantů, a to konkrétně 95 844 osob, mělo ve 

sledovaném období statut nezaměstnaného. Dalších přibliţně 61 tisíc osob pracovali jako 

servisní pracovníci, následováni povoláními ve výrobě a dopravě (48 tisíc osob), prodejními a 

kancelářskými profesemi (41 tisíc osob). V dalších profesích jako lesnictví, farmaření či 

rybaření pracovalo v roce 2009 necelých 14 tisíc osob (samozřejmě s převahou muţů). 

Početnou skupinu asi 11 tisíc osob tvořili důchodci. Nejniţších hodnot ve sledovaném období 

dosahovala povolání jako výstavba, těţba, údrţba či opravárenství, a to přibliţně s 9 tisíci 

osobami. Na posledním místě jsou uváděna vojenská povolání, která se svým počtem 65 osob 

nijak významně statistiky neovlivňují. Podle velkého počtu odborníků existuje v mnoha výše 
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uvedených povoláních práce na černo. Jedná se zejména o práce na stavbách, ve výrobě, 

dopravě, těţbě a v neposlední řadě je to těch 288 tisíc osob, které pracují neznámo kde. 

 

Tab. č. 3. 7.: Počet imigrantů v USA podle povolání, rok 2009 

POVOLÁNÍ CELKEM ŢENY MUŢI 

Management a související povolání 107 530 39 433 68 097 

Servisní pracovníci 60 758 26 957 33 801 

Prodejní a kancelářské profese 40 512 22 291 18 221 

Lesnictví, farmaření a rybaření 13 609 2 347 11 262 

Výstavba, těţba, údrţba a opravárenství 8 835 169 8 666 

Výroba a doprava 47 815 10 884 36 931 

Vojenská povolání 65 18 47 

V domácnosti 165 742 160 871 4 871 

Děti a studenti 291 460 144 546 146 913 

Důchodci 10 523 5 666 4 857 

Nezaměstnaní 95 844 54 661 41 183 

Neznámo 288 125 149 956 138 166 

 

 

3. 3. 3. VLIV IMIGRACE NA MZDY 

Z důvodů zkoumání vlivu imigrace na mzdy v USA je také důleţité rozdělení imigrantů 

na tzv. kvalifikovanou a nekvalifikovanou pracovní sílu. Podle Tvrdého (1997), dochází ve 

Spojených státech za posledních 40 let k neustálému zhoršování vzdělanostní struktury 

imigrantů vzhledem k domácí populaci. Zatímco v rámci kvalifikované pracovní síly se podíl 

jak počtu domácích pracovníků, tak i podíl počtu imigrantů víceméně shoduje, v rámci 

nekvalifikované pracovní síly zaujímají daleko vyšší podíl na celkové populaci příchozí 

imigranti (bylo tomu tak i v minulosti, například v roce 1970 to bylo 8,6 procent a v roce 

1990 jiţ 22,1 procent). Na americkém trhu práce docházelo také ke konci minulého století 

k nárůstu rozdílu mezi reálnými mzdami domácích pracovníků a imigrantů se stejným 

vzděláním. Co se týká skupiny osob s nedokončeným vzděláním, v roce 1980 činil rozdíl 

v reálné hodinové mzdě mezi domácími pracovníky a imigranty 0,96 $ a v roce 1980 jiţ    

Zdroj: U. S. Department of Homeland Security, vlastní úprava 
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1,29 $. U skupiny osob s dokončeným středoškolským vzděláním činil rozdíl v roce 1980 

0,44 $ a v roce 1990 0,75 $. Největší skok je spatřován u skupiny osob s universitním 

vzděláním, kdy rozdíl v reálné hodinové mzdě činil v roce 1980 0,23 $, zatímco v roce 1990 

jiţ 0,83 $. Je tedy zřejmé, ţe na trhu práce USA existovaly rozdíly v reálných mzdách mezi 

domácí a zahraniční pracovní silou jiţ v minulosti. 

