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ANOTACE 

 Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení nabídky volných pracovních míst 

v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě. Hlavní náplní práce se stala úprava dat 

nových pracovních nabídek evidovaných na úřadech práce v České republice, jež byly 

získány z Integrovaného portálu MPSV. Geokódovaná data byla následně zobrazena na 

mapovém podkladu a vyhodnocena na základě tří vzdálenostních zón od vybraných sociálně 

vyloučených lokalit, dále na základě vývojového trendu a z hlediska lokální prostorové 

autokorelace. Pozornost byla věnována také ostravským segregovaným enklávám. Práce se 

rovněž snaží zhodnotit nabídku pracovních míst z jak kvalitativního tak z kvantitativního 

hlediska.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Nezaměstnanost, pracovní nabídky, sociálně vyloučené lokality, trh práce, Ostrava 

ANNOTATION 

 The diploma thesis is focused on the evaluation of vacancies in areas with high 

unemployment rates in Ostrava city. The main scope of my work has become a data editing 

job offers registered at labor offices in the Czech republic, which were obtained from 

Integrated Portal MLSA. Geocoded data was then displayed on a map background and 

evaluated on the basis of three distance-selected zones from socially excluded localities, 

including also the development trend and in terms of local spatial autocorrelation. Attention 

was also paid to Ostrava segregated enclaves. The work also aims to evaluate job offers from 

both qualitative and quantitative terms. 

KEY WORDS 

Unemployment, vacancies, enclaves, labor market, Ostrava city 
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ÚVOD 

 

Nezaměstnanost je významným problémem současné doby, a to jak ve světě, tak i v České 

republice. Svou výraznou úlohu v tom jistě sehrála také finanční krize, jež ochromila 

celosvětovou ekonomiku v roce 2008 a jejíž důsledky setrvávají dodnes. S rostoucí mírou 

nezaměstnanosti jde ruku v ruce i nárůst počtu sociálně vyloučených osob, a to jak v obcích, 

tak i v malých a větších městech. Zmíněné negativní důsledky se nevyhnuly ani třetímu 

největšímu městu České republiky, Ostravě. Tato historicky průmyslová oblast, jež 

v minulosti nabízela pracovní místa mnoha tisícům obyvatel, zažívá nyní ve svém 

postindustriálním období vysoký přísun nezaměstnaných.  

 

Tématem této diplomové práce se proto stala problematika nabídky pracovních míst 

v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě se zaměřením na vybrané lokality, ve 

kterých žijí osoby s obtížnou životní situací, znesnadněným přístupem ke zdrojům  

obživy, pozicím a také možnostem inkorporace do společnosti.  

 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení pracovní nabídky v oblastech se zvýšenou 

nezaměstnaností v Ostravě, tedy v sociálně vyloučených lokalitách a posouzení nabídky 

volných pracovních míst z geoinformačního hlediska. Podkladem pro následné analýzy budou 

data získaná exportem z Portálu Ministerstva práce a sociálních věcí pocházející z období 

leden 2008 až červen 2010. Snahou této diplomové práce bude vhodně  

zpracovat a upravit získaná data, promítnout je v mapě a následně analyzovat vybrané otázky.  

   

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnována jak obecnému 

pojednání o trhu práce, tak i konkrétní charakteristice demografie města  

Ostravy a historickému vývoji trhu práce této oblasti se zaměřením na vývoj poptávky  

a nabídky práce ve vybraných letech dvacátého prvního století. Vzhledem k tomu, že se 

diplomová práce úzce zabývá segregovanými enklávami, není v první kapitole opomenuta ani 

problematika nekvalifikované pracovní síly na trhu práce.  

 

Další kapitola popisuje problém sociálně vyloučených lokalit a jejich vznik. Na základě 

Kvasničkovy studie a Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity 

subjektů působících v této oblasti zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo 
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vybráno 16 enkláv, které byly podrobně analyzovány. Ze získaných údajů o obyvatelích a 

uchazečích o zaměstnání města Ostravy budou vypracovány statistické a demografické 

charakteristiky všech lokalit. 

 

Třetí kapitola se zaměří na použitou metodiku práce a získaná data. Zmíněn bude také 

význam Portálu MPSV a opomenuto nezůstane ani vysvětlení pojmů jako je klasifikace 

zaměstnání. Další stěžejní částí je pak podkapitola lokalizace dat. 

 

Tématem čtvrté kapitoly diplomové práce je vyhodnocení získaných výsledků, které zahrnuje 

vytvoření obalových zón okolo vybraných šestnácti sociálně vyloučených lokalit a následné 

statistické zpracování nabídek pracovních míst spadajících do zmíněných obalových zón. 

Součástí práce jsou grafy zobrazující přírůstky nových pracovních míst ve vybraných 

měsících na úřadech práce v městě Ostrava. 

 

V závěru práce budou shrnuta zjištění a výsledky získané při analýzách dat, které budou 

zpracovány.  
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1 TRH PRÁCE 

Trh práce je definován jako místo, kde se setkává nabídka práce s poptávkou po práci. „Prací 

se rozumí fyzická či duševní činnost, jejichž výsledkem jsou výrobky nebo služby.“[10]  

Ideálního stavu je dosaženo, pokud je poptávka a nabídka vyrovnaná. Tento stav ovšem není 

příliš častým jevem. Stává se totiž často, že alespoň jeden z faktorů převažuje, čímž pak na 

trhu práce dochází k nerovnováze. V případě, že poptávka po práci převyšuje nabídku práce, 

dochází k nárůstu pracovních sil a vzniku nezaměstnanosti. Pojem nezaměstnanost obvykle 

vyjadřuje počet nezaměstnaných osob nebo od něj odvozená míra nezaměstnanosti, kterou se 

rozumí poměr nezaměstnané části ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkový počet 

ekonomicky aktivních osob v procentech. [11] 

 

1.1 TRH PRÁCE A DEMOGRAFIE V OSTRAVĚ 

 

Ostrava je třetím největším městem České republiky. Ke dni 1. 1. 2011 bylo na území města 

Ostravy sečteno celkem 303 609 obyvatel. Uvedené číslo však každým rokem klesá (Graf 1). 

Příčinou tohoto jevu je klesající porodnost
 
a migrace obyvatel do jiných měst daná vysokou 

nezaměstnanosti. [2] 

 

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v Ostravě a věková struktura obyvatel Ostravy, zdroj dat Český statistický úřad 

 

Z výsečového grafu (Graf 1) lze vypozorovat věkové rozložení obyvatel Ostravy k 31. 12. 

2010. Věková rozmezí jsou rozdělena na tři skupiny, a to na osoby v předproduktivním věku 

(0-14 let), osoby v produktivním věku (15-64 let) a osoby v postproduktivním věku (65 let a 

více). Největší podíl tvoří osoby v produktivním věku, jež činí 70 % všech obyvatel Ostravy. 

Průměrný věk obyvatel Ostravy se pohybuje okolo 41 let. 



Hodnocení nabídky pracovních míst v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě 

2013               12 

Trh práce v Ostravě procházel v průběhu let výraznými změnami. Objevená ložiska černého 

uhlí v osmnáctém století zapříčinila velkou industrializaci města, a tím i obrovský nárůst 

počtu pracovních míst. Město se začalo rozrůstat a za prací přicházelo velké množství lidí. 

Většina z nich se zde zabydlela. [12] 

V osmdesátých letech dvacátého století však došlo v našem státě k celkové deindustrializaci, 

tedy k poklesu pracovních míst v průmyslu a narůstajícímu zájmu  

o zaměstnání ve službách. Projevy deindustrializace Ostravu nezasáhly tak těžce jako jiná 

česká města, což bylo zapříčiněno především novými nabídkami v oblasti průmyslu ze strany 

zahraničních společností, které se zde nově usídlily. [12] 

Po roce 1994 nastaly v Ostravě na trhu práce výraznější změny, neboť zde došlo  

k ukončení těžby uhlí a Ostrava tak přestala být hornickým městem. U velkých průmyslových 

společností následkem toho docházelo k restrukturalizaci a hromadnému propouštění 

zaměstnanců, pokračujících až do roku 2004. V tomto roce dosáhla míra nezaměstnanosti 

svého vrcholu.[12] 

 

Graf 2 Průměrná míra nezaměstnanosti v %. Použitá data jsou z portálu MPSV (pozn. rok 2004 se v grafu 

vyskytuje dvakrát, neboť došlo ke změně metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti) 

 

Výše uvedený graf (Graf 2) zobrazuje průměrnou míru nezaměstnanosti v Ostravě a v ČR 

v letech 1997 až 2011. Zlom, o kterém bylo pojednáno již výše, je možno pozorovat i na 

přiloženém grafu (Graf 2). Ostrava dosáhla v míře nezaměstnanosti hodnoty 18,6 % podle 

původní metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti a 16,9 % podle nové metodiky výpočtu 

míry nezaměstnanosti. V období let 2004 až 2008 došlo k degresi míry nezaměstnanosti nejen 

v Ostravě, i v celé ČR, když klesla v Ostravě až na hodnotu 8,4 % a v ČR pak na hodnotu 8,0 

%. V roce 2008 však zasáhly nejen českou, ale i světovou ekonomiku negativní důsledky 
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celosvětové finanční krize, jejichž dopad trvá až do současnosti. Vývoj míry nezaměstnanosti 

po této recesi lze rovněž vypozorovat na spojnicovém grafu (Graf 2). 

I v průběhu let 2005 – 2011 procházely poptávka a nabídka pracovních míst na trhu práce 

výraznějšími výkyvy. Dopad již zmíněné celosvětové finanční krize narušil v ČR v roce 2008 

trend klesající poptávky po práci a vzrůstající nabídky práce, který trval od roku 2005. V níže 

uvedeném grafu poptávky a nabídky na trhu práce v ČR (Graf 3) lze spatřit růst nabídek 

práce, když v únoru roku 2005 bylo celkem 73 627 nabízených pracovních míst a v témže 

měsíci roku 2008 pak celkem 156 012 nabízených pracovních míst, což je více jak 

dvojnásobek počtu nabízených pracovních míst. Naopak od roku 2008 se počet nabídek z již 

zmíněných 156 012 nabízených pracovních sil snižoval, a to až na počet 34 637 nabízených 

uchazečů o zaměstnání v roce 2010. Rok 2011 pak zaznamenal oproti předešlému roku jen 

nepatrný nárůst nabídek o 2084 pracovních sil.  

 

Graf 3 Poptávka a nabídka na trhu práce, Česká republika, zdroj vstupních dat MPSV 

 

Z níže zobrazeného grafu (Graf 4, str. 12) lze vyčíst, že v Ostravě nedošlo v časovém období 

let 2005-2011 k tak výrazným výkyvům, jako tomu bylo v ČR. Křivka trendu poptávky po 

pracovní síle v Ostravě se na rozdíl od křivky trendu poptávky v ČR nedostala po dopadu 

krize nad hodnoty z roku 2005, tedy 3 roky před krizí. Poptávka po pracovních místech 

v Ostravě v roce 2005 činila 29 173 a po dopadu krize narostla na 21 923 (viz  

Graf 4). 

V komparaci Ostravy s podobně velkým městem, např. Brnem, je možné pozorovat 

výraznější rozdíly. U vývojových křivek nabídky a poptávky na trhu práce v Brně došlo 

v roce 2008 téměř k vyrovnání stavu, když poptávka po pracovní síle činila 12 674 
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poptávaných míst a počet nabídek odpovídal počtu 9 062 nabízených uchazečů o práci. 

Přibližující se křivky lze vypozorovat z grafu Srovnání poptávky a nabídky na trhu práce pro 

Ostrava - město a Brno - město (Graf 4). Oproti tomu v Ostravě poptávka práce klesla 

z původních 29 173 poptávaných míst v roce 2005 na hodnotu 17 437 poptávek. Nabídka na 

trhu práce v Ostravě kolísala v nižších hodnotách. Za časové období 2005 až 2011 bylo 

minimum v roce 2011, a to 1289 nabídek práce. Maxima dosahovala křivka v roce 2008, kdy 

se v Ostravě hlásilo celkem 4936 uchazečů o zaměstnání. Zatímco v Brně činil rozdíl 

poptávky a nabídky práce v roce 2008 pouze 3 612, v Ostravě tento rozdíl tvořil 12 501. 

 

Graf 4 Srovnání poptávky a nabídky na trhu práce Ostrava–město a Brno–město, zdroj vstupních dat je 

MPSV 
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1.2 NEKVALIFIKOVANÁ PRACOVNÍ SÍLA NA TRHU 

PRÁCE 

Poptávka po pracovnících bez kvalifikace není na trhu práce výjimkou. K zabezpečení 

jednodušších pracovních činností je tato nekvalifikovaná pracovní síla nezbytná. Problémem 

však může být, že nabídka pracovních míst pro nekvalifikovanou pracovní sílu není nikterak 

vysoká. Jako příklad lze uvést počet pracovních nabídek pro nekvalifikované uchazeče o 

zaměstnání ve městě Ostrava v letech 2008 až 2010, kde z celkových 10 601 nabídek práce, 

patřilo do kategorie pracovních míst pro nekvalifikované uchazeče 1590 pracovních nabídek, 

což je pouhých 15 % všech nabídek práce. 

Pracovníci bez kvalifikace žijí často právě v sociálně vyloučených lokalitách, kterými se 

práce zabývá a jež budou zmíněny v další kapitole, pro něž je typickým rysem, že její 

obyvatelstvo tvoří především lidé s nejnižším možným dosaženým vzděláním. O populaci 

enkláv lze také říci, že je z 98 % tvořena lidmi s romskou národností. 

Obecně je míra nezaměstnanosti mezi Romy dramaticky vyšší než mezi ostatními obyvateli. 

Romové vykonávají nekvalifikované práce, za které dostávají nižší mzdu. Tato fakta mají 

mnoho vzájemně na sebe působících příčin, kterými jsou nedostatečná motivace k práci, 

nedostatečné vzdělání, nízká mobilita, upřednostňování práce načerno, diskriminace
2
a další. 

