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Summary 

This work deals with unemployment in the district Karviná. The first part is 

theoretical, explaining the various concepts related to unemployment, cutting unemployment 

from different perspectives, and, ultimately, legislation. The second part includes the 

characteristics of Karvina district, its location and industry, which is located in this area. 

Another section focuses on the analysis of the structure of employees. Specifically, three 

aspects: job-seekers by age, education, and duration of registration at the employment office. 

The next section is to evaluate the problem. It points to weaknesses. It also includes causes of 

the problem. It also includes primarily active employment policy, job creation and retraining 

courses offered by UP Karviná for job seekers. The last part is a proposal to improve the 

situation regarding the high unemployment in this district. 

Keywords: unemployment, employment policy, job centre, job seeker. 

 Anotace 

Tato práce se zabývá nezaměstnaností v okrese Karviná. První část je teoretická, 

vysvětluje jednotlivé pojmy týkající se nezaměstnanosti, dělení nezaměstnanosti z různých 

hledisek, a v neposlední řadě také legislativu. Druhá část zahrnuje charakteristiku okresu 

Karviná, její polohu a také průmysl, který se v této oblasti nachází. Další část se zaměřuje na 

analýzu struktury zaměstnanců. Konkrétně ze tří hledisek: uchazeči o zaměstnání podle 

dosaženého věku, vzdělání, a délky evidence na úřadu práce. V další části je vyhodnocení celé 

problematiky. Poukazuje na slabá místa. Obsahuje také příčiny problému. Zahrnuje také 

politiku zaměstnanosti především aktivní, tvorbu nových pracovních míst a rekvalifikačních 

kurzů, které nabízí ÚP v Karviné pro uchazeče o zaměstnání. V poslední části je návrh na 

zlepšení situace ohledně vysoké nezaměstnanosti v tomto okrese. 

Klíčová slova: nezaměstnanost, politika zaměstnanosti, úřad práce, uchazeč o zaměstnání. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v okrese Karviná. 

Nezaměstnaností netrpí pouze tento okres, ale jak je dobře známo, tak i celá Česká 

republika. Příčiny nezaměstnanosti jsou různé, např. nízké vzdělání, nedostatečná 

kvalifikace, málo volných pracovních míst, nedostatek motivace, nízký životní styl apod. 

V tržní ekonomice je nezaměstnanost velmi nežádoucí jev. Má z ekonomického i 

sociálního hlediska negativní dopad nejen v tomto okresu, ale také na celou republiku. 

Lidé vlastní pracovní činností a pracovními návyky nedokážou uspokojit své životně 

důležité potřeby, což může být například potrava, ošacení, bydlení atd. Tyto potřeby lidí 

jsou financovány ze státního rozpočtu. Na jedné straně jsou lidé, kteří jsou nezaměstnaní, 

ale o práci usilují. Neustále navštěvují úřad práce, kontaktují různé firmy, sleduji inzerci. 

Na druhé straně jsou nezaměstnaní lidé, kteří pracovat nechtějí, chybí jim dostatečné 

vzdělaní, motivace, životní cíle. Tito lidé jsou nezaměstnaní dlouhodobě a část státního 

rozpočtu, který je určen k vyplácení příspěvku v nezaměstnanosti, zatěžují největším 

břemenem. K přežití jim stačí sociální dávky a různé příspěvky na domácnost, životní a 

existenční minima. Nezaměstnanost tak ovlivňuje celkovou životní úroveň České 

republiky. 

Toto téma jsem si vybral, protože bydlím přímo v Karviné a jako budoucí uchazeč 

o zaměstnání, po ukončení studia na vysoké škole, budu usilovat o získání práce v této 

oblasti. Daná problematika mě zajímá také z hlediska celkového vnímání našeho státu. 

Například jaká je tady životní úroveň, jaký vztah mají obyvatelé k práci a pracovním 

návykům. Jako obyvatel Karviné se setkávám s rizikovými skupinami uchazečů o 

zaměstnání a pozoruji jejich chování, přístup a odhodlání k tomu aby si práci našli. A 

v tom také vidím největší problém nejen v okrese Karviná, ale v celé republice, protože 

přístup některých obyvatel je laxní, nejsou nijak motivovaní, nemají žádný důvod pracovat. 

Jejich vzdělaní a životní úroveň je nízká a uspokojují je jen sociální dávky a státní 

příspěvky. Tyto dávky jsou tak vysoké, že většinou pokryji veškeré náklady na chod 

domácností a jejich potřeby k tomu aby přežili. Nezaměstnanost na Karvinsku je poměrně 

vysoká, patří ji sedmé místo (největší nezaměstnaností trpí okres Jeseník), ze všech okresů 

v celé České republice. 
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Cílem této práce je zaměření se na nezaměstnané obyvatele v okrese Karviná, kteří 

jsou vedení v evidenci úřadu práce. Tato práce se zaměřuje na uchazeče o zaměstnání 

podle dosaženého věku, vzdělání, a délky evidence na úřadu práce a ukazuje, kteří 

uchazeči z těchto tří hledisek mají největší problém sehnat si práci. Také se zaměří na 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a rekvalifikační kurzy, které nabízí ÚP v Karviné. 

Cílem je také navrhnout optimální řešení, jak snížit nezaměstnanost na Karvinsku a zlepšit 

tak životní situaci tohoto okresu. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost představuje historicky i v současnosti jeden z nejsledovanějších a 

nejdiskutovanějších jevů tržního hospodářství. Na základní kontext ekonomický a 

společenský i jejich složitosti poukázal K. Engliš: „Proti proměnlivé linii, v niž probíhá 

hospodářský život během roku je dělnictvo veličinou celkem pevnou, nepružnou, jež se 

nemění s proměnami hospodářského života, nýbrž na ně naráží, a z nesouladu toho vzniká 

nezaměstnanost, jako nezbytný sociální zjev. S neodvratnou nutností upadá v jistých 

dobách určitá část dělnictva do nezaměstnanosti naprosto beze své viny, důsledkem 

neúprosného hospodářsko-sociálního zřízení, v němž žijeme, neboť ve velkém 

národohospodářském organismu je dělník podřízeným článkem. V rámci hospodářsko-

právních řádů není však nikomu zaručeno právo na existenci a pro ty, kdož mají jedině 

práci jako podklad existence, ztrácí se nezaměstnaností celý podklad existence.“
1
 [1]

 

V ekonomii se za nezaměstnané považují osoby produktivního věku, které splňují dvě 

podmínky: 

- Nemají placené zaměstnání ani příjem ze sebezaměstnání, jsou dočasně uvolněny 

z práce a očekávají, že budou znovu zaměstnány. 

- Aktivně hledající práci a jsou ochotní do práce nastoupit. 

Spolu se zaměstnanými (obyvatelstvo, které má placené zaměstnání nebo sebezaměstnaní, 

včetně osob v práci nepřítomných, ale mající vazbu na zaměstnání) tvoří ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo-pracovní sílu země. Nezaměstnanost se vyjadřuje ukazatelem míry 

nezaměstnanosti: 

  
 

 
         

 

Kde n je míra nezaměstnanosti, N počet nezaměstnaných a L celkový počet 

práceschopných, kteří pracují nebo se ucházejí o místo. [1] 

  

                                                           
1
 Engliš, K.: Národní hospodářství. Brno, Nakladatelství Fr. Borový v Praze 1924, s. 401. 
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2.2. Legislativa 

Jde o zákon č. 435/2004 Sb. - zákon o zaměstnanosti. Zákon se zabývá 

problematikou zaměstnanosti. Konkretizuje právo na zaměstnání (zákaz diskriminace, 

zabezpečení vhodného zaměstnaní, zaměstnání cizinců) a politiku zaměstnanosti - snaha o 

rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách. Zákon upravuje nástroje 

k zabezpečení práva na zaměstnání - rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, hmotné 

zabezpečení uchazečů a postup zaměstnavatelů pří zaměstnání občanů. [5] 

2.3. Zjišťování míry nezaměstnanosti 

Je logické, že je snaha, zejména z praktických důvodů nezaměstnanost měřit. 

Používá se k tomu především míra nezaměstnanosti, která je podílem nezaměstnaných a 

celkovému počtu práceschopných lidí, kteří pracují nebo se ucházejí o místo. Kritérium 

hledání práce není například často uplatňováno vůči osobám, jež vstupují na trh práce, či 

jsou v kategorii nezaměstnaných přechodně. Samotná míra nezaměstnanosti může být 

obecná i specifická, jen pro jisté kategorie osob. Obecná míra závisí na faktorech 

ovlivňujících celou ekonomiku (ceny ropy, ekonomický cyklus, příliv nových pracovních 

sil na trh práce apod.). Specifická míra nezaměstnanosti závisí vždy na faktorech 

ovlivňujících především tyto kategorie: muže, ženy, mládež, příslušníky etnických minorit, 

manuální dělníky, určité profese apod. [3] 

2.4. Kdo je nezaměstnaný a kdo jen nepracuje 

„Ne každý, kdo pracuje, je zaměstnaný a na druhé straně také ne každý, kdo 

nepracuje, je nezaměstnaný. Souvisí to s odlišením práce, především konané pro vlastní 

potěšení či v rámci domácnosti, od zaměstnání. Zaměstnání se vztahuje k práci na 

smluvním základě, zahrnující i materiální odměnu za její výkon, což se netýká např. 

domácích prací. Nejde tedy o to „nemít práci“, ale o to „ nemít placené zaměstnáni“ a tedy 

ani „nemít příjem ze zaměstnání“. Nemít příjem z trhu neznamená nutně nemít na tento trh 

přístup. Stejně tak být nezaměstnaný neznamená být mimo trh práce, ale znamená to 

nemožnost se na něm prosadit a zůstává tedy v konkrétním okamžiku na straně 

nerealizované nabídky.“
2
 [3] 

                                                           
2
 Mareš, P: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha, Nakladatelství SLON v Praze 1998 str. 16 
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2.5. Členění nezaměstnanosti 

Z hlediska dobrovolnosti: 

- Dobrovolná: lidé této skupiny o práci vědomě neusilují, například jsou dostatečně 

ekonomicky zajištění, preferují volný čas nebo ztratili nadějí, že zaměstnání 

najdou, nezapočítává se do ekonomických statistik a míry nezaměstnanosti. 