 

Co se týká vzdělanostní struktury americké pracovní síly za posledních 10 let, která je 

velice důleţitá k analýze a porovnání mezd domácích a zahraničních pracovníků, tabulka č. 3. 

8. názorně ukazuje procentní podíl jednotlivých úrovní dosaţeného vzdělání domácí a 

zahraniční pracovní síly v letech 2000 aţ 2009 (zahraniční pracovní silou se zde myslí osoby, 

které se vyskytují na americkém území, ale doposud nezískaly občanství USA). Z tabulky je 

patrné, ţe například v roce 2001 bylo 4,7 % domácí pracovní síly téměř bez vzdělání, zatímco 

u zahraniční pracovní síly to bylo 27 % osob. Střední školu v tomto roce dokončilo 34,4 % 

domácí pracovníků a 24 % cizinců, dále vysokou školu dokončilo 26,7 % domácích 

pracovníků a 13,9 % cizinců. Velice obdobný vývoj procentních podílů lze sledovat i 

v následujících letech. Souhrnně lze říci, ţe největší rozdíl mezi domácí a zahraniční pracovní 

silou lze sledovat ve skupině bez vzdělání (méně neţ 9 ročníků), dále ve skupině dosaţená 

střední a vysoká škola. Naopak menších rozdílů mezi domácí a zahraniční pracovní silou lze 

ve sledovaném období pozorovat ve skupině dokončených 9 aţ 12 ročníků, dále bakalář a 

pokročilý stupeň vzdělání.  

 

Tab. č. 3. 8.: Vzdělanostní struktura pracovní síly (25 let a více) v USA v % (období 2000 – 

2009) podle jednotlivých stupňů dosaţeného vzdělání pro domácí (DPS) a zahraniční (ZPS) 

pracovní sílu 

VZDĚLÁNÍ 
2000 2001 2002 2003 2004 

DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS 

Méně neţ 9 ročníků 4,7 27 4,5 26,8 4,4 27,1 4,1 27 3,7 26,9 

9 aţ 12 ročníků 8,7 13 8,7 12,7 8,7 13,2 8,4 13,5 8,1 13,7 

Střední škola 34,4 24 33,6 23,1 33,2 24,2 33,3 23,5 33,3 23,4 

Bakalář 17,1 14,1 17,4 15,3 17,8 14,6 18,1 14,8 18,2 14,9 

Vysoká škola 26,7 13,9 27,2 13,5 26,9 12,3 27   12,3 27,2 12,3 

Pokročilý stupeň 8,4 7,9 8,6 8,6 8,9 8,5 9,1 8,9 9,5 8,8 
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VZDĚLÁNÍ 
2005 2006 2007 2008 2009 

DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS 

Méně neţ 9 ročníků 3,7 27 3,6 27,7 3,2 25,8 2,9 25,3 2,8 25,9 

9 aţ 12 ročníků 8 14,2 8 14,2 7,8 14,6 7,3 14,4 7,3 14,7 

Střední škola 33,4 24,5 33,2 24,9 32,9 24,1 32,2 24,8 32,3 23,9 

Bakalář 18,3 14,2 19 12,7 19,1 14,5 19,4 14,2 19,2 14,2 

Vysoká škola 27,2 11,8 25,9 11,1 27,2 12,4 28 11,9 27,9 11,9 

Pokročilý stupeň 9,5 8,3 10,3 9,6 9,8 8,5 10,1 9,3 10,5 9,4 

Zdroj: US Census Bureau, vlastní úprava 

 

S ohledem na tabulku č. 3. 9., která vypovídá o podílu na celkových ročních příjmech 

domácích a zahraničních pracovníků v USA (zahraniční pracovní silou se zde myslí osoby, 

které se vyskytují na americkém území, ale doposud nezískaly občanství USA) v letech 2000 

aţ 2009 lze říci, ţe na počátku sledovaného období, konkrétně mezi lety 2000 aţ 2005 lze do 

niţšího mzdového intervalu (tedy celkové roční příjmy do 15,000 $) zařadit zejména 

zahraniční pracovní sílu. Například v roce 2000 dosahovalo ročního příjmu max. 15,000 $ 

téměř 27 % zahraničních pracovníků z jejich celkového počtu a na druhou stranu pouze 11 % 

domácích pracovníků. V roce 2005 tento podíl u zahraniční pracovní síly poklesl na necelých 