[3] 

V komparaci s ostatními zeměmi (např. Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Maďarsko) 

dosahovala v roce 2001 specifická míra nezaměstnanosti v České republice u Romů 

nejnižších hodnot, a to 46,3 %. Například v Bulharsku činí míra nezaměstnanosti mezi Romy 

80% a u našich východních sousedů, na Slovensku, až 84,8 %. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

2)Diskriminace – rozlišování poškozující někoho, neuznávání jeho rovnosti s jinými, popírání a omezování práv určité 

kategorie obyvatelstva [KRAUS J. a kol. Nový akademický slovník cizích slov, Academia Praha, 2006, Praha] 
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1.2.1 NEDOSTATEČNÁ MOTIVACE PRO PRÁCI 

Pro Romy je typickou charakteristikou, že udržují mezi členy rodiny tzv. solidární sítě. Jedná 

se o jakoby o neformální pojištění proti dočasným výpadkům financí. V případě náhlé nouze 

si půjčují peníze navzájem. Jelikož si příjmy distribuují rovnostářsky, pak bohatší dávají více, 

než přijímají, což demotivuje členy rodiny od práce, jelikož jsou příjmy rozdělovány všem. 

[3] 

 

1.2.2 NEDOSTATEČNÉ VZDĚLÁNÍ 

V dnešní době je vzdělání společností považováno za nezbytnou součást lidského života.  

„Proces vzdělání je obecně charakterizován jako soustava vědeckých a technických 

vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností včetně utváření morálních rysů  

a zájmů.“ Z hlediska sociologického můžeme vzdělání chápat jako součást socializace, kde 

obecně platí, že vyšší úroveň vzdělání je spojena s vyšším společenským postavením  

a prestiží. [10] 

Mezi romskou populací lze vysledovat největší poptávku po nekvalifikované práci, neboť 

dosahují nižšího vzdělání. Nabídka této práce však po roce 1989 dramaticky klesla. Také 

umisťování dětí z romských rodin do zvláštních škol se již dnes tak hojně neprovádí. [3] 
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2 SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY 

Sociálně vyloučené lokality, jindy nazývané také jako enklávy nebo ghetta, jsou často 

společností vnímány jako problematické. Většinou se jedná o místa vyznačující se vysokou 

nezaměstnaností a kriminalitou. 

Některé osoby jsou sociálním vyloučením obzvláště ohroženy. Jedná se nejčastěji  

o nedostatečně vzdělané, dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané, jedince s mentálním či 

fyzickým handicapem, osoby trpící nějakým druhem závislosti, osaměle žijící seniory, 

imigranty, příslušníky různých menšin nebo jedince, kteří se ocitli v těžké životní situaci, 

s níž si sami nedokáží pomoci, a další. [1][7] 

S pojmem enkláva jsou v České republice nejčastěji spojovány lokality obývané romskou 

populací. Není to však způsobeno pouze etnickými rozdíly jako takovými, ale především 

odlišnostmi v chování a v kulturních zvycích obyvatel.[8] 

 „Sociálně vyloučenou romskou lokalitou rozumíme prostor obývaný skupinou, jejíž členové 

se sami považují za Romy nebo je za Romy označuje jejich okolí a jsou sociálně vyloučeni, to 

znamená, že mají výrazně znesnadněn či zcela zamezen přístup ke zdrojům, pozicím a 

příležitostem, které umožňují zapojení do sociálních, ekonomických  

a politických aktivit majoritní společnosti.“[1] 

V některých případech se jedná o samostatný dům, ve kterém žije jedna či více rodin, v jiných 

případech se může jednat o celou čtvrť, kterou obývají stovky či tisíce občanů. 

Rodiny nacházející se v těchto oblastech, zde byly vykázány, anebo se na vytvoření těchto 

lokalit samy podílely.[1] 

Tyto lokality se často nalézají u vlakových tratí, průmyslových zón, frekventovaných silnic, 

skládek a v oblastech kolem uzavřených dolů. 

 

2.1 VZNIK SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT 

Při seznámení se s problematikou vzniku sociálně vyloučených lokalit je nejprve nutné 

sefinovat si samotný pojem vylouční. Exkluze, neboli vyloučení může být dvojího charakteru, 

a to jako prostorové odloučení (segregace) nebo jako sociální exkluze, popisovaná též jako 

vyloučení příjmem, chudobou. [6] 

Existence domova jako takového je pro každého jedince velmi zásadní. Případná ztráta 

střechy nad hlavou, jež postihne jednotlivce nebo celou domácnost, nedopadá však pouze na 
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jeho či její životy, ale je také součástí komunální politiky, jejímž důsledkem je právě vznik 

sociálně vyloučených lokalit. [3] 

V 90. letech 20. století rostl v českých městech celkový ekonomicky podmíněný tlak na 

odchod nejchudších obyvatel z bytů v městských centrech, které kvůli přechodu na tržní 

ekonomiku začaly získávat na hodnotě, na periferii. Následkem toho tak rodiny s celkovým 

příjmem na úrovni životního minima začaly postupně odcházet ze standardního bydlení do 

bydlení substandardního. S účinností zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního 

občanství České republiky, přišly romské domácnosti na čas o stěžejní položku svých příjmů 

v podobě sociálních dávek. Díky tomu pak nebyli schopni zaplatit nájemné, služby, energie 

nebo vodu. [3] 

2.2 VYLOUČENÉ LOKALITY V OSTRAVĚ 

Vyloučené lokality, které jsem analyzovala, byly vybrány na základě Kvasničkovy studie[5], 

která se zabývá přímo popisem sociálně vyloučených romských lokalit v regionu Ostravska. 

Podstatným zdrojem pro výběr těchto enkláv se stala také Analýzy sociálně vyloučených 

romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti[1] zpracované 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

 

Mapa 1 Vyloučené lokality Ostrava 

Na území města Ostravy v současné době nalezneme celkem 15 sociálně vyloučených lokalit. 

Ve sledovaném období, čili v letech 2008, 2009 a polovině roku 2010, jich však bylo celkem 
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16. V minulosti totiž patřil mezi vyloučenou enklávu Hotelový dům Vista, který byl 

zrekonstruován a nyní funguje jako tříhvězdičkový hotel. 

Pro popis lokalit jsem taktéž využila data, které mi poskytl vedoucí této diplomové práce. 

Jednalo se o agregovaná data o obyvatelích města Ostravy získaných z Magistrátu města 

Ostravy a data o uchazečích o zaměstnání získaných z příslušných úřadů práce města Ostravy 

vztažená k jednotlivým domům. Pro mou práci postačila data zabývající se pouze sociálně 

vyloučenými lokalitami. Záznamy obsahovaly například celkový počet obyvatel domu, 

uchazečů o zaměstnání, počet osob v produktivním věku, počet uchazečů o zaměstnání 

s nízkým vzděláním a další důležité údaje, ze kterých jsem následně tvořila statistiky a 

demografické složení lokalit, jež je popsané u jednotlivých enkláv. Pro doplnění popisu 

dostupnosti a vybavenosti lokalit posloužil mapový portál www.mapy.cz.   

 

2.2.1    DĚLNICKÁ 

 

Obrázek 1 vpravo (domy v Dělnické, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 2 vlevo (ortofoto snímek lokality Dělnická, zdroj: CENIA) 

 

Enkláva Dělnická, rozprostírající se podél dvou ulic Dělnická a Skautská a čítající 29 dvou 

nebo třípatrových činžovních domů, spadá do městské části Ostrava – Poruba. 

Architektonicky se jedná o kompaktní lokalitu mající starší domovní fond. V blízkosti se 

nachází Hlavní třída, což je centrum městského obvodu Ostrava - Poruba. Tato lokalita se 

tedy neřadí mezi území vyloučená prostorově.[5] 

V padesátých letech dvacátého století vznikaly při budování nové městské části také nové 

bytové domy. Jednalo se o první sídelní zástavbu. Ubytovávali se zde dělníci, kteří stavěli 

novou městskou část – Porubu. Jakmile výstavba skončila, lidé se začali stěhovat do 



Hodnocení nabídky pracovních míst v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě 

2013               20 

novějších a prostornějších bytů v nově vzniklé části města. Menší a starší byty s nižším 

nájemným začaly osidlovat romské rodiny.[5] 

Dopravní dostupnost oblasti je velmi dobrá. Zastávky městské hromadné dopravy se 

nacházejí v těsné blízkosti lokality a v pravidelných intervalech se dá dostat do ostatních částí 

města Ostravy.  

Hlavní třída poskytuje občanům enklávy širokou škálu obchodů a obchůdků s nejrůznějším 

zbožím. V blízkosti se nachází i pošta a zdravotnické zařízení. Přímo v lokalitě nalezneme 

potraviny, supermarket, kadeřnictví, kuželnu, mateřskou školu, dům duševního zdraví, 

sportovní areál a policejní stanici. Dokonce zde sídlí i komunitní centrum  

Čercheň – Hvězda, které se zaměřuje na práci s romskou mládeží a dětmi.[5] 

V enklávě žije přibližně 3 000 lidí. Poměr romských obyvatel se však v každém domě liší. 

Vyskytují se zde domy s 90% zastoupením romských rodin, ale také domy, ve kterých romští 

obyvatelé vůbec nežijí. Míra nezaměstnanosti je zde odhadována na 70 %. Polovina obyvatel 

dosahuje maximálně základního vzdělání. Průměrný věk obyvatel této oblasti se pak pohybuje 

okolo 36,4 let. [5], [1] 

Na místě příslušném úřadu práce je přihlášeno pouze 252 osob z této lokality, což je jen něco 

málo přes 8 %. Z již zmíněných 252 uchazečů o zaměstnání jich celkem 153 uvádí nízké 

vzdělání, což znamená, že jsou úplně bez vzdělání, mají nedokončené základní vzdělání, 

anebo dosahují alespoň dokončeného základního vzdělání. Průměrně se  

o zaměstnání uchází 3 nebo 4 osoby v rámci jednoho vchodu. Celkem 44 % uchazečů je  

v evidenci úřadu práce vedeno déle než 12 měsíců a řadí se tak k dlouhodobě 

nezaměstnaným. 

Převážná většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách nebo si přivydělávají prací 

„načerno“. 
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2.2.2 BEDŘIŠKA 

 

Obrázek 3 vpravo (domy v Bedřišce, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 4 vlevo (ortofoto snímek lokality Bedřiška, zdroj: CENIA) 

 

Bedřiška je nejen sociálně vyloučenou lokalitou, ale i prostorově vyčleněnou oblastí 

nacházející se v Mariánských Horách. Z jedné strany jí lemuje rozsáhlá průmyslová zóna, 

čtyřproudá komunikace a z druhé strany pak železniční trať směřující do průmyslové oblasti a 

les. Nachází se zde 22 jednopatrových rodinných domků finského vzhledu  

a několik zděných vícepatrových stavení. Do lokality se dá dostat jedině z rušné čtyřproudé 

silnice. [5] 

Původně se zde nacházela železárenská kolonie, patřící k již zmiňované průmyslové zóně 

v Hulvákách. Až po Sametové revoluci zde docházelo k sestěhování většího počtu romských 

rodin. [5] 

Jediným možným hromadným dopravním prostředkem je zde tramvaj, která jezdí po Plzeňské 

ulici (již zmiňovaná čtyřproudá silnice). Ze zastávky Ferona je však možné dostat se do centra 

a dalších částí Ostravy. [5] 

V lokalitě ani poblíž ní se nenachází žádné služby. Nenajdeme zde poštu, banku, lékaře  

a ani základní obchod s potravinami. Vše je dostupné v Mariánských Horách nebo Zábřehu až 

po použití městské hromadné dopravy nebo pěší chůzí. [5] 

Oficiálně nahlášených osob je v popisované lokalitě celkem 248, přičemž z toho by měla 97 

% tvořit romská populace. Nezaměstnanost je velmi vysoká. Celých 99 % obyvatel enklávy 

vykazuje maximálně základní vzdělání. [5], [1] 

K uchazečům o zaměstnání se řadí celkem 46 osob, které tak tvoří necelých 30 % všech 

obyvatel. Jen 9 z nich dosahuje vyššího než základního vzdělání. Celkem 22 % z nich je 

dlouhodobě nezaměstnaných. Průměrný věk obyvatel enklávy je 28,8 let, z čehož lze usoudit, 

že zde žijí převážně mladí lidé. 
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Drtivá většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách, výjimečně jsou někteří zaměstnáváni 

na výkopové práce. Dalším častým jevem je práce načerno a vydělávání  

si odvážením různého materiálu do sběren. [1] 

2.2.3 HOTELOVÝ DŮM VISTA 

 

Obrázek 5 vpravo (Ubytovna Vista, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 6 vlevo (ortofoto snímek lokality Vista, zdroj: CENIA) 

 

Hotelový dům Vista je hotel, který se nachází poblíž Bělského lesa městské části Ostrava-jih. 

Skládá se z šesti pater a každé má  třicet bytových jednotek. Jednotlivé byty jsou velmi malé a 

sociální zařízení je vždy společné pro dva byty.  

V současné době se hotelový dům již neřadí mezi vyloučené lokality, nicméně v letech 2008 

až 2011 mezi ně patřil.  

V domě se musel přísně dodržovat ubytovací řád a nebylo povoleno zde ubytovávat rodiny 

mající více než pět dětí. [1] 

Lokalita vznikla uměle sestěhováním sociálních rodin z různých částí Ostravy.  

Po privatizaci bytů a následné hospodářské krizi se spousta rodin dostala téměř na ulici. 

Jediným řešením bylo ubytovat se v ubytovnách. [1] 

Ubytovna není nijak prostorově oddělená od ostatních budov. V blízkosti se nachází 

komunikace směřující z Ostravy na Příbor, na níž leží i autobusová zastávka Hotel Bělský les. 

Tramvajová zastávka je vzdálena 350 m chůzí. 

Občanská vybavenost v okolí je dobrá. V blízkosti se vyskytuje poliklinika, policejní stanice, 

benzínová pumpa, restaurace, sportovní areál a obchody. 

