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Abstrakt  
 

Tato práce se zaměřuje na rovinu individuálního chování dlouhodobě 
nezaměstnaných osob v širším kontextu jejich životní situace. Text je zkrácenou 
shrnující verzí původní rozsáhlejší práce, cílem je zde seznámit čtenáře na zhuštěném 
prostoru se základními zjištěními, která práce přinesla. V práci hledáme odpověď na 
výzkumnou otázku: Jakým způsobem (strategiemi) řeší (nebo se pokoušejí řešit) 
dlouhodobě nezaměstnaní svou životní situaci? Nejprve se věnujeme zpracování 
teoretických východisek, přičemž se zaměřujeme především na různá vysvětlení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, která jsou v literatuře uváděna v souvislosti 
s individuálním chováním nezaměstnaných. Poté se věnujeme určení těch strategií 
(případně jejich typů), které souvisejí se zkoumaným problémem. Provedli jsme 
celkem více než 20 rozhovorů s nezaměstnanými (v roce 2006), dalších více než 40 
rozhovorů jsme využili jako datový zdroj v rámci sekundární analýzy výzkumu T. 
Sirovátky a jeho kolegů z roku 2002. Při zhodnocení výsledků jsme věnovali pozornost 
předchozí pracovní kariéře a příčinám nezaměstnanosti z pohledu nezaměstnaných, 
ekonomické situaci jejich domácností a strategiím zajištění příjmu domácnosti, 
vnímání nezaměstnanosti nezaměstnanými a jejich okolím, motivaci nezaměstnaných 
k přijetí zaměstnání a faktorům, které tuto motivaci ovlivňují, vnímání systému 
sociální ochrany ze strany nezaměstnaných a strategiím hledání zaměstnání, případně 
strategiím, které vedou k nalezení zaměstnání či příjmu na trhu práce nepřímo. 
Získané poznatky využíváme v závěrečné části práce k vyvození závěrů a navrhujeme 
několik podnětů k diskusi jejich důsledků pro sociální politiku, především pro tvorbu 
vhodných nástrojů politiky zaměstnanosti. 
 
Klíčová slova: dlouhodobá nezaměstnanost, strategie, hledání zaměstnání, sociální 
politika   
 
Abstract  
 

This study is focused on the individual behavior of long term unemployed 
people in wider context of their life situation. The text is shortened version of original 
study, with the goal to within shorter extend present the most important results of the 
research.  We try to address the research question: How do long-term unemployed 
people solve their life situation? First, we discuss the theoretical background of the 
research; especially we focus on various theoretical explanations of the individual 
behavior of unemployed. Then we identify strategies (their types), which are 
connected to the researched problem. We did more than 20 semi-structured 
interviews with long-term unemployed people in 2006 and we also used additional 40 
interviews as the secondary data source (research of Sirovátka et al., performed in 
2002). We focused on the work history of long-term unemployed people, economic 
situation of their households and their income strategies, perception of unemployment 
by unemployed people and their social networks, motivation of long-term unemployed 
people to accept work offers and factors that influence this motivation, perception of 
social security system, and their strategies of job-search. Finally, we drew a 
conclusion based upon information gained from the interviews and we addressed some 
preliminary points for discussion in the field of employment policy. 
 
Key words: long-term unemployment, strategies, job search, social policy  
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1. Uvedení výzkumného problému 
 

Dlouhodobá nezaměstnanost je bezesporu v současnosti významným 
problémem, a to nejen v České republice, ale také v dalších zemích Evropské unie. Za 
hlavní příčinu dlouhodobé nezaměstnanosti lze považovat především měnící se 
podmínky na trhu práce, které se projevují především ve zvyšujících se požadavcích 
na kvalifikaci pracovní síly. Část pracovníků, která buď nemá kvalifikaci žádnou nebo 
její kvalifikace neodpovídá současným požadavkům zaměstnavatelů, je vytlačována na 
sekundární trh práce, případně má dlouhodobé problémy nalézt jakékoli zaměstnání. 
Kromě podmínek na trhu práce ovlivňují situaci nezaměstnaných také jejich osobní 
charakteristiky (vzdělání, dosažená praxe apod.) nebo jejich rodinný stav (počet 
závislých členů). Významnou otázkou je, jakým způsobem mohou do situace 
nezaměstnaných zasahovat jejich životní styl, postoje a způsoby jednání a do jaké 
míry můžeme hovořit o různých strategiích nezaměstnaných ve specifické životní 
situaci dlouhodobé nezaměstnanosti (která je určitým momentálním společným 
pojítkem jinak velmi rozdílných životních osudů nezaměstnaných osob). V této práci se 
zaměříme především na zachycení životní situace dlouhodobě nezaměstnaných a 
zároveň na způsoby řešení případných problémů spojených s nezaměstnaností ze 
strany nezaměstnaných. 1  Poznávacím cílem této práce je na základě dostupných 
teoretických konceptů identifikovat existující postupy nezaměstnaných při řešení 
problémů v situaci dlouhodobé nezaměstnanosti (zvláště pak problémů spojených 
s nedostatečným příjmem) a na základě provedených rozhovorů hledat strategie a 
identifikovat faktory, které vedou k volbě určitých řešení.  

 

Hlavní výzkumná otázka zní: Jakým způsobem (strategiemi) řeší (nebo se 
pokoušejí řešit) dlouhodobě nezaměstnaní svou životní situaci? 

 

Tento text je zkrácenou shrnující verzí původního rozsáhlejšího textu.2 V práci 
se nejprve věnujeme zpracování teoretických východisek, přičemž se zaměřujeme 
především na různá vysvětlení dlouhodobé nezaměstnanosti, která jsou v literatuře 
uváděna v souvislosti s individuálním chováním nezaměstnaných (kapitola 2). Poté se 
zaměřujeme na určení těch typů strategií, které souvisejí se zkoumaným problémem 
(kapitola 3). Zjištěné poznatky využíváme v metodologické části práce k vytvoření 
základní struktury polostrukturovaného rozhovoru (kapitola 4). Provedli jsme celkem 
více než 20 rozhovorů s nezaměstnanými (v roce 2006), dalších více než 40 rozhovorů 
jsme využili jako datový zdroj v rámci sekundární analýzy výzkumu Sirovátky a jeho 
kolegů z roku 2002. Celkem jsme tedy analyzovali více než 60 rozhovorů. Při 
zhodnocení výsledků jsme věnovali pozornost předchozí pracovní kariéře a příčinám 
nezaměstnanosti z pohledu nezaměstnaných (kapitola 5), ekonomické situaci jejich 

                                                   
1  Jde nám o celkový pohled na to, jakým způsobem nezaměstnaní vnímají a řeší svou situaci. Základem 

námi vymezeného problému je proto řešení příjmové situace dlouhodobě nezaměstnaných v širším 
kontextu jejich celkové životní situace. Těmito způsoby řešení tedy máme na mysli veškeré aktivity, 
které mohou nezaměstnaným v jejich situaci pomoci (např. k získání příjmu) včetně hledání zaměstnání 
na trhu práce.  

2  Změny provedené proti původní rozšířené verzi: Cílem tohoto textu je seznámit čtenáře na 
zhuštěném prostoru se základními zjištěními, která práce přinesla. Zatímco původní text tvoří téměř 400 
stran, tato zkrácená verze je svým rozsahem asi pětinová. Z tohoto důvodu musely být v textu 
provedeny zásadní změny: výrazně byl snížen především počet citací z rozhovorů a zásadně byla 
potlačena také vazba na výsledky předchozích výzkumů. Čtenářům s hlubším zájmem o danou 
problematuku proto doporučujeme, aby využili spíše rozšířenou verzi textu. 
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domácností a strategiím zajištění příjmu domácnosti (kapitola 6), vnímání 
nezaměstnanosti nezaměstnanými a jejich okolím (kapitola 7), motivaci 
nezaměstnaných k přijetí zaměstnání a faktorům, které tuto motivaci ovlivňují 
(kapitola 8), vnímání systému sociální ochrany nezaměstnanými (kapitola 9) a 
strategiím hledání zaměstnání, případně strategiím, které vedou k nalezení 
zaměstnání či příjmu na trhu práce nepřímo (kapitola 10). Získané poznatky 
využíváme v závěrečné části práce k vyvození závěrů (kapitola 11). 
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2. Teoretická východiska pro vysvětlení chování 
nezaměstnaných 
 

V následující části práce se věnujeme nejvýznamnějším teoretickým konceptům 
spojeným se strategiemi dlouhodobě nezaměstnaných. Vycházíme přitom z potřeby 
vymezení jednotlivých přístupů (hledisek), kterými lze posuzovat námi zvolený sociální 
a výzkumný problém. Ve vědeckém prostředí můžeme rozlišovat mezi dvěma 
základními paradigmaty ovlivňujícími výrazně chápání vlastního postavení 
nezaměstnaných. Jedná se obecně o kulturní (případně individuální) a strukturální 
paradigma (např. Gallie a Vogler 1994:115, Giddens 2001:316, 667-669), které lze 
v souvislosti s naším problémem také označit jako D (individualistický, zásluhový) 
model a S (strukturální) model (Howe 1990:191) či model zaměřený na trh a model 
zaměřený na dávky (Jordan et al. 1992:38). 

Strukturální vysvětlení nezaměstnanosti směřují k makroekonomickým 
faktorům mimo sféru vlivu jednotlivců, především k nedostatku odpovídajících 
zaměstnání zaručujících dostatečný příjem (Howe 1990:191). Pro strukturalismus není 
motivace sociálních aktérů příliš důležitá. Nedostatek ambicí chudých, který je zastánci 
kulturního paradigmatu často označován jako „kultura závislosti“, považují autoři 
zastávající strukturální hledisko za následek jejich znevýhodněné situace a nikoli za 
příčinu tohoto stavu (Giddens 2001:318). Tito autoři zároveň ukazují, jak systém 
sociálních dávek prohlubuje toto vyloučení a dále činí z nezaměstnaných oběti tím, že 
jim zabraňuje dosáhnout příjmu dostačujícího k získání ceněných statků. Chudí a 
nezaměstnaní jsou zobrazováni jako pasivní a penalizovaní, systematicky 
znevýhodňovaní veřejnými politikami navzdory jejich upřímné snaze přispívat svou 
prací společnosti (Jordan et al. 1992:38).  

Kulturní vysvětlení se zaměřují na úroveň jednotlivců či skupin a pokouší se 
vysvětlit individuální neúspěchy za pomoci rozdílů v individuálních způsobech chování. 
Protože podle zastánců tohoto modelu existuje dostatečný počet volných pracovních 
míst, lidé zůstávají nezaměstnanými, protože buď dostatečně nehledají práci a/nebo 
jsou spokojeni s příjmem z dávky (Jordan et al. 1992:212). Na základě tohoto 
předpokladu lze posléze na úrovni politik rozlišovat mezi zasluhujícími si a 
nezasluhujícími si (Howe 1990:191). Jedním z dalších možných kulturních vysvětlení 
je, že individuální schopnosti nezaměstnaných (např. nestálost v chování či jiné 
patologie) je činí jen obtížně zaměstnatelnými (Gallie a Vogler 1994:115). Kulturní 
deterministé navíc předpokládají, že jedinci jsou „uzamčeni“ ve špatných 
ekonomických podmínkách odlišnou, nepřizpůsobivou kulturou (Marks 1991:448). 
Stávají se tedy chudými na základě špatných postojů a zvláště špatných voleb (ibid. 
str. 449).  

Existuje ovšem také třetí možné vysvětlení, které upozorňuje, že nezaměstnaní 
jsou velmi heterogenní a že se jedná spíše o celou řadu různorodých kategorií, pro 
jejichž členy má nezaměstnanost zcela jiný význam (např. pro muže a pro ženy) 
(Engbersen, Schuyt a Timmer 1990:91-92, Marks 1991:463, Gallie a Vogler 1994:115, 
126). Giddens (2001:668) uvádí, že „podle kritiků strukturalismu (symbolických 
interakcionistů) jako lidské bytosti máme důvody pro to, co děláme, a obýváme svět 
prostoupený kulturními významy. Sociální fenomény, podle nich, nejsou jako „věci“, 
ale záleží na symbolických významech, kterými jsme obklopeni, co budeme dělat. 
Nejsme tedy tvory této společnosti, ale jejími tvůrci“. Z tohoto důvodu je významné 
porozumět nejen tomu, nakolik nezaměstnaní mohou svým chováním svou situaci 
ovlivnit, ale také je potřeba porozumět jejich pohledu na příčiny jejich vlastní životní 
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situace. Otázkou je, do jaké míry můžeme obecný vztah mezi strukturou, kulturou a 
jednáním aktérů vztáhnout na nezaměstnané. V tomto výzkumu vnímáme strukturu, 
kulturu a jednání aktérů jako tři na sobě analyticky relativně nezávislé roviny, které od 
sebe ale prakticky není možné zcela oddělit. V centru našeho zájmu zůstává 
především jednání nezaměstnaných, respektive jeho interpretace a prezentace v jejich 
výpovědích. Zároveň se ale budeme snažit zachytit také různorodé faktory, které 
podle těchto výpovědí mohou jednání nezaměstnaných ovlivňovat, ať již se jedná o 
kulturní či strukturální faktory. 