19 %, u domácích pracovníků podíl poklesl na necelých 8 %. Co se týká vyšších mzdových 

intervalů, mezi lety 2000 aţ 2005 samozřejmě vţdy převaţoval podíl domácí pracovní síly. Ta 

dosahovala vyšších příjmů ve všech sledovaných letech, například v roce 2000 to bylo 

necelých 10 %, oproti cizincům (necelých 6%) v nejvyšší příjmové skupině nad 75,000 $ 

ročně. V roce 2005 došlo opět k nárůstu podílu, a to konkrétně u domácí pracovní síly na 14 

% a u cizinců na 8 %. 

 

Mezi lety 2006 aţ 2009 došlo ke změně ve mzdových intervalech, které se samozřejmě 

rozšířily a posunuly ještě k vyšším hodnotám. Prvního a zároveň nejniţšího mzdového 

intervalu (roční příjmy do 15,000 $ ročně) dosahovalo v roce 2006 7 % domácích pracovníků 

a téměř 17 % zahraničních pracovníků. V roce 2009 to bylo přibliţně 5 % domácích 

pracovníků a téměř 14 % cizinců. Naopak vyšších ročních příjmů dosahovala samozřejmě ve 

všech sledovaných letech domácí pracovní síla, například v roce 2006 vydělávalo více neţ 

50,000 $ ročně necelých 20 místních pracovníků a pouze necelých 10 % cizinců. Zatímco 

v roce 2009 došlo oproti roku 2006 k nárůstu podílu u domácí pracovní síly o 3 %, u cizinců 
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to bylo pouze o 1,5 %. Absolutně nejvyšších příjmů (tzn. více neţ 100,000 $ ročně) 

vydělávalo v roce 2006 8 % domácích pracovníků a necelých 5 % zahraničních pracovníků, 

v roce 2009 to bylo přibliţně 10 % místních pracovníků a 6 % cizinců. 

 

Tab. č. 3. 9.: Podíl na celkových ročních příjmech domácí (DPS) a zahraniční (ZPS) pracovní 

síly (15 let a více) v USA v % (období 2000 – 2009) podle jednotlivých mzdových intervalů 

PŘÍJMY 
2006 2007 2008 2009 

DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS 

$ 1,000 - $ 14,999 7,1 16,7 6,4 15 5,5 13,4 5,4 13,3 

$ 15,000 - $ 29,999 26 43,1 24,8 41,5 23,4 42 22,2 39,8 

$ 30,000 - $ 39,999 18,5 14,8 17,9 15,1 18,2 15,4 17,8 15,4 

$ 40,000 - $ 49,999 13,9 7,4 13,9 9,4 14,4 8,5 13,9 8,7 

$ 50,000 - $ 74,999 19,3 9,5 20,6 10,5 21,2 10,8 22 11,4 

$ 75,000 - $ 99,999 7,2 3,6 7,3 3,6 8,2 4,3 8,5 5,1 

$ 100,000 a více 8 4,9 9 5 9,1 5,6 10,1 6,2 

Zdroj: US Census Bureau, vlastní úprava 

 

Při zkoumání vlivu imigrace na trh práce se například dále analyzuje, zda jsou zahraniční 

pracovníci vzhledem k domácím pracovníkům substituty či komplementy. Jak uvedl Borjas 

(1994), je-li zkoumán počet imigrantů a zároveň příjem domácích amerických zaměstnanců 

za 1 rok, takto vzniklá elasticita je velice nízká. Podle odhadu Borjase a mnohých dalších 

autorů se její hodnota pohybuje v intervalu -0,05 aţ +0,05 (přičemţ méně kvalifikovaní 