V hotelovém domě mělo být svého času ubytováno až 900 osob a z 95 % se mělo jednat o 

Romy. Celkem 51 % obyvatel tvořily děti do 15 let. V lokalitě se nejspíše nevyskytoval 
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nikdo, kdo by měl vyšší než základní vzdělání, a nezaměstnanost dosahovala maxima, čili 100 

%.[1] 

Někteří obyvatelé ubytovny vykonávali práci „načerno“, jiní byli příležitostně zaměstnáváni 

ve stavebnictví. Další sbírali železný šrot a barevné kovy a prodávali je do sběru. Možným 

způsobem obživy byla i nelegální výroba drog.[1] 

2.2.4 ŽELEZNÁ ULICE 

 

Obrázek 7 vpravo (Železná ulice, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 8 vlevo (ortofoto snímek lokality Železná ulice, zdroj: CENIA) 

 

Tato enkláva leží v Mariánských Horách poblíž průmyslové zóny. V lokalitě jsou pouze 2 

činžovní domy a pouze jeden z nich je obydlený. Dříve zde byly celkem 3 stavby, ovšem 

jedna byla následně zbourána. Druhá neobydlená dvoupatrová stavba vyhořela. Oblast je 

obklopena betonovou zdí, jež ji odděluje od blízkého průmyslového areálu. 

Činžovní domy v minulosti sloužily jako ubytování pro dělníky železáren. Vyloučenou 

lokalitou se staly až po roce 1989, kdy zde byli sestěhováni dlužníci a neplatiči nájemného. 

Převážně se jednalo o romské rodiny. Tato enkláva je často považována za jednu z nejhorších 

ostravských lokalit. [5] [1] 

Železná ulice se nachází relativně blízko hlavní ulice 28. října, takže dopravní dostupnost lze 

zhodnotit jako dobrou. Nejbližší tramvajová zastávka je Prostorná a z ní je možné se dopravit 

do ostatních částí Ostravy.  

V blízkosti se nalézá lékárna, restaurace a obchod. Další služby jsou dostupné po použití 

městské hromadné dopravy, případně do 20 minut chůze. 

V této lokalitě žije přibližně 155 osob, ale k trvalému pobytu je zde přihlášených jen 94 osob. 

Celých 97 % z uvedeného celkového počtu obyvatel představují Romové. Více jak polovinu 



Hodnocení nabídky pracovních míst v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě 

2013               24 

populace zde pak tvoří děti do 15 let. Téměř nikdo nedosahuje vyššího než základního 

vzdělání. Nezaměstnanost v lokalitě je 100 %.[1] [5] 

Průměrný věk v oblasti je velice nízký, pohybuje se okolo 21,6 let. Žádost o zaměstnání si na 

místně příslušném úřadě práce podalo jen 30 uchazečů, z nich 27 má nízké dosažené vzdělání. 

Rovná polovina pak řazena mezi dlouhodobě nezaměstnané.  

Výrazná většina obyvatel popisované enklávy je závislá na sociálních dávkách. Někteří 

pracují načerno nebo jsou zaměstnaní na výkopové práce. Nechybí zde ani obživa sběrem 

barevných kovů a železného šrotu. [1] 

2.2.5 SIROTČÍ ULICE A JEREMENKOVA OSADA 

 

Obrázek 9 vpravo (domy v Sirotčí, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 10 vlevo (ortofoto snímek Sirotčí, zdroj: CENIA) 

 

Lokalita se skládá z 6 dvoupatrových cihlových domů a ze skupinky jednopodlažních 

cihlových domů.  Nachází se ve Vítkovicích, přímo naproti železniční stanici  

Ostrava-Vítkovice. Ze dvou stran ji lemuje čtyřproudá komunikace, z dalších dvou stran pak 

koleje. [1] 

Dříve se v domech ubytovávali zaměstnanci blízkého dolu. Sestěhování probíhalo po roce 

1989, kdy zde byli nastěhováni dlužníci na nájemného a rodiny, jejichž byty potřebovalo 

město ke komerčnímu využití. [1] 

Nejbližší autobusovou i tramvajovou zastávkou je zastávka Městský stadion. Odsud je pak 

možné se bez problému dostat do různých částí města Ostravy.  

Občanská vybavenost a služby v této oblasti jsou nedostačující. Přímo v lokalitě se nachází 

pouze malý obchod s potravinami. Ostatní služby jsou poměrně vzdálené.  

Tato vyloučená enkláva čítá kolem 700 osob, z nichž je téměř 100% zastoupení Romů. 

Polovinu obyvatel tvoří děti do 15 let. Nezaměstnanost je bez jednoho procenta 100 %. [1] 
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Na příslušném úřadu práce je přihlášeno 138 osob, z nichž 85 % dosahuje maximálně 

základního vzdělání. Průměrný věk populace této sociálně vyloučené lokality je 29 let. 

Místní obyvatelé se živí sběrem železného šrotu a barevných kovů. Někteří si přivydělávají 

výkopovými pracemi a jiní zase pracují tzv. načerno. Drtivá většina rodin žijících v lokalitě je 

závislá na sociálních dávkách. Uvnitř lokality se rozmáhá prodej  

drog, narkomanie, lichva, gamblerství a častým jevem jsou také krádeže. [1] 

2.2.6 ZADNÍ PŘÍVOZ 

 

Obrázek 11 vpravo (domy v Zadním Přívoze, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 12 vlevo (lokalita Zadní Přívoz na ortofoto snímku, zdroj: CENIA) 

 

Jak již název lokality napovídá, nalézá se v městské části Přívoz, hned v blízkosti Hlavního 

nádraží. Tato oblast je tvořena 9 čtyřpatrovými cihlovými činžovními domy. Ze tří stran je 

oblast ohraničena průmyslovými areály a z poslední strany je obklopena kolejemi.  

Na západní straně lokality se staví nová dálnice. 

Budovy byly postaveny z důvodu blízkosti Hlavního nádraží primárně pro zaměstnance 

Českých drah. Svého času se jednalo o dobré a kvalitní byty. S léty však ubývaly investice do 

oprav a objekty začaly chátrat. To způsobilo, že klesla jejich atraktivita. Od 80. let dvacátého 

století byly tyto byty přidělovány romským rodinám. Ti si je kvůli nízkému nájemnému brzy 

velmi oblíbili. Tato vyloučená lokalita tedy vznikla svévolně. [5] 

Ačkoliv se enkláva nachází přímo u Hlavního nádraží, odkud se dá dobře dojet do ostatních 

částí města Ostravy, mají místní obyvatelé přístup k tramvajové zastávce zkomplikovaný 

přechodem přes koleje a areál Českých drah. Hned u lokality je sice autobusová zastávka 

Přednádraží, ale z té jezdí pouze autobus číslo 33 a jen hodně zřídka.  
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Většina služeb a občanského vybavení se opět nachází na druhé straně přes nádražní areál. 

Nalézá se tam ale vše potřebné od obchodů, lékáren, restaurací až po policejní stanice či 

kostel. 

Odhadovaný počet osob žijících v této lokalitě je 850. Romské rodiny by měly tvořit  

98 % z celkového počtu obyvatel. Nezaměstnanost se pohybuje okolo 80 %.[5] 

Zaměstnání se za pomocí úřadu práce snaží nalézt celkem 73 lidí. Ovšem téměř  

90 % z nich nemá vyšší než základní vzdělání. Průměrný věk místní populace je 31 let. 

Převážná většina obyvatel lokality je přímo závislá na sociálních dávkách. Práce “načerno” je 

zde také hojně zastoupena. Sběr železného šrotu a barevných kovů je zde častým jevem. 

Najdou se ale i trvale a legálně zaměstnaní jedinci. [1] 

2.2.7  DOLNÍ LIŠČINA 

 

Obrázek 13 vpravo (dům v Dolní Liščině, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 14 vlevo (lokalita Dolní Liščina na ortofoto snímku, zdroj: CENIA) 

 

Enkláva se vyskytuje na samém okraji města Ostrava. Tvoří ji několik ulic a 21 cihlových 

činžovních domků. V okolí se nachází areál zlikvidované chemičky, věznice Heřmanice  

a bývalý Důl Heřmanice. Hlavní příchod do lokality je z ulice Orlovské. [5] 

Po povodni v roce 1997, která vzala střechu nad hlavou spoustě lidem z Hrušova, zde byly 

sestěhovány rodiny, jež neměly kam jít. Umísťovány byly prvořadě do stavebních 

unimobuněk. [5] 

Přímo u osady Liščina je autobusová a trolejbusová zastávka Na Liščině, ze které jsou dobré 

spoje do centra a následně do ostatních částí města Ostravy. 

Vybavenost lokality patří mezi ty lepší. V blízkosti se nalézá obchod, policejní stanice, 

hospoda a vše potřebné je rovněž dostupné pomocí MHD. 
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V osadě bydlí přibližně 419 osob, přičemž polovinu z nich tvoří děti.  Většina obyvatel je 

v reprodukčním věku. Nezaměstnanost je odhadována na 70 %. [5] 

Snahu nalézt zaměstnání přes úřad práce se snaží jen 17 % obyvatel enklávy. Průměrný věk se 

pohybuje okolo 30 let.  

V oblasti se vyskytuje práce „načerno“. Převážná většina obyvatel je závislá na příjmu ze 

sociálních dávek. Sběr barevných kovů a železného šrotu ani zde není výjimkou.  

2.2.8  HORNÍ LIŠČINA 

 

Obrázek 15 vpravo (domy v Horní Liščině, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 16 vlevo (ortofoto snímek Horní Liščiny, zdroj: CENIA) 

 

Sociálně vyloučená lokalita Horní Liščina se nachází hned vedle enklávy Dolní Liščina. Přes 

ulici Orlovská, se nalézá věznice Heřmanice a v blízkosti je bývalý Důl Heřmanice. Osada je 

tvořena pravidelně rozmístěnými finskými domky na ulicích Na Liščině, Na Vrchu, 

K Důlkům, U Dolu, Kanczuckého, Bažantí a Technická.   

Na daném území žili Romové již delší dobu. Nicméně lokalita vznikla a rozšířila se až 

seskupením více sociálně slabších rodin po povodních v roce 1997. Měla vyřešit jejich 

bytovou situaci.  

Dopravu do okolních částí Ostravy zajišťují trolejbusy a autobusy ze zastávky Na Liščině. 

V blízkém okolí lokality se nachází obchody, budova Městské policie a hospoda.  

V sousedství Horní Liščiny stojí budova stacionáře pro dospělé nebo třeba kynologické 

centrum. Hned přes hlavní komunikace je již zmíněná Heřmanická věznice. 

V enklávě je k trvalému pobytu nahlášeno celkem 431 osob. Podle některých odhadů by se 

v lokalitě mohlo vyskytovat ale až 700 osob.  Průměrný věk v lokalitě je 37,7 let, což je 

poměrně vysoký údaj. Na úřadu práce je evidováno celkem 43 uchazečů o zaměstnání, 
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z nichž skoro 42 % patří mezi dlouhodobě nezaměstnané. Pětina uchazečů je ve věku do 24 

let. 

Obyvatelé lokality sbírají železný šrot a barevné kovy. Někteří si přivydělávají výkopovými 

pracemi a jiní se živí prací „načerno“. Drtivá většina rodin žijících v lokalitě je závislá na 

sociálních dávkách. Uvnitř lokality se rozmáhá prodej drog, narkomanie, lichva, gamblerství 

a krádeže. [1] 

2.2.9  OSADA MÍRU 

 

Obrázek 17 vpravo (domy v Osadě míru, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 18 vlevo (lokalita Osada míru na ortofoto snímku, zdroj: CENIA) 

 

Sociálně vyloučená lokalita s názvem Osada míru se nachází v ostravské části Kunčičky.  

Rozléhá se podél ulice Vratimovská, která zároveň ze dvou stran lemuje průmyslový 

komplex. Nedaleko osady vede železniční trať a čtyřproudová komunikace vedoucí z Ostravy 

do Frýdku-Místku. Přibližně 350 metrů je vzdálen i Důl Alexandr, kde se již od roku 1992 

netěží.  

Až do poloviny 19. století byly Kunčičky vesnicí zaměřenou především na zemědělskou 

činnost.  Koncem 19. století, spolu se vznikem jámy Alexandr, začala přibývat i práce. 

Započalo budování několika hornických kolonií (Stará kolonie, Nová kolonie, Jubilejní 

kolonie). Na konci 20. století, po zasypání jámy Alexandr, a po odchodu horníků z oblasti, se 

na místo začaly sestěhovávat romské rodiny.[1] 

Na hlavní komunikaci Vratimovská se hned na pomyslných hranicích enklávy nachází 

tramvajová zastávka s názvem Osada míru. Tramvají číslo 9 se dá dostat do centra Ostravy a 

následně kamkoliv. Po 15 minutách chůze je možné dojít na vlakovou zastávku Ostrava-

Kunčičky, anebo na autobusovou zastávku Holvekova. 
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Služby v okolí jsou na úrovni menší vesnice. Nechybí zde potraviny, hospody, restaurace, 

lékař, městská policie a hasiči.  Necelých 10 minut chůze je i základní škola Škrobálkova. 

Enkláva čítá přibližně 750 osob. Míra nezaměstnanosti je odhadována na 90 %. Průměrný věk 

se pohybuje kolem 32 let. Celkem 148 obyvatel je nahlášených na úřadě práce jako uchazeči 

o zaměstnání. Tvoří tedy pouze pětinu všech lidí žijících v osadě. Celých 76 % ze všech 

uchazečů dosahuje maximálně základního vzdělání a více jak polovina je dlouhodobě 

nezaměstnaných.  

Převážná většina obyvatel lokality je přímo závislá na sociálních dávkách. Práce “načerno” je 

zde také hojně zastoupena. Sběr železného šrotu a barevných kovů zde není ojedinělý. Najdou 

se ale i trvale a legálně zaměstnaní. 