 

2.1 Teoretické modely hledající příčiny rozdílného 
chování nezaměstnaných 
 

V této části práce se budeme zbývat reflexí teoretických modelů hledajících 
možná vysvětlení chování nezaměstnaných. Lze říci, že teorie, které se zaměřují na 
vysvětlení chování nezaměstnaných, vycházejí ze strukturálních východisek 
(marginalizace na pracovním trhu, sociální vyloučení), kulturních východisek 
(underclass, kultura závislosti) nebo z jednání aktérů (model racionální volby, model 
strategií). V této práci budeme vzhledem k poznávacímu cíli diskutovat pouze teorie 
zaměřené na vliv chování aktérů a kultury. Vycházíme přitom především z knihy 
autorů Bane a Ellwood (1994), kteří ve své práci, v části zabývající se fenoménem 
závislosti na sociálních dávkách, shrnují dosavadní teoretické poznatky a upozorňují 
na tři nejvýznamnější skupiny teoretických konceptů, pokoušející se o vysvětlení 
chování nezaměstnaných. Těmito koncepty jsou: 

1) Model racionální volby (rational-choice model), 

2) Model očekávání (expectancy model), 

3) Kulturní modely (modely založené na kulturních charakteristikách). 
 

2.1.1 Model racionální volby 

 

Model racionální volby označují Bane a Ellwood (1994) za převažující 
paradigma v současné ekonomii a veřejné politice. Podle Jordana et al. (1992:12) je 
tento model charakterizován tak, že aktéři (jednotlivci nebo skupiny) hledají 
maximální užitek tváří v tvář rozličným druhům omezení (např. úroveň mezd a dávek, 
potřeby dětí) tím, že si vybírají vzhledem ke své konzistentní sadě preferencí. Tento 
model předpokládá, že jedinci zkoumají nabízené možnosti, hodnotí je vzhledem ke 
svým preferencím a zájmům a vybírají takové možnosti, které jim přináší největší 
užitek a uspokojení. Proto, abychom mohli porozumět chování lidí, musíme podle 
tohoto modelu znát nejen preference lidí, ale také možnosti, z kterých mohou volit 
(Bane a Ellwood 1994: 68, 69). Lze tedy očekávat, že lidé (po zhodnocení své situace) 
budou přijímat konkrétní zaměstnání nebo naopak zůstanou raději nezaměstnaní. 
Model ovšem nevěnuje takovou pozornost možným změnám v preferencích 
dlouhodobě nezaměstnaných lidí a možnosti ztráty jejich motivace. Pokud dochází 
k opětovnému návratu do systému sociální ochrany, je to proto, že možnosti 
pracovníků na trhu práce jsou výrazně omezené. Model racionální volby bývá dále 
kritizován především proto, že se zaměřuje na ekonomické, ale nebere v úvahu 
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sociální a morální aspekty takových voleb, a pokud ano, pak opět pouze 
v ekonomickém smyslu (viz Jordan et al. 1992:12, 31).  

 

2.1.2 Modely založené na očekávání (a motivaci) 

 

Model očekávání klade důraz na individuální pocity kontroly nad chtěnými 
důsledky chování jedinců. Lidé se chovají nějakým způsobem pouze pokud očekávají, 
že toto chování povede ke chtěným důsledkům (Atkinson 1964 podle Bane a Ellwood 
1994). Pokud jsou lidé při volbě strategie úspěšní, získávají sebevědomí a důvěru ve 
své schopnosti, pokud jsou ve svém chování neúspěšní, ztrácí sebedůvěru a při delším 
trvání také motivaci k dalším pokusům (Bane a Ellwood 1994:74, 75). Dlouhodobě 
nezaměstnaní přestávají mít pocit kontroly nad vlastním životem, přestávají některé 
možnosti považovat za reálné a stávají se závislými na vnějších okolnostech. Je přitom 
obtížné rozlišit, kdy lidé skutečně ztrácejí některé možnosti a kdy se pouze domnívají, 
že je ztratili (Bane a Ellwood 1994:75). V rámci modelu očekávání se tedy stávají 
důležitými současné volby. Minulé úspěchy a neúspěchy společně se současným 
vnímáním situace se odrážejí v informovanosti, pocitu kontroly a sebedůvěry či jistoty 
(ibid). Součástí vysvětlení pomoci modelu očekávání může být také stigmatizace 
nezaměstnaných, ke které dochází v průběhu jejich nezaměstnanosti. Lidé, kteří již 
dříve (jako zaměstnaní) přijali jistou konceptualizaci normálního a stigmatizovaného 
postavení, začínají sami sebe vnímat jako stigmatizované (Goffman 1970 podle 
Sirovátka 1997:41), což se dále může negativně projevovat na jejich vnímání sebe 
sama. Očekávání vycházející z předchozích zkušeností ovlivňuje také atraktivitu 
jednotlivých možností. Čím déle nezaměstnaný zůstává v systému sociální ochrany 
(jeho pocit kontroly nad možnostmi se snižuje), tím obtížnější je pro něj (podle teorie) 
tento systém opustit. Lze tedy očekávat, že v počátcích nezaměstnanosti bude návrat 
na pracovní trh mnohem častější než později (Bane a Ellwood 1994: 77, 78).  

 

2.1.3 Kulturní modely  

 

Třetí skupinou těchto teorií jsou tzv. kulturní modely, které se pokoušejí 
o vysvětlení příčin nezaměstnanosti na základě rozdílů v kultuře jednotlivců či skupin 
lidí. Nejprve se při popisu kulturních teorií zaměříme na tzv. duální modely (teorie). 
Podstatou duálních modelů je vymezení dvou protipólů určitého jevu. Mezi tyto modely 
je možné zařadit např. teorie o „kultuře chudoby“, „underclass“ nebo „kultuře 
závislosti“.  

Teorie o existenci tzv. underclass vychází z amerického prostředí (ke vzniku 
viz např. Marks 1991, Bauman 1998:68). Jencks (1993:143) uvádí, že underclass je 
zde nejčastěji chápána jako opak ke střední třídě nebo k tzv. mainstreamové 
společnosti. Jeden z tvůrců pojmu Auletta (1982: xiii podle Bane a Ellwood 1994:78) 
definuje underclass jako skupinu, která se cítí vyloučená ze společnosti a která se liší 
nejen nedostatkem v oblasti příjmů (chudobou), ale také nedostatky v oblasti chování. 
Většina lidí považuje jejich chování za nevhodné či nepřípustné. Tito lidé, sdílející 
podobné (od většiny obyvatelstva odlišné) normy, žijí společně s pouze minimálními 
kontakty se zbytkem společnosti. Nejsou tedy izolováni od zbytku společnosti pouze 
kulturně a sociálně, ale často také etnicky a geograficky (většinou městské čtvrti 
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připomínající ghetta) (Bane a Ellwood 1994:79). Jak uvádí Bauman (1998:70), 
příslušnost k „underclass“ je podle zastánců konceptu také otázkou volby - úmyslné 
nebo způsobené nedbalostí. Lidé se stávají členy „underclass“, protože nedělají nebo 
odmítají udělat to, co by je z chudoby dostalo, a raději se uchylují k antisociálnímu 
chování.  

Dalším konceptem patřícím do této kategorie je tzv. kultura chudoby. Jedná 
se o koncept, jehož autorem byl v roce 1961 Oscar Lewis. Podle tohoto konceptu 
chudoba není výsledkem individuálního nedostatku, ale je širší sociální a kulturní 
atmosférou, ve které dochází k socializaci dětí z chudých rodin. Chudoba se přenáší 
napříč generacemi, protože mladí lidé od dětství nenacházejí smysl v aspiraci na lepší 
úroveň žití, ale místo toho fatalisticky rezignují k životu v chudobě (Lewis podle 
Giddens 2001:317). Zastánci této teorie se domnívají, že nezaměstnaní, kteří 
nevyrůstali v kultuře chudoby, by měli opouštět dávky poměrně rychle, protože jejich 
hodnoty nejsou v souladu s využíváním sociálních dávek. U nezaměstnaných, kteří 
vyrostli v kultuře ghetta, lze očekávat dlouhodobé využívání sociálních dávek. 
Ekonomické faktory nemají na toto rozdělení významný vliv, protože je způsobeno 
kulturními rozdíly a nikoli rozdílnými možnostmi volby (Bane a Ellwood 1994:95).  

Teze o tzv. kultuře závislosti je dalším z duálních kulturních modelů, který se 
zaměřuje na specifickou životní situaci příjemců sociálních dávek. Kulturu závislosti 
bychom mohli definovat jako kulturu skupiny lidí, která dlouhodobě záměrně nebo 
díky nedostatečné aktivitě zůstává klienty systému sociální ochrany. Podle hlediska 
uplatňovaného „Novou pravicí“ je závislost selháním individuální autonomie. Zatímco 
některé formy závislosti jsou považovány za přirozené podmínky sociálních vztahů 
(komodifikace, závislost v rámci rodiny), závislost na sociálních dávkách, která může 
být logickým důsledkem narušení jiných typů závislosti (ztráta zaměstnání, rozvod, 
úmrtí), je chápána jako osobní selhání (Dean a Taylor-Gooby 1992:152). Podle 
Sirovátky (2000:184) je kultura závislosti formována prostřednictvím prožité 
zkušenosti, ve které se kromě racionálního kalkulu promítá více prvků situace 
příjemců dávek, včetně struktur pracovního trhu a vlivu institucí sociální pomoci. 
U příjemců dávek sociální péče žijících v domácnosti s nezaměstnaným členem tvoří 
tyto dávky sociální péče téměř 70 procent jejich příjmů, což závislost dále prohlubuje 
(ibid. str. 185). Pocity ztráty sebeurčení a nezávislosti mohou ve značné míře vycházet 
také z pravidel a praktik poskytování sociálních dávek (Andersen 2001:14). Lindbeck 
(1995:6-7) v souladu s výše uvedenými autory rozlišuje dva druhy závislosti na 
sociálních dávkách: prvním z nich je tzv. „naučená bezmocnost“, při níž lidé ztrácejí 
energii pro hledání zaměstnání a zlepšování dovedností. Druhou formou závislosti je 
kalkulativně-racionální přizpůsobení se k životu na sociálních dávkách, spojené 
se subjektivními pocity oprávněného nároku na pobírání sociálních dávek. Ve druhém 
pojetí je „Kultura závislosti“ někdy spojována s teoretickým konceptem „pasti 
chudoby“ a tím i s konceptem racionální volby. Past chudoby je popisována jako 
pečlivá kalkulace finanční výhodnosti zaměstnání ve srovnání se sociálními dávkami, 
respektive s dodatečnými náklady na dopravu, stravování či výchovu dětí a nejistotou 
spojenou s přijetím nejistého zaměstnání (Sirovátka 1997:108).  

Je patrné, že v případě duálních kulturních modelů se nejedná o obecně platné 
teorie, ale o koncepty, které se pokoušejí vysvětlit odlišné chování relativně úzké 
skupiny obyvatel, která je často definována jako reziduum k majoritní společnosti (viz 
např. Dean a Taylor-Gooby (1992:29-30). Dean a Taylor-Gooby (1992:123) 
upozorňují na to, že kulturně založené rozdělení populace na příjemce sociálních dávek 
a ostatní je nepřesné a nepomáhá nám porozumět závislosti na sociálních dávkách. 
Protože sami příjemci sociálních dávek jsou velmi heterogenní skupina, je 
nepravděpodobné, že by v masovějším měřítku byla jejich kultura stejná, a to také 
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z toho důvodu, že v životní situaci jednotlivých nezaměstnaných působí mnoho 
rozdílných faktorů. Některé výzkumy poukazují na to, že příklon k dávkám se týká 
pouze malé části nezaměstnaných (viz rozšířená verze). Kromě vlastního srovnání 
chování a názorů zaměstnaných a nezaměstnaných bývá v této souvislosti jako 
protiargument proti tezi o kultuře závislosti poukazováno také na negativní dopady 
nezaměstnanosti.  