PŘÍJMY 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS 

$ 1 – $ 4,999  1,6 2,2 1,4 1,1 1,3 1,4 
2,9 5,5 2,8 5,1  

7,6 

 

18,7 
$ 5,000 - $ 9,999 2,6 5,3 2,1 4,5 2,1 4,4 

$ 10,000 - $ 14,999 7,1 19,9 6,3 18,4 5,6 15,4 5,3 16 5 14,5 

$ 15,000 - $ 19,999 10 19,1 9,1 17 8,5 18 8,3 17,3 7,8 18,3 7,4 17,3 

$ 20,000 - $ 24,999 11,5 13,1 11,4 14,3 10,8 15,5 10,5 15,3 10,1 15,9 10 15,1 

$ 25,000 - $ 34,999 21,3 16 21,2 17,5 21,2 17,7 20,7 17,2 20,3 17 19,8 17,8 

$ 35,000 - $ 49,999 21,2 10,8 21,4 11,9 21,8 12,3 22 13 22,3 12,9 22,3 13,8 

$ 50,000 - $ 74,999 15,2 8,1 16,4 8,3 17 8,4 17,4 8,5 18,2 9 18,8 9,3 

$ 75,000 a více 9,4 5,6 10,7 6,9 11,9 7,2 12,9 7,1 13,6 7,2 14 8 
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pracovníci se nacházejí spíše na její spodní hranici). Konkrétně řečeno, vzroste-li například 

počet imigrantů v určité oblasti USA o 10 procent, dojde zde ke sníţení mezd méně 

kvalifikovaných domácích pracovníků o 0,5 procenta. Je tedy zřejmé, ţe mezi imigranty a 

méně kvalifikovanými pracovníky existuje určitá substituce. Proto v důsledku růstu imigrace 

dochází k mírnému poklesu reálných mezd méně kvalifikovaných pracovníků. Ještě niţší 

elasticita je dosahována, zkoumá-li se vztah mezi počtem imigrantů a mírou nezaměstnanosti 

v USA. Tyto hodnoty se pohybují v intervalu -0,01 aţ +0,01, uvedl také Borjas (1994), a opět 

platí, ţe méně kvalifikovaní pracovníci se nacházejí spíše na její spodní hranici. Imigrace 

ovlivňuje mzdy domácích pracovníků pouze v případě, liší-li se kvalifikační struktura 

imigrantů oproti domácím pracovníkům. „Pouze v tomto případě povede příliv imigrantů ke 

změnám v relativní nabídce různých kvalifikačních skupin a k nerovnováze na trhu práce 

v domácí ekonomice“, uvedl Franc (2010). Domácí pracovníci, kteří se od imigrantů příliš 

neodlišují, jsou imigrací poškozeni. Naopak pracovníci, kteří se od imigrantů co moţná 

nejvíce odlišují, na imigraci získávají.  

 

3. 3. 4. VLIV IMIGRACE NA NEZAMĚSTNANOST 

Následující tabulka č. 3. 10. analyzuje podíl zaměstnaných a nezaměstnaných osob (16 let 

a více) v USA v období let 2000-2009 z pohledu domácí (DPS) a zahraniční (ZPS) pracovní 

síly. Z tabulky je patrné, ţe například v roce 2000 bylo 95,7 % domácích pracovníků 

zaměstnaných a 4,3 % nezaměstnaných. V případě zahraniční pracovní síly (zahraniční 

pracovní silou se zde myslí osoby, které se vyskytují na americkém území, ale doposud 

nezískaly občanství USA) bylo v roce 2000 94,1 % osob zaměstnaných a 5,9 % osob 

nezaměstnaných. Podobný vývoj lze sledovat i v roce 2001. V roce 2002 došlo k mírnému 

nárůstu podílu nezaměstnaných osob, a to jak u domácí (na 6,1 %) tak i zahraniční pracovní 

síly (na 7,9 %). V roce 2003 a 2004 byly sledované hodnoty obdobné. Mírný pokles nastal aţ 

v roce 2005, kdy bylo nezaměstnáno 5,6 % celkové domácí pracovní síly a 5,8 % zahraniční 

pracovní síly. Taktéţ v roce 2006 a 2007 se sledované hodnoty pohybovaly kolem 5 procent. 