2.2.10 LIPINA 

 

Obrázek 19 vpravo (domy v Lipině, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 20 vlevo (lokalita Lipina na ortofoto snímku, zdroj: CENIA) 

 

Vyloučená lokalita Lipina, čítající přibližně padesát domků, je lemována ze severu a ze 

západu čtyřproudou komunikací Fryštátskou a z východu silnicí Těšínskou. Její hranice jsou 

jasně dané a lokalita tak tvoří kompletní celek. Enkláva je tvořena ulicemi Pod Kaplí, 

Kopcovecká, Lipinská a na Hrázkách.[5] 

Podobně jako osada Trnkovec i osada Lipina vznikla jako hornická kolonie na přelomu 19. a 

20. století. V nízkých domcích žili rodiny horníků, kteří navštěvovali bývalý Důl Ludvík. 

V lokalitě i v současné době žije stále několik starousedlých rodin. K většímu nárůstu 

obyvatel došlo však až po přidělení bytů romským rodinám.[5] 

Na silničním tahu Fryštátská se nachází autobusová zastávka se stejným názvem. Taktéž 

autobusová zastávka se nalézá i na druhé komunikaci lemující osadu. Zastávka Bajger  
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i Těšínská jsou vzdáleny do pěti minut chůze a nabízí dostupnost do ostatních částí města 

Ostrava. Do centra se lze dostat již za 18 minut. 

Občanská vybavenost oblasti je dána blízkostí městských částí Radvanice a Bartovice, kde 

nechybí všechny základní potřebné služby, jako je obchod, pošta, policie, benzínová pumpa, 

lékárna, mateřská školka, základní umělecká škola a jiné.  

Lokalita čítá přibližně 400 obyvatel, z nichž skoro 90 % tvoří Romové. Průměrný věk 

místních obyvatel se pohybuje okolo 30 let.  Uchazečů o zaměstnání je z této lokality 

nahlášených celkem 83, což je necelých 21 % obyvatel lokality. Skoro 80% všech uchazečů 

jsou osoby s maximálně základním vzděláním. Dlouhodobě nezaměstnaných je na úřadě 

přibližně 40%. 

Převážná většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách. Někteří  

si přivydělávají veřejně prospěšnými pracemi u města, jiní pracují načerno. Nechybí ani 

sběrači železného šrotu. 

2.2.11  ZÁRUBEK 

 

Obrázek 21 vpravo (domy v lokalitě Zárubek, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 22 vlevo (lokalita Zárubek na ortofoto snímku, zdroj: CENIA) 

 

Enkláva Zárubek se nachází v blízkosti jámy Jakub. Osada se dělí na 3 části rozkládající se na 

ulicích Zárubecká a Šenovská. První část jsou dva domy na ulici Zárubecká. Druhá část, 

tvořena 5 domy, je v těsné blízkosti té první části a je lemovaná ulicemi Zárubecká  

a Šenovská. Třetí část, o 4 domech, je od těch dvou předchozích vzdálená asi 5 minut chůze 

po ulici Šenovská. [5] 

Dvoupatrové domky byly postaveny v období 1. republiky pro důlní inženýry dolu Zárubek. 

Po uzavření dolu se původní obyvatelé odstěhovali do modernějších částí města. Lokalita 

začala upadat a domy chátrat. Škola, školka i obchod bylo zrušeno. Několik domů bylo po 



Hodnocení nabídky pracovních míst v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě 

2013               31 

vyprázdnění zbouráno. V polovině 80. let se do lokality začali sestehovávat Romové nejen 

z různých částí Ostravy, ale i ze Slovenska. [5] 

V blízkosti oblasti vede tramvajová trať, na které se nachází zastávka Teplotechna. Po této 

trati jezdí tramvaj číslo 9, kterou je možné se dopravit do sedmi minut do centra a následně 

tak i do ostatních částí města.  

Občanská vybavenost v lokalitě není skoro žádná. Nachází se zde jen jeden malý obchůdek 

s potravinami. Za ostatními službami musí obyvatelé dojíždět do centra města.  

V lokalitě je k trvalému pobytu přihlášeno 285 osob. Romové tvoří 99 %. Průměrný věk 

v oblasti se pohybuje okolo 27 let. Nezaměstnanost v oblasti dosahuje téměř 100 %.  

Na úřadu práce je se žádostí o zaměstnání zapsáno 64 lidí, což je 22% všech obyvatel. 94 % 

z nich dosahuje maximálně základního vzdělání a necelá polovina je vedena jako dlouhodobě 

nezaměstnaní. [5] 

Prakticky všechny rodiny jsou závislé na sociálních dávkách. Jen pár osob pracuje legálně, a 

to v Nové huti, Vítkovických železárnách, anebo ve firmách korejských podnikatelů. Někteří 

si přivydělávají sběrem kovů a jiní zase prací načerno. [5] 

2.2.12  PÁTOVA 

 

Obrázek 23 vpravo (domy v Pátově ulici, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 24 vlevo (lokalita Pátova na ortofoto snímku, zdroj: CENIA) 

 

Enkláva Pátova na Pátově ulici, leží v městské části Trnkovec hned u základní školy. Lokalita 

není nijak prostorově odloučená od normální zástavby. Osada je tvořena třemi 

jednopatrovými cihlovými domy, pavlačového typu. V objektech je 26 bytů. [5] 

Lokalita vznikla postupným chátráním cihlových domů. Ubytování ztratilo na atraktivitě  

a do bytů se začaly sestěhovávat Romské rodiny. [5] 
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Hned u oblasti je autobusová zastávka Trnkovec škola, ze které odjíždí autobus číslo 22 

jednou za hodinu.  Více frekventovaná zastávka je na silnici Těšínská, přibližně 7 minut 

chůze. Ze zastávky U Švasty odjíždí sedm autobusů. Spojem je možné dostat se do centra 

města i do okolí. 

V těsném sousedství domů se nachází základní škola, kterou mohou děti navštěvovat.  

Do deseti minut chůze mají v okolí obchody, mateřskou školku, poštu, lékařské zařízení  

a další. 

Ve 25 bytech je k trvalému pobytu nahlášeno 66 osob. Průměrný věk je necelých 29 let.  

O zaměstnání na úřadě se uchází 10 obyvatel, z nichž pouze jeden má vyšší než základní 

vzdělání. 40 % uchazečů je vedeno jako dlouhodobě nezaměstnaní. Míra nezaměstnanosti je 

vysoká. 

Drtivá většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách, výjimečně jsou někteří zaměstnáváni 

na výkopové práce. Vyskytuje se zde i práce načerno. Někteří si vydělávají odvážením 

různého materiálu do sběren.  

2.2.13  TRNKOVEC 

 

Obrázek 25 vpravo (domy v Trnkovci, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 26 vlevo ( ortofoto snímek lokality Trnkovec, zdroj: CENIA) 

 

Sociálně vyloučená lokalita Trnkovec se nachází v blízkosti lokality Pátova. V oblasti se 

vyskytuje celkem 16 jednopatrových zděných domů rozmístěných po ulicích Pošepného, 

Báňská, Trnkovecká a Hutní. Osada je prostorově oddělena od okolí lesem a zemědělskou 

plochou. [5] 

Stejně jako většina sociálně vyloučených lokalit vznikla i tato jako bývalá hornická kolonie, 

která sloužila jako ubytování pro pracovníky na šachtách. Po odstěhování se původních 
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obyvatel do jiných částí Ostravy, začaly sem přicházet Romské rodiny a byli zde cíleně 

nastěhováni neplatiči nájemného. [5] 

Přímo v lokalitě je autobusová zastávka Trnkovec, ze které odjíždí autobus číslo 22 do centra 

města každou hodinu. Deset minut chůze je vzdálena autobusová zastávka U Švasty, na které 

zastavuje více linek. Do půl hodiny se dá tedy dostat do centra. 

Občanská vybavenost je podobná jako v případě Pátovy ulice. Jen přímo v osadě je jeden 

malý obchod s potravinami. V blízkosti se nachází základní škola Trnkovec a do 15 minut 

chůze jsou k dispozici všechny ostatní potřebné služby, jako je obchod, pošta, lékařské 

zařízení, restaurace, mateřská školka a další. 

Na městském úřadě je nahlášeno celkem 349 lidí žijících v této osadě. Bydlí zde však daleko 

více osob. Z 95 % jsou obyvatelé tvořeni Romskými rodinami. Průměrný věk se pohybuje 

něco málo přes 30 let. O práci se uchází 26 % obyvatel. Skoro 60 % z nich je hlášena jako 

dlouhodobě nezaměstnaná. Necelou polovinu obyvatel osady tvoří děti do 15 let. [1] 

Převážná většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách. Je zde také hojně 

zastoupena práce načerno. Sběr železného šrotu a barevných kovů zde není ojedinělý. Najdou 

se ale i trvale a legálně zaměstnaní jedinci. 

2.2.14  ZADNÍ HRUŠOV 

 

Obrázek 27 vpravo (domy v Zadním Hrušově, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 28 vlevo (orotofoto snímek Zadní Hrušov, zdroj: CENIA) 

 

Zadní Hrušov se nachází v městské části Ostrava – Hrušov, poblíž bývalého Dolu Hubert. 

V těsné blízkosti se nachází nově vybudovaná dálnice do Bohumína a taktéž hlavní železniční 

trať vedoucí z Bohumína na Hlavní nádraží v Ostravě. Domky jsou rozmístěny na ulici 

Riegrova, Pod Haldami a Verdiho. 



Hodnocení nabídky pracovních míst v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě 

2013               34 

V domech v Zadním Hrušově dříve bydleli zaměstnanci OKD, Chemických závodů Ostrava – 

Hrušov a Vítkovických železáren Klementa Gottwalda. Po povodních v roce 1997 se 

z důvodu špatného technického stavu budov vystěhovali původní obyvatelé  

a volných bytů začali využívat Romští spoluobčané. [5] 

Trolejbusová zastávka Žižkova se nachází na hlavním čtyřproudu směrem na Bohumín. 

Druhá trolejbusová zastávka Riegrova je v blízkosti pošty. Na tuto zastávku dojíždí 

v pravidelných intervalech co 10 nebo 20 minut trolejbus číslo 106, kterým se dá dostat do 

dalších částí města.  

Občanská vybavenost v okolí lokality je poněkud slabší. Poblíž oblasti se nachází jen pouze 

jeden menší obchod s potravinami a Česká pošta. Za většinou služeb musí obyvatelé lokality 

dojíždět nebo docházet do Muglinova.  

V lokalitě zadní Hrušov je přihlášených 370 osob. Celých 95 % všech obyvatel tvoří Romové. 

Průměrný věk se v osadě pohybuje okolo 23 let, což je dost nízká hodnota.  

Dětí do 15 let zde žije 67 %. Na úřadu práce je se žádostí o zaměstnání přihlášeno 71 osob, 

což je necelá pětina obyvatel. Ze všech uchazečů je 87 % se základním anebo s nižším 

dosaženým vzděláním.  Více jak polovina je na úřadu práce evidována dlouhodobě.  

Míra nezaměstnanosti se pohybuje na 97 %. 

Sociální dávky jsou hlavním zdrojem financí většiny obyvatel lokality. Někteří  

si přivydělávají prospěšnými pracemi anebo jsou někde zaměstnáni načerno. Najde se zde jen 

pár výjimek, kteří pracují legálně. Sběr železného šrotu je zde denní rutinou. 

2.2.15  PŘEDNÍ HRUŠOV 

 

Obrázek 29 vpravo (dům v Předním Hrušově, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 30 vlevo (Přední Hrušov na ortofoto snímku, zdroj: CENIA) 
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Pokud hovoříme, o lokalitě Přední Hrušov, jedná se především o jeden větší činžovní dům se 

čtyřmi vchody. Tato stavba se nachází na Pláničkově ulici v městské části Hrušov. V blízkosti 

se kříží tři větší komunikace, Bohumínská a Muglinovská a Orlovská. Necelých 200 metrů od 

lokality se nachází areál bývalé chemičky, která již byla srovnána se zemí.  

Podobně jako v případě Zadního Hrušova, i zde byla příčina vzniku lokality dána povodněmi, 

které oblast zasáhly v roce 1997. Celá oblast Hrušova je poměrně nízko položena a zároveň ji 

lemují dva větší vodní toky, Ostravice a Odra. Zatopené domy začali opouštět původní 

obyvatelé a volných prostor začali využívat sociálně slabší občané.  

Dopravní dostupnost je z Předního Hrušova dobrá. Jen dvě minuty od vyloučeného domu je 

zastávka Bohumínská, ze které vyjíždí hned čtyři linky trolejbusů a jeden autobus.  

Není tedy problém dostat se do jakékoliv části Ostravy. 

Občanská vybavenost je o něco málo lepší než v případě Zadního Hrušova.  

Přímo v lokalitě je obchod s potravinami a v blízkosti se nachází restaurace a benzínová 

pumpa. Za ostatními službami musí obyvatelé buď do centra města Ostrava, nebo do 

Muglinova. 

Na adresu domu je přihlášeno celkem 136 osob. Pravděpodobně v něm ale bydlí více lidí, než 

je uvedeno. Necelých 25 % těchto osob je nahlášeno na úřadě práce jako uchazeči  

o zaměstnání. Tři čtvrtiny z nich jsou evidováni dlouhodobě. Vyššího než základního vzdělání 

dosahuje 10 uchazečů. Průměrný věk v době je 26 let. Míra nezaměstnanosti  

je přibližně 90 %. 

Většina obyvatel je přímo závislá na sociálních dávkách. Asi deset lidí je legálně zaměstnáno. 

Hojně zastoupena je zde práce načerno a sběr kovů a železného šrotu není výjimkou.  