 
„Kulturní teorie“ 

Nejvýznamnějším samostatným modelem vycházejícím při vysvětlení sociálního 
života z odlišnosti v kultuře je tzv. „Kulturní teorie“. Na rozdíl od kulturních modelů 
zmíněných v předchozím oddíle pracuje „Kulturní teorie“ s větším počtem kulturních 
typů než se dvěma. Počítá tedy s určitou diverzitou v chování nezaměstnaných a 
překonává tím největší zjevný nedostatek předchozích kulturních modelů. Autorka 
teorie Mary Douglas (1978) ve své knize identifikovala dvě základní sociální dimenze a 
předpokládala, že všechny kultury lze posoudit a klasifikovat za pomoci těchto dvou 
dimenzí do čtyř kulturních typů ve vazbě na jejich sociální kontext (Mamadouh 
1999:396). Tyto dvě základní sociální dimenze byly pojmenovány „group“ (skupinová 
dimenze) a „grid“ (institucionální dimenze). Skupinová dimenze vypovídá o vztahu 
jedince k vybraným sociálním skupinám (je silná, pokud je jedinec členem sledované 
sociální skupiny). Silná „skupina“ znamená pro jednotlivce silnou sociální kontrolu a 
ztrátu autonomie, výrazné rozlišování hranic skupiny (my vs. oni) a zároveň podporu 
skupiny pro své členy. Institucionální dimenze zahrnuje ostatní skutečnosti 
ovlivňující chování lidí (především vliv různorodých formálních pravidel, institucí a 
byrokracie). Tato dimenze zahrnuje vnější regulativy chování, definovaný systém rolí a 
odpovídající statusové rozdíly (Douglas 1978:8 podle Mamadouh 1999:397, viz také 
Sirovátka 1997:48). Lidé odvozují své dojmy, hodnoty, preference a normy z určitého 
ustáleného způsobu organizace sociálních vztahů, které lze vyvodit z jejich preferencí 
vzhledem ke zmiňovaným dvěma dimenzím (skupinové a institucionální) (Mamadouh 
1999:397). Zároveň je zdůrazňována svoboda každého jedince vybrat si strategické 
chování, které odpovídá jeho sociálnímu prostředí, kulturním determinantám, nebo 
obojímu, nebo si zvolit takové chování, které porušuje (rozvrací) sociální prostředí a 
poškozuje kulturní determinanty, případně oboje (Mamadouh 1999:400). „Kulturní 
teorie“ bývá téměř vždy zobrazována graficky (viz níže schéma 2.1). Vzhledem 
k postavení v jednotlivých dimenzích vzniká 4-5 základních typů (pro vymezení 
jednotlivých obecných typů viz rozšířená verze práce). Nejčastěji jsou používány 
termíny individualizmus, fatalizmus, hierarchie a rovnostářství. Někdy bývá 
diskutována také existence třetí dimenze, která umožňuje přidat do modelu pátý typ 
v průsečíku základních dvou dimenzí. Pátý typ (E) bývá označován jako poustevnictví 
nebo autonomie. Význam „kulturní teorie“ pro tuto práci spatřujeme především 
v možnosti jejího využití jako heuristického nástroje pro rozpoznání kulturní 
rozmanitosti.  

Vysvětlit chování nezaměstnaných na základě vlivu sociálních skupin a sítí se 
pokoušejí také holandští autoři Engbersen, Schuyt a Timmer (1990), kteří převzali 
model rozlišování mezi vlivem skupin a sítí při tvorbě kultury podle Douglas a 
Wildavsky (1982). Engbersen, Schuyt a Timmer (1990) ve své práci navázali také na 
předchozí práce Mertona (1957) a výzkum z Marienthalu (Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel 
2002). Merton ve své práci Social Structure and Anomie (1957 podle Engbersen, 
Schuyt a Timmer 1990:42) vytvořil typologii adaptace na anomickou situaci: rozlišil 
typy konformistů, ritualistů, inovativních, rebelů a ustupujících. Engbersen, Schuyt a 
Timmer (1990) tuto typologii dále rozšířili a zároveň přizpůsobili pro situaci 
dlouhodobé nezaměstnanosti. Nezaměstnaný se může octnout pod tlakem jak ze 
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strany sociálních skupin (rodiny, komunity), tak ze strany institucionálních struktur / 
sítí (grids) – tj. institucí s oficiálními pravidly. Existuje předpoklad, že čím silnější tlak 
skupiny a sítě vytvářejí, tím více ovlivňují chování nezaměstnaných a že chování 
nezaměstnaných do značné míry závisí na síle tlaku sociálních skupin a 
institucionálních sítí.  

Tabulka č. 2.1 Vymezení jednotlivých typů kultur nezaměstnaných (Engbersen 
et al. 1990) 

SKUPINOVÁ DIMENZE: 
SKUPINY (GROUPS): hranice skupiny 
- tlak na hledání zaměstnání 
- podpora (zdroje, informace) 

 

slabé silné 

velká  
fatalistická kultura 
 
ODRAZENÍ 

hierarchická kultura 
 

INSTITUCIONÁLNÍ DIMENZE 
SÍTĚ (GRIDS): 
množství sítí a regulace chování v nich 
- tlak na hledání zaměstnání,  
stigmatizace 
- podpora příjmu malá 

individualistická 
kultura 
 

PODNIKAVÍ 
KALKULUJÍCÍ 

rovnostářská kultura 
 
 

KONFORMISTÉ 
RITUALISTÉ 

Pramen: originální použití pro strategie nezaměstnaných v Engbersen, Schuyt a Timmer (1990), přeloženo 
podle Mareš (2002) a dále upraveno 

 
 

Engbersen, Schuyt a Timmer (1990) přiřazují jednotlivé typy nezaměstnaných 
ve své typologii do tohoto modelu, jejich výsledkem je schéma, které uvádím 
v tabulce 2.1. Při rozhodování, ke kterému typu jejich respondenti náleželi, se 
Engbersen et al. rozhodovali na základě posouzení očekávání a chování respondentů 
vzhledem k oficiálnímu trhu práce i využití neformálních příležitostí při strategiích 
směřujících k získání příjmu. Přitom brali v úvahu následujících pět aspektů 
souvisejících s chováním nezaměstnaných: etiku práce, vnímání času, vnímání rizika 
při zneužívání dávek, závislost na sociálních dávkách a aspekt odpovědnosti 
respondentů za jejich situaci. Všichni nezaměstnaní byli např. do jisté míry nuceni 
respektovat pravidla stanovená úřady služeb zaměstnanosti, ale lišili se v míře, v níž 
tato pravidla považovali za platná a závažná pro svůj sociální život. Engbersen et al. 
tedy na základě svého výzkumu rozlišili následující kategorie nezaměstnaných: 
konformisté, ritualisté, odrazení, podnikaví, kalkulující a autonomní (viz Engbersen, 
Schuyt a Timmer 1990:43, 45).  

 

1)  Konformisté: jsou takoví nezaměstnaní, kteří se snaží dosáhnout vyšší spotřeby 
všeobecně přijímanými způsoby, především získáním placené práce. Shánějí práci, 
pravidelně docházejí na úřady práce, někdy si doplňují vzdělání a získávají nové 
dovednosti. Téměř nikdy nepracují v neformální ekonomice ani nezneužívají 
systém sociální ochrany. 

2)  Ritualisté: jsou nezaměstnaní, kteří již ztratili naději na získání zaměstnání a tím i 
vyšší životní úroveň, ale zároveň stále dodržují společností stanovené zvyky a 
pravidla. Docházejí na úřady práce a hledají si zaměstnání, ačkoli ve skutečnosti 
nevěří, že jim to pomůže nějaké zaměstnání získat. Také nepracují v neformální 
ekonomice ani nezneužívají sociální dávky. 

3)  Odrazení: si již nehledají práci ani vyšší úroveň spotřeby. Nepokoušejí se využít 
dostupné prostředky (úřady práce, rekvalifikace apod.), protože nevěří v jejich 
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budoucí přínos pro jejich návrat na trh práce a na svou situaci již rezignovali. Ani 
oni se nepokoušejí využívat neformálních strategií k dosažení dodatečného příjmu.  

4)  Podnikaví: se stále pokoušejí získat práci a vyšší spotřebu, ale na rozdíl od 
konformistů se pokoušejí dosáhnout svých cílů také „neformálními“ metodami, což 
ovšem neznamená, že by se vyhýbali získání placeného zaměstnání. Na rozdíl od 
konformistů a ritualistů ovšem chápou práci především instrumentálně, tj. jako 
prostředek k získání vyšší úrovně příjmu. 

5)  Kalkulující: jen výjimečně využívají formální způsoby pro získání zaměstnání a 
vyšší úrovně spotřeby, jejich cílem není získat co nejdříve práci. Mezi těmito 
nezaměstnanými jsou často lidé, kteří momentálně nechtějí pracovat, ale do 
budoucna práci nevylučují (např. studenti, kteří takto dosáhnou vyššího příjmu). 
Zároveň nepovažují za nesprávné využívat systém sociální ochrany. Ze stejného 
důvodu jen zřídka pracují v neformální ekonomice, protože jejich cílem je 
dosáhnout vyšší úrovně spotřeby bezproblémově. 

6)  Autonomní: nevěnují zdaleka takovou pozornost cílům spojeným s prací či vyšší 
úrovní spotřeby, někteří je dokonce odmítají (jsou to rebelové, kteří neuznávají 
hodnoty konzumní společnosti). Nehledají a mnohdy ani nechtějí či nepotřebují 
hledat práci. Více se zajímají o své vlastní zájmy (studium, dobrovolnictví, koníčky). 
Autonomní nezaměstnaní přizpůsobují úroveň spotřeby svým omezeným finančním 
prostředkům. Nesnaží se pracovat v neformální ekonomice ani zneužívat systém 
sociální ochrany, jsou zvyklí žít z omezených prostředků. 

 

Engbersen et al. (1990) diskutují vliv určitých osobních charakteristik pro 
přiřazení nezaměstnaných do jednotlivých kategorií. Lidé s vyšším vzděláním měli 
podle jejich názoru zvláštní sociální dovednosti, které jim umožňovaly lépe se uplatnit 
v neformální ekonomice či lépe kalkulativně využívat systém sociální ochrany 
(Engbersen, Schuyt a Timmer 1990:47). Naopak starší, méně vzdělaní respondenti 
měli méně možností uplatnění jak na formálním, tak na neformálním trhu práce a 
často se uchylovali k odrazenému způsobu chování. Autoři si u respondentů svého 
výzkumu dále všímali vývoje způsobu chování různých skupin nezaměstnaných. Čím 
déle jsou respondenti nezaměstnaní, tím méně se u nich projevuje konformní chování 
a více se projevuje chování odrazených. Engbersen et al. to zdůvodňují tím, že protože 
konformisté často uspěli při hledání zaměstnání již v počátku nezaměstnanosti, podíl 
odrazených, ale i podnikavých a kalkulujících (kteří považovali za výhodnější zůstat na 
podpoře) mezi dlouhodobě nezaměstnanými byl vyšší. Mnoho nezaměstnaných 
(většinou podnikavých) ve skutečnosti nelegálně pracovalo a někteří měli i poměrně 
značný příjem. Kalkulující opouštěli systém sociální ochrany, jakmile se jim naskytla 
lepší životní varianta (např. dostudovali a nové zaměstnání jim poskytlo vyšší příjem).  

Kulturní teorie celkově přináší ve snaze o vysvětlení chování nezaměstnaných 
řadu nových prvků, přesto se nemůže vyhnout určité kritice jak ze strany 
strukturalistů, kteří nevěří v možný přínos výzkumu chování či kultury pro explanaci 
dlouhodobé nezaměstnanosti, tak ze strany kulturních antropologů, kteří budou snahu 
hledat mezi nezaměstnanými několik kulturních typů považovat za příliš 
redukcionistickou. Otázkou také zůstává, zda je skutečně možné vysvětlit chování 
nezaměstnaných pouze na základě zapojení se a tlaku sociálních skupin a sítí. 
Nezaměstnaní jsou totiž ve svých strategiích do značné míry ovlivňováni také svými 
osobnostními charakteristikami a jejich zvolené strategie jsou výsledkem střetávání 
těchto osobních charakteristik s tlakem okolí.  
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Závěr  
Vysvětlení chování nezaměstnaných na základě výše 
uvedených modelů 
 

V závěru této kapitoly se nyní pokusíme o první reflexi vysvětlení chování 
nezaměstnaných na základě prezentovaných teoretických modelů. Podle názoru Bane 
a Ellwood je na základě dostupných dat nejpravděpodobnějším vysvětlením 
„závislosti“ na sociálních dávkách kombinovaný model očekávání a racionální volby, ve 
kterém příjemci sociálních dávek čelí velké nejistotě a mnoha komplikacím s jen velmi 
omezenými možnostmi voleb (Bane a Ellwood 1994:100, 101). Významné toky z a do 
nezaměstnanosti, které jsou patrné u některých nezaměstnaných, nelze totiž vysvětlit 
pouze na základě modelu racionální volby, protože je nepravděpodobné, že by se 
nezaměstnaní tímto způsobem dobrovolně racionálně rozhodovali. Lidé se pokoušejí 
zůstat nezávislí na systému sociální ochrany, ale často jsou okolnostmi přinuceni 
k návratu k sociálním dávkám (což odpovídá více modelu očekávání). Neúspěchy při 
hledání zaměstnání mají dále vliv na sebereflexi nezaměstnaných. Model racionální 
volby je dále kritizován především pro to, že spíše ignoruje roli sociálních vztahů.  

Možnost využití „Kulturní teorie“ (především práce Engbersena, Schuyta a 
Timmera 1990) se zdá přínosná v několika ohledech. V první řadě se ukazuje, že je 
třeba se zaměřit především na určitou rovinu analýzy - v našem případě se jedná 
o chování nezaměstnaných, jejich strategie a faktory, které toto jednání vysvětlují (viz 
následující kapitola). Jako přínosné pro naší analýzu se dále zdá být zaměření na roli 
sociálních kontaktů a vlivu okolí nezaměstnaného na jedné straně a vlivu institucí 
sociálního státu na straně druhé. Jako třetí dimenzi, kterou ale „Kulturní teorie“ přímo 
nereflektuje, chceme sledovat vliv trhu práce na situaci nezaměstnaných a především 
vliv procesu hledání zaměstnání. Dalším přínosem „Kulturní teorie“ pro náš výzkum je 
pak popis několika konkrétních mechanismů chování nezaměstnaných a jejich 
souvislostí (např. ritualismus, práce na černo jako důsledek utilitaristického postoje 
nezaměstnaných nebo autonomní postoje). Engbersenova et al. (1990) typologie a její 
výsledky se v tomto ohledu do značné míry shodují s teoriemi, které ve své knize 
prezentovali Bane a Ellwood (respektive je tyto teorie možné využít pro vysvětlení 
jednotlivých kulturních typů). Zdá se ale, že výše zmíněná kritika striktního 
přiřazování nezaměstnaných k jednotlivým kulturním typům je minimálně částečně 
oprávněná.  