- Nedobrovolná: nezaměstnaní aktivně usilují o získání práce. 

Z časového hlediska: 

- Krátkodobá: do 3 měsíců 

- Střednědobá: do 12 měsíců 

- Dlouhodobá: nad 12 měsíců [2] 

2.6. Typy nezaměstnanosti  

Sezónní nezaměstnanost 

Je způsobována nepravidelností výroby v odvětvích, kde je produkce závislá na 

počasí (stavebnictví, zemědělství, rybolov apod.) a důsledky této nepravidelnosti 

v navazujících zpracovatelských odvětvích (cukrovarnictví, konzervárenský průmysl). 

 Příčinou mohou být i výkyvy ve spotřebě, které jsou vyvolány buď 

institucionálními příčinami (např. vánoční svátky) nebo střídáním ročních období 

(důsledky pro obuvnický, konfekční průmysl, služby spojené s turistikou). 

Frikční nezaměstnanost 

Vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí mezi místy či pracovními příležitostmi. 

Do této skupiny patří i ti, kteří dobrovolně opustili pracovní místo a hledají jinou, lépe 

placenou práci. Lidé opouštějí místo i z důvodu stěhování. Do této skupiny je možno 

zařadit i ty, kteří hledají první zaměstnání. Z výše uvedených důvodů však také vznikají 

nová pracovní místa. V případě frikční nezaměstnanosti se předpokládá, že jak profesní 

orientace, tak regionální rozmístění je na straně poptávky a nabídky v souladu. [1] 

Strukturální nezaměstnanost 

Postihuje některá odvětví čí výroby a je vyvolaná klesající poptávkou po určité 

produkci statku. Nezaměstnanost, která vzniká v důsledku útlumu některých výrob, je však 

charakteristická tím, že uvolňovaná pracovní síla nalézá na trhu práce možnost uplatnění 
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na pracovních místech vyžadující jinou kvalifikaci. Přestože v ekonomice může být počet, 

těch, kteří práci hledají, shodný s počtem volných míst, znamená strukturální 

nezaměstnanost nerovnováhu regionálních trhů práce. Touto nezaměstnaností jsou nejvíce 

ohroženy vdané ženy, rodiče s dětmi, starší osoby, osoby s nízkou kvalifikací a osoby 

zdravotně handicapované. [1] 

Cyklická nezaměstnanost 

Souvisí s cyklickým poklesem výkonu ekonomiky. V období hospodářských 

poklesů tato složka narůstá, naopak při růstu výkonnosti ekonomiky je potlačována. Vznik 

cyklické nezaměstnanosti je spjat s poklesem agregátní poptávky v ekonomice. Je to 

nedobrovolná nezaměstnanost. [1] 

Skrytá nezaměstnanost 

Zvláštním typem nezaměstnanosti je tzv. skrytá nezaměstnanost. V souvislosti s ní 

se někdy hovoří i o skryté pracovní síle, čili o faktických nezaměstnaných, kteří nejsou 

jako nezaměstnaní registrováni. Velkou část této skryté nezaměstnanosti tvoří obvykle 

vdané ženy a mladiství. Jde o osoby, které na hledání práce rezignovaly, nebo si práci 

vyhledávají pomocí neformálních sítí či přímo u zaměstnavatelů bez registrace na 

pracovním úřadě. [3] 

2.7. Ekonomické a sociální dopady nezaměstnanosti 

Ekonomické dopady: 

- Ztráta statků a služeb, které by mohly být zaměstnanými vyrobeny 

- Náklady na nezaměstnanost, které jsou tvořeny například sociálními dávkami, 

podporou v nezaměstnanosti a výdaji na rekvalifikaci, což zatěžuje státní rozpočet 

Sociální dopady: 

- Pokles životní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny. 

- Stres, zdravotní problémy, alkoholismus a rostoucí míra kriminality. 

- Ztráta kvalifikace. [1] 
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2.8. Význam práce pro člověka 

Práce zaujímá v životě člověka nezastupitelné postavení. Je důležitou podmínkou 

jeho důstojné existence, přináší mu nejen materiální prospěch, ale současně mu dává pocit 

seberealizace a společenské užitečnosti. Vřazuje člověka do řádu sociálních vztahů, 

uspokojuje jeho potřeby ctižádosti, sebeuplatnění a sebeúcty. [1] 

2.9. Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání z pohledu úřadu práce 

Mladiství: Tato skupina je experty charakterizována jako nejmladší skupina uchazečů bez 

kvalifikace, bez pracovních návyků (zkušeností), často poznamenána sociálním 

postavením rodičů, s neochotou si hledat jakékoliv zaměstnání a dáváním přednost 

sociálním dávkám před pracovním příjmem. V současné struktuře nezaměstnaných jsou 

skupinou nekvalifikovaných pracovníků (asi 1/3 všech nezaměstnaných). Mladiství jsou ve 

většině případů neschopni samostatného řešení své situace a spoléhají zejména na vnější 

pomoc. [4] 

Ženy: Nepříznivé postavení žen na trhu práce je způsobené tím, že zaměstnavatelé 

upřednostňují mužskou pracovní sílu pro její větší územní mobilitu a nezatíženost 

starostmi o rodinu. Matky s malými dětmi mají časté pracovní absence narušující plynulost 

pracovního procesu, což způsobuje jejich negativní hodnocení a snižuje ochotu je 

zaměstnávat. [1] 

Zdravotně postižení lidé: U lidí se změněnou pracovní schopností (ZPS) vystupují do 

popředí nejen ekonomické, sociální a psychické problémy, ale zejména problém 

přiměřeného smyslu života, problém pocitu lidské důstojnosti. Doba jejich evidence na 

úřadech práce převyšuje mnohonásobně dobu evidence zdravého jedince. Dostávají se 

často do bezvýchodné životní situace a pro jejich rodiny to znamená starost o 

nezaměstnaného rodinného příslušníka. [1] 

Romské etnikum: Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům uplatnění pracovní síly na trhu 

práce, kde výraznou roli sehrává výše kvalifikace, rozsah a kvalita sociálních dovedností, 

bude romské etnikum stále obtížněji získávat vzdělání. Většina Romů totiž absolvuje 

pouze základní vzdělání a nezískává další kvalifikaci; značná část žáků v této populaci 

dokonce neukončí ani základní vzdělání. [1] 
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2.10. Boj proti nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost se postupem času stávala čím dál tím větším problémem, proto 

musela vzniknout různá opatření. Redukce nezaměstnanosti se stala hlavním cílem politiky 

zaměstnanosti. Ta se děli na aktivní a pasivní. 

Aktivní politika zaměstnanosti 

Je souhrn opatření směřující k maximální úrovni zaměstnanosti pomocí státního 

rozpočtu. Na starosti je má ministerstvo práce a sociálních věcí za spolupráce s dalšími 

subjekty. 

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou tyto: 

- Rekvalifikace. 

- Investiční pobídky. 

- Veřejné prospěšné práce. 

- Společensky účelná pracovní místa. 

- Překlenovací příspěvek. 

- Příspěvek na dopravu. 

Pasivní politika zaměstnanosti 

Je ve formě dávek a příspěvků pro nezaměstnané, aby byly schopní přežít, než si 

najdou práci. Čím je nezaměstnanost vyšší, tím více musí stát vynaložit peněžních 

prostředků. Aktivní politika jde na úkor pasivní politiky, protože na aktivní politiku lze 

vydat jen to, co zbude z pasivní politiky zaměstnanosti. Mezi nástroje Pasivní politiky 

zaměstnanosti patří zejména:  

- Životní minimum.  

- Existenční minimum. 

- Minimální mzdy.  

- Podpory v nezaměstnanosti. 

Výše příspěvků musí být v rovnováze, změní-li se jedna, musí se změnit ostatní. Systém je 

nastaven tak, aby se lidem vyplatilo pracovat, a taky aby nezaměstnaní neumřeli hlady. 
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3. Charakteristika okresu Karviná 

3.1. Poloha  

Okres Karviná se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje. 

Zaujímá rozlohu 356    , tímto je čtvrtým nejmenším okresem v republice a za okresem 

Ostrava-město, druhým nejmenším v kraji. Severně a východně hraničí s Polskou 

republikou, kde státní hranice je z částí tvořena vodními toky.  

Okres je složený ze 17 obcí, z nichž 7 má statut města. Počtem obyvatel největší 

jsou statutární města Havířov (přes 82 tis.) a Karviná (přes 61 tis.). Od 1. 1. 2000 je okres 

součástí Moravskoslezského kraje, kdy původně to byl Ostravský kraj. Počtem obyvatel 

přes 270 tis. Je druhým nejlidnatějším okresem v kraji a třetím v České republice. [6] 

 

  Obrázek 1: mapa okresu Karviná   Zdroj: google.maps.cz  
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3.2. Průmysl  

Hospodářství a zaměstnanost regionu, jeho ekonomika a současná kultura je 

ovlivněná předchozím historickým vývojem. Průmyslový rozvoj Karvinska byl nastartován 

nálezem černého uhlí na vrchu Čechovice v Karviné roku 1776. Postupně se těžba 

rozvíjela.  