Významnější nárůst lze pozorovat zejména mezi lety 2008 a 2009, kdy například v roce 2009 

bylo jiţ 9,2 % domácí pracovní síly nezaměstnáno a více neţ 11 % zahraniční pracovní síly 

nezaměstnáno.  
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Tab. č. 3. 8.: Podíl zaměstnaných a nezaměstnaných osob (16 let a více) v USA v % (období 

2000 – 2009) pro domácí (DPS) a zahraniční (ZPS) pracovní sílu 

 
2000 2001 2002 2003 2004 

DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS 

Zaměstnaní 95,7 94,1 95,4 93,6 93,9 92,1 93,8 91,6 93,9 93 

Nezaměstnaní 4,3 5,9 4,6 6,4 6,1 7,9 6,2 8,4 6,1 7 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS DPS ZPS 

Zaměstnaní 94,4 94,2 94,9 94,8 95,2 94,7 94,7 92,7 90,8 88,7 

Nezaměstnaní 5,6 5,8 5,1 5,2 4,8 5,3 5,3 7,3 9,2 11,3 

Zdroj: US Census Bureau, vlastní úprava 

 

 

Obecně lze říci, ţe vliv imigrace na trh práce USA je velice malý. V různých 

geografických oblastech můţe způsobit nárůst imigrace pokles mezd, ale za předpokladu 

mobilní pracovní síly, která se na americkém trhu práce nachází, by byl tento stav pouze 

dočasný. Jak uvedl Borjas (2006)
16

, který se zabýval zkoumáním imigrace v USA a jejími 

jednotlivými vlivy, pravděpodobnost, ţe se imigranti budou stěhovat napříč geografickými 

regiony, závisí zejména na ekonomických podmínkách obou oblastí a na nákladech migrace. 

Tato pravděpodobnost roste, jestliţe dochází ke sniţování příjmů v zemi původu, zvyšování 

příjmu v zemi cílové (zde USA) nebo dochází-li ke sniţování nákladů migrace. Efektivní 

migrace a mobilita pracovníků poté zlepšuje kvalitu práce a v přeneseném smyslu zvyšuje 

národní důchod. Autor dále uvedl, ţe američtí pracovníci, kteří jiţ dosahují vyššího věku a 

kteří pracují jiţ delší dobu, se za prací stěhují s menší pravděpodobností, neţ mladí lidé. Tato 

korelace roste z důvodu odlišných preferencí a sklonů výše uvedených pracovníků. Jejich 

celkový vliv na trh práce bude prakticky bezvýznamný. Co se týká příjmů těchto pracovníků, 

ty jsou daleko vyšší neţ u mladých lidí, kteří teprve do zaměstnání nastupují. Tato korelace 

roste z důvodu jejich snahy o setrvání v dosavadním zaměstnání a také z přesvědčení, ţe jiţ 

                                                 

16
 Jiţ dříve tento autor kritizoval mnohé jiné studie, které při analýze vlivu imigrace na trh práce nezohledňovaly 

interní migraci domácích pracovníků. Podle něj by měl tedy být dopad imigrace odhadován na národní úrovni. 

Autor se také domníval, ţe dřívější imigrace, a to konkrétně v 80 letech 20. století jiţ zhoršila ekonomický status 

méně kvalifikovaných pracovníků na americkém trhu práce.  
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získaná dlouholetá praxe zvyšuje jejich produktivitu práce, a také dosahovanou velikost 

příjmů na americkém trh práce.  