2.2.16 PŘEDNÍ PŘÍVOZ 

 

Obrázek 31 vpravo (domy v Předním Přívoze, zdroj: mapy.cz) 

Obrázek 32 vlevo (lokalita Přední přívoz na ortofoto snímku, zdroj: CENIA) 
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Sociálně vyloučená lokalita s názvem Přední Přívoz se rozprostírá kolem ulice Palackého 

hned u Hlavního nádraží v Ostravě Přívoze. V osadě je přibližně 25 domů, které nejsou nijak 

prostorově odděleny od ostatní zástavby. Spíše by se dalo říci, že zaujímají centrální část 

oblasti v okolí Mecnarovského sadu. [5] 

Kdysi residenční čtvrť prošla v posledním čtvrt století výraznou změnou. Dříve zde bydleli 

zaměstnanci drah a přes kolejiště vedla lávka, která výrazně ušetřila čas. Po odchodu 

zaměstnanců a zrušení lávky byli do prázdných obecních bytů sestěhováváni Romové.  

Po povodních v roce 1997 zažila lokalita další přísun obyvatel, protože zde bylo Romům 

nabídnuto náhradní bydlení. [5] 

Přímo z lokality ze zastávky Palackého odjíždí v určitých fázích dne autobus číslo 33 směrem 

na Křižíkovu. Přibližně 7 minut chůze se na ulici Hlučínská nachází tramvajová zastávka Důl 

Odra, kde je možné nastoupit na tramvaj číslo 12 a 14. Od Hlavního nádraží je pak pomocí 

tramvají, trolejbusů a autobusů zajištěno perfektní spojení do všech částí města, ale pro 

obyvatele je to značně komplikované se tam přes areál českých drah  

a kolejiště dostat. Je to přibližně 25 minut chůze.  

Občanská vybavenost je taktéž dobrá až na druhé straně drážního areálu, kde se nachází 

náměstí Svatopluka Čecha a sad Boženy Němcové. Jsou zde zastoupeny všechny potřebné 

služby. Přímo v lokalitě jsou k dispozici obchůdky s potravinami, střední škola, lékárna  

a benzínová pumpa. 

K trvalému pobytu se zde hlásí celkem 850 osob. Průměrný věk v oblasti se pohybuje kolem 

31 let. Na úřadě práce je přihlášeno 183 osob, což je 22 % místních obyvatel. Čtvrtina všech 

uchazečů dosahuje vyššího než základního vzdělání a polovina je vedena jako dlouhodobě 

nezaměstnaní.  

Sociální dávky jsou hlavním příjmem většiny obyvatel lokality. Spousta zdejších lidí se snaží 

přivydělávat si, kde se dá. Ať už se jedná o práci načerno nebo o sběr nejrůznějšího materiálu. 

Najdou se zde ale i tací, kteří mají legální zaměstnání. 
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3 METODIKA PRÁCE 

Základem každé kvalitní odborné práci jsou data. Při zpracovávání dat pro tuto diplomovou 

práci byla použitá data nespočetněkrát upravována a doplňována, protože při zapisování a 

exportu dat vzniklo mnoho chyb. Poskytnutá data byla stažena z portálu Ministerstva práce a 

sociálních věcí. 

 

3.1 PORTÁL MPSV 

 

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí dostupný na stránce portal.mpsv.cz 

poskytuje veřejnosti informace o nezaměstnanosti. Je rozdělen do následujících sekcí: Úřad 

práce ČR, Zaměstnanost, Sociální tématika, EURES
1
, Formuláře, Kontakty, Brána do 

internetu a Statistika stránek.  

Hlavními funkcemi Portálu MPSV jsou především zpřístupnění dat z centrálních databází 

MPSV a usnadnění komunikace občana s orgány státní správy v oblasti služeb zaměstnanosti 

a státní sociální podpory prostřednictvím elektronického formuláře. Pro samotné uživatele 

Portálu MPSV je nejatraktivnější službou vyhledávání volných pracovních míst evidovaných 

jednotlivými úřady práce. Díky on-line propojení portálu MPSV se službou EURES 

prostřednictvím tzv. webové služby (web service) dnes slouží portál MPSV nejen široké 

veřejnosti v našem státu, ale rovněž občanům z celé Evropské unie. [2] 

 

3.2 DATA 

 

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí sbírá přírůstky volných pracovních míst úřadů 

práce České republiky dostupné v XML nebo HTML formátu. Data se aktualizují denně  

a jsou k dispozici po dobu jednoho týdne.[2] 

Díky tomu, že ve sledovaném období zaměstnavatelé byli ze zákona povinni nahlašovat na 

příslušném úřadu práce nová volná pracovní místa, databáze byla neustále doplňována o nové 

záznamy. Zaměstnavatel hlásil volná místa na úřady telefonicky nebo písemně.  

Následně odborní pracovníci úřadu práce vkládali nabídky zaměstnání do modulu Volná 

místa.  

__________________________________________________________________ 

1) EURES – European Employment Services (Evropské služby zaměstnanosti) 
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Pro zaměstnavatele ovšem existovala také možnost zadávat volná místa do portálu přímo. 

Nové přírůstky pracovních míst se pak po kontrole pověřenou osobou objevily nejen na 

portálu, ale uložily se i do příslušné databáze úřadu práce. Kromě přírůstků pro celou ČR jsou 

zde v současné době také evidovány přírůstky pro jednotlivé okresy. [2] 

„Přírůstky volných pracovních míst obsahují 63 základních atributů, které jsou vyplňovány 

úřady práce nebo případně zaměstnavateli při zadávání nového místa přímo přes Portál. 

Většinu parametrů je povinné vyplnit: profese (klasifikace zaměstnání podle 

standardizovaného číselníku KZAM
1
), počet volných míst, fyzické pracoviště (pracoviště, 

kam bude zaměstnanec docházet), komu se hlásit, směnnost, pracovní úvazek, minimální 

vzdělání, pracovní poměr, pracovní poměr od – do, místo je vhodné pro a možnost určit, kde 

se bude zveřejňovat pracovní místo. Pro zachování konzistence dat se pro zadávání těchto 

parametrů pracovního místa využívá platných číselníků a kalendáře. Základní struktura 

volného místa se tak skládá z názvu požadované profese, informace o pracovišti  

a kontaktu na danou osobu, vlastností volného místa (tj. pracovní úvazek, směnnost, 

minimální stupeň vzdělání, pracovní poměr, mzdové rozpětí, vhodnost), dále z poznámek  

k volnému místu a je zde uvedena i poslední změna aktualizace.“ [2]  

 

3.3 ZPRACOVÁNÍ DAT 

 

Před samotným začátkem práce mi byla poskytnuta data Ministerstva práce a sociálních věcí 

obsahující přírůstky nových pracovních míst celé České republiky ve formátu XLS a dále pak 

polygonová vrstva sociálně vyloučených lokalit ve formátu SHP.  

Seznam pracovních míst pro Českou republiku obsahoval celkem 274 705 nabídek 

zaměstnání a to za období od 29. 01. 2008 do 21. 06. 2011. Předmětem mého zájmu bylo 

pouze město Ostrava, proto byly použity výhradně záznamy týkající se tohoto města.  Použitá 

data se provedeným výběrem zmenšila na pouhých 10 601 pracovních nabídek. Z již zmíněné 

databáze nabízených pracovních míst lze zjistit následující údaje: informace o zaměstnání, 

požadavky, klasifikaci, kód, informace o zaměstnavateli, adresu a další důležité údaje z úřadu 

práce.  

Nejdůležitější sloupce z databáze nabídek práce byly pro mne KOD_PROFESE, obsahující 

klasifikaci zaměstnání (viz. podkapitola 3.3.1) a PRAC_ULICE (název ulice), PRAC_CP 

(číslo popisné) a PRAC_CO (číslo orientační), díky kterým bylo umožněno nabídku práce 

lokalizovat (viz. podkapitola 3.4).  
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Velmi důležité pro následné zpracování dat byly sloupce obsahující datum vzniku daného 

pracovního místa. Množné číslo je u slova sloupce použito záměrně, jelikož sloupec nebyl jen 

jeden, ale vlivem exportu se datum vložení nabídky práce na úřad práce rozhodilo do 31 

sloupců. Mým úkolem bylo toto datum rozpoznat, jelikož tabulka obsahuje více kolonek 

s daty, a následně vše sjednotit do jednoho sloupce, aby bylo možné získané hodnoty dále 

použít. 

3.3.1 KZAM – KLASIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ 

„Český statistický úřad zavedl klasifikaci zaměstnání – KZAM, která byla na podkladě 

mezinárodního standardu ISCO
1
-88. Je to OSN klasifikace, kterou až na nepatrné výjimky 

převzala EU a vydala pod názvem ISCO-88
 
 (COM). Tato klasifikace má 4místný číselný 

kód.  Pro národní účely vyvstala potřeba podrobnějšího třídění, a proto se zavedlo rozšíření 

klasifikace KZAM-R
2
, které je do hloubky 5. místa.“[9] 

3.3.1.1 Klasifikace zaměstnání ve městě Ostrava 

 

Po zpracování vyexportovaných dat z Portálu Ministerstva práce a sociálních věcí byl 

vytvořen graf (Graf 5, str. 41), ve kterém je možné pozorovat rozdělení nabídek práce podle 

jejich klasifikace zaměstnání. Z grafu je jasně patrné, že dominantní části tvoří klasifikace 3 a 

7, jež dohromady zabírají téměř polovinu všech nabídek práce. Zaměstnání klasifikované 

číslem 3 je například Technik ve fyzikálních, technických příbuzných oborech, technický 

pracovník v oblasti biologie, zdravotnictví a zemědělství, pedagogický pracovní a jiní odborní 

pracovníci. Číslem 7 jsou klasifikováni kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin a stavební 

dělníci, kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci (kromě obsluhy strojů a zařízení), 

výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí řemeslníci a polygrafové a také ostatní 

kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci (kromě obsluhy strojů a zařízení)(Tabulka 1, str. 42).  

Naopak nejméně se vyskytující nabídkou je jednoznačně KZAM 6, která se za dva a půl roku 

vyskytla jen 26× z celkového počtu 10 601 pracovních nabídek.  

 

 

1) ISCO ( International Standard Classification of Occupations) – mezinárodní norma pro klasifikaci povolání 

2) KZAM-R – klasifikace zaměstnání rozšířená  
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 Graf 5 Klasifikace zaměstnání u nabídek práce v rámci města Ostrava v letech 2008 – 2011 

Pokud však budeme pátrat proč tomu tak je, zjistíme, že do klasifikace 6 spadají profese typu: 

kvalifikovaný dělník v zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti nebo pracovník získávající 

obživu v zemědělství a rybářství (Tabulka 1, str. 42). Těchto agrooborů v průmyslovém městě 

jako je Ostrava moc velké množství nenalezneme. Totéž můžeme říci o zaměstnáních 

klasifikovaných číslem 0. Jedná se o příslušníky armády. Vzhledem k tomu, že se ani jedna 

nabídka práce za období dvou a půl let neklasifikovala číslem 0, byla tato kategorie 

vynechána úplně. 

Vzhledem k zaměření této diplomové práce, na nekvalifikovanou pracovní sílu, největší 

pozornost patří KZAM 9, která zaujímá pouhých 6 % všech nabídek práce. Jedná se o 

pomocné a nekvalifikované pracovníky, zaměřené na prodej a služby, na zemědělství, 

lesnictví a rybářství a pracovníky v dolech a lomech, v průmyslu, stavebnictví a v dopravě. U 

zaměstnání klasifikovaných číslem 8 se vyskytují nabídky pracovníkům na obsluhu strojů a 

zařízení, obsluhu stacionárních zařízení a montážních dělníků a také pro řidiče a obsluhu 

pojízdných strojních zařízení. Ve sledovaném období jich bylo jen 8 %. 
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1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 

11 Zákonodárci, vyšší úředníci 

12 Vedoucí a řídící pracovníci velkých organizací 

13 Vedoucí, ředitelé řídící menší podnik 

2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci 

21 Vědci, architekti a techničtí inženýři 

22 Inženýři v biologických, lékařských a příbuzných oborech 

23 Odborní pedagogičtí pracovníci 

24 Ostatní vědci a odborní duševní pracovníci 

3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci 

31 Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech 

32 Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotnictví a zemědělští pracovníci 

33 Pedagogičtí pracovníci 

34 Jiní pomocní odborní pracovníci 

4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci) 

41 Nižší administrativní pracovníci 

42 Úředníci ve službách a obchodě 

5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě 

51 Obsluhující pracovníci 

52 Prodavači, manekýni a předváděči zboží 

6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech 

61 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti 

62 Pracovníci získávající obživu v zemědělství a rybářství (samozásobitelé) 

7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři 

71 Kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin, stavební dělníci 

72 Kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci (kromě obsluhy strojů a zařízení) 

73 Výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí řemeslníci, polygrafové 

74 Ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci (kromě obsluhy strojů a zařízení) 

8 Obsluha strojů a zařízení 

81 Obsluha průmyslového zařízení 

82 Obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci 

83 Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení 

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

91 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření na prodej a služby 

92 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 

93 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, stavebnictví a v dopravě 

0 Příslušníci armády 

01 Příslušníci armády 

Tabulka 1 Klasifikace zaměstnání 
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3.4 LOKALIZACE DAT 

 

Pro zobrazení nabídek práce v mapě je zapotřebí data geokódovat. Geokódováním se rozumí 

proces přiřazení příslušné souřadnice každé nabídce. V mém případě se jednalo  

o souřadnice S-JTSK. Jak bylo již zmíněno v podkapitole Zpracování dat, každý záznam měl 

obsahovat název ulice, číslo popisné a číslo orientační.  

Od vedoucího diplomové mi byla poskytnuta databáze adresních bodů v Ostravě s již 

přiřazenými souřadnicemi. Za pomocí programu Microsoft Access a využití SQL příkazu byla 

spojena tabulka obsahující nabídky práce s tabulkou mající adresní body přiřazenými 

k souřadnicím. Spojování probíhalo přes tři shodující se atributy, a to atribut s názvem ulice, s 

číslem popisným a s číslem orientačním. Z 10 601 záznamů se prvním propojením podařilo 

spojit 8 182, což je něco málo přes 77 %.  