 

 

 

 



3. Koncept životní strategie a jeho využití pro nezaměstnané 
 
 

 17 

3. Koncept životní strategie a jeho využití pro 
nezaměstnané 
 

V této kapitole se věnujeme vymezení konceptu „životní strate-
gie“ (nezaměstnaných) a možnostem jeho využití při definování jednotlivých voleb 
nezaměstnaných (především v situaci nedostatku finančních prostředků). Strategie 
nezaměstnaných zde chápeme jako takové soubory aktivit (a souvisejících postojů 
nezaměstnaných), které jsou využívány při řešení problémů spojených s dlouhodobou 
nezaměstnaností. Vyrovnávání se s problémy tedy znamená, že se jedinci snaží řešit 
situace, které sami vnímají jako problematické (Snel a Staring 2001). Nejblíže 
k významu slova strategie, který je použit v této práci, má sociologický a ekonomický 
pojem „strategie domácností“, využívaný při analýze alokace zdrojů práce 
v domácnosti. Lidé posuzují všechny zdroje (např. čas, schopnosti, nástroje či peníze) 
a úkoly (péče o děti, vzdělání, nakupování, péče o dům) vedoucí k dosažení 
krátkodobých a dlouhodobých cílů (Simonyi 1994:11). Potenciální strategie 
domácností jsou odvozeny od situace na trhu práce, kapitálu, významu státních 
zásahů atd. Alternativním způsobům získávání produktů a služeb odpovídají různé 
typy racionality, odlišné hodnotové systémy, motivace a také konkrétní situace na 
trhu práce a trhu zboží a služeb (viz Becker 1981, Pahl a Wallace 1985). Koncept 
strategie podle Jordana et al. (1992) vychází z toho, že lidé dlouhodobě sledují své 
zájmy vzhledem ke svým cílům nebo účelům. Toto pojetí strategie předpokládá, že 
aktéři znají pravidla hry, příležitosti, jak zužitkovat své volby ve výhodu a jak pro to 
využít kooperaci či naopak soupeření vzhledem ke svým zájmům (Axelrod 1984 podle 
Jordan et al. 1992). Pokud využíváme koncept životní strategie, přikláníme se 
k vnímání jednotlivců a domácností jako flexibilních, rozhodujících se jednotek, které 
aktivně volí mezi rozmanitými vzorci jednání, spíše než pouze jako pasivních příjemců 
životních podmínek (Moen a Wethington 1992:234, Snel a Staring 2001:10).  

V této práci nás zajímají jedinci, kteří jsou již nějakou dobu nezaměstnaní a 
mohli si během času tedy vytvořit nějaké strategie přizpůsobení nové situaci. Jinými 
slovy můžeme říci, že jde o jednotlivce a domácnosti, kteří využívají omezené zdroje 
k přežití v rizikovém prostředí (Wallace 2002:2). Jedná se tedy o mechanismy 
adaptace na změněné ekonomické podmínky za účelem zmírnit rozdíl mezi potřebami 
rodiny a dostupnými zdroji (Moen a Wethington 1992:235). Mingione (1987 podle Snel 
a Staring 2001:13) rozdělil tyto strategie na ty, které se snaží lépe využít vnitřních 
zdrojů domácnosti, a na ty, zaměřené na vnější zdroje. Také Sirovátka (2000:189) 
uvádí, že „při volbě mezi sociálními dávkami nebo nejistými a špatnými možnostmi 
pracovního příjmu [nezaměstnané] zkušenost života na sociálních dávkách učí 
strategii kombinace zdrojů příjmu: tedy pracovních příjmů, příjmů ze sociálních dávek, 
darů či půjček od svých blízkých a konečně i naturálních příjmů“. Někteří autoři ale 
také v této souvislosti zdůrazňují, že některé strategie jsou spíše aktivní (podnikavé), 
zatímco jiné jsou spíše pasivní či defenzivní (Lokshin a Yemtsov 2001:8-9, Wallace 
2002:13, Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002b, Jordan et al. 1992:35). Z konceptuálního 
hlediska můžeme rozlišit dvě základní osy tvořící typologie strategií. První z nich je 
rozlišení na příjmové strategie a strategie zajištění domácnosti: 

• Strategie zajištění příjmu a potřeb (kolik příjmu je zapotřebí, kdo ho zajistí a 
kdo ho spravuje, kolik prostředků mají členové domácnosti k dispozici).  

• Strategie péče o děti a zajištění domácnosti (kdo a jak zajistí péči o děti, kdo 
a jak zajistí fungování domácnosti).  

 



3. Koncept životní strategie a jeho využití pro nezaměstnané  
 
 
 

 18 

Tyto (výše uvedené) strategie se mohou dostávat do vzájemného konfliktu, 
neboť čas i jiné zdroje pro tyto aktivity jsou často pro jednotlivé členy domácností 
společné. V tomto ohledu proto dochází k alokaci zdrojů nejen u jednotlivých členů, 
ale také mezi jednotlivými členy. Druhou osou je rozlišení podle zdrojů příjmu 
jednotlivých strategií. Zde můžeme rozlišit strategie směřující dovnitř domácnosti, 
strategie pomoci přátel a rodiny, strategie zaměstnání a strategie zajištění sociálních 
dávek.  

Strategie využití vlastních zdrojů jsou takové, které využívají k řešení 
situace zdroje jednotlivých členů domácnosti, a to ať už ve sféře zajištění příjmu, tak 
ve sféře zajištění domácnosti. Příkladem může být internalizovaná péče o člena rodiny 
nebo pěstování vlastní zeleniny, tvorba oděvů apod. a řadíme sem také tzv. úsporné 
strategie.  

Strategie využívání pomoci rodiny a sociálních sítí jsou typické při řešení 
řady problémů spojených s nezaměstnaností. Další osoby mohou např. pomoci 
finančně v případě hmotné nouze, ale také např. při zprostředkování zaměstnání.  

Mezi strategie zaměstnání řadíme veškeré rozhodování nezaměstnaných 
ohledně získání, udržení či změny zaměstnání na formálním trhu práce. V našem 
výzkumu nás ale pochopitelně zajímá především proces získání zaměstnání. 

Strategie zajištění sociálních dávek je nezaměstnanými využívána 
především v těch situacích, kdy nejsou jiné příjmy dostupné nebo je preferována 
ekonomická neaktivita.  

  Celkově můžeme říci, že mezi takto vymezenými typy strategií nacházíme 
zjevné souvislosti. Domácnosti využívají celou řadu rozličných zdrojů a zároveň se liší 
také v potřebě zajištění chodu domácnosti (např. v závislosti na tom, zda jsou 
v rodině malé děti). Způsoby, kterými rodina své příjmy zajišťuje, vyplývají kromě 
dosažitelných možností také z momentální životní situace jejích jednotlivých členů. 
Nejedná se nám ale pouze o vymezení jednotlivých oblastí pro strategie, ale v jejich 
rámci jde také o to, jakým způsobem jsou čas a ostatní zdroje využity k dosažení 
preferovaných cílů (viz např. Wallace 2002:12).  

Zajímavou je bezesporu otázka využitelnosti konceptu rodinné strategie 
jako nástroje popisu sociální reality. Kritickým momentem využívání konceptu strategií 
je podle Jordana et al. (1992:21) to, že pro uplatnění konceptu strategií musíme 
předpokládat, že aktivity jsou plánované v předvídatelném prostředí. Někteří autoři 
ale pochybují, že jednání, jehož důsledky dodatečně zjišťujeme nebo pozorujeme, bylo 
plánované (viz Moen a Wethington 1992:241). Warde (1990 podle Wallace 2002:4) 
rozlišuje tzv. tvrdé a měkké pojetí definice strategie. Tvrdé pojetí strategie vychází 
z předpokladu, že členové domácností skutečně sedí a plánují své aktivity, měkké 
pojetí naopak předpokládá, že strategie mohou být nějakým způsobem odvozeny 
z „výstupů“ domácnosti. V tomto pojetí je tedy fakt, že domácnost určitým způsobem 
zorganizovala rozličné zdroje z formální, neformální a domácí práce, brán jako důkaz 
strategií bez ohledu na to, zda bylo toto jednání výsledkem vědomého plánování.  

Druhým často diskutovaným aspektem životních strategií je rovina 
individuálního versus kolektivního rozhodování v rámci domácnosti. Někteří 
autoři argumentují, že často využívaný termín „rodinné strategie či strategie 
domácností“ ne zcela přesně vystihuje sociální realitu, protože jsou to ve skutečnosti 
jednotlivci a ne domácnosti, kdo se strategicky rozhoduje. Hlavním argumentem je, že 
např. muži a ženy mají jak rozdílné individuální charakteristiky, tak ve skutečnosti 
velmi odlišné možnosti volby z hlediska zaměstnanosti, mezd i sociálních dávek a je 
proto pravděpodobné, že strategie mužů a žen budou rozdílné (Jordan et al. 1992:19). 
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Výsledná strategie domácnosti, která je patrná z chování domácnosti navenek, ale 
není pouhou sumou strategií jednotlivých členů, neboť uvnitř domácnosti dochází 
k vyjednávání o podobě „společného postupu“. Řada autorů (např. Moen a Wethington 
1992, Nelson a Smith 1999 podle Wallace 2002:6) zpochybňuje termín „strategie 
domácnosti“ právě proto, že jsou založeny na konsenzu a neberou příliš v úvahu 
aspekty individuálních zájmů partnerů, aspekt rozdělení moci nebo sociální a kulturní 
normy. Z výše uvedených příčin se zdá být využívání konceptu společné strategie 
domácnosti problematické. Výzkumné studie by tedy měly rozlišovat mezi odlišnými 
strategiemi mužů a žen uvnitř domácnosti a brát v úvahu rozložení moci a vlivu při 
prosazování individuálních strategií (Wallace 2002:6, 7). Otázkou zůstává, zda 
využívat kromě konceptu individuálních strategií jednotlivých členů také konceptu 
„strategie domácnosti“ jako výslednice vyjednávání společného postupu členů při 
přerozdělování úkolů a zdrojů v domácnosti. Řešením by mohlo být, jak navrhují Bison 
a Esping-Andersen (2000:73), zaměřit se nejprve na nezaměstnané jednotlivce a 
následně je zkoumat také v kontextu jejich domácností.  

Někteří autoři se domnívají, že při využívání konceptu životních strategií je 
nutné brát v úvahu rozličné sociální a kulturní kontexty, ve kterých tyto strategie 
vznikají (Hareven 1991 podle Moen a Wethington 1992:237, Wallace 2002:2). Podle 
Moen a Wethington (1992:237) předchozí výzkumy naznačují, že kulturní faktory 
zahrnující zajištění péče, city nebo tradiční role v rodině mají vliv na volbu adaptačních 
strategií. Podobně Stinchcombe (1968) upozorňuje, že by bylo chybou předpokládat, 
že nejlepšími adaptivními strategiemi jsou ty nejčastěji používané. Je totiž třeba brát 
v úvahu také osobní a rodinné náklady volby určité strategie [které určité volby 
zapovídají] (Stinchcombe 1968 podle Moen a Wethington 1992). Proto není možné 
chápat strategie jako postupy, které by maximalizovaly ekonomický užitek jednání 
aktérů. Podle Mertona (2000:135) je volba prostředků k dosažení (kulturně 
podmíněných) cílů dále omezena institucionálními normami. Stanovené cíle (jsou 
ovlivněny kulturou ve společnosti, která pomáhá spoluurčovat aspiraci) nemusí být 
totiž nutně v souladu s institucionálními omezeními, která vymezují pravidla jednání 
přípustná pro dosažení těchto cílů. Jordan et al. (1992) uvádějí, že lidé se musí 
adaptovat na sociální normy, ovšem toto přizpůsobení za účelem přežití může být 
taktické, aby současně naplňovalo jejich vnitřní potřeby, tužby či přání. Kulturní a 
strukturální podmínky formování strategií jsou tedy významné, pokud spoluurčují 
způsoby, kterými se nezaměstnaní rozhodují.  