 

Stejně tak Borjas (2003) uvádí, ţe se v jednotlivých studiích odhady vlivu imigrace na 

mzdy domácích pracovníků v USA sice liší, někde jsou mírně pozitivní, jinde mírně 

negativní, ale celkově lze říci, ţe se v průměru blíţí nule. Z toho vyplývá, ţe imigranti nijak 

výrazně neomezují příleţitosti domácích amerických pracovníků na trhu práce, naopak velice 

často zaplňují pracovní místa, o která domácí pracovníci nejeví příliš velký zájem.  

 

Imigranti se stávají hlavním zdrojem nové pracovní síly na trhu práce USA. Mají značný 

vliv na demografické trendy a zejména v posledních letech se od samotných imigrantů a jejich 

potomků očekává, ţe v následujících desetiletích nejvíce přispějí k populačnímu růstu USA. 

Stále však platí skutečnost, ţe imigranti vydělávají o něco méně neţ domácí pracovníci (tento 

nesoulad je však patrný i při zaměstnávání můţu a ţen).  

 

Co se týká ilegální imigrace, se kterou se USA od počátku potýká, americká vláda 

v posledních letech výrazně zvýšila výdaje na boj proti ní, konkrétně proti ilegálnímu 

překračování americko-mexické hranice, zvýšila tresty za zaměstnávání ilegálních imigrantů a 

rozšířila kontrolu a monitorování těch zaměstnavatelů, u kterých povaţuje za pravděpodobné, 

ţe by mohli ilegální imigranty do zaměstnání najímat. S ilegální imigrací se však ekonomika 

neúspěšně potýká jiţ několik desítek let. Pokud by trend v masivní imigraci nekontrolovaně 

pokračoval i v budoucnu a pokud by se americká ekonomika dostala dříve či později do 

určitých ekonomických či politických obtíţí, pravděpodobná nezaměstnanost imigrantů a 

celkově méně kvalifikovaných pracovníků by pro ni byla velice negativní. Proto je třeba 

určitá redukce přílivu imigrantů jiţ v současné době, stanovení konkrétních podmínek, které 

tuto redukci zajistí a v neposlední řadě nový imigrační zákon. 

 

Spojené státy americké jsou opravdu typickou imigrační zemí. V současné době lze říci, 

ţe národ jako celek na imigraci získává, otázkou ovšem je, jak dlouho tento stav potrvá. 

Výhody plynoucí z imigrace mají rozdílné vlivy a rozdílné důsledky na trh práce. Například 

tvrzení, ţe imigranti sniţují mzdy domácím pracovníkům, představuje pro samotné 

pracovníky jev negativní, avšak pro zaměstnavatele naopak jev pozitivní. V současné době 

existuje mnoho odborných studií a názorů odborníků, které se odlišují. Některé uvádějí, ţe 
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imigrace nemá ţádný vliv na domácí pracovníky a jejich mzdy, jiné naopak uvádějí, ţe vliv 

imigrace je mírně negativní. Na závěr lze však říci, ţe imigranti mají pouze velice malý vliv 

na pracovní příleţitosti domácích pracovníků, neboť ve většině případů pracují v takových 

profesích, které američtí pracovníci vykonávat nechtějí. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala vlivem imigrace na trh práce na příkladu USA. Jedná se o 

typickou imigrační zemi, která se s legální i ilegální imigrací střetává jiţ několik  desítek let. 

Základy dnešního imigračního systému byly poloţeny v roce 1952, kdy byl přijat tzv. 

„Immigration and Nationality Act“, který revidoval imigrační zákon z roku 1924. 

V následujících letech byl však i on několikrát revidován, stěţejní prvky ovšem zůstávají 

stejné. Snahou imigrační politiky je zejména úspěšná integrace legálních imigrantů, eliminace 

ilegální imigrace, příliv kvalifikované pracovní síly a zabránění „brain drain“, dále 

potlačování rasových nepokojů či kulturních odlišností a vytvoření jednotného 

multikulturního celku bez sociálních nepokojů. V současné době však existující velice silné 

tlaky na nový imigrační zákon, který se na počátku 21. století nepodařilo přijmout. 