V 19. století byly vybudovány doly a návazně se rozvíjel průmysl koksárenský, 

železářský, hutní, chemický a potřebná dopravní infrastruktura. V polovině 20. století 

státní národohospodářská orientace na těžký průmysl výrazně ovlivnila vývoj okresu. Byly 

investovány obrovské finanční prostředky na otevírání a stavby nových důlních kapacit. 

Tímto se obrovsky zvedla poptávka po nových pracovních silách a v 60. a 70. letech 

minulého století přilákala lidi kvůli nadprůměrnému platovému ohodnocení a získání bytu. 

Návazně byla preferována výstavba bytů, obchodních sítí, dopravní infrastruktury, objektů 

školy, zdravotnictví a kultury. Výjimkou byly pouze území, které byly ovlivněny těžbou, 

na těchto místech se stavební práce neprováděly. Dlouhodobý nedostatek práce pro ženy, 

byl mírně uspokojen tím, že byly zaměstnávány do infrastruktury.  

V 80. letech minulého století začala těžba černého uhlí stagnovat a poté i klesat. 

Počátkem 90. let se v krátkém časovém období změnila národohospodářská koncepce. 

Uskutečnil se rychlý útlum těžkého průmyslu. V důsledku toho se začaly uvolňovat 

pracovní síly do drobného podnikání, do služeb, do řemeslné výroby a část přešla do 

starobního důchodu. Teprve poté byly vytvářeny nové investiční impulsy potřebné 

k vybudování průmyslových zón, které bylo potřeba zřídit kvůli vysoké koncentraci 

obyvatelstva. Na tyto účely jsou směřovány státní dotace. Průmyslová zóna byla 

vybudována převážně v Karviné - Novém poli.      Všechny tyto aktivity se na konci 20. 

století a na počátku 21. století ukázaly jako nedostačující. V tomto období se snižovala 

zaměstnanost a postupně narůstala nezaměstnanost. Nyní je výše míry nezaměstnanosti (k 

31. 12. 2011) 13,10 %, což je sedmá nejvyšší v republice a druhá nejvyšší v kraji.  

Registr ekonomických subjektů v okrese Karviná evidoval v okrese v roce 2010 celkem 

42 391 jednotek, z toho bylo: 

- 3 235 obchodních společností. 

- 250 družstev. 

- 1 státní podnik. 
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- 34 115 fyzických osob, které podnikali dle živnostenského zákona (5 277 v roce 

1990).  

- 186 samostatně hospodářských rolníku. 

Životní prostředí se v okrese výrazně zlepšilo v důsledku útlumu produkce těžkého 

průmyslu v ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, rovněž tak cílenými opatřeními – 

budováním filtračních komínových zařízení a čističek odpadních vod, ale také přecházení 

na topení ekologicky méně zatěžující ovzduší a také přírodu. [6] 
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4. Analýza struktury uchazečů o zaměstnání 

Tato kapitola se bude zabývat analýzou struktury uchazečů o zaměstnání ze tří 

hledisek. Jednak z hlediska dosaženého věku, dále z hlediska dosaženého vzdělání a také 

podle délky evidence u ÚP Karviná. 

Nejdříve se zaměřím na tato tři hlediska z pohledu celé České republiky. Poté na 

jednotlivá hlediska z pohledu jednotlivých obcí v okrese Karviná a také vývoj za jednotlivá 

čtvrtletí roku. 

4.1.  Struktura uchazečů o zaměstnání dle věku, vzdělání a délky 

evidence na území ČR 

Tabulka 1: Vývoj struktury uchazečů podle věku, vzdělání a délky evidence v ČR  

 2008 2009 2010 

Uchazeči o zaměstnání- celkem 352 250 539 136 561 551 

Míra nezaměstnanosti (%) 5,96 9,24 9,57 

struktura 

uchazečů podle 

věku 

Mladiství . 4 941 . 

do 19 let 18 265 25 898 23 868 

20 - 24 let 42 421 71 811 71 006 

25 - 29 let 37 939 61 034 61 820 

30 - 34 let 42 248 67 349 67 478 

35 - 39 let 37 260 60 463 66 636 

40 - 44 let 35 552 53 764 56 188 

45 - 49 let 35 502 54 225 58 931 

50 - 54 let 49 148 67 466 67 544 

55 - 59 let 44 519 63 972 72 695 

60 a více let 9 396 13 154 15 385 

struktura 

uchazečů podle 

vzdělání 

Bez vzdělání . 497 521 

Neúplné základní . 2 151 2 436 

Základní  104 151 141 090 144 657 

Nižší střední vzdělání . 394 400 

Nižší SO . 13 781 14 293 

SO s výučním listem 138 277 224 800 232 366 

SO  bez maturity i výučního 

listu 
3 055 4 290 4 286 

ÚS 9 784 13 985 14 895 

ÚSO s vyučením i maturitou 15 433 27 331 27 777 
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  ÚSO s maturitou (bez vyučení) 52 558 82 110 87 404 

VO 2 233 3 485 3 816 

Bakalářské vzdělání 2 441 4 150 5 334 

Vysokoškolské vzdělání . . 22 699 

Doktorské vzdělání . 652 667 

absolventi škol . 30 738 30 821 

struktura 

uchazečů podle 

délky 

nezaměstnanosti 

Méně než 3 měsíce 134 763 171 172 190 189 

3-6 měsíců 65 894 119 762 98 270 

6-9 měsíců 30 298 70 842 52 059 

9-12 měsíců 19 771 53 487 42 552 

12-24 měsíců 33 701 61 442 99 160 

24 měsíců a více 67 823 62 431 79 321 

Zdroj:http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=TPR6010UC&&kapi

tola_id=15 

V prvé řadě si lze všimnout nárůstu uchazečů o zaměstnání na celém území ČR a 

tím i míry nezaměstnanosti.  Mezi lety 2008-2010 narostl počet uchazečů z celkového 

počtu 352 250 na 556 551 uchazečů. V procentech lze vyjádřit nárůst uchazečů o 36,7 %. 

S tímto koresponduje samozřejmě také nárůst míry nezaměstnanosti z 5,96 % na 9,57 %. 

Nyní se zaměřím na jednotlivá hlediska. Z hlediska struktury uchazečů podle věku 

zabírají v roce 2010 největší část uchazeči ve věku 55-59 let, kterých je 72 682, tvoří tedy 

13 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání v celé ČR. V roce 2008 byl počet 

nezaměstnaných z tohoto hlediska 44 519, tedy za 2 roky narostl o 38,8 %.  

V témže roce z hlediska struktury uchazečů podle dosaženého vzdělání, je nejvíce 

uchazečů středních odborných škol, jejichž vzdělání je zakončeno výučním listem (232 

366), ti tvoří z celkového počtu uchazečů 41,8 %. Zde je nárůst dokonce o 40,5 % oproti 

roku 2008. 

A nakonec uchazeči podle délky nezaměstnanosti. Největší část představuje v roce 

2010 krátkodobá nezaměstnanost, tedy do 3 měsíců (190 189), z celkového počtu uchazečů 

tvoří 34,2 %. Nárůst oproti roku 2008 je 29,14 %. 

 Provedu-li aritmetický průměr z těchto procentuálních nárůstů všech tři hledisek, 

vychází mi číslo 36,2 %, což je přibližně procentuální nárůst všech uchazečů o zaměstnání 

na území ČR bez rozdělení na jednotlivá hlediska.  
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4.2.  Přehled některých skupin uchazečů v okrese Karviná 

Tabulka 2: Vývoj struktury některých skupin uchazečů v okrese Karviná  

Ukazatele  

Počty a podíly některých skupin uchazečů v letech 

rok 2008 rok 2009 rok 2010 

Počet Podíl [%] Počet Podíl Počet Podíl [%] 

Uchazeči celkem 16 896 100 20 824 100 20 940 100 

Muži 7 811 46,2 10 549 50,7 10 487 50,1 

Ženy 9 085 53,8 10 275 49,3 10 453 49,9 

Osoby ze ZPS 2 946 17,4 2 695 12,9 2 325 11,1 

Dělníci  14 232 84,2 17 515 84,1 17 529 83,7 

THP 2 664 15,8 3 309 15,9 3 411 16,3 

Absolventi škol 931 5,5 1 092 5,2 1 286 6,1 

z toho:             

Vysoké školy 101 0,6 106 0,5 156 0,7 

Vyšší odborné školy  10 0,1 15 0,1 21 0,1 

SOŠ + gymnázium 233 1,4 272 1,3 288 1,4 

SOU vč. maturity 374 2,2 498 2,4 612 2,9 

Základní školy 213 1,3 201 1,0 209 1,0 

    Zdroj: ÚP Karviná 

Tato tabulka představuje strukturu některých skupin uchazečů v okrese Karviná 

v letech 2008-2010. Celkový počet uchazečů v roce 2010 byl 20 940, to je o 19,31 % více 

než v roce 2008. V těchto letech tvoří největší podíl z celkového počtu uchazečů dělníci, a 

to přes 80 %. Zbytek tvoří THP. Zde lze vypozorovat, že o dělníky není zájem. Příčinou 

může být nízký stupeň dosaženého vzdělání nebo plné stavy v této profesi ve firmách. 

Důsledkem může být, že poměr nezaměstnaných mužů a žen je vyrovnaný.  

U absolventů škol, kteří vystudovali střední odbornou školu včetně maturity, si lze 

všimnout, že v roce 2010 dosahují téměř 50 % ze všech absolventů v okrese a 2,9 % 

z celkových uchazečů okresu Karviná. Zvláštní skupinu tvoří uchazeči se zdravotním 

postižením, je jich 11,1 % z celkového počtu. To je o 6,3 % méně než v roce 2008. 