 

3.1 Typologie strategií nezaměstnaných při řešení 
problému zajištění životních potřeb 
 
 

Řada autorů identifikovala možné typy strategií využívaných nezaměstnanými 
při získávání životních prostředků, 3  případně se pokusila vytvořit z těchto strategií 
nějakou typologii. Z těchto typologií je zřejmě nejvýznamnější typologie Elderova. 
Elder (1974) rozlišuje tři modely adaptace (strategií) při ekonomické deprivaci, 
kterými jsou 1) změna v potřebách (nebo nárocích) rodin, 2) změna ve 
způsobu spotřeby a 3) změna ve zdroji ekonomických prostředků (Elder 1974 podle 
Moen a Wethington 1992:240). Různé typy strategií získané z literatury můžeme 
přiřadit do skupin podle Elderovy typologie:  

                                                   
3  Srovnej např. Roberts 1991:141-142 podle Snel a Staring 2001:13, Sirovátka 2000:189, Lokshin a 

Yemtsov 2001, Mareš 2002, Wallace 2002:5 
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1)  změna v potřebách rodin - snižování výdajů snížením spotřeby, zrušení 
dovolené  

2)  změna ve způsobu spotřeby - přerozdělení zdrojů, úspora domácí prací 

3)  změna ve zdroji ekonomických prostředků - získání místa na formálním trhu 
práce, práce v neformální ekonomice, výužívání pomoci silných vnějších zdrojů 
(státu nebo např. charity), využití finanční či materiální podpory sociálních sítí  

 

K těmto třem typům podle Eldera můžeme přidat ještě čtvrtý typ: 

4)  změna podmínek / zvyšování šancí (např. mobilita, rekvalifikace) - nejedná se 
tedy o strategie směřující přímo k získání zaměstnání (návštěva ÚP, podání 
inzerátu) nebo příjmu, ale o aktivity, které mohou v důsledku zvýšit budoucí šanci 
na nalezení zaměstnání. 

 

Jednotlivé strategie nezaměstnaných jsou tedy vázány jednak na jednotlivé 
zdroje „příjmu“ (nebo hmotných statků či služeb) a zároveň také na jednotlivé 
způsoby dosažení či využívání těchto zdrojů. Které strategie tedy budou nezaměstnaní 
volit? Pokud existuje možnost k návratu na formální trh práce za přijatelných 
podmínek, bude většina nezaměstnaných volit pravděpodobně tuto variantu. Důvodem 
je kromě vyššího společenského statutu spojeného s prací na formálním trhu práce 
také celkově větší jistota takového zaměstnání (spojená např. s nárokem na určité 
typy sociálních dávek, viz Namazie 2003:3-4, 7), záleží ovšem na konkrétních 
podmínkách. V tomto kontextu (při potřebě zajištění příjmu) tedy není šedá 
ekonomika rovnocennou alternativou k běžnému zaměstnání. Podle většiny důvodů, 
které jsou v literatuře uváděny pro práci v šedé ekonomice, lze tento typ strategií 
pokládat převážně za okolnostmi vnucené východisko z marginální situace. V případě 
bohatších domácností může být ale šedá ekonomika za určitých podmínek cestou ke 
zlepšení prosperity domácnosti. Ani šedá ekonomika ovšem není univerzálně dostupná. 
Chudé domácnosti mají často horší přístup k „hotovostní“ šedé ekonomice (Haerpfer, 
Latcheva a Wallace 2004:38), a proto je pro chudé domácnosti v situaci, kdy je jejich 
členům tato volba zablokována, nejvýznamnější ekonomika domácnosti.  

 

3.1.1 Využívání zdrojů (kapitálu) při rozhodování nezaměstnaných  
 

V této části se zabýváme faktory ovlivňujícími odlišnost strategií dlouhodobě 
nezaměstnaných. Na základě informací získaných v předchozích částech práce 
můžeme nyní uvažovat několik faktorů, které ovlivňují rozhodování a volbu strategií 
nezaměstnaných při hledání zaměstnání. Za zásadní faktor pro možnosti volby vhodné 
strategie považujeme především individuální charakteristiky nezaměstnaných, které 
nám mohou být dobrým vodítkem při porozumění jejich životní situaci. Sirovátka 
(1997:43) ovšem upozorňuje, že ačkoli by mohla být individuální odlišnost 
nezaměstnaných dobrým vysvětlením pro jejich odlišné strategie, nelze s její pomocí 
zcela vysvětlit odlišné strategie nezaměstnaných s podobnými individuálními 
charakteristikami. V tomto kontextu nabývá na významu také jejich životní situace, 
strukturální a kulturní faktory a způsob, jakým využívají své zdroje.  

Na tomto místě je proto důležité zabývat se otázkou, jakým způsobem mohou 
lidé využívat své zdroje k dosažení svých cílů. Zdroje nezaměstnaných lze 



3. Koncept životní strategie a jeho využití pro nezaměstnané 
 
 

 21 

v teoretické rovině rozdělit do tří základních kategorií: na finanční či materiální kapitál, 
lidský kapitál (soubor znalostí a dovedností) a sociální kapitál, který je obsažen ve 
struktuře sociálních vztahů (Coleman 1988:100-101, Phillips 2006:135). Ve 
zjednodušující podobě jde tedy o to, co máte (vlastníte), co znáte (co umíte) a koho 
znáte (jaké spolu máte vztahy). Koncept materiálního či finančního kapitálu včetně 
způsobu získávání a alokace těchto prostředků je do značné míry obsažen v konceptu 
životních strategií, a proto jej na tomto místě již nediskutujeme. Některé individuální 
charakteristiky lidí souhrnně tvoří tzv. „lidský kapitál“ (Becker 1964), který významně 
ovlivňuje možnou produktivitu práce, a tím se odráží také v možnosti jednotlivých 
pracovníků získat odpovídající práci, tedy v jejich zaměstnatelnosti. Lidský kapitál je 
zároveň možné chápat jako soubor formálního vzdělání, znalostí a dovedností (v 
průběhu života se mění), který umožňuje získávat výše uvedené materiální zdroje a 
dále s nimi pracovat.  

Sociální kapitál pak (podle jedné z definic) referuje ke způsobům, kterými lidé 
participují ve společnosti a k formám sociálních vazeb, které se zde uplatňují (Delhey 
a Newton 2005 podle Pichler a Wallace 2007). Koncept sociálního kapitálu podle 
Colemana (1988:98) přitom vychází z teorie racionálního jednání a jak bude dále 
patrné, má řadu společných prvků také s „Kulturní teorií“. Pichler a Wallace (2007) 
rozlišují dvě základní složky lidského kapitálu: formální kapitál (členství v 
organizacích) a neformální kapitál (sítě neformálních sociálních vztahů). Coleman 
(1988) se domnívá, že sociální kapitál může fungovat jako zdroj, který je možné 
využít pro dosažení cílů. Těchto cílů je přitom dosahováno jak vědomě, tak mimoděk, 
v řadě případů je totiž zisk ze sociálního kapitálu důsledkem jiných procesů. Sociální 
kapitál může být zdrojem: k dosažení cílů (taxativní výčet pochopitelně není možný), 
k získávání informací, k předávání/získávání lidského kapitálu  (Coleman 1998), 
k získávání materiálních zdrojů, např. v případě materiální nouze (Pichler a Wallace 
2007:425) nebo k zachování určitého fungujícího uspořádání (norem). Možnosti využít 
svůj sociální kapitál jsou pak ovlivněny členstvím v různých (i formálních) skupinách, 
těsností vzájemných vztahů, postavením jedince ve společnosti (jeho mocí) a 
množstvím kontextů, ve kterých se pohybuje (viz např. Coleman 1988). Nás 
pochopitelně opět zajímá především kontext dlouhodobé nezaměstnanosti, ve kterém 
pravděpodobně nabývá na významu spíše neformální typ sociálního kapitálu. Coleman 
(1988) i další autoři zabývající se tímto konceptem přitom rozlišují některé 
z následujících základních složek sociálního kapitálu: zda je nutné sociální kapitál 
využít, dostupnost pomoci, důvěra v ostatní aktéry, vnímaná povinnost, sociální 
normy a sankce. V tomto kontextu je zajímavé sledovat, jakým způsobem 
nezaměstnaní lidé využívají formálního i neformálního sociálního kapitálu k řešení své 
situace.  

 

Závěr 
Rozhodování nezaměstnaných  
 

Na závěr této kapitoly se pokusíme teoreticky objasnit, jakým způsobem se 
tedy nezaměstnaní rozhodují v kontextu své životní situace. Naše pojetí vychází z toho, 
jakým způsobem lidé hodnotí svou životní situaci, respektive její jednotlivé aspekty. 
Tato „definice situace“ (Thomas 1923) se projevuje u nezaměstnaných (při celkovém 
zhodnocení možností) v důsledku v tom, jakým způsobem (a pro co) se lidé rozhodují. 
Nezaměstnaní posuzují své šance k uplatnění na trhu práce vzhledem k dalším 
okolnostem, např. ke svému věku či počtu závislých členů. Pokud mají opakovanou 
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zkušenost s odmítáním ze strany zaměstnavatelů či pokud své uplatnění na trhu práce 
nevnímají jako pravděpodobné/perspektivní, jejich hledačská aktivita se snižuje (Gallie 
a Vogler 1994: 131, 146). Nejsou to tudíž pouze charakteristiky respondentů, ale 
zároveň to, jakým způsobem jednotliví nezaměstnaní hodnotí své možnosti na 
pracovním trhu, co ovlivňuje jejich strategie. Kromě výše uvedeného hraje svou roli 
také to, zda mají nezaměstnaní dostatek informací pro adekvátní rozhodování.  

Sociální a kulturní kontext, ve kterém se jednotlivé strategie formují, je nutné 
brát v úvahu, protože jedinec zůstává ve svém životě minimálně do jisté míry závislý 
na jiných jedincích a sociálních strukturách (Dean a Taylor-Gooby 1992:172, 173). 
Z tohoto důvodu je vhodné vnímat celkovou životní situaci nezaměstnaného a jeho 
rodiny. Zajímají nás souvislosti mezi strategickým chováním jednotlivců a společným 
plánováním a strategiemi domácností a zároveň vliv ostatních osob na toto strategické 
rozhodování. Rodina a další mezilidské vztahy souhrnně vytvářejí již zmíněný „sociální 
kapitál“, zdroj, který lidé využívají, aby dosáhli své cíle (Barbieri, Paugam a Russell 
2000:204-205). Zapojení nezaměstnaných do veřejných a soukromých sfér je tedy 
mimo jiné závislé na souhře osobních tlaků (např. potřeba péče o děti), tlaků či 
podpory sociálních sítí a kontextu služeb, které ovlivňují orientaci nezaměstnaných na 
jednotlivé strategie a jejich motivaci pro využití jednotlivých strategií (Chamberlayne 
1999:156). V neposlední řadě rozhodování nezaměstnaných závisí také na 
možnostech, jaké jim nabízí institucionální podmínky, např. systém sociální ochrany.  

 
Celkový model formování strategií nezaměstnaných 

V závěru teoretické části práce prezentujeme celkový teoretický model, který 
popisuje proces formování strategií nezaměstnaných. Tento model chápeme zároveň 
jako konceptuální rámec potřebný k ujasnění či ukotvení role jednotlivých aspektů či 
otázek v našem kvalitativním výzkumu. V tomto modelu rozlišujeme celkem čtyři 
roviny, kterým je třeba pro porozumění strategiím věnovat pozornost. Jedná se o: 
1) řešený problém, 2) potenciální zdroje pro řešení tohoto problému, 3) faktory (či 
filtry), které ovlivňují rozhodovací proces nezaměstnaných, 4) mechanismy, které 
spolupůsobí při volbě konkrétní strategie. 

 

Řešený problém: 

1) Životní potřeby nezaměstnaného a jeho rodiny (stupeň řešení a další 
aspirace), 2) další problémy spojené s nezaměstnaností (psychické problémy, 
neshody v domácnosti), 3) další možné individuální a rodinné bariéry, problémy a 
potřeby, které situaci ovlivňují. 
 

Potenciální zdroje pro řešení problému: 

Vlastní zdroje (např. finanční), lidský a sociální kapitál vedoucí případně k aktivaci 
dalších zdrojů (níže), sociální dávky, charita, podpora rodiny a přátel, zaměstnání, 
práce v šedé ekonomice, půjčky, zadlužování atd. 
 

Rozhodovací proces nezaměstnaného (a jeho filtry):  

Minulá zkušenost, cultural bias (kulturní determinanty), hodnoty, institucionálně 
stanovená pravidla, informovanost o možnostech volby, sebehodnocení (šance na trhu 
práce, pocity deprivace apod.), vyjednávání v rámci domácnosti, přístup k institucím 
(např. důvěra), přístup k zaměstnavatelům (např. důvěra) atd. 
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Možné mechanismy ovlivňující strategie nezaměstnaných:  

Potřeba zajištění základních životních potřeb, morální tlak a stigmatizace, flexibilita 
nezaměstnaných, překážky v uplatnění na trhu práce, procesy odrazení, procesy 
ritualismu, racionální kalkul, spokojenost s výší sociálních dávek a mezd, pracovní 
etika atd. 