Dále za použití SQL příkazu LEFT JOIN bylo zjištěno, které nabídky práce se k souřadnicím 

nepodařilo výše uvedeným způsobem připojit. Bylo jich celkem 2419. Nejprve byl 

prozkoumán sloupec obsahující název ulice. Bylo zjištěno, že u 541 z nich je buňka 

nevyplněna a chyběly také údaje u zbývajících dvou, pro tuto práci důležitých, sloupců. Bez 

názvu ulice, čísla popisného a čísla orientačního nelze totiž přiřadit souřadnice. Díky tomu 

byly tyto nabídky práce vypuštěny.  

Celkový počet chybějících nabídek práce, který by bylo možné geokódovat, se tedy snížil na 

1878. 

Dále bylo zaměřeno na číslo orientační. Nabídek zaměstnání, u kterých nebylo uvedeno číslo 

orientační, ať už z důvodu záměrného, či neopodstatněného čítala databáze celkem 817. 

Následovně proběhlo spojení dvou tabulek. Opět pomocí SQL příkazu v programu Microsoft 

Access, tentokrát však přes dva sloupce (název ulice, číslo popisné). S úspěchem bylo 

shledáno 93%, čili 756 záznamů. 

Obdobná úloha byla plánována i u záznamů postrádajících číslo popisné, avšak nabídky 

obsahující jen název ulice a číslo orientační se v databázi nevyskytovaly. 

Při pátrání po dalších hromadných chybách, které by mohla databáze obsahovat, bylo 

zjištěno, že se často vyskytuje problém u čísla orientačního. Spousta z nich totiž obsahuje 

nejenom číslici, ale i alfabetické označení, např. 15A. Těchto záznamů bylo mezi 

nezařazenými nabídkami celkem 336. V tabulce s adresami byly tyto znakové sady zapsány 

jako číslice bez mezery a písmeno napsáno velkým, kdežto u nabídek práce bylo číslo 

orientační zaznamenáno různými způsoby – číslice s malým písmenem bez mezer nebo číslice 
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s malým písmenem s mezerou. Na základě toho bylo tedy nutné hodnoty upravit a sjednotit je 

na požadovaný formát číslice bez mezery s malými písmeny.  

Po sjednocení formátu byl pokus opětovně propojit obě tabulky a získat tak více nabídek 

zaměstnání, které by bylo možné zobrazit v mapě. Z již zmíněných 336 nabídek práce se jich 

podařilo propojit 244. 

I přes různé úpravy a propojovací procesy stále chybělo 878 záznamů. Padlo rozhodnutí 

jednotlivé nabídky práce podrobnější prozkoumat. Procházet jeden záznam za druhým a 

snažit se dopátrat, proč se je nepodařilo spojit s adresami a souřadnicemi. Byl to dlouhý a 

velmi pomalý postup, ale přinesl výsledky. Vyhledávání adres proběhlo za pomoci internetu a 

mapového portálu www.mapy.cz. Při úspěšném nalezení budovy byly ještě za pomoci 

software ArcMap, od společnosti Esri, zjištěny souřadnice S-JTSK
1
 dané adresy. Některé 

adresy se opakovaly, což vedlo k urychlení činnosti. Z již zmíněných 878 záznamů se mi 

podařilo lokalizovat 843 záznamů, což je 96 %. Celkem se tedy podařilo lokalizovat 10 025 

nabídek práce, tedy 95 % všech nabídek práce. 

Postup Přiřazené záznamy (počet) Přiřazené záznamy (procento) 

1. propojování 8182 77 % 

2. propojování 8938 84 % 

3. propojování 9182 87 % 

4. propojování 10025 95 % 

nabídek celkem 10601 100 % 
Tabulka 2 Postup přiřazování souřadnic 

Zpracování takto lokalizovaných dat probíhalo v programu ArcMap od společnosti Esri. 

Nabídky práce byly zobrazeny pomocí přiřazených souřadnic na podkladovou mapu Ostravy. 

Vznikla tak bodová vrstva, kterou bylo možné dále využít. Podkladovou mapu Ostravy tvoří 

liniová vrstva uliční sítě, polygonová vrstva budov a sociálně vyloučené lokality taktéž 

polygonová vrstva.  

Kolem jednotlivých lokalit byly vytvořeny obalové zóny ve dvou vzdálenostech (1000  

a 3000 metrů). Každá takto vytvořená zóna byla za pomocí překryvných operací protnuta 

bodovou vrstvou nabídek práce. Za pomocí filtrů a výběrů byly získány potřebné informace, 

které budou dále uvedeny v následující kapitole 4. 

 

 

 

 

1) S-JTSK – Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
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4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

V oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě se vyskytuje převážně nekvalifikovaná 

pracovní síla. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto zaměřit se na zaměstnání 

klasifikovaná číslem: 

 9 (Pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci) 

 8 (Obsluha strojů a zařízení) 

 7 (Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři). 

Za důležité bylo považováno stanovení 3 vzdálenostních zón od sociálně vyloučených lokalit, 

které byly sestaveny takto: 

 Bezprostřední blízkost (uvnitř lokality) 

 Docházková vzdálenost (1 000 metrů od lokality) 

 Dojezdová vzdálenost (3 000 metrů od lokality) 

Největší pozornost jistě zaslouží nabídky práce spadající přímo do vybraných enkláv. Avšak 

kvůli často nevhodným podmínkám pro podnikání uvnitř lokalit, čítajících převážně jen pár 

domů, se neočekávalo velké množství nabídek práce spadajících do enkláv.  

NABÍDKY PRÁCE - LOKALITA 

  celkem KZAM9 KZAM8 KZAM7 SUMA 9, 8, 7 

Dělnická 18 0 0 14 14 

Dolní Liščina 2 0 1 1 2 

Hotelový dům Vista 34 3 3 1 7 

Přední Přívoz 30 0 1 12 13 

Zadní Hrušov 5 1 0 4 5 

Tabulka 3 Nabídka práce v lokalitě 

Lokalita s největším počtem nabídek práce v klasifikacích 7, 8 a 9, spadajících dovnitř 

enklávy byla lokalita Dělnická. Odůvodnit by se to dalo několika faktory. Jedná se o lokalitu 

s největší rozlohou a počtem domů. Domy jsou zde převážně zachovalé a samotná lokalita 

není nikterak prostorově oddělena od okolní zástavby městské části Poruba.  

Přímo v lokalitě je spousta prostoru pro podnikání. Za sledované období se zde objevilo 14 

nabídek zaměstnání klasifikovaných číslem 7. Konkrétně se jednalo o pozice stavebních nebo 

strojírenských dělníků. 

Enkláva Přední Přívoz, nabídla svým obyvatelům 13 pracovních míst, ve vybraných 

klasifikacích. Celkem 12 z nich spadalo do kategorie číslem 7 a 1 do kategorie číslem 8. Tak 

velký počet nabídek zaměstnání má obdobnou příčinu jako je tomu u lokality Dělnická. 

Enkláva není nikterak oddělena od okolní zástavby a přímo v lokalitě se nachází několik 



Hodnocení nabídky pracovních míst v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě 

2013               45 

společností. Konkrétně se nabízela místa pro stavební dělníky a hledal se  

například i bagrista. 

V ostatních lokalitách se vyskytlo výrazně méně pracovních příležitostí. Jedenáct enkláv 

dokonce nezaznamenalo žádnou nabídku práce. 

Za zmínku ještě jistě stojí, dnes již zaniklá sociálně vyloučená lokalita, Hotelový dům Vista. 

Budova patřící mezi nejzachovalejší ze všech lokalit, skýtala i mnoho vhodných prostor pro 

podnikání. Přímo v budově se vyskytlo nejvíce pracovních nabídek celkem, 7 nabídek práce 

v naší zájmové kategorii, z toho 3 pracovní místa s klasifikací zaměstnání 9, což je nejvíce ze 

všech lokalit. Konkrétně se uvolnila místa pokojská a úklid nebo řidič/ka pro mezinárodní 

přepravu. 

NABÍDKY PRÁCE - OKOLÍ 1000 METRŮ 

  celkem KZAM9 KZAM8 KZAM7 SUMA 9, 8, 7 

Bedřiška 143 30 18 8 56 

Dělnická 875 27 40 130 197 

Dolní Liščina 436 36 40 72 148 

Horní Liščina 267 24 17 72 113 

Hotelový dům Vista 305 14 18 66 98 

Lipina 280 16 40 106 162 

Osada Míru 249 21 31 51 103 

Pátova 263 19 42 76 137 

Přední Hrušov 292 26 29 59 114 

Přední Přívoz 1078 54 152 306 512 

Sirotčí a Jeremenkova osada 1240 132 142 422 696 

Trnkovecká 596 44 80 212 336 

Zadní Hrušov 472 58 54 144 256 

Zadní Přívoz 804 44 112 214 370 

Zárubek 162 8 26 64 98 

Železná  1196 96 102 238 436 

SUMA 8658 649 943 2240   

PRŮMĚR 541 41 59 140   
Tabulka 4 Nabídka práce v okolí lokality 1 000 metrů. 

Okolí jednoho kilometru od lokality nabízelo podstatně více pracovních příležitostí.  

V kategorii s nejnižšími nároky na kvalifikaci a vzdělání, v KZAM 9, se za období dvou a půl 

let, objevilo 649 nabídek práce. Tyto nabídky spadají do všech kilometrových okruhů kolem 

lokalit. Jednoznačně největší počet nabídek se vyskytl v lokalitě Sirotčí a Jeremenkova osada. 

Za sledované období jich na MPSV navedli 132, což je v porovnání s ostatními enklávami je 

velmi nadprůměrný počet. Příčinou je pravděpodobně lokace, neboť Vítkovice disponují 

poměrně hustým výskytem společností.  Konkrétně se nabízely pracovní pozice na místo 

uklízeč/ka, výkopové práce, bourací práce, pomocná síla ve školní jídelně apod.  
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O něco nižší, ale stále velmi nadprůměrný počet nabídek KZAM 9 se objevil u lokality 

Železná. Průměr mezi zjištěnými hodnotami v této kategorii činil 41 pracovních míst. 

V docházkové vzdálenosti ulice Železná jich bylo 96. Podobně jako u předchozí lokality, i 

v tomto případě tak vysoký počet nabídek práce přisuzuji zvýšenému výskytu podniků 

v okolí. Mariánské Hory leží na hlavní tramvajové tepně Ostravy a relativně blízko centru i 

Vítkovicím. Mnoho společností zde má své sídlo. Nejčastěji nabízeným místem bylo vrátný/á, 

uklízeč/ka, čištění silničních vpustí, práce v pneuservisu a pomocná síla do kuchyně. 

 

Mapa 2 Přírůstky nových pracovních míst v 1 000 metrů vzdáleném okolí lokality Sirotčí (vybraný rok a KZAM) 

Nejméně nabídek pro nekvalifikované pracovníky poskytuje své lokalitě okolí enklávy 

Zárubek. Pouhých 8 pracovních pozic za období dvou a půl let je velmi nízký počet.  

Areál opuštěného dolu leží v málo osídlené oblasti. V okolí se nachází převážně lesy nebo 

železniční trať. Do kilometrového okruhu tedy nespadá mnoho budov, ve kterých by se dalo 

podnikat. 

Klasifikace zaměstnání číslo 8 se vyskytuje častěji, než je tomu u čísla 9. V kilometrové 

vzdálenosti od lokalit se jich objevilo celkem 943, tím je počet o polovinu větší než  

u předešlé klasifikace. Četnější výskyt KZAM 8 však není podmínkou u všech lokalit. Neplatí 

to v případě enklávy Bedřiška, Horní Liščina a Zadní Hrušov. Zde byl hojnější KZAM 9.   
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Průměr v této kategorii dosahuje hodnoty 59 nabídek práce na kilometrovou vzdálenost od 

lokality. Mezi ostatními enklávami vyčnívá, se svými 152 nabídkami pracovních míst, Přední 

Přívoz. Hlavní nádraží a přilehlé podniky v blízkosti lokality poskytují jistotu při produkování 

nových pracovních příležitostí. Zajímavé pozice, spadající do této klasifikace zaměstnání 

jsou: kolový a pásový nakladač, elektromontér trakčního vedení, strojník  

na kolové rýpadlo, traktor, bagr nebo řidič vozidla do 3,5t. 

Více jak sedmkrát méně dosahuje hodnota u enklávy Bedřiška a Hotelový dům Vista.  

Tyto dvě lokality mají nejmenší četnost výskytu KZAM 8. V okolí Bedřišky je celkový počet 

nabídek práce nejnižší. Podobně jako je tomu u enklávy Zárubek, v blízkosti se nachází oblast 

s nízkou hustotou sídelní zástavby. Mezi budovami převažují rodinné domky.  

Zaměstnání klasifikována číslem 7 zabírají v rámci celé Ostravy více jak pětinu všech nabídek 

práce. Potvrzuje to i velmi vysoký výskyt v zónách 1 000 metrů od lokalit, kde zabírá více 

než čtvrtinu všech záznamů. Téměř u všech lokalit platí, že KZAM 7 zaujímá větší zastoupení 

než KZAM 8. Jedinou výjimkou je enkláva Bedřiška. Ačkoli průměr mezi lokalitami činí 140 

pracovních nabídek, u Bedřišky dosahuje toto číslo jen hodnoty 8, což je necelých 6 % 

průměru. Naopak 300 % průměru, se za sledované období, objevilo v lokalitě Sirotčí a 

Jeremenkova osada, kde byl i celkově největší počet nabídek. 

KZAM 7 je z vybraných tří klasifikací, ta nejméně důležitá, protože se v ní uplatní nejnižší 

počet nekvalifikovaných uchazečů o práci v sociálně vyloučených lokalitách. Díky tomu jí 

věnuji i nejmenší pozornost. 