  



 Jindřich Poledník: Analýza nezaměstnanosti  

2012  15 

 

4.3.  Struktura uchazečů o zaměstnání podle věku, vzdělání a délky 

evidence v okrese Karviná za jednotlivá čtvrtletí let 2009 a 2010. 

Struktura uchazečů podle dosaženého stupně vzdělání 

Tabulka 3: Vývoj struktury uchazečů dle dosaženého vzdělání  

Stupeň vzdělání 
Rok 2009 Rok 2010 

 1/4  2/4  3/4  4/4   1/4  2/4  3/4  4/4  

neúplné 

základní 

celkem 228 254 266 282 329 315 312 402 

% 1,16 1,24 1,27 1,35 1,52 1,55 1,53 1,92 

základní 
celkem 6 339 6 475 6 353 6 377 6 684 6 404 6 257 6 360 

% 32,33 31,59 30,19 30,62 30,94 31,61 30,64 30,37 

nekvalifikova

ní 

celkem 6 567 6 729 6 619 6 659 7 013 6 719 6 569 6 762 

% 33,49 32,83 31,46 31,97 32,46 33,16 32,17 32,29 

Vyučen bez 

maturity 

celkem 8 868 9 448 9 540 9 456 9 858 9 082 8 978 9 354 

% 45,23 46,10 45,34 45,41 45,63 44,83 43,97 44,67 

střední 

odborné bez 

maturity 

celkem 137 136 131 139 128 125 128 130 

% 0,70 0,66 0,62 0,67 0,59 0,62 0,63 0,62 

vyučen s 

maturitou 

celkem 1 026 1 104 1 287 1 261 1 292 1 207 1 305 1 283 

% 5,23 5,39 6,12 6,06 5,98 5,96 6,39 6,13 

vyučení 
celkem 10 031 10 688 10 958 10 856 11 278 10 414 10 411 10 767 

% 51,16 52,15 52,08 52,14 52,20 51,41 50,99 51,42 

ÚSV 
celkem 558 557 590 565 598 553 553 560 

% 2,85 2,72 2,80 2,71 2,77 2,73 2,71 2,67 

ÚSO 
celkem 1 900 1 913 2 126 2 081 2 127 1 973 2 150 2 131 

% 9,69 9,33 10,10 9,99 9,84 9,74 10,53 10,18 

Nadstavba 

vyšší odborné 

celkem 51 43 56 46 44 44 66 58 

% 0,26 0,21 0,27 0,22 0,20 0,22 0,32 0,28 

středoškoláci 
celkem 2 509 2 513 2 772 2 692 2 769 2 570 2 769 2 749 

% 12,80 12,26 13,17 12,92 12,81 12,69 13,56 13,13 

bakalářské a 

vysoko 

školské 

celkem 490 550 671 599 531 536 651 640 

% 2,50 2,68 3,19 2,88 2,46 2,65 3,19 3,06 

doktorské 
celkem 9 17 20 18 15 19 18 22 

% 0,05 0,08 0,10 0,09 0,07 0,09 0,09 0,10 

Vysoko 

školáci 

celkem 499 567 691 617 546 555 669 662 

% 2,55 2,76 3,29 2,97 2,53 2,74 3,28 3,16 

CELKEM 
celkem 19 606 20 497 21 040 20 824 21 606 20 258 20 418 20 940 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: ÚP Karviná 
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V této struktuře uchazečů se zaměřím na uchazeče nekvalifikované, zde patří 

uchazeči s neúplným základním a základním vzděláním a také na uchazeče vyučené, tady 

patří uchazeči vyučení bez maturity, s maturitou a střední odborné bez maturity.  

Tyto skupiny uchazečů představuji největší podíly z celkového počtu uchazečů 

v okrese Karviná. Nekvalifikovaní v posledním čtvrtletí roku 2010 představují 32,29 % a 

vyučení dokonce 51,42 % v posledním čtvrtletí téhož roku. Nejméně uchazečů těchto dvou 

skupin je zpravidla v prvním čtvrtletí roku 2009 a nejvíce v posledním čtvrtletí roku 2010.  

Z toho vyplývá, že zhruba na přelomu roku mírně roste poptávka po pracovních 

silách uchazečů s těmito stupni vzdělání.  Nejmenší část z celkového počtu uchazečů 

zaujímají vysokoškoláci (3,16 %). 

Uchazeči dle věkové struktury 

Tabulka 4: Vývoj uchazečů dle věkové struktury  

Věk 
Rok 2009 Rok 2010 

 1/4  2/4  3/4  4/4  1/4  2/4  3/4  4/4 

 do 19 let 
abs. 838 836 1 105 889 827 740 1 113 933 

% 4,28 4,08 5,25 4,27 3,83 3,65 5,45 4,46 

 20-24 let 
abs. 2 194 2 325 2 456 2 371 2 588 2 341 2 477 2 459 

% 11,19 11,34 11,68 11,39 11,98 11,56 12,13 11,74 

 25-29 let 
abs. 1 786 1 887 1 921 1 922 2 046 1 916 1 910 2 026 

% 9,11 9,21 9,13 9,23 9,47 9,46 9,36 9,68 

 30-34 let 
abs. 2 087 2 225 2 230 2 271 2 354 2 122 2 052 2 164 

% 10,64 10,86 10,60 10,91 10,89 10,48 10,05 10,33 

 35-39 let 
abs. 2 132 2 233 2 195 2 274 2 410 2 239 2 157 2 262 

% 10,87 10,89 10,43 10,92 11,15 11,05 10,56 10,80 

 40-44 let 
abs. 2 374 2 503 2 482 2 529 2 545 2 394 2 358 2 376 

% 12,11 12,21 11,80 12,14 11,78 11,82 11,55 11,35 

 45-49 let 
abs. 2 344 2 511 2 521 2 557 2 677 2 587 2 532 2 704 

% 11,96 12,25 11,98 12,28 12,39 12,77 12,40 12,91 

 50-54 let 
abs. 2 925 2 938 2 963 2 987 3 025 2 903 2 812 2 888 

% 14,92 14,33 14,08 14,34 14,00 14,33 13,77 13,79 

 55-59 let 
abs. 2 318 2 398 2 491 2 349 2 443 2 357 2 364 2 463 

% 11,82 11,70 11,84 11,28 11,31 11,63 11,58 11,76 

60 let a více 
abs. 608 641 676 675 691 659 643 665 

% 3,10 3,13 3,21 3,24 3,20 3,25 3,15 3,18 

Celkem 
abs. 19 606 20 497 21 040 20 824 21 606 20 258 

20 

418 
20 940 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

   Zdroj: ÚP Karviná 
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Tato struktura rozděluje uchazeče podle věku. Zaměřím se na rozsah 45-59 let, tedy 

stále produktivní věk. V okrese Karviná nejvíce usilují o prácí lidé ve věku od 50-54 let. 

Tvoří 13,79 % z celkového počtu uchazečů v posledním čtvrtletí roku 2010. Situace se ale 

mírně lepší. Údaje mírně kolísaly za jednotlivá čtvrtletí obou let kolem 14,20 %. V první 

čtvrtině roku 2009 tato skupina tvořila 14,92 %, tedy pokles o víc než 1%.  

Druhou největší skupinou jsou uchazeči ve věku 45 - 49 let. Zaujímají 12,91 % na 

konci roku 2010, přičemž v první čtvrtině roku 2009 byla hodnota 11,96 %, jde tedy o 

nárůst necelého 1 %. 

Třetí největší skupinou uchazečů dle věkové struktury je skupina ve věku 55-59, 

která tvoří na konci roku 2010 z celkového počtu uchazečů v okrese Karviná 11,76 %. 

Hodnoty této skupiny se v průběhu čtvrtletí obou let výrazně nezměnily. Jak je známo, tak 

věkový průměr obyvatelstva každým rokem v ČR narůstá, ne jinak tomu je i v okrese 

Karviná. 

Struktura uchazečů dle délky vedení v evidenci 

Tabulka 5: Vývoj struktury uchazečů dle délky evidence u ÚP Karviná  

Délka evidence  
rok 2009 rok 2010 

 1/4  2/4  3/4  4 /4  1/4  2/4  3/4  4 /4 

do 3 měsíců 
abs. 5 867 5 300 5 182 4 491 4 854 3 825 4 470 4 810 

% 29,92 25,86 24,63 21,57 22,46 18,88 21,89 22,97 

 3-6 měsíců 
abs. 2 893 4 275 3 742 3 641 3 345 3 341 2 738 3 204 

% 14,76 20,86 17,79 17,48 15,48 16,49 13,41 15,30 

 6-9 měsíců 
abs. 1 598 1 984 2 822 2 567 2 590 2 155 2 288 1 928 

% 8,15 9,68 13,41 12,33 11,99 10,64 11,21 9,21 

 9-12 

měsíců 

abs. 963 1 110 1 481 2 013 1 920 1 859 1 521 1 664 

% 4,91 5,41 7,04 9,67 8,89 9,18 7,45 7,95 

nad 12 

měsíců 

abs. 8 285 7 828 7 813 8 112 8 897 9 078 9 401 9 334 

% 42,26 38,19 37,13 38,95 41,18 44,81 46,04 44,57 

Celkem 
abs. 19 606 20 497 21 040 20 824 21 606 20 258 20 418 20 940 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

  Zdroj: ÚP Karviná 

Tato tabulka představuje strukturu uchazečů dle délky evidence u ÚP v Karviné. 