Obrázek č. 4.1 Konceptuální rámec formování strategií nezaměstnaných při 
řešení problému uspokojování základních životních potřeb 
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Na výše uvedeném schématu byly jednotlivé strategie rozmístěny tak, aby je 

bylo možné rozdělit pomocí vertikální osy na strategie využívající formální (levá 
polovina obrazce) a neformální sféru (pravá polovina obrazce) životního prostoru 
nezaměstnaného. Strategie v levé polovině obrázku jsou podle našeho názoru řízeny 
(formovány) především institucionální sférou a jejími pravidly a zákony (např. zákoník 
práce). V pravé polovině schématu jsou strategie zaměřené do neformální sféry, 
jejichž formování je ve větší míře ovlivněné interpersonálními vztahy (sítěmi sociálních 
vztahů). Podle druhé (horizontální) osy by zřejmě bylo možné strategie rozdělit na ty, 
které využívají přímého postupu k získání finančních prostředků, především na trhu 
práce (horní polovina obrazce), a na strategie, které relativně pasivně využívají dalších 
zdrojů příjmu (ať již v institucionální či komunitní sféře). Třetím aspektem, který 
souvisí s předchozími dvěma, je legalita jednotlivých formovaných strategií z hlediska 
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dodržování institucionálních norem a kulturních očekávání. Zde jsme z důvodu 
zjednodušení uplatnili přeci jen poněkud normativní hledisko. Problematické strategie 
(vzhledem k legalitě) jsou zde vyznačeny (N) - nelegální strategie, případně *(N) - 
možnost vytvoření nelegální strategie. Kromě výše naznačených strategií 
nezaměstnaných do výše nastíněného problému zasahují také strategie ostatních 
aktérů a další faktory či mechanismy, které jsme z důvodu zachování přehlednosti do 
konceptuálního schématu raději nezakreslili. Tento konceptuální rámec byl společně 
s dalšími poznatky uvedenými v teoretické části práce využit při formulaci otázek 
polostandardizovaného rozhovoru. Čísla uvedená u jednotlivých strategií jsou pak čísla 
identifikující jednotlivé bloky otázek našeho polostandardizovaného rozhovoru (srovnej 
v příloze rozšířené verze práce).  
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4. Metodologické aspekty výzkumu 
 

V této části shrnujeme nejvýznamnější poznatky týkající se metodologie 
výzkumu (pro úplnou metodologickou kapitolu srovnej rozšířená verze práce).  

V práci si klademe následující hlavní výzkumnou otázku: Jakým 
způsobem (strategiemi) řeší (nebo se pokoušejí řešit) dlouhodobě nezaměstnaní svou 
životní situaci? 

 

Dílčí výzkumné otázky:  

Jakým způsobem vnímají dlouhodobě nezaměstnaní svou životní situaci? (kapitola 5 a 
7) 

V jakém sociálním a institucionálním kontextu se jejich rozhodování odehrává? 
(kapitola 7, 9 a 10) 

Jaká je ekonomická situace v domácnostech dlouhodobě nezaměstnaných? Jaké typy 
strategií využívají nezaměstnaní při překonávání problému nedostatku finančních 
prostředků v situaci dlouhodobé nezaměstnanosti? (kapitola 6) 

Jakým způsobem hodnotí nezaměstnaní možnosti svého pracovního uplatnění? 
(kapitola 8) 

Jakým způsobem si dlouhodobě nezaměstnaní hledají zaměstnání? (kapitola 10)  

 

4.1 Použitá metoda a její zdůvodnění vzhledem 
ke stanovenému cíli 

 

Zvolenou metodou pro tuto práci je kvalitativní výzkum, konkrétně polo-
strukturované rozhovory. Rozhovory mají tu výhodu, že s jejich pomoci lze nahlédnout 
výzkumné téma z jiné perspektivy než s využitím statistik a porozumět tak spíše 
chováni lidí. Tento výzkum je vzhledem k dosavadním znalostem o zkoumané 
problematice a jejím stavu v České republice i v zahraničí nutné chápat stále jako 
explorativní (hledající zcela nové poznatky), proto považujeme využití kvalitativního 
interview za vhodnější metodu než kvantitativní výzkum pomocí dotazníků. Druhým 
důvodem pro preferenci kvalitativního výzkumu je přece jen větší potenciál 
kvalitativního výzkum při zjišťování tzv. citlivých informací. 

Zásadním metodologickým problémem této práce je využití dat ze dvou 
samostatných výzkumů, které nebyly provedeny ve zcela stejných regionech a mezi 
nimiž uběhly 4 roky reálného času. Pro využití starších dat jsem se rozhodl z několika 
základních důvodů. Za prvé jsem chtěl tímto způsobem výrazně rozšířit datový 
materiál. Teprve interpretace celkem více než 60 rozhovorů mi totiž umožnila získat 
dostatečné množství rozdílných typů lidských osudů a způsobů jednání (otázka 
saturace). Výzkum v roce 2002 byl přitom proveden na velmi obdobné téma jako 
výzkum, který jsem se rozhodl provádět já, a zároveň tato data nebyla dosud nikdy 
systematicky interpretována ani nijak využita za účelem publikace. Předběžná analýza 
a interpretace dat dále ukázala, že mezi rozhovory z roku 2002 a 2006 nenacházíme 
ve výpovědích nezaměstnaných nijak výrazné rozdíly. Jediným problémem, který 
vyplynul z využití dat z roku 2002, je nízké zastoupení výpovědí nezaměstnaných 
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ohledně podmínek pobírání sociálních dávek, protože otázky takto zaměřené ve 
výzkumu z roku 2002 spíše chyběly. Celkové podmínky pobírání sociálních dávek se 
ovšem od 1.1.2007 opět změnily, a tak význam 9. kapitoly nacházíme především 
v zachycení obecnějších postojů nezaměstnaných vůči systému sociální ochrany než 
v hodnocení konkrétních nastavení systému. Domníváme se tedy, že výsledky obou 
výzkumů je možné využít a interpretovat společně, i když s jistými výhradami 
vzhledem k poněkud změněným podmínkám. Rozhovory z roku 2006 proto vnímáme 
především jako rozšíření či doplnění datového materiálu.  

Jednotkou zkoumání našeho výzkumu byli dlouhodobě nezaměstnaní jednotlivci. 
Otázky týkající se jejich domácnosti by pak měly být směřovány především k tomu, 
aby se osvětlil význam, který tito lidé přikládají životní situaci celé domácnosti. 
Z hlediska stanovení výzkumného vzorku jsme se v rozhovorech z roku 2006 zaměřili 
především na dlouhodobě nezaměstnané v situaci minimálně 6 měsíců od registrace 
na úřadě práce. V analýze se tedy nevěnujeme krátkodobě nezaměstnaným, 
s výjimkou výjimečných případů, kdy se jedná o nezaměstnanost opakovanou nebo o 
zvláště zajímavý případ (respondent č. 20). Ve výzkumu Sirovátky a jeho kolegů byli 
nezaměstnaní pro rozhovor kontaktováni po roce nezaměstnanosti. Významný 
interpretační rozdíl, který lze spatřovat v rozhovorech z roku 2002 oproti rozhovorům, 
které jsem prováděl v roce 2006, je v tom, že zde někteří respondenti v rozhovorech 
z roku 2002 již měli v době rozhovoru nalezené zaměstnání a opět pracovali (č. 80, 
742, 769, 917, 1032, 1295), pečovali o blízkou osobu (č. 1283) nebo pokračovali 
v dalším studiu (č. 187) a o době své předchozí nedávné nezaměstnanosti vypovídali 
retrospektivně. Výpovědi těchto respondentů o své nedávno minulé nezaměstnanosti 
se nijak neodlišovaly od výpovědí současných nezaměstnaných. Naopak se tato 
okolnost ukázala být výhodou při zachycení některých zajímavých aspektů našich 
výsledků (např. pasáž o přijetí méně kvalitního zaměstnání).  

V rámci výzkumu „Dlouhodobě nezaměstnaní“ se jednalo o hloubkové volně 
standardizované rozhovory, které byly provedeny v regionech Brno, Karviná a Louny. 
Rozhovory z roku 2006 byly provedeny převážně na úřadech práce v Brně (Brno-
město a Brno-venkov) a tři rozhovory testující vhodnost výzkumného nástroje pak 
v okrese Česká Lípa (pro komentář strukturálních podmínek viz rozšířená verze práce). 
Základní zjištěné charakteristiky respondentů v obou výzkumech naleznete 
v rozšířené verzi práce. Data byla v průběhu analýzy zcela anonymizována tak, aby 
neobsahovala informace, které by mohly vést k identifikaci konkrétních respondentů. 
Slova nahrazující chybějící text a autorovy poznámky k chybějícímu významu jsou 
uváděny v hranatých závorkách. V textu práce jsou využívána čísla pro snazší 
identifikaci jednotlivých respondentů. U rozhovorů z roku 2002 jsme ponechali 
původní číselné označení jednotlivých rozhovorů, které se pohybuje v rozmezí 78-
1295. U rozhovorů z roku 2006 jsme využili mezery na počátku číselné řady a nové 
rozhovory jsme kódovali 1-23. Rozhovory č. 1-3 byly provedeny především za účelem 
testování struktury rozhovoru. Pokud se v rozhovorech za číslovkou objevuje písmeno 
(b), pak takové označení znamená, že u rozhovoru byla přítomná jiná další osoba 
z rodiny nezaměstnaného (vždy manželka, partnerka) a že se jedná o její vyjádření, 
nikoli o výrok respondenta. Celkově se ale jedná spíše o výjimečné případy. 
Na základě analýzy datového materiálu byla vytvořena určitá kostra společných témat, 
která tvoří jednotlivé empirické kapitoly práce. Po celkové analýze dat jsme nalezli 
některé nové souvislosti, a proto byla struktura práce oproti našim původním 
očekáváním ještě upravena. Následně jsme datový materiál prošli ještě jednou a 
doplnili o informace, které nám při první práci s daty unikly.  
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5. Předchozí pracovní kariéra - vnímané příčiny 
nezaměstnanosti 

 

Touto kapitolou začínáme prezentaci výsledků našeho výzkumu. Nejprve se 
přitom zaměřujeme na pracovní historii nezaměstnaných a na příčiny jejich 
nezaměstnanosti. Pojem příčiny nezaměstnanosti přitom můžeme chápat jednak jako 
okolnosti, které v minulosti vedly k tomu, že se lidé stali nezaměstnanými, a jednak 
jako okolnosti, které v době nezaměstnanosti brání dalšímu pracovnímu uplatnění.  

 

5.1 Předchozí pracovní kariéra nezaměstnaných, 
poslední zaměstnání 
 

Nejprve se zaměřujeme na předchozí pracovní kariéry dlouhodobě 
nezaměstnaných. V následujícím rozlišení různých pracovních kariér jsou současně 
zakomponována dvě základní hlediska, která spolu úzce souvisejí: 1) celkový průběh 
předchozí kariéry (doba strávená na trhu práce, počet a délka předchozích zaměstnání, 
předchozí zkušenost s nezaměstnaností), 2) způsob, jakým se stalo, že nezaměstnaný 
ztratil poslední zaměstnání (propuštění pro nadbytečnost, dobrovolně, po rodičovské 
dovolené).  

Prvním, zřejmě nejčastějším typem předchozí pracovní kariéry je tzv. náhlá 
nezaměstnanost. Z výpovědí našich nezaměstnaných vyplývá, že většina z nich 
ukončila svůj pracovní poměr nedobrovolně. Jedná se o nezaměstnanost, která 
postihuje pracovníky pracující předtím po mnoho let v jednom zaměstnání či případně 
ve více zaměstnáních, ale stabilně pouze s minimálními přestávkami a s delším 
obdobím stráveným v posledním zaměstnání (č. 7, 8, 19, 21, 22, 78, 79, 80, 408, 733, 
742, 917, 1213, 1283). U tohoto typu se často jedná již o starší pracovníky, kteří 
většinou mají pouze minimální předchozí zkušenost s nezaměstnaností. Někteří z nich 
přitom pracovali u svého zaměstnavatele i desítky let. Jejich nezaměstnanost pak 
souvisí často s oborem nebo odvětvím, kde celý život pracovali, a s jeho úpadkem 
(příkladem je obuvnictví - č. 78, 80, 91) a s restrukturalizací mnoha podniků na konci 
devadesátých let (konkurz na firmu, snižování stavů, nadbytečnost, propouštění) (č. 7, 
78, 79, 80, 91, 144, 408, 733, 742, 757, 769, 917, 935, 1181, 1213, 1252, 1283, 
1295). Někdy byli při propouštění upřednostňováni starší pracovníci. Kromě problému 
souvisejícího s úpadkem určitých odvětví označují nezaměstnaní někdy za příčinu 
úpadku podniku či firmy také špatný management bývalého vedení firmy. V některých 
případech byla ztráta zaměstnání spojená také se změnou majitele podniku nebo se 
změnou požadavků na kvalifikaci v konkrétním zaměstnání (č. 914, 1181).  