 

Ročně do USA vstupovaly a i nadále vstupují statisíce nových osob, a to ať uţ z důvodů 

ekonomických, politických či environmentálních. Za posledních sto let však příliv imigrantů 

kolísal. Na počátku 20. století docházelo k masivní imigraci, která však byla během 20. aţ 30. 

let redukována. Po 2. světové válce docházelo opět k nárůstu počtu přicházejících imigrantů, a 

to zejména z Asie a Latinské Ameriky, tento nárůst přetrvával i v 60. a 70. letech a ještě 

masivnější byl v letech 80. a 90. Na počátku 21. století se počty imigrantů převáţně 

pohybovaly kolem 1 milionu za rok. V posledním sledovaném roce 2009 přišlo do USA 

v rámci Evropy nejvíce imigrantů z Velké Británie, Ruska a Německa. V případě Asie to byla 

Čína, Filipíny a Indie. Co se týká ostatních států Ameriky, vévodí Kolumbie, Salvador, Peru, 

Brazílie či Guatemala. V rámci Afriky se jedná o Etiopii, Maroko a Egypt. Co se týká pohlaví 

imigrantů, převaţují spíše ţeny. Mezi nejoblíbenější státy USA patřily v roce 2009 Kalifornie, 

New York, Florida, Texas či New Jersey. Ve stejném roce přicházelo nejvíce imigrantů do 

povolání typu management a související povolání, servisní pracovníci, výroba a doprava či 

prodejní a kancelářské práce. 

 

V současné době patří mezi nejvíce poţadovaná zaměstnání na americkém trhu práce 

profese ve zdravotnictví (ty jsou ovšem potřebné v kterékoli době a bez ohledu na vývoj trhu 

a ekonomiky), dále inţenýři telekomunikačních sítí a systémoví inţenýři, osobní finanční 

poradci, veterináři, finanční a obchodní analytici či tvůrci softwaru. Během následujících 10 

let poroste poptávka po správcích telekomunikačních sítí, odbornících v energetice a ţivotním 
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prostředí, také po finančních poradcích, veterinářích, odbornících ve vědě a výzkumu, 

zdravotním personálu či specialistech z oblasti péče o tělo a zdravý ţivotní styl.  

 

Co se týká dosaţeného vzdělání imigrantů, na americkém trhu práce převládají osoby 

s méně neţ středoškolským vzděláním a středoškolským vzděláním (konkrétně v Kalifornii, 

jakoţto nejvíce imigračním státu USA, je to velice obdobné, zde také převládají tyto dvě 

skupiny pracovníků). Pro samotnou ekonomiku USA ani pro její trh práce není moc pozitivní, 

ţe v případě imigrantů převládají nekvalifikované či méně kvalifikované osoby. 

 

V případě ilegální imigrace, se kterou se USA od počátku ne příliš úspěšně potýká, 

americká vláda v posledních letech výrazně zvýšila výdaje na boj proti ní, konkrétně proti 

ilegálnímu překračování americko-mexické hranice, zvýšila tresty za zaměstnávání ilegálních 

imigrantů a rozšířila kontrolu a monitorování těch zaměstnavatelů, u kterých povaţuje za 

pravděpodobné, ţe by mohli ilegální imigranty do zaměstnání najímat. 

 

Imigranti se stávají hlavním zdrojem nové pracovní síly na trhu práce USA. Mají značný 

vliv na demografické trendy a zejména v posledních letech se od samotných imigrantů a jejich 

potomků očekává, ţe v následujících desetiletích nejvíce přispějí k populačnímu růstu USA. 

 

V současné době také existuje mnoho odborných studií a názorů odborníků, které se však 

odlišují. Některé studie uvádějí, ţe imigrace nemá ţádný vliv na domácí pracovníky a jejich 

mzdy, jiné naopak uvádějí, ţe vliv imigrace je mírně negativní. Na závěr lze však říci, ţe 

imigranti mají pouze velice malý vliv na pracovní příleţitosti domácích pracovníků, neboť ve 

většině případů pracují v takových profesích, které američtí pracovníci vykonávat nechtějí. 
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