Z časového hlediska můžeme tedy nezaměstnanost dělit na, krátkodobou, střednědobou a 

dlouhodobou. Z tabulky lze vypozorovat, že Karvinsko trápí nezaměstnanost dlouhodobá, 

tvoří 44,57 % v posledním čtvrtletí roku 2010. Nejmenší podíl tato nezaměstnanost měla 
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v třetím čtvrtletí roku 2009 a to 37,13 %, ale poté začala značně narůstat a přesně za rok, 

tedy v třetím čtvrtletí roku 2010 činila dokonce 46,04 % to je nejvíce ze všech čtvrtletí 

obou let. Nejmenší podíl uchazečů tvoří střednědobě nezaměstnaní, tedy bez práce 9-12 

měsíců, která zaujímá 7,95 % v poslední čtvrtině roku 2010. 

4.4.  Struktura uchazečů o zaměstnání podle věku, vzdělání a délky 

evidence v okrese Karviná dle obcí a měst. 

Počet a struktura uchazečů o zaměstnání dle měst a obcí v okrese Karviná 

Tabulka 6: Počet a struktura uchazečů dle měst a obcí v okrese Karviná za rok 2010  

Město - obec 

Počet obyvatel k 

31. 12. 2010 

Ekonom. Aktivní 

obyvatel. 

Uchazeči o zaměstnání % 

míry 

neza

m. Celkem Ženy Muži 
celkem 

z toho 

ženy 
celkem 

z toho 

ženy 

 Karviná město 61 948 31 161 31 798 14 365 5 421 2 645 2776 16,53 

 Stonava 1 872 876 822 350 95 54 41 11,44 

 Dětmarovice 3 970 2 049 1 802 834 230 120 110 12,49 

 Petrovice  5 450 2 381 2 339 925 285 132 153 11,71 

 Oblast Karviná 73 240 36 467 36 761 16 474 6 031 2 951 3080 15,91 

 Havířov město 82 896 42 305 40 986 18 846 6 618 3 289 3329 15,50 

 Albrechtice 3 991 1 990 2 017 896 271 151 120 12,94 

 Těrlicko 4 201 2 146 1 967 919 243 127 116 11,69 

 Horní Suchá 4 525 2 232 2 071 928 383 188 195 17,72 

 Hor. Bludovice 1 982 1 007 708 313 127 59 68 17,37 

 Oblast Havířov 97 595 49 680 47 749 21 902 7 642 3 814 3828 15,36 

 Orlová 32 430 16 448 17 621 8 126 2 714 1 285 1429 15,07 

 Petřvald 7 048 3 617 3 078 1 394 528 227 301 16,50 

 Doubrava 1 355 670 803 333 104 53 61 12,58 

 Dolní Lutyně 4 993 2 556 2 295 1 029 277 152 125 11,90 

 Oblast Orlová 45 826 23 291 23 797 10 882 3 623 1 717 1906 14,87 

 Bohumín 22 818 11 538 11 808 5 331 1 486 787 699 12,18 

 Rychvald 7 008 3 579 3 217 1 462 370 205 165 10,82 

Obl. Bohumín 29 826 15 117 15 025 6 793 1 856 992 864 11,89 

Český Těšín 25 499 13 141 13 231 6 127 1 735 943 792 12,55 

Chotěbuz 1 151 573 452 197 53 36 17 11,50 

Oblast Č. Těšín 26 650 13 714 13 683 6 324 1 788 979 809 12,52 

Okres Karviná 273 137 138 269 137 015 62 375 20 940 10 453 10487 14,76 

Zdroj: ÚP Karviná 
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Tabulka zahrnuje počty obyvatel, ekonomicky aktivních obyvatel, počty uchazečů 

o zaměstnání a v neposlední řadě míru nezaměstnanosti jednotlivých měst a obcí v okrese 

Karviná. Tabulka je rozdělená podle oblasti Karviná, Č. Těšín, Havířov, Bohumín a 

Orlová. 

Z tabulky lze vyčíst, že největší mírou nezaměstnanosti trpí obec Horní Suché a to 

17,72 % a podobně na tom jsou také Horní Bludovice. Naopak nejlépe na tom v okrese 

Karviná je obec Rychvald, zde je míra nezaměstnanosti 10,82 %. Rychvald spadá pod 

město Bohumín a tato oblast společně tvoří míru 11,89 %, což je nejnižší nezaměstnanost 

ze všech oblastí v okrese. Nejhůř je na tom oblast Karviná, jejíž míra nezaměstnanosti činí 

15,91 %, samotné statutární město Karviná tvoří 16,53 %. Oblast Havířov je na tom 

obdobně jako Karviná. Obecně ostatní obce kolem těchto pěti oblastí mají míru 

nezaměstnanost v průměru přes 12 %. 

Struktura uchazečů dle dosaženého stupně vzdělání 

Tabulka 7: Uchazeči dle dosaženého stupně vzdělání měst v okrese Karviná  

Stupeň vzdělání 
Karviná Havířov Orlová 

muži ženy celk. muži ženy celk. muži ženy celk. 

 neúplné 

základní  

celkem 114 73 187 50 42 92 28 18 46 

% 3,70 2,47 3,10 1,31 1,10 1,20 1,47 1,05 1,27 

základní 
celkem 935 1067 2002 999 1143 2142 566 602 1168 

% 30,36 36,16 33,20 26,10 29,97 28,03 29,70 35,06 32,24 

vyučen bez 

mat. 

celkem 1466 1132 2598 2036 1570 3606 979 657 1636 

% 47,60 38,36 43,08 53,19 41,16 47,19 51,36 38,26 45,15 

SO bez mat. 
celkem 9 22 31 5 36 41 0 18 18 

% 0,29 0,75 0,51 0,13 0,94 0,54 0,00 1,05 0,50 

vyučen s mat. 
celkem 178 172 350 240 247 487 114 105 219 

% 5,78 5,83 5,80 6,27 6,48 6,37 5,98 6,12 6,04 

gymnázium 
celkem 57 89 146 64 137 201 26 52 78 

% 1,85 3,02 2,42 1,67 3,59 2,63 1,36 3,03 2,15 

SOŠ 
celkem 247 314 561 287 480 767 138 214 352 

% 8,02 10,64 9,30 7,50 12,59 10,04 7,24 12,46 9,72 

vyšší odborné 
celkem 6 6 12 2 20 22 3 8 11 

% 0,19 0,20 0,20 0,05 0,52 0,29 0,16 0,47 0,30 

vysokoškolské 
celkem 65 73 138 137 133 270 50 43 93 

% 2,11 2,47 2,29 3,58 3,49 3,53 2,62 2,50 2,57 

vědecká 

výchova 

celkem 3 3 6 8 6 14 2 0 2 

% 0,10 0,10 0,10 0,21 0,16 0,18 0,10 0,00 0,06 

Celkem 
celkem 3080 2951 6031 3828 3814 7642 1906 1717 3623 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Stupeň vzdělání 
Bohumín Český Těšín Celkem 

muži ženy celk. muži ženy celk. muži ženy celk. 

 neúplné 

základní  

celkem 48 25 73 2 2 4 242 160 402 

% 5,56 2,52 3,93 0,25 0,20 0,22 2,31 1,53 1,92 

základní 
celkem 257 312 569 216 263 479 2973 3387 6360 

% 29,75 31,45 30,66 26,70 26,86 26,79 28,35 32,40 30,37 

vyučen bez 

mat. 

celkem 388 346 734 409 371 780 5278 4076 9354 

% 44,91 34,88 39,55 50,56 37,90 43,62 50,33 38,99 44,67 

SO bez mat. 
celkem 3 14 17 2 21 23 19 111 130 

% 0,35 1,41 0,92 0,25 2,15 1,29 0,18 1,06 0,62 

vyučen s mat. 
celkem 53 57 110 43 74 117 628 655 1283 

% 6,13 5,75 5,93 5,32 7,56 6,54 5,99 6,27 6,13 

gymnázium 
celkem 17 53 70 21 44 65 185 375 560 

% 1,97 5,34 3,77 2,60 4,49 3,64 1,77 3,59 2,67 

SOŠ 
celkem 69 141 210 78 163 241 819 1312 2131 

% 7,99 14,21 11,31 9,64 16,65 13,48 7,81 12,55 10,18 

vyšší odborné 
celkem 1 7 8 2 3 5 14 44 58 

% 0,12 0,71 0,43 0,25 0,31 0,28 0,13 0,42 0,28 

vysokoškolské 
celkem 28 37 65 36 38 74 316 324 640 

% 3,24 3,73 3,50 4,45 3,88 4,14 3,01 3,10 3,06 

vědecká 

výchova 

celkem 0 0 0 0 0 0 13 9 22 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,09 0,10 

Celkem 
celkem 864 992 1856 809 979 1788 10487 10453 20940 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: ÚP Karviná 

Tato tabulka dělí uchazeče podle dosaženého stupně vzdělání v oblastech Karviné, 

Bohumína, Českého Těšína, Havířova a Orlové. Největší počet uchazečů v jednotlivých 

oblastech jsou uchazeči vyučení bez maturity celkem 44,67 % ze všech uchazečů. Nejvíce 

těchto uchazečů hledá prácí v oblasti Havířov a to 47,19 %, nejméně pak v oblasti 

Bohumín (39,55 %).  

Nutno podotknout že vysoký počet uchazečů představují také uchazeči se 

základním vzděláním, celkově je to 30,37 % z celkového počtu uchazečů.  