Náhodně rozmístěné body Ostrava - město (16 b) 

KZAM Okolí 1 000 metrů (průměr) Okolí 3 000 metrů (průměr) 

KZAM 7 81 501 

KZAM 8 29 181 

KZAM 9 20 127 
Tabulka 5 Náhodně rozmístěné body Ostrava - město (16 b) 

Pro porovnávání počtů přírůstků nových pracovních míst v okolí vyloučených lokalit 

s průměrným výskytem přírůstků pracovních míst v Ostravě bylo vytvořeno náhodně 16 

bodů, rozprostřených po celé Ostravě. Následně byly vytvořeny obalové zóny odpovídající 

těm zónám vytvořených kolem enkláv. Výsledné průměry jsou k dispozici v tabulce (Tabulka 

5). V kategorii KZAM 7 se u zóny se vzdáleností 1 000 metrů vyskytovalo průměrně 81 

nových nabídek práce, zatímco u vyloučených lokalit se průměr pohyboval okolo 140 nabídek 

práce. Výskyt KZAM 7 u vyloučených lokalit se dá považovat za nadprůměrný. U stejné 

vzdálenosti, nicméně v kategorii KZAM 8 bylo průměrně zaznamenáno 29 přírůstků nových 

pracovních míst, zatímco v okolí lokalit se vyskytlo nabídek průměrně 59, taktéž se jedná o 
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nadprůměrný počet. Není tomu jinak ani u kategorie KZAM 9. V 1 000 metrů vzdáleném 

okolí náhodných bodů bylo za sledované období průměrně 20 nových přírůstků pracovních 

míst. Průměr nabídek okolo sociálně vyloučených lokalit tvořil 41, což je dvojnásobný počet. 

Je možno tedy říci, že v kilometrovém okolí sociálně vyloučených lokalit se vyskytuje značně 

nadprůměrný počet přírůstků nových pracovních míst. 

Při zaměření se na obalovou zónu ve vzdálenosti 3 000 metrů, u KZAM 7 můžeme pozorovat 

průměrný výskyt 501 nabídek míst. V okolí enkláv bylo zaznamenáno 944 přírůstků nových 

pracovních míst. Znamená to tedy, že se jedná o nadprůměrný počet. U kategorie  KZAM 8 a 

náhodných bodů byl zjištěn průměr 181, což je téměř polovina oproti průměru přírůstků 

nových pracovních míst v okolí sociálně vyloučených lokalit, který činí 350 nabídek práce. 

U kategorie KZAM 9 se u zóny se vzdáleností 3 000 metrů vyskytovalo průměrně 127 

nových pracovních míst. V okolí sociálně vyloučených lokalit bylo ve sledovaném období 

zjištěno průměrně 238 nových pracovních míst.  

Ve všech zónách okolo lokalit se vyskytoval nadprůměrný počet přírůstků nových pracovních 

míst.  

NABÍDKY PRÁCE - OKOLÍ 3000 METRŮ 

  celkem KZAM9 KZAM8 KZAM7 SUMA 9, 8, 7 

Bedřiška 3012 180 218 741 1139 

Dělnická 1037 56 81 192 329 

Dolní Liščina 6084 318 486 1212 2016 

Horní Liščina 2741 140 221 556 917 

Hotelový dům Vista 2160 140 177 525 842 

Lipina 1904 140 274 592 1006 

Osada Míru 3559 211 314 870 1395 

Pátova 1015 80 109 294 483 

Přední Hrušov 3259 165 257 652 1074 

Přední Přívoz 8072 378 568 1458 2404 

Sirotčí a Jeremenkova osada 6324 378 550 1596 2524 

Trnkovecká 2142 162 222 638 1022 

Zadní Hrušov 5550 304 462 1128 1894 

Zadní Přívoz 8480 382 588 1504 2474 

Zárubek 7066 348 512 1448 2308 

Železná 7318 432 558 1694 2684 

SUMA 69723 3814 5597 15100   

PRŮMĚR 4358 238 350 944   

Tabulka 6 Nabídka práce v okolí lokality 3 000 metrů. 

Dojezdová vzdálenost, zvolená jako 3 000 metrů vzdálené okolí enklávy, zahrnuje rozsáhlejší 

území města Ostravy, do kterého spadá i podstatně více nabídek práce.  
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Ostrava - Poruba je však velmi chudá na pracovní příležitosti, a tak i na četnosti je to znát. 

KZAM 9 se objevila v lokalitě Dělnická jen 56×, což je nejnižší počet ze všech lokalit. 

Průměr mezi enklávami u klasifikace zaměstnání číslo 9 představuje 238 nabídek.  

Dosti podprůměrný výskyt zaznamenala také lokalita Pátova, která se svými 80 skončila hned 

za Dělnickou.  

Ve sledovaném období, leden 2008 až červen 2010, bylo nejvíce možností uplatnění pro 

nekvalifikované obyvatele v 3 kilometrovém okruhu vyloučené lokality Železná. Pracovních 

příležitostí se tam objevilo 432, a to je více jak 8× více než tomu bylo  

u enklávy Dělnická. Po vytvoření obalové zóny okolo ulice Železná do oblasti spadají 

Vítkovice, celé Mariánské Hory a další městské části, což poskytuje značné množství 

pracovních míst. Konkrétně se nabízely pozice vrátný/á, pomocný pracovník/ce, bourací 

práce, uklízeč/ka, údržbář a manipulační dělník/ce. 

V kategorii Obsluha strojů a zařízení (KZAM 8) se s nejnižším počtem umístila opět lokalita 

Dělnická. Podobně jako tomu bylo u klasifikace zaměstnání 9, tak i v tomto případě s druhým 

nejnižším počtem lokalita Pátova. Tato enkláva je na okraji Ostravy, v městské části 

Trnkovec, která se spíše podobá vesnici, takže prostorů k podnikání není mnoho.  

 

Mapa 3 Přírůstky nových pracovních míst v 3 000 metrů vzdáleném okolí lokality Železná (vybraný rok a KZAM) 
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Nejčetnější výskyt KZAM 8 je u lokality Zadní Přívoz. Počet 588 pracovních míst je vysoce 

nad průměrem 350. Taktéž za to může umístění enklávy, které zahrnuje blízké centrum 

Ostravy a Mariánské Hory. Kombinace těchto dvou městských částí zapříčiňuje, že 

ve tříkilometrovém okruhu lokality Zadní Přívoz se vyskytlo celkem 8 480 pracovních míst, a 

to je nejvíce ze všech sociálně vyloučených enkláv. Vysoké zastoupení klasifikace 8 má i 

lokalita Přední Přívoz, která zaujímá podobné území jako Zadní Přívoz, dále lokalita Železná, 

do které spadají například Mariánské Hory a Vítkovice a dále pak Sirotčí  

a Jeremenkova osada, zabírající Vítkovice, část Mariánských Hor a Jižní město.  

U klasifikace zaměstnání 7 po sečtení všech 3 000 metrových zón okolo lokalit, získáme 

15 100 nabídek pracovních míst. Mezi lokalitami dominuje ulice Železná se 1694 pracovními 

příležitostmi. Nejnižší četnost výskytu byla, stejně jako u předešlých dvou klasifikací, u 

enklávy Dělnická. Ačkoli okolí lokality Zadní Přívoz čítalo nejvíce nabídek práce ze všech, 

při zaměření se na zájmové klasifikace zaměstnání 9, 8 a 7, v tomto ohledu vede enkláva 

Železná, ve které se naskytlo 2684 zájmových pracovních míst (Mapa 3)  

4.1 VÝVOJ PRACOVNÍCH NABÍDEK 

Získaná a upravená data mi umožnila dále s nimi pracovat a vytvářet statistické analýzy. 

Zajímavé je pozorování změn v počtu pracovních nabídek v Ostravě vztažených ke 

konkrétním měsícům v rámci jednotlivých sledovaných let. Vybrán byl měsíc únor, březen a 

duben pro dostatečnou komplexnost poskytnutých dat a vhodnou reprezentaci výsledků.  

 

Graf 6 Porovnání přírůstků nových pracovních míst za vybraný měsíc a rok pro Ostrava - město 

Nejprve bylo provedeno porovnání všech pracovních nabídek za měsíce únor, březen  

a duben v letech 2008, 2009 a 2010 (Graf 6). Hned na první pohled je patrný výrazný pokles 
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v únoru 2009 a 2010 oproti únoru 2008. Pokles na čtvrtinu pracovních nabídek byl způsoben 

celosvětovou finanční krizí. V březnových měsících dochází k vzestupu počtu pracovních 

nabídek na úřadech práce. Nárůst bývá způsoben zahájením venkovních pracovních činností 

jako jsou práce na stavbách, zahradách a v lesích. Mezi únorem  

a březnem v roce 2008 došlo ke snížení počtu nabídek pracovních míst téměř o polovinu. 

Rozdíl mezi měsíci březen jednotlivých let mělo s přibývajícím rokem klesající tendenci. 

V dubnu v roce 2009 klesl počet nabídek z předešlého roku skoro na polovinu. 

V následujícím roce zůstalo množství pracovních míst takřka stejné. 

Neméně zajímavé je pozorovat vývoj pracovních nabídek v samostatných kategoriích 

klasifikovaných zaměstnání. Bylo zaměřeno na KZAM 7,8 a 9, obdobně jako u hodnocení 

nabídek pracovních míst v okolí sociálně vyloučených lokalit. 

Počet pracovních příležitostí KZAM 7 tvořil ve sledovaném období 22 % všech nabídek 

práce, a to je druhý nejvyšší počet. V grafu Počet pracovních nabídek KZAM 7 za měsíce 

únor, březen a duben pro oblast Ostrava – město (Graf 7) lze sledovat značný pokles množství 

pracovních nabídek z roku 2008 na 2009 v měsíci únor, způsobený již zmíněnou celosvětovou 

finanční krizí. Propad za jeden rok činil více než 80 %. V následujících měsících březen a 

duben tvořil úbytek nabízených míst v roce 2009 poloviční počet nabízených míst v roce 

2008. 

 

Graf 7 Porovnání přírůstků nových pracovních míst KZAM7 za vybraný měsíc a rok pro Ostrava - město
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Graf 8 Porovnání přírůstků nových pracovních míst KZAM8 za vybraný měsíc a rok pro Ostrava - město 

 

Obdobný vývoj pracovních nabídek jako u KZAM7, proběhl i u KZAM 8 (Graf 8). S každým 

měsícem klesající počet pracovních příležitostí v roce 2008, způsoben ekonomickou situací 

nastolenou po celém světě. Únorový propad mezi lety 2008 a 2009 činí 85 %. Počet volných 

pracovních míst klasifikovaných číslem 8 zaznamenal největší úbytek ze zkoumaných tří 

kategorií. Stavy volných nabídek v roce 2009 a 2010 ve vybraných měsících byly téměř 

vyrovnané. 

Pracovní nabídky hledající pomocné a nekvalifikované pracovníky tvořily ve sledovaném 

období pouze 6 % všech pracovních příležitostí. V porovnání s KZAM 8 a KZAM 7 se vývoj 

v měsících únor, březen a duben v roce 2008 lišil (Graf 9). Nejprve pokles 40 % v měsíci 

březnu a následný nárůst 45 % v měsíci dubnu. Vzestup pracovních příležitostí byl dán 

pravděpodobně příchodem jara a s ním spojený i zvyšující se počet nekvalifikovaných prací 

probíhajících venku. V roce 2009 počet nabídek nejprve v březnu narostl o 65 % a v měsíci 

dubnu začal opět mírně klesat. 

101 

72 

41 

15 
23 24 

12 
22 

35 

únor březen duben 

Porovnání přírůstků nových pracovních míst KZAM8 
za vybraný měsíc a rok pro Ostrava - město 

2008 2009 2010 



Hodnocení nabídky pracovních míst v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě 

2013               53 

 

Graf 9 Porovnání přírůstků nových pracovních míst KZAM9 za vybraný měsíc a rok pro Ostrava - město 

Rok 2010 byl v množství nabídek nejméně kolísavým rokem. Bylo možno pozorovat mírný 

nárůst volných pracovních míst s každým měsícem. Rostoucí trend platil u všech tří kategorií. 

Nejpomalejší vzestup počtu volných pracovních míst lze pozorovat u KZAM 9. 

 

4.2 LOKÁLNÍ PROSTOROVÁ AUTOKORELACE 

Na zkoumání vzájemných prostorových vztahů výskytu volných pracovních míst na území 

města Ostravy, byla využita metoda lokální prostorové autokorelace.  

Prostorová autokorelace je metodou využívající sledování proměnné v jedné lokalitě závislé 

na hodnotách této proměnné v sousedních oblastech.[4] 

Pro zjištění lokálních shluků a odlehlých hodnot byl zvolen základní ukazatel, a to Moranovo 

I kritérium.  

 

„Rovnice  - Moranovo I kritérium  

 
kde wij

(k)
  = 0 a indikuje vzdálenost mezi areály i a j pro krok k, a zi představuje zkoumanou 

veličinu v místě i a z s pruhem pak aritmetický průměr, j je pak index charakterizující 

všechny další prostorové jednotky, které vstupují do výpočtu – jsou prostorově blízké. Jak 
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prostorovou autokorelaci, analogicky negativní autokorelacea pokud je hodnota blízko nule, 

naznačuje tento výsledek prostorovou nezávislost. Moranovo kritérium neposkytuje hodnoty 

přesně v rozmezí <-1; +1>, které lze teoreticky předpokládat (v neprostorové statistice). Což 

způsobují především reálné problémys vyjádřením matice vzdáleností a reálných vazeb.“ [4] 

 

Zpracovány byly nabídky volných pracovních míst přepočítané na základní sídelní jednotky 

v Ostravě. Propojení zmíněných souborů proběhlo v prostředí ArcMap. Následná prostorová 

autokorelace byla počítána v programu GeoDa. Výstupem jsou mapy s identifikovanými 

shluky, na kterých jsou znázorněny 4 kategorie shluků: vysoký výskyt v oblasti a vysoký 

výskyt okolních oblastí (vysoké – vysoké), znázorněno červenou barvou; vysoký výskyt 

v oblasti a nízký výskyt v okolních oblastech (vysoké – nízké), znázorněno růžovou barvou, 

nízký výskyt v oblasti a vysoký výskyt v okolních oblastech (nízké – vysoké), znázorněno 

světle modrou barvou a nízký výskyt v oblasti i nízký výskyt okolních oblastí (nízké – nízké), 

znázorněno sytě modrou barvou. Pro volbu výběru nejbližšího souseda byla použita metoda 

Rook (věž), která spočítá s přímo sousedícími oblastmi. Kdyby se jednalo o rastr, dala by se 

zvolený výběr nejbližšího souseda znázornit následovně (Obrázek 33). 