V našem výzkumu se potvrzují zjištění předchozích výzkumů o vzniku náhlé 
nedobrovolné nezaměstnanosti. Ve výše uvedených případech se často jedná 
o nezaměstnanost způsobenou restrukturací průmyslu. Typická je v tomto ohledu 
situace, kde za socialismu existoval v daném regionu pouze omezený počet podniků 
určitého odvětví a významná část pracujících také měla kvalifikaci či praxi v tomto 
odvětví (např. obuvnictví, sklářství, hornictví). Po období tzv. bankovního socialismu 
(první polovina 90. let) došlo ke zpožděné restrukturalizaci části těchto odvětví až ve 
druhé polovině devadesátých let (viz Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002a:3-5). U řady 
těchto pracovníků je doplňujícím faktorem, který ztěžuje jejich další pracovní uplatnění, 
jejich vyšší věk a zhoršený zdravotní stav. 
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Specifickou skupinou jsou nezaměstnaní s tzv. fragmentalizovanou pracovní 
kariérou (č. 1, 12, 13, 687, 935, 1252). Tito nezaměstnaní mají za sebou mnohdy 
větší počet zkušeností s nezaměstnaností a současně větší počet vystřídaných 
zaměstnání, někdy velice krátkodobých či brigádních. Jedná se přitom zřejmě 
převážně o respondenty s nízkou úrovní vzdělání pracujících v manuálních profesích. 
Určitá fragmentalizace pracovní kariéry může souviset také přímo s určitými typy 
zaměstnání. Několik respondentů, kteří pracují jako zedníci či klempíři, spatřovali 
hlavní příčinu své nezaměstnanosti v tom, že se v jejich případech jednalo 
o nezaměstnanost započatou v zimním období, kdy se jim shání práce velmi obtížně 
(č. 17, 898, 917). Někteří respondenti také pracovali na větším počtu pracovních míst, 
kde ale většinou strávili více let, a nikdy dříve nebyli nějak dlouhodobě nezaměstnaní 
(č. 6, 10, 125, 949, 1030, 1195, 1209). Tito respondenti přitom také se změnou 
zaměstnání někdy měnili obory, kde pracovali. Není ale přitom možné říci, že by toto 
častější střídání zaměstnání celkově nějak přímo souviselo s fluktuací ze strany 
respondentů nebo oborem, kde pracovali (tyto okolnosti byly velmi individuální). U 
části respondentů (č. 3, 11, 1030, 1181) se může objevovat proces, který Řezníček a 
Sirovátka (1994) nazývají sestupná kariéra (ztráta dobrého zaměstnání, přijetí horšího 
a opětovná ztráta zaměstnání).  

Celkově tedy v rámci tohoto typu pracovní kariéry můžeme rozlišit několik 
dalších dílčích typů, které se od sebe částečně liší, jako jsou přes určitou fluktuaci 
poměrně stabilní kariéry části pracovníků (více let v jednotlivých zaměstnáních), 
kariéry, které jsou více fragmentalizované (např. u pracovníků ve stavebnictví), a tzv. 
sestupné kariéry. Stabilita pracovních kariér v České republice (měřená průměrnou 
délkou zaměstnání) je přitom ve srovnání evropských zemí spíše podprůměrná, nižší 
než v západoevropských zemích. Přispívá k tomu také nárůst dočasných a 
nepravidelných pracovních kontraktů. Velký tlak v oblasti nominální flexibility 
nacházíme především na sekundárním trhu práce (viz Hora 2007).  

Druhým významným hlediskem v pracovních kariérách je už zmíněný důvod 
odchodu z předchozího zaměstnání. Jak jsme uváděli v předchozí části, jedná se 
většinou o nedobrovolné propuštění z důvodu restrukturalizace apod. Nyní se 
věnujeme těm případům, kdy byl odchod ze zaměstnání způsoben jinými důvody. Část 
našich respondentů dobrovolně či z nutnosti opustila své předchozí zaměstnání - např. 
z důvodu nízké kvality práce, nízké mzdy nebo jiným problémům v zaměstnání (č. 2, 
16, 410, 687, 757, 898, 949, 1030, 1032, 1195, 1210, 1291). Nejprve referujeme 
o těch nezaměstnaných, kteří své zaměstnání opustili na vlastní žádost. U většiny 
nezaměstnaných se přitom jednalo pouze o opuštění jednoho (nejčastěji posledního) 
zaměstnání. Z výpovědí nezaměstnaných přitom vyplývají některé důvody opuštění 
předchozího zaměstnání. Jedním z těchto důvodů je, že nezaměstnaní mají přislíbené 
nebo věří, že získají lepší zaměstnání (č. 410, 898, 1032). Tato kategorie je 
specifická, neboť jako jediná (někdy) nenabízí explicitní důvod k odchodu ze 
zaměstnání. Druhým důvodem pak je, že v zaměstnání nevydrželi pracovat, což 
souvisí především s negativním vnímáním kvality zaměstnání (špatné pracovní 
podmínky) (č. 16, 949).  

R: Proč jsem dala [výpověď]? Proč, protože v tom [název supermarketu] se nedá vydržet. 
Tam absolutně se nedodržujou vůbec zákony práce. Vlastně absolutně nic. Toto je 
nehorázný, co tam si prostě s lidma dělají. Tam se nedá vydržet dýl než dva, tři roky. A 
vlastně já jsem tam byla od devadesátýho sedmýho jedna z mála, která tam zůstala z těch, 
co nastoupili. Většinou všichni odešli odtud (č. 949). 

Dalším důvodem odchodu byly špatné vztahy se zaměstnavatelem, kolegy 
či přímým nadřízeným (č. 9, 410, 1210). Někdy dojde mezi zaměstnavatelem a 
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zaměstnancem ke sporu, který vede až k podání výpovědi nebo k propuštění ze 
zaměstnání. Někteří nezaměstnaní také uvádějí, že svou práci nezvládali, že byla 
příliš náročná (např. ze zdravotních důvodů) (č. 410, 757, 1210, 1291). V těchto 
případech nezaměstnaní raději odešli dobrovolně nebo jim nebyla prodloužena 
smlouva na dobu určitou. V dalších případech byla důvodem odchodu nízká mzda (č. 
687, 898, 1210). V těchto případech ale nešlo pouze o její výši vzhledem k životním 
nákladům či výši sociálních dávek, ale v jednom případě také o to, že pracovník 
vnímal, že zaměstnavatel by mu mohl vzhledem ke svým ziskům mzdu bez problémů 
navýšit, ale odmítal to udělat. Nezaměstnaní tedy odešli proto, že vnímali, že jejich 
práce není vzhledem k odvedené práci adekvátně ohodnocená.  

Druhou skupinou jsou odchody zcela nedobrovolné. Tato skupina 
nezaměstnaných uváděla, že byli donuceni k opuštění zaměstnání zhoršením 
pracovních podmínek ze strany zaměstnavatele (č. 733, 1030, 1181). Někteří 
zaměstnavatelé totiž v situaci, kdy potřebují pracovníka propustit, ale nenacházejí 
k tomu jiné důvody nebo nechtějí platit odstupné, využívají různé disciplinující 
praktiky (snížení mzdy, přeřazení na jiné pracoviště). Příčinou takové strategie je 
zřejmě potřeba restrukturalizace, některé respondenty také zaměstnavatel propustil, 
protože chtěl jejich práci nabídnout někomu jinému (např. z rodiny, známému) (č. 733, 
410). Dalším obdobným případem je situace, kdy byli nezaměstnaní propuštěni podle 
svého názoru proto, že měli zdravotní problémy, byli často nemocní atd. (č. 1213).  

V souladu s předchozími kvantitativními výzkumy (viz rozšířená verze) můžeme 
předpokládat, že podíl nezaměstnaných, kteří své zaměstnání opustili dobrovolně, není 
příliš vysoký. Takový výsledek spíše ukazuje na snahu si zaměstnání udržet nebo také 
na to, že nezaměstnaní jsou často propouštění, aniž by celou situaci mohli nějak 
ovlivnit. U nezaměstnaných, kteří uvádějí dobrovolný odchod, se jedná nejčastěji o 
problémy spojené s výkonem jejich zaměstnání (v naší i zahraniční literatuře je 
zmiňována zvláště role narušených osobních vztahů na pracovišti), v menší míře pak o 
hledání lepších příležitostí nebo odchody z osobních důvodů. V některých těchto 
případech může tedy být odchod ze zaměstnání dobrovolný (ale nicméně vynucený 
okolnostmi životní situace). 

Další kategorií nezaměstnaných jsou bývalí živnostníci a podnikatelé. Mezi 
respondenty se vyskytovali lidé, kteří dříve soukromě podnikali (č. 1, 3, 9, 20, 125, 
914, 1209), ale nyní jsou nezaměstnaní, případně podnikají na černo (č. 20). Bývalým 
oborem podnikání přitom byl drobný obchod s potravinami (č 3), trafika (č. 914), 
potravinový stánek, restaurace (č. 125, 914), doprava potravin malým obchodníkům 
(č. 20), obchod s odpady (č. 1209) a topenářství (č. 9). Ve většině případů se tedy 
jednalo spíše o drobné živnosti či podnikání. V několika případech se dá na základě 
výpovědí nezaměstnaných dokonce říci, že respondenti začali toto své předchozí 
podnikání z důvodu obtížné uplatnitelnosti na trhu práce. Tito lidé uváděli několik 
skupin důvodů, proč museli podnikání zanechat. Nejvíce to jsou důvody, které 
souvisejí s podmínkami hospodářské soutěže (viz rozšířená verze). Nezaměstnaní 
poukazují především na příliv cizího zboží, rozvoj supermarketů, nerovnou konkurenci 
ze strany velkých firem a zdražování vstupů. Pro některé respondenty (č. 1, 3, 9, 20) 
přestalo být toto podnikání únosné se změnou systému odvodů do systému veřejného 
pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné nebo obecně zhoršením legislativních 
podmínek pro podnikání: 1) z jejich činnosti jim nezbývalo dostatek peněz pro 
uspokojení jejich potřeb, 2) v situaci, kdy živnostenský list využívali pouze 
k nepravidelnému navýšení příjmu, znamenaly pro ně tyto povinné odvody příliš 
velkou zátěž, obzvláště v obdobích, kdy nesehnali zakázky a nevydělali nic, 3) 
paušální výše minimálních odvodů pro ně byla příliš vysoká. 
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Bývalí podnikatelé a živnostníci tvoří v našem výzkumu specifickou kategorii. 
Až na jeden případ se nejednalo o větší podnikatele, ale o osoby, které soukromě 
pracovaly samy na sebe, případně s pomocí dalšího člena rodiny či maximálně jednoho, 
dvou zaměstnanců. Jednalo se přitom především o lidi ve středním věku nebo o starší 
lidi, kteří před svým podnikáním již byli dříve normálně zaměstnaní, pro některé bylo 
podnikání způsobem, jak řešili své předchozí období nezaměstnanosti. Dále je patrné, 
že většina těchto lidí skončila se soukromým podnikáním alespoň částečně 
nedobrovolně, protože již živnost dále „neutáhla“. Význam vztahu mezi soukromým 
podnikáním a nezaměstnaností není doposud dostatečně popsán, bylo by proto zřejmě 
do budoucna vhodné tento problém sledovat.  

Další skupinu mezi našimi respondenty tvořili absolventi (č. 2, 5, 14, 16, 148, 
187, 903). Mezi absolventy zde přitom řádíme i ty nezaměstnané, kteří po příchodu na 
trh práce dosud pracovali pouze krátkodobě v jednom zaměstnání, takže si z pohledu 
zaměstnavatelů nevytvořili dostatečnou praxi (č. 2, 16, 903). Problémy nalézt 
zaměstnání neměli přitom jen mladí vyučení lidé, ale také středoškoláci a 
vysokoškoláci. V několika případech můžeme vyvodit, že se jedná především o mladé 
lidi, kteří studovali obory, o něž není na trhu práce příliš zájem nebo kde nabídka 
pracovní síly výrazně převyšuje poptávku. Několik nezaměstnaných absolventů byli 
také lidé, kteří se nedostali na vysokou školu nebo ji nedokončili. Jak bude patrné 
v dalších částech práce, hlavním problémem či omezením absolventů je nedostatečná 
praxe (viz kapitola 10). V některých případech zde také může hrát roli nižší motivace 
k přijetí zaměstnání, respektive orientace na jiné aktivity (viz kapitola 8). Přesto je 
zde třeba upozornit, že životní situace osob, kterým se nepodaří navázat kontakt 
s trhem práce, může být také mimořádně tíživá. 

Poslední zde diskutovanou skupinu tvoří nezaměstnané ženy, které před 
začátkem nezaměstnanosti byly na rodičovské dovolené (č. 4, 6, 18, 876). Pro tyto 
respondentky bylo typické spíše delší přerušení pracovní kariéry (mnohdy zůstávají 
doma do vyššího věku dítěte, častěji jsou také více než 2 roky nezaměstnané). 
Respondentka (č. 18) např. uvádí, že je nezaměstnaná přibližně tři čtvrtě roku, 
předtím ale byla nepřetržitě 13 let na rodičovské dovolené. Má tři děti ve věku 4, 8 a 
11 let, její manžel je OSVČ. Hlavním faktorem, který ovlivnil pracovní kariéru těchto 
respondentek, byla potřeba zajistit péči o děti, v některých případech dále ovlivněná 
intervenujícícími faktory, jako je nepřítomnost partnera, nemoc dítěte nebo nemožnost 
návratu do původního zaměstnání. Někdy se také může zřejmě jednat o ženy, které 
dočasně upřednostňují rodinný život před pracovním uplatněním. Sirovátka 
(2000:192) pak upozorňuje, že pro ženy s větším počtem dětí a nízkým dosažitelným 
příjmem může být přijetí zaměstnání méně výhodné. Ženy častěji než jiné kategorie 
pociťují specifické bariéry zaměstnání. Tento problém dále diskutujeme v této i v 
následujících kapitolách.  