Pokud sečteme tyto dvě skupiny uchazečů, tedy uchazeče se základním vzděláním a 

uchazeče vyučené bez maturity tvoří dohromady 77,56 %, tedy více než 3/4 z celkového 

počtu uchazečů v okrese Karviná. Vysokoškolští uchazeči představují celkem něco málo 

přes 3 %. 
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Uchazeči dle věkové struktury 

Tabulka 8: Uchazeči dle věkové struktury měst v okrese Karviná  

Věk 
Karviná Havířov Orlová 

muži ženy celk. muži ženy celk. muži ženy celk. 

 do 19 let 
abs. 157 120 277 165 171 336 96 74 170 

% 5,10 4,07 4,59 4,31 4,48 4,40 5,04 4,31 4,69 

 20-24 let 
abs. 373 294 667 499 400 899 248 203 451 

% 12,11 9,96 11,06 13,04 10,49 11,76 13,01 11,82 12,45 

 25-29 let 
abs. 278 294 572 375 387 762 180 162 342 

% 9,03 9,96 9,48 9,80 10,15 9,97 9,44 9,44 9,44 

 30-34 let 
abs. 296 324 620 344 455 799 163 181 344 

% 9,61 10,98 10,28 8,99 11,93 10,46 8,55 10,54 6,50 

 35-39 let 
abs. 299 368 667 356 469 825 187 207 394 

% 9,71 12,47 11,06 9,30 12,30 10,80 9,81 12,06 10,87 

 40-44 let 
abs. 392 358 750 415 432 847 195 222 417 

% 12,73 12,13 12,44 10,84 11,33 11,08 10,23 12,93 11,51 

 45-49 let 
abs. 395 401 796 459 510 969 264 231 495 

% 12,82 13,59 13,20 11,99 13,37 12,68 13,85 13,45 13,66 

 50-54 let 
abs. 400 442 842 519 539 1 058 235 238 473 

% 12,99 14,98 13,96 13,56 14,13 13,84 12,33 13,86 13,06 

 55-59 let 
abs. 352 320 672 478 402 880 229 185 414 

% 11,43 10,84 11,14 12,49 10,54 11,52 12,01 10,77 11,43 

 nad 60 let 
abs. 138 30 168 218 49 267 109 14 123 

% 4,48 1,02 2,79 5,69 1,28 3,49 5,72 0,82 3,39 

Celkem 
abs. 3 080 2 951 6 031 3 828 3 814 7 642 1 906 1 717 3 623 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 97 

Věk   Bohumín Č. Těšín Celkem 

 do 19 let 
abs. 38 42 80 30 40 70 486 447 933 

% 4,40 4,23 4,31 3,71 4,09 3,92 4,64 4,28 4,46 

 20-24 let 
abs. 120 113 233 97 112 209 1 337 1 122 2 459 

% 13,89 11,39 12,55 11,99 11,44 11,69 12,75 10,73 11,74 

 25-29 let 
abs. 82 87 169 87 94 181 1 002 1 024 2 026 

% 9,49 8,77 9,11 10,75 9,60 10,12 9,55 9,80 9,68 

 30-34 let 
abs. 91 122 213 80 108 188 974 1 190 2 164 

% 10,53 12,30 11,48 9,89 11,03 10,52 9,29 11,39 10,33 

 35-39 let 
abs. 79 120 199 71 106 177 992 1 270 2 262 

% 9,14 12,10 10,72 8,78 10,83 9,90 9,46 12,15 10,80 

 40-44 let 
abs. 73 132 205 59 98 157 1 134 1 242 2 376 

% 8,45 13,31 11,05 7,29 10,01 8,78 10,81 11,88 11,35 

 45-49 let 
abs. 81 121 202 97 145 242 1 296 1 408 2 704 

% 9,38 12,20 10,88 11,99 14,81 13,53 12,36 13,47 12,91 

 50-54 let 
abs. 105 133 238 116 161 277 1 375 1 513 2 888 

% 12,15 13,41 12,82 14,34 16,45 15,49 13,11 14,47 13,79 
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 55-59 let 
abs. 141 117 258 131 108 239 1 331 1 132 2 463 

% 16,32 11,79 13,90 16,19 11,03 13,37 12,69 10,83 11,76 

 nad 60 let 
abs. 54 5 59 41 7 48 560 105 665 

% 6,25 0,50 3,18 5,07 0,72 2,68 5,34 1,00 3,18 

Celkem 
abs. 864 992 1 856 809 979 1 788 10 487 10 453 20 940 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: ÚP Karviná 

Tato tabulka představuje rozdělení uchazečů do jednotlivých skupin podle věku 

v jednotlivých oblastech Karvinska. Již z předchozího rozdělení této struktury (dle čtvrtletí 

let 2009 a 2010) víme, že největší skupinou jsou uchazeči ve věku od 50 do 54 let. Celkem 

tvoří v průměru 13,76 % v okrese Karviná, přičemž v oblasti Český Těšín 15,49 %, je to 

nejvíce ze všech zmiňovaných oblastí, necelé 2 % nadprůměr. Příčinou by mohla být vyšší 

věková struktura obyvatelstva této oblasti.  

Poměrně značnou část také tvoří uchazeči ve věku 45-49 let, je to 12,91 %. Tento 

poměr je v jednotlivých oblastech vyrovnaný, výjimkou je oblast Bohumín tam uchazeči 

tvoří 10,88 % což je vice jak 2 % pod průměrem. 

Struktura uchazečů dle délky vedení v evidenci 

Tabulka 9:Uchazeči dle délky evidence u ÚP Karviná, měst v okrese Karviná  

Délka evidence  
Karviná Havířov Orlová 

muži ženy celk. muži ženy celk. muži ženy celk. 

do 3 měsíců 
abs. 745 540 1285 961 703 1664 466 304 770 

% 24,19 18,30 21,31 25,10 18,43 21,78 24,45 17,71 21,25 

 3-6 měsíců 
abs. 367 392 759 629 646 1275 256 255 511 

% 11,92 13,28 12,58 16,43 16,94 16,68 13,43 14,85 14,11 

 6-9 měsíců 
abs. 258 275 533 340 357 697 159 186 345 

% 8,38 9,32 8,84 8,88 9,36 9,12 8,34 10,83 9,52 

 9-12 měsíců 
abs. 247 232 479 288 326 614 151 155 306 

% 8,02 7,86 7,94 7,52 8,55 8,03 7,92 9,03 8,45 

nad 12 měsíců 
abs. 1463 1512 2975 1610 1782 3392 874 817 1691 

% 47,50 51,24 49,33 42,06 46,72 44,39 45,86 47,58 46,67 

Celkem 
abs. 3080 2951 6031 3828 3814 7642 1906 1717 3623 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Délka evidence  Bohumín Č. Těšín Celkem 

do 3 měsíců 
abs. 379 309 688 222 181 403 2773 2037 4810 

% 43,87 31,15 37,07 27,44 18,49 22,54 26,44 19,49 22,97 

 3-6 měsíců 
abs. 140 189 329 139 191 330 1531 1673 3204 

% 16,20 19,05 17,73 17,18 19,51 18,46 14,60 16,00 15,30 
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 6-9 měsíců 
abs. 87 99 186 71 96 167 915 1013 1928 

% 10,07 9,98 10,02 8,78 9,81 9,34 8,73 9,69 9,21 

 9-12 měsíců 
abs. 49 79 128 64 73 137 799 865 1664 

% 5,67 7,96 6,90 7,91 7,46 7,66 7,62 8,28 7,95 

nad 12 měsíců 
abs. 209 316 525 313 438 751 4469 4865 9334 

% 24,19 31,85 28,28 38,69 44,74 42,00 42,61 46,54 44,57 

Celkem 
abs. 864 992 1856 809 979 1788 10487 10453 20940 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: ÚP Karviná 

Tato tabulka rozděluje uchazeče do skupin dle délky evidence u ÚP Karviná. 

Porovnává jednotlivé oblasti na Karvinsku. Jak už víme z předchozího rozdělení, tak 

Karvinsko sužuje nejvíce dlouhodobá nezaměstnanost je to 44,57 %, přičemž oblast 

Karviná představuje 49,33 % z celkového počtu. To je necelých 5 % nad průměrnou 

hodnotou.  

Ostatní oblasti jsou na tom podobně, opět kromě Bohumína, ten tvoří 28,28 % 

dlouhodobé nezaměstnanosti z celého okresu a to je nejméně. Je to o 16,29 % méně než 

průměrná hodnota dlouhodobé nezaměstnanosti v celém okrese a dokonce o 20 % méně 

než hodnota v oblast Karviná. 

Z hlediska Bohumína můžeme zmínit i uchazeče první skupiny, tedy délky 

evidence do 3 měsíců. Oblast Bohumína má největší podíl této krátkodobé 

nezaměstnanosti a to 37,07 %, to je více jak 15 % nadprůměr, celkový průměr v okrese 

Karviná je totiž 22,97 %. Zde lze usoudit, že oblast Bohumína má opačný problém 

z hlediska délky evidence, než zbytek oblasti v Karvinském okrese.  
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5. Vyhodnocení 

5.1.  Srovnání míry nezaměstnanosti v ČR a okresu Karviná  

 

Graf 1: Srovnání míry nezaměstnanosti v ČR a okrese Karviná za rok 2010 Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu lze vidět, že míra nezaměstnanosti v České republice byla za rok 2010 9,57 

%. Za zmínku stojí fakt, že v roce 2008 byla 5,96 %. Z měr nezaměstnanosti v grafu 

jednotlivých oblastí okresu Karviná lze usoudit, že tyto míry výrazně navyšují republikový 

průměr. Největší nezaměstnanost byla v oblasti Karviná, pod kterou spadají města 

Petrovice, Dětmarovice, a Stonava. Činila 15,91 %, to je o 6,34 % více než republikový 

průměr. Důvody mohou být různé.  