 

Obrázek 33 Rook (věž) 

Vyhodnocení celkového přírůstku nových pracovních míst na úřadech práce, pomocí lokální 

prostorové autokorelace přineslo výsledky, které se nejlépe znázorňují na shlukové mapě. 

Provedená analýza zvýrazňuje oblasti, které jsou něčím výrazné. Ať výskytem uvnitř 

jednotky, tak v okolí těchto oblastí.  Shluková mapa přírůstků nových pracovních míst 

v Ostravě za sledované období (Mapa 4) zpracovávala celkové přírůstky.  



Hodnocení nabídky pracovních míst v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě 

2013               55 

 

Mapa 4 Nabídky pracovních míst celkem (leden 2008 – červen 2010), lokální prostorová autokorelace 

 

Jasně červeně zbarvené lokality na mapě zobrazují místa, kde byla zaznamenána vysoká 

četnost nových pracovních míst i v sousedících sídelních jednotkách. Takto zbarvená místa 

jsou v městském centru Ostravy jako je Černá louka, Husův sad, Historické jádro a další.  

Trochu vzdálenější od centra jsou dvě sídelní jednotky ve Vítkovicích a v Hrabové.  Jsou to 

místa vyznačující se vysokým počtem nových pracovních míst. Tento fakt je dán výskytem 

společností a v centru obchody, restauracemi a podniky, které často obměňují pracovní pozice 

a tím poskytují nová pracovní místa. 

Oblasti s nejmenším výskytem nových pracovních míst jsou vyznačena tmavě modrou 

barvou. V těchto místech a v blízkém okolí se neobjevovala nová pracovní místa. Jsou to 

oblasti převážně neobydlená nebo zastavěná převážně rodinnými domy, jako je Svinovský 

les, Odvaly u Odry, Hrušovský rybník a další.  

Ukazatel, který byl použit pro zjištění lokálních shluků, Moranovo I kritérium, dosáhl 

v případě analýzy přírůstků nových pracovních míst bez rozdělení klasifikace zaměstnání 

hodnoty 0,1953, což značí mírnou pozitivní autokorelaci. Výsledky jsou na hladině 

významnosti 99,7 %, což znamená, že jsou statistiky významné a během analýzy bylo 

provedeno 999 permutací. 
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Mapa 5 Nabídky pracovních míst (leden 2008 – červen 2010), lokální prostorová autokorelace 

 

Při zaměření se na nová pracovní místa klasifikovaná číslem 7, která byla rovněž přepočítána 

na základní sídelní jednotku, pak shluková mapa zvýrazňuje nepatrně odlišná území (Mapa 

5). Prostorově blízké, příznačné všemi okolními sídelními jednotkamia s pozitivní 

prostorovou autokorelací, jsou si oblasti ve Vítkovicích, Kunčičky, Hlavní nádraží a centrum, 

které poskytují dostatek nových míst zařazených v této klasifikaci. Nízký výskyt v oblasti i 

v okolí je rovněž Svinovský les, Pustkovec, ale i Ústřední hřbitov, u kterého je to 

pochopitelné. Výsledky jsou na hladině významnosti 99,6 %, takže se považují za statisticky 

významné. Provedeno bylo rovněž 999 permutací a Moranovo I kritérium udává hodnotu 

0,1004, takže se jedná o mírně pozitivní autokorelaci. 
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Mapa 6 Nabídky pracovních míst KZAM 8 (leden 2008 - červen 2010), lokální prostorová autokorelace 

 

Zaměstnání klasifikovaná číslem osm, mezi něž patří obsluha strojů a zařízení, jsou 

analyzována na Mapě 6.  Výrazné shluky pozitivní autokorelace (vysoké – vysoké), značené 

červenou barvou, se nacházejí opět v centru města Ostravy, konkrétně Husův sad, Radnice, 

Slezská Ostrava střed, ale i Vítkovice – střed, U závor a Vítkovice – jih. Další významnou 

oblastí, kde se vyskytoval větší počet KZAM8 byly Kunčice, kde sídlí ArcelorMittal a.s..  

Naopak Stará Bělá patřila spolu s areálem Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava k oblastem s nejnižším přírůstkem nových pracovních míst klasifikovaných číslem 

osm.  Další zajímavou lokalitou je růžově zbarvená sídelní jednotka Odvaly u Odry. V této 

lokalitě je vysoký výskyt nových přírůstků pracovních míst, ale velmi nízký přírůstek 

v sousedních jednotkách. Moranovo I kritérium vyšlo pro celou Ostravu 0,0887, na hladině 

významnosti 98,8 %. Výsledky je tedy možno považovat za statisticky významné a hodnota 

Moranova I kritéria značí, že se jedná o mírně pozitivní prostorovou autokorelaci. 
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Mapa 7 Nabídky pracovních míst KZAM 9 (leden 2008 - červen 2010), lokální prostorová autokorelace 

 

Pracovní pozice pro nekvalifikované uchazeče o zaměstnání, zpracované formou lokální 

prostorové autokorelace, jsou zobrazené na mapě (Mapa 7).  S nejnižším výskytem jsou 

zvýrazněny oblasti Svinovský les a Stará Bělá – sever, kde se nenachází příhodné podniky ani 

společnosti, které by nabízely zaměstnání v těchto oborech. Nejčetnější výskyty se objevily 

v Hrabové, Vítkovicích a opět v centru města Ostravy (okolí Husova sadu a Radnice). 

V Kunčicích, Odvalech u Odry a v Osmém obvodu byl výskyt těchto pracovních nabídek 

vyšší, nicméně okolí těchto sídelních jednotek takový četný výskyt nezaznamenaly. Obrácené 

případy, kdy v oblasti se vyskytovala minimální nabídka pracovních příležitostí, klasifikovaná 

číslem devět a sousední sídelní jednotky nabízely podstatně více nabídek práce, se na území 

Ostravy vyskytly hned několikrát. Konkrétně se jedná o Slezská Ostrava – střed, Martinská 

kolonie, Vítkovice – východ, Kunčičky – Škrobálkova a Karolina. Hodnota Moranova I 

kritéria dosáhla čísla 0,0634, co značí nízkou prostorovou autokorelaci. Hladina významnosti 

95% znamená, že to výsledky jsou považovány za statisticky významné, ačkoliv se to již 

vyskytuje na hranici významnosti.  Při analýzách bylo provedeno 999 permutací. 
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Mapa 8 Nabídky pracovních míst (podíl KZAM 9 k nabídkám celkem), (leden 2008 - červen 2010), lokální prostorová 

autokorelace 

 

Jako zajímavost byla zpracována lokální prostorová autokorelace pro relativní hodnoty, 

určené podílem počtu přírůstků nových pracovních míst v KZAM 9 k pracovním nabídkám 

celkem. Výsledná mapa (Mapa 8) byla vyhodnocena na hladině významnosti pouhých 58,3 

%, takže není považována za statisticky významnou. I přes tento fakt bylo rozhodnuto mapu 

prozkoumat. Nejčetnější relativní výskyt nových přírůstků pracovních míst klasifikovaných 

číslem 9 se objevil v Hrabové, Bartovicích, U Haldy a Mexiko. V těchto oblastech byl 

největší poměr KZAM 9 k nabídkám celkem. Naopak nejnižší výskyt v lokalitě a sousedních 

oblastech byl zaznamenán v sídelních jednotkách Krásné Pole, Svinov – střed a U Korýtka. 

Oblast, kde v okolí se vyskytoval vysoký poměr nabídek a ne přímo v lokalitě byly Kunčice – 

střed a V Mlýnské. Inverzní situaci postihlo hned několik sídelních jednotek, a to Na 

Místecké, Vítkovice, Slezská Ostrava – střed, U Velkého Dvora a Kunčičiky – Škrobálkova. 

Základní ukazatel Moranovo I kritérium dosáhl přes nízkou statistickou významnost hodnoty 

-0,0137, což značí mírnou zápornou autokorelaci. Permutací proběhlo 999. 
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4.3 WEBOVÁ STRÁNKA 

Pro zpřístupnění zjištěných informací veřejnosti, byla vytvořena webová stránka obsahující 

úvodní informace o diplomové práci, vyhodnocení výsledků a anglicky psané summary. Vše 

je doplněno o tabulky a mapy. Zmíněná internetová stránka je k dispozici na adrese: 

http://homen.vsb.cz/~dou0010/Nabidky/hodnoceni.html 

 

 

Obrázek 34 Internetové stránky Hodnocení nabídky pracovních míst v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností v Ostravě 
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ZÁVĚR  

Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení přírůstků nových pracovních míst v částech 

Ostravy, které se vyznačují zvýšenou mírou nezaměstnanosti. Vycházelo se z dat přírůstků 

volných pracovních míst získaných pravidelným stahováním z Portálu Ministerstva práce  

a sociálních věcí v období ledna 2008 až června 2010.  

Práce se zaměřila rovněž na podrobný popis sociálně vyloučených lokalit na území města 

Ostravy, které byly lokalizovány na základě Kvasničkovy studie a Analýzy sociálně 

vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti 

zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ze získaných agregovaných dat  

o obyvatelích a uchazečích o zaměstnání města Ostravy, vztažených k jednotlivým domům, 

byly vypracovány statistické a demografické charakteristiky obyvatel vybraných lokalit. 

Pro dosažení stanovených cílů bylo nejprve potřeba vhodně upravit získaná data tak, aby se 

staly stěžejním zdrojem pro následné analýzy, vyhodnocování a tvorbu mapových výstupů. 

Úprava dat vyžadovala jak selekci, tak propojování sloupců a tabulek, dále pátrání po chybách 

a následná úprava chyb a sjednocení zapsaných údajů. Po nalezení chyb následoval pomalý 

proces dohledávání souřadnic chybějících nabídek volných pracovních míst. Celkem se 

podařilo lokalizovat 95 % záznamů. 

Samotné zpracování lokalizovaných dat proběhlo v prostředí ArcMap, kde byly vytvořeny 

potřebné obalové zóny ve dvou vzdálenostech, a to 1 000 a 3 000 metrů. S využitím 

překryvných operací bylo umožněno vyhodnocovat nově získaná data. Vzhledem  

k faktu, že v oblastech se zvýšenou nezaměstnaností se vyskytuje převážně nekvalifikovaná 

pracovní síla, byly jako cílové kategorie zaměstnání zvoleny KZAM 7, KZAM 8 a KZAM 9. 

Výsledky byly prezentovány v přehledných tabulkách.   

Přímo v jednotlivých enklávách se za sledované období vyskytla pracovní příležitost jen 

výjimečně. Lokalita s nejvyšším počtem nabídek práce, a to Dělnická, jich za sledovaných 29 

měsíců měla pouze 14 v zájmových klasifikacích zaměstnání. 

V docházkové vzdálenosti, stanovené jako okolí jednoho kilometru od segregovaných oblastí 

se nabízelo podstatně více pracovních příležitostí. Mezi lokalitami dominovala enkláva 

s názvem Sirotčí a Jeremenkova osada, která zaznamenala celkem 696 nabídek práce 

spadajících do zájmových kategorií zaměstnání. V kategorii s nejnižšími nároky na kvalifikaci 

a vzdělání, v KZAM 9, se tato lokalita rovněž umístila na prvním místě s počtem 132 volných 

pracovních míst. 
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Dojezdová vzdálenost, zvolena jako 3 000 metrů vzdálené okolí enklávy, zahrnovalo 

rozsáhlejší území města Ostravy, do kterého náleželo i podstatně více nabídek práce. 

Průměrně do stanovené vzdálenosti spadalo 1 532 přírůstků nových pracovních míst. Značně 

nadprůměrným počtem nabídek zaměstnání se pyšnila lokalita, ležící na ulici Železná, ve 

které se naskytlo 2 684 zájmových pracovních míst. Prvenství právě této enklávě patří díky 

výborné lokalizaci. Do tříkilometrového okruhu lokality spadají Mariánské Hory a Vítkovice, 

ve kterých sídlí mnoho společností a obchodů, poskytující stále nové pracovní pozice. Při 

zaměření se pouze na KZAM 9, pak tato lokalita zaujímá rovněž první místo s počtem 432 

nabídek zaměstnání. 

Diplomová práce se rovněž zaměřila na porovnání přírůstků nových pracovních míst za 

vybraný měsíc a rok na území města Ostravy. Vybrán byl měsíc únor, březen a duben pro 

dostatečnou komplexnost dat a vhodnou reprezentaci výsledků. Nejprve proběhlo srovnání 

všech přírůstků nových pracovních míst a následně bylo provedeno porovnání zájmových 

kategorií zaměstnání KZAM 7, KZAM 8 a KZAM 9. Na výstupních grafech bylo možno 

pozorovat vliv dopadu celosvětové finanční krize v roce 2008, která ochromila celou 

ekonomiku.  

Další vyhodnocovací metodou byla zvolena metoda lokální prostorové autokorelace, která 

zkoumala vzájemné prostorové vztahy výskytu přírůstků nových pracovních míst na území 

města Ostravy. Na základě provedených analýz lze říci, že nejvýraznější prostorová závislost 

panuje mezi sídelními jednotkami v centru města Ostravy a v městské části Vítkovice. Tato 

závislost platí jak u celkového přírůstku nových pracovních míst, tak  

i u jednotlivých sledovaných klasifikací zaměstnání. 

Pro zveřejnění zjištěných výsledků byla vytvořena webová stránka dostupná na adrese: 

http://homen.vsb.cz/~dou0010/Nabidky/hodnoceni.html, kde jsou zpřístupněny tabulky, mapy 

i anglicky psané summary. 

V příloze se nachází mapové výstupy zobrazující lokality a přírůstky nových pracovních míst 

KZAM 7, KZAM 8 a KZAM 9 v příslušných letech pro město Ostrava 
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