Přestože v Karviné byla zřízena nová průmyslová oblast v Karviné - Starém městě -

Nové pole, kde se nachází například firmy: Sejong, Shimano, Gates hydraulic a mnoho 

dalších a také fungují některé doly společnosti OKD, nestačí to bohužel na to, aby bylo 

možné zaměstnat více obyvatel, kteří jsou bez práce. Příčinou může byt málo volných 

pracovních míst, snížení počtu zaměstnanců ve firmách z důvodu hospodářské krize a také 

velký počet obyvatel tzn., že o jedno pracovní místo se uchází mnoho uchazečů. A pro 

velmi rizikové uchazeče, kde patří například ženy, mladiství, lidé s nižším vzděláním, 

Romové. A proto velmi často odmítají práci např. kvůli nízkému platovému ohodnocení, 

které nabízejí firmy v této oblasti nebo nemají motivaci. 
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Naopak oblast Bohumín, do které spadá město Rychvald, má míru nezaměstnanosti 

11,89 %, o 4 % měně než oblast Karviná. V této oblasti se nachází obrovský areál 

Bohumínských železáren, který pojme značný počet zaměstnanců a také v Rychvaldě firma 

Autopal. 

Oblast Karviná měla v roce 2010 73 240 obyvatel, zatím co oblast Bohumín 

v témže roce 29 650 obyvatel. Z toho vyplývá, že v Bohumínské oblasti se vlivem nižšího 

počtu obyvatel nekumuluje tolik uchazečů o zaměstnání, jako v oblasti Karviná. 

5.2. Podíl uchazečů o zaměstnání dle dosaženého stupně vzdělání 

v ČR a okresu Karviná  

Tento graf ukazuje, kolik uchazečů usiluje o zaměstnání se vzděláním zakončeným 

výučním listem v celé České republice a okresu Karviná. Údaje jsou vyjádřeny 

v procentech. 

 

Graf 2: Podíl uchazečů o zaměstnání se vzděláním zakončeným výučním listem v ČR a okresu Karviná v roce 

2010 Zdroj: vlastní zpracování 

Toto vzdělaní patří převážně lidem, kteří usilují o řemeslnické a dělnické profese. O 

tyto profese už není zájem, protože kapacity těchto profesí jsou přeplněny. Pracovníků 

s tímto vzděláním je mnoho. Ideální by bylo, aby tito lidé navýšili své vzděláni a snažili se 

ucházet o lepší místa s lepším platovým ohodnocením. V reálném životě to ale není možno 
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vždy provést. Důvodu je mnoho. Různě složité životní situace, uchazeči jsou ze slabších 

sociálních rodin a s tím spojené nízké peněžní prostředky na studia a mnoho dalších. 

Podíl uchazečů se vzděláním zakončeným výučním listem je nejvyšší v oblasti 

Havířov činí 47,19 %. Téměř o 6 % než republikový průměr. V této oblasti si dělníci a 

řemeslnící obtížně hledají práci, protože jich je mnoho a taky proto, že oblast Havířov, do 

které spadají obce Albrechtice, Těrlicko, Horní Suchá a Horní Bludovice měla v roce 2010 

97 595 obyvatel a pokud se zaměřím na průmysl, tak v oblasti Havířov se vyskytují jen dvě 

stěžejní společnosti, to je při tak velkém počtu obyvatel málo. Jsou to společnosti Befra a 

BM Universál.  

V oblasti Bohumína, kde je podíl uchazečů o zaměstnání se vzděláním zakončeným 

výučním listem 39,55 %, tento podíl je nižší než republikový průměr. Je to způsobeno tím, 

že vzhledem k firmám, které se tam nachází, je o tyto pracovníky větší zájem. Také tato 

oblast má o mnoho obyvatel méně než oblast Havířov. 

5.3. Podíl uchazečů o zaměstnání dle věkové struktury v ČR 

v okrese Karviná  

Tento graf se zaměřuje na uchazeče o zaměstnání ve věku 50-54 let. Jak je dobře 

známo, tak věková struktura v celé České republice rok od roku stoupá, rodí se méně lidí, 

než umírá. Výjimkou není ani okres Karviná. 

 

Graf 3: Podíl uchazečů o zaměstnání ve věku 50-54 let v ČR v okrese Karviná v roce 2010  
Zdroj: vlastní zpracování  
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Nejvíce nezaměstnaných v procentuálním podílu z celkového počtu uchazečů na 

Karvinsku jsou právě uchazeči věku nad 50 let. Mnoho těchto uchazečů přišlo o pracovní 

místo právě kvůli věku a snaží se o získání nového zaměstnání, jednak aby mohli uživit 

sebe i svou rodinu a jednak, aby měli v pozdějším věku nárok na důchod. 

Republikový průměr převyšuje výrazněji jen oblast Český Těšín, pod kterou spadá 

také obec Chotěbuz. V této oblasti podíl představuje 15,49 % to je o téměř 3,5 % více než 

podíl celé České republiky. Příčina může být ta, že věkový průměr obyvatelstva v oblasti 

Český Těšín je vyšší, než v ostatních oblastech na Karvinsku. 

5.4.  Podíl uchazečů o zaměstnání dle délky evidence v ČR a okrese 

Karviná  

Graf se zaměřuje na dlouhodobou nezaměstnanost. Jak je dobře známo, tak 

dlouhodobá nezaměstnanost představuje největší úskalí nejen okresu Karviná, ale taky celé 

České republiky. 

 

Graf 4: Podíl uchazečů o zaměstnání, kteří jsou vedení v evidenci déle než 12 měsíců v ČR a okresu Karviná 

za rok 2010 Zdroj: vlastní zpracování 
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Karviná. Oblast Bohumín trpí spíše krátkodobou nezaměstnaností. Důvodem může být 

časté střídání zaměstnanců, firmy preferuji krátkodobější pracovní smlouvy. 

Příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti mohou být například v psychice uchazečů. 

Přestávají doufat, že někdy nějakou práci najdou. Nebo jde o uchazeče, kterým se pracovat 

nechce a spokojí se sociálními dávkami a různými příspěvky. Na úřadu práce jsou potom 

evidováni jen proto, aby za ně stát platil sociální a zdravotní pojištění. Tato skupina 

uchazečů se uvádí jako riziková skupina. 

5.5.  Absolventi škol jako uchazeči o zaměstnání 

Vzhledem k tomu, že jsem absolventem vysoké školy, tak jsem se rozhodl, že zde zařadím 

také absolventy škol jako uchazeče o zaměstnání v okrese Karviná. Tento graf se vztahuje 

k tabulce č. 2. 

 

Graf 5: Absolventi škol jako uchazeči o zaměstnání v okrese Karviná v roce 2010  

Zdroj: vlastní zpracování 

Na konci roku 2010 bylo evidováno na úřadu práce v Karviné 1 286 absolventů 
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sociálně slabších rodin na další studia.  Překvapivě hodně je také žáků základních škol. 

Školou povinné žáky by měli sociálně zabezpečit rodiče, ale jak je dobře známo, ne vždy 

tomu tak je. 

Z důvodu obrovské nezaměstnanosti se před mnoha lety rozhodl stát, jednotlivé 

kraje, okresy, i města proti nezaměstnanosti bojovat. Hlavními prostředky jsou aktivní a 

pasivní politika zaměstnanosti. Dále se budu zabývat pouze aktivní politikou 

zaměstnanosti (dále APZ), protože si myslím, že aktivně zapojí uchazeče o zaměstnání a 

také protože je účinnější. Do APZ patří například různé rekvalifikace a kurzy (viz. 2. 

kapitola).  

Nyní se zaměřím na konkrétní kurzy, rekvalifikace a jiné projekty nabízené ÚP v 

Karviné, která spadá pod krajskou pobočku v Ostravě. 

5.6. Prvky APZ na Úřadu práce v Karviné 

Výdaje na politiku zaměstnanosti 

Tabulka 10: Výdaje na politiku zaměstnanosti v letech 2009 a 2010  

Ukazatel 
Stav k datu (v mil. Kč) 

31. 12.2009 30. 6.2010 31. 12.2010 

Výdaje na politiku zaměstnanosti 470, 068 241,629 448,817 

V tom na pasivní politiku 370,069 177,101 315,565 

Podíl výdajů PPZ na celkových výdajích PZ v % 78,73 73,29 70,31 

V tom na aktivní politiku 99,998 64,528 133,252 

Podíl výdajů APZ na celkových výdajích PZ v % 21,27 26,71 29,69 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/karvina/analyzy/anal_12_2010.pdf  

Na úvod této části bych chtěl uvést tabulku, která zahrnuje celkové výdaje na 

politiku zaměstnanosti (dále PZ). Tyto peněžní prostředky uvolňuje stát na boj proti 

nezaměstnanosti v ČR. Uvedené hodnoty jsou v miliónech korun. Jako první stát financuje 

pasivní politiku a peněžní prostředky, které zůstanou, následně putují na APZ. Na konci 

roku 2010 činili celkové výdaje na PZ 448,8 mil. Kč., to je o 21 mil. méně než na konci 

roku 2009. Přece jen na konci roku 2010 lze vypozorovat pozitivní informaci a to, že se 

zlepšil podíl APZ. Z celkové vynaložené částky na PZ činí 26,69 % oproti roku 2009 kdy 

byl tento poměr 21,27 %. Kvůli zvyšujícímu se podílu APZ lze usoudit že, politika 

zaměstnanosti jde správným směrem a situace by se v budoucnu mohla výrazně zlepšit. 
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Tvorba pracovních příležitostí v rámci APZ 

V roce 2010 ÚP v Karviné finančně podpořil 1 343 pracovních příležitostí pro 

uchazeče o zaměstnání, v roce 2009 bylo finančně podpořeno o 149 uchazečů o zaměstnání 

méně. Pracovní příležitosti zahrnují veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní 

místa. 

Veřejně prospěšné práce: V roce 2010 bylo zřízeno v rámci Veřejně prospěšných prací 

(dále VPP) 480 pracovních příležitostí. 455 míst bylo financováno z prostředků 

evropského sociálního fondu (dále ESF) v rámci operačního programu Lidských zdrojů a 

zaměstnanosti (LZZ). Dalších 25 míst bylo vytvořeno za pomoci státního rozpočtu. VPP 

jsou zaměřené na údržbu veřejného prostranství, úklid a údržbu veřejných budov, 

komunikací a na různé jiné činnosti, které jsou prospěšné obci.  

U VPP hrazených z ESF tvořila průměrná výše podpory na 1 pracovní místo 74 140 Kč. 

Společensky účelná pracovní místa: V rámci nástroje společenský účelná pracovní místa 

(dále SÚPM) bylo v roce 2010 vytvořeno 859 pracovních míst, na kterých se uplatnilo 781 

uchazečů o zaměstnání. SÚPM jsou pracovní místa, která jsou zřizovaná zaměstnavatelem 

nebo vyhrazeným zaměstnavatelem na základě dohody s ÚP. Tato místa jsou následně 

obsazována uchazeči, kterým nelze zajistit uplatnění jinak. 

U SÚPM hrazených z ESF tvořila výše podpory 1 pracovního místa v průměru 99 269 Kč. 

[7] 

APZ – Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání 

Tabulka 11: Přehled o počtech kurzů a rekvalifikovaných osobách  

Ukazatel 
Stav k datu 

31. 12.2009 30. 6.2010 31. 12.2010 

Zahájené rekvalifikační kurzy 256 237 383 

Uchazeči zařazení do rekvalifikace 1869 1725 2594 

Z toho: ženy 957 882 1319 

Uchazeči, kteří skončili rekvalifikace 1803 1404 2751 

Z toho úspěšně 1629 1265 2485 

Z toho umístění po úspěšné rekvalifikaci 588 648 1345 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/karvina/analyzy/anal_12_2010.pdf  
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Výše uvedená tabulka obsahuje přehled zahájených rekvalifikačních kurzů na ÚP 

v Karviné a také přehled uchazečů. Jak lze z tabulky zjistit, tak na konci roku 2010 bylo 

zahájeno 383 rekvalifikačních kurzů, do kterých se přihlásilo 2594 uchazečů a zaměstnání. 

O 126 více kurzů než v předešlém roce.  Na konci roku 2010 našlo po úspěšné 

rekvalifikaci uplatnění 1345 uchazečů, to je o 453 více uchazečů než v roce 2009. 

ÚP v Karviné navýšil počet rekvalifikačních kurzů, tím se také zvýšila možnost 

uplatnění uchazečů o zaměstnání na trhu práce, což je pozitivní pro zdejší obyvatelstvo a 

v budoucnu může dojít ke zlepšení.  

V následující tabulce je přehled osob zařazených do rekvalifikačních kurzů, shrnutých do 

31 okruhů s počty 22 a více osob. 

Tabulka 12: Přehled osob zařazených do rekvalifikačních kurzů shrnutých do 31 okruhu  

Název kurzu UoZ a zájemci 

PC-obsluha osobního počítače 622 

Svařování 297 

Zdokonalování způsobilosti řidičů, rozšíření ŘP 183 

Administrativní pracovník /pracovnice 138 

Pracovník v sociálních službách, pečovatelka 133 

Obchodní zástupce, obchodník zahraniční firmy, obchodní činnosti 100 

Pracovník v činnosti elektrotechnice 88 

Základy podnikání 81 

Skladník 61 

Řidič vysokozdvižného vozíku 51 

Prodavačské práce 48 

Nespecifická rekvalifikace 48 

Daňový specialista 44 

Obsluha CNC obráběcích strojů 40 

Účetnictví 36 

Ekonom v malé a střední firmě 36 

PC-tvorba a obsluha www stránek 36 

Mzdové účetnictví 36 

Zámečnické práce 35 

Konstruování na počítači pomocí programu AutoCAD 35 

Kurz obsluhy křovinořezu, benzínové sekačky a řetězové pily 32 

Všeobecné sanitář 27 

Zednické a obkladačské práce 24 

Instalatérské práce 24 
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PC-základy grafiky 24 

Příprava minutek a teplých pokrmů 24 

Provozní měření v elektrotechnice 24 

Barman 24 

Manikúra a pedikúra včetně nehtové modeláže 23 

Opravář pneumatických a hydraulických zařízení 22 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/karvina/analyzy/anal_12_2010.pdf  

Program Vzdělávejte se 

Tento projekt byl realizován ve dvou fázích. V první fázi mezi lety 2004 – 2006 

byly čerpány finanční prostředky z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. 

Druhá fáze byla realizována v srpnu roku 2009 operačním programem LZZ. Tento 

projekt byl určen zaměstnavatelům, kteří nebyli schopní vlivem hospodářské recese 

přidělovat práci. Tento nástroj APZ byl financován s ESF a ze státního rozpočtu. 

 Tento program umožnil zaměstnavatelům získat pro své zaměstnance finanční 

prostředky na vzdělávací aktivity a cestovní náhrady a zároveň uhradit mzdové náklady 

nebo náhrad mezd zaměstnancům. [7] 
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6. Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala nezaměstnaností v okrese Karviná. Cílem této 

práce bylo poukázat na nejrizikovější skupiny obyvatel a také navrhnout optimální řešení 

pro zlepšení této situace. Zabýval jsem se analýzou struktury uchazečů o zaměstnání ze tří 

hledisek. Uchazeči podle dosaženého věku, vzdělání a délky evidence. Jednotlivé údaje 

jsem poté porovnal s údaji celé České republiky. A je nutno říct, že údaje na Karvinsku 

převyšují celorepublikový průměr. Ať už v míře nezaměstnanosti, tak i v konkrétním 

srovnání jednotlivých hledisek.  

Největší problém uplatnit se na trhu práce ať už v okrese Karviná nebo v celé 

České republice mají lidé starší 50 let, lidé se vzděláním zakončeným výučním listem. 

Třetí zkoumané hledisko jsou uchazeči o zaměstnání dle délky evidence. Zatím co Česká 

republika má problémy s krátkodobou nezaměstnaností, naopak na Karvinsku je to 

nezaměstnanost dlouhodobá. Dlouhodobá nezaměstnanost má za následek sociální i 

psychický stav nezaměstnaného člověka. Od počátku hospodářské krize začala 

nezaměstnanost značně stoupat. Vlivem této krize začala klesat životní úroveň na 

Karvinsku. Nejen však kvůli nezaměstnanosti, ale také se zvýšila kriminalita a značně 

snížila kvalita ovzduší. Kriminalita s nezaměstnaností úzce souvisí, lidé potřebují přežít a 

uspokojit své potřeby, tímto narostl počet drobných krádeží. Také vlivem nezaměstnanosti 

nepracující lidé mají problém s psychikou a duševním zdraví člověka, proto vzrostl počet 

přepadení a vražd. 

Tato situace se může zlepšit, ale musela by se provést reforma v oblasti politiky 

nezaměstnanosti. Chybou je, že tři čtvrtiny peněžních prostředku připadají na pasivní 

politiku zaměstnanost, protože tento systém nedonutí nezaměstnané chodit do práce, i když 

tyto částky nejsou nějak závratné, ale nezaměstnaní se s nimi spokojí. Zbylá necelá jedna 

třetina připadá na aktivní politiku zaměstnanosti a to je málo. Lidé by se měli zapojit 

aktivně do tohoto procesu. Uchazeči o zaměstnání, by se měli vzdělávat a pracovat ve 

sféře, která je baví a naplňuje je. Potřebují získat motivaci, touto motivaci mohou být 

především takové odměny, kterými uchazeč zabezpečí sebe a svou rodinu, ale také aby mu 

zbyly finanční prostředky na rekreaci a záliby. O tuto motivaci by se měli snažit 

zaměstnavatelé například v rámci školení. Přesvědčit zaměstnance o tom, že právě tato 

práce, o kterou se uchází, bude pro něho ta nejlepší a bude se v ní cítit dobře. Uchazeč by 
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si měl uvědomit, že práce není jen každodenní stres a obava, že připadnou prácí může 

ztratit. Ale může být i zábavná, vzdělávací apod. 

Stát by měl peněžní prostředky uvolňovat hlavně na aktivní politiku 

nezaměstnanosti a zapojit nezaměstnané do děje. Ne jim jen pasivně vyplácet sociální 

dávky a různé příspěvky. Vláda ČR ve spolupráci s krajskými úřady práce v ČR by se měli 

pokusit o vytvoření projektu nebo programu, který by se zaměřil na nejrizikovější skupiny 

uchazečů. Úřady práce by pak spolupracoval s firmami a společně našly východisko jak 

uspokojit obě strany, uchazeče i zaměstnavatele. Projekt by měl mít možnost vzdělávání 

uchazečů a jeho rozvoj na trhu práce. Hlavně se snažit podřídit potřebám uchazečů, 

vzbudit v nich touhu dostat se na zajímavou pracovní pozici dobrovolně.  Zahajovat větší 

počet rekvalifikačních kurzů, vytvářet nové zajímavé pracovní místa. Více rozvinout 

program „Vzdělávejte se“, který poskytuje mimo jiné i ÚP v Karviné. Hospodářská krize 

není jen o nedostatku peněz, ale hlavně o povaze a postoji člověka jako takového, který 

problém vytvořil.  
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