Jak je patrné, předchozí pracovní zkušenost (pracovní kariéra) se v jednotlivých 
výše vymezených kategoriích značně odlišuje. Gallie a Vogler také ve svém výzkumu 
potvrdili, že existují významné rozdíly ve zkušenostech, a tím pravděpodobně také ve 
významu nezaměstnanosti mezi jednotlivými kategoriemi nezaměstnaných (Gallie a 
Vogler 1994:126). Významnou otázkou ovšem je, zda má pracovní historie a 
zkušenost nějaký reálný význam. Na tuto otázku je obtížné odpovědět. Gallie a Vogler 
(1994:118-121) sledovali určité rozdíly v pracovní historii mezi v současnosti 
zaměstnanými a nezaměstnanými a zjistili, že v počtu předchozích zaměstnání, počtu 
změn zaměstnavatele ani v délce nejdelšího zaměstnání se neobjevily významné 
rozdíly. Je proto spíše pravděpodobné, že na postavení nezaměstnaných má vliv 
především jejich nedávná pracovní historie a především (jak uvádějí ve stejné knize 
Gershuny a Marsh 1994) zkušenost s nezaměstnaností než pracovní historie jako 
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taková. Výše uvedené základní rozlišení kategorií nezaměstnaných (náhle 
nezaměstnaní, absolventi, matky s dětmi) je ale užitečné, protože jednotlivé tyto 
kategorie (jejich členové) mohou mít tendenci řešit určité obdobné životní situace 
obdobně. Z tohoto důvodu se v následujících kapitolách částečně věnujeme na 
různých místech také specifické situaci jednotlivých skupin nezaměstnaných, jako jsou 
starší pracovníci, ženy s dětmi nebo absolventi. Naším základním cílem ale zůstává 
sledovat různé aspekty nezaměstnanosti napříč těmito kategoriemi. 

 

5.2 Vysvětlení současné situace z pohledu 
nezaměstnaných 

 

V námi uplatňované perspektivě je dále významné věnovat pozornost tomu, 
jaká vysvětlení vlastní nezaměstnanosti a vysvětlení nezaměstnanosti obecně 
uplatňují sami nezaměstnaní. Jedna velká kategorie vysvětlení nezaměstnanosti se 
věnuje strukturálním podmínkám, především pak podmínkám na trhu práce. 
Respondenti vnímají situaci na lokálním trhu práce jako významný faktor obtížného 
nalezení zaměstnání. Nejobecněji se vyjadřují ve smyslu, že není (v regionu, místě) 
práce, klesá počet firem, nejsou nebo ubývají volná pracovní místa, firmy málo 
přijímají apod. (č. 1, 6, 21, 23, 91, 110, 144, 410, 757, 769, 935, 1030, 1213, 1283), 
že je málo či nejsou žádná pracovní místa v jejich oboru (dochází k úpadku odvětví 
nebo je v jejich oboru mnoho uchazečů) (č. 10, 14, 78, 408, 410, 876, 903, 1181), že 
nejsou či ubývají pracovní příležitosti v kancelářských (č. 408, 410) či v dělnických 
profesích (č. 1283) nebo že se jedná o region s vysokou nezaměstnaností či s mnoha 
uchazeči o zaměstnání (č. 79, 187, 410, 687, 725, 769, 1209, 1213). Nezaměstnaní 
v této souvislosti popisovali, že se během posledních několika let situace v jejich oboru 
výrazně změnila (č. 3, 10, 20). Další respondenti uváděli, že jejich práce je přímo či 
nepřímo (dovozem) vytěsňována levnější pracovní silou cizinců apod. (č. 21, 78, 144, 
725). Určitou variantou strukturálních vysvětlení (ekonomicky zaměřených) jsou pak 
vysvětlení ekonomicko-politická. Stejně jako v některých zahraničních výzkumech, 
i my jsme zaznamenali názory několika respondentů, kteří ze situace ohledně 
nezaměstnanosti vinili vládu nebo případně neetické chování některých ekonomických 
skupin (č. 687, 769, 917, 935, 949, 1181, 1186b, 1210, 1213, 1283). Tato vysvětlení 
často odkazovala na problematickou privatizaci, špatné zákony, (někdy záměrný) 
úpadek určitých odvětví nebo malou snahu a zájem vlády (společnosti) situaci 
nezaměstnaných nějak řešit.  

R: A pocity? Pocit - jeden velkej pocit takovej mi převládá v tý nezaměstnanosti, a to je 
naštvanost. To je prostě naštvanost, už jen z toho důvodu, že prostě naší vládě není blbý - 
a oni o tý nezaměstnanosti ví, vždyť to každou chvíli ukazujou v televizi, kraje, jaký jsou 
nezaměstnanosti. Oni o tom ví. Proč neudělají nějaký zákony, který by, já nevím, když to 
řeknu takhle: za komunismu byla práce povinná. To bych třeba teďko nevyžadoval. Ale 
prostě ať dají práci pro všechny (č. 687). 

U těchto respondentů je kromě reflexe vlastního nevýhodného pracovního 
postavení (někdy výrazně horšího než v minulosti) důležitým aspektem také celková 
nespokojenost s dle jejich názoru problémovým způsobem fungování tržní společnosti. 
Respondenti totiž vnímají, i přes výraznou snahu zlepšit své postavení, své možnosti 
ovlivnit vlastní životní situaci jako malé. Výsledek, kdy se (přes zájem i schopnost 
pracovat) nemohou díky tržním mechanismům uplatnit, pak považují za nespravedlivý. 
Strukturální vysvětlení nezaměstnanosti jsou celkově poměrně častá. Ukazují mimo 
jiné na problémy pracovníků upadajících průmyslových odvětví (jako je hornictví, 
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obuvnictví či drobný obchod). Výsledky jsou v tomto ohledu ovlivněny i regiony, 
ve kterých byl výzkum prováděn, neboť se minimálně částečně skutečně jednalo 
o oblasti s výraznými ekonomickými problémy a vysokou mírou nezaměstnanosti. 
Samostatnou otázkou je, nakolik běžná je kritika nezaměstnaných týkající se politicko-
ekonomických vysvětlení. Protože ale takové postřehy nacházíme i v dalších 
výzkumech (např. Evason 1985), nelze předpokládat, že by se jednalo o české 
specifikum.  

Další skupina nezaměstnaných hledala příčinu své současné nezaměstnanosti 
tak říkajíc u sebe, jedná se tedy o tzv. individuální vysvětlení nezaměstnanosti. 
Někteří nezaměstnaní spatřují příčiny své nezaměstnanosti ve svém nízkém vzděláním 
(č. 14, 21, 144, 769, 935, 914, 1181, 1186, 1210, 1291). Ve velmi obtížné situaci se 
v tomto ohledu ocitali především respondenti se základním vzdělání (nevyučení), kteří 
byli zaměstnavateli opakovaně odmítáni a jejichž šance na trhu práce byly minimální. 
Často je pro ně totiž dostupná pouze těžká fyzická práce, kterou nemohou vykonávat. 
Respondent č. 935 velmi realisticky posuzuje své nízké šance v oblasti pracovního 
uplatnění. 

R: Jo, za prvé je to, co já si myslím, tím základním vzděláním jako, že prostě uvažují, jo 
že prostě vy nemáte žádnou praxi, že si vybírají radši, když má možná nějaký vzdělání 
nebo nějaký školy nebo něco a prostě nemáte nárok se tam mezi ty lidi dostat prostě. 
Vždycky si vyberou radši toho, kterej už má jako praxi nebo nějakou kvalifikaci nebo něco 
a prostě tady o ty s tím základním vzděláním vyloženě nebyl zájem (č. 935). 

Další respondenti spatřovali jednu z příčin své nezaměstnanosti v chybějících či 
nedostatečných individuálních dovednostech např. neznalosti práce na počítači, 
neznalosti jazyků (č. 7, 8, 9, 19b, 23, 410, 917) a dále také v nedostatečné praxi (č. 
2, 13, 78, 148, 187, 410, 917, 949, 1032, 1195), v řadě případů se jedná o kombinaci 
těchto výše uvedených faktorů. S osobními nedostatky v dovednostech souvisí podle 
některých respondentů také obecně rychlé zastarávání dovedností a znalostí v jejich 
oboru (č. 7, 12) nebo zvyšování požadavků zaměstnavatelů na dovednosti, které 
nebyly u starších generací součástí běžného vzdělání (č. 7, 9, 18, 19b, 110, 917, 949, 
1195). Několik nezaměstnaných uvádělo, že v průběhu nezaměstnanosti ztrácejí 
obecné i specifické znalosti potřebné v povolání a zároveň nemají možnost naučit se 
novinky oboru (č. 7, 12, 408). Někteří nezaměstnaní přitom zvažují doplnění 
kvalifikace o tyto dovednosti, zatímco jiní, především ti starší, uvádějí, že na podobné 
vzdělávání již je pozdě nebo že ho nepotřebují, raději pracují manuálně apod.  

Problém chybějících dovednosti je v ČR specifický tím, že kromě výše 
zmíněných faktorů ovlivňujících pracovní uplatnění je starší generace znevýhodněna 
také díky výrazné modernizaci výroby po roce 1989. V období před rokem 1989 bylo 
dělnické uplatnění vhodnou (např. relativně dobře ohodnocenou) variantou 
k povoláním s vyšší úrovní vzdělání. Vysokoškolské vzdělání pak bylo dostupné pouze 
velmi malé části obyvatelstva. Západoevropské jazyky pak nebyly z ideových důvodů 
prakticky vůbec vyučovány. Situace dnešních absolventů je proto ve frontě uchazečů 
výrazně lepší než situace čtyřicátníků.  

Podle některých nezaměstnaných existují také další okolnosti, které výrazně 
ovlivňují možnosti jejich uplatnění. Někteří z respondentů uvedli, že jim pro nalezení 
zaměstnání chybí informace o nabídkách a že k nalezení dobrého zaměstnání jsou 
potřebné známosti a sociální kontakty, které oni většinou nemají (č. 1, 7, 110, 
410, 687, 769, 917, 1195, 1210, 1283, 1291). Někdy nezaměstnaní v této souvislosti 
uvádějí příklady, kdy byl na místo, které oni měli předběžně přislíbené, přijat místo 
nich někdo jiný, protože to byl něčí známý (č. 687). Další skupina problémů spojených 
s hledáním zaměstnání má materiální povahu. Někteří respondenti uváděli, že je 
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hledání zaměstnání stojí vzhledem k jejich finanční situaci značné finanční prostředky 
(za cestovné, benzín, telefon atd.), ale že tyto prostředky prostě musí vynaložit (č. 2, 
12, 19, 22, 78, 687, 1186), i když je zjevné, že tyto prostředky pak (zvláště velmi 
chudým lidem) chybějí jinde. Ve dvou případech se také nejednalo o přímé náklady na 
hledání zaměstnání, ale finanční situace nezaměstnaných zde přesto hrála roli. Jedna 
respondentka uváděla, že pro konkrétní zaměstnání by potřebovala motorové vozidlo 
(č. 903). Další z našich respondentů (č. 12) pak uvedl, že nemá dostatek finančních 
prostředků na zajištění bydlení a díky tomu se mu jen obtížně hledá zaměstnání. 

Role sociálních kontaktů při hledání zaměstnání je zřejmě oprávněně 
nezaměstnanými považována za významný faktor omezující jejich šance na nalezení 
zaměstnání. Ačkoli evidence ohledně vlivu sociálních kontaktů na šanci pracovního 
uplatnění není zcela jednoznačná (viz kapitola 10), jedná se pro dlouhodobě 
nezaměstnané z jejich pohledu minimálně o jednu z nadějných možností. Obdobně vliv 
finančních problémů není pro nezaměstnané nevýznamný, i když se projevuje nejvíce 
především v těch nejchudších domácnostech. Výsledky celkově ukazují, že náklady 
hledání zaměstnání jsou pro omezené rozpočty některých nezaměstnaných 
významnou položkou a že v důsledku buď omezují jejich hledačskou aktivitu nebo 
vedou k tomu, že tyto peníze pak chybí v rozpočtu jinde (jako příklad můžeme uvést 
respondentku, která chodí v případě nedostatků financí do města 8 km pěšky).  

Při přijetí „individuálního“ vysvětlení příčin nezaměstnanosti hrají velmi 
významnou roli tzv. bariéry zaměstnání, tedy takové skutečnosti, které dle názoru 
dlouhodobě nezaměstnaných omezují jejich možnosti uplatnění na trhu práce. Mezi 
překážkami nalezení vhodného zaměstnání někteří naši nezaměstnaní uvádějí 
zhoršený zdravotní stav zabraňující jim ve vykonávání specifických zaměstnání, 
případně ve vykonávání obecně fyzicky náročné práce. Často se jedná o muže (č 3, 10, 
11, 13, 19, 110, 1186, 1030, 1209) či ženy (č. 21, 733, 757, 876, 913, 1181, 1186b, 
1210, 1213, 1283, 1291) ve střední či starší generaci, kteří již v minulosti vykonávali 
fyzicky náročnou práci (jako šičky, údržbáři, skladníci, pracovníci technických služeb, 
horníci atd.). Většina z nich spojovala své zdravotní problémy především s tímto před-
chozím výkonem povolání, někteří také utrpěli pracovní úraz (č. 19, 1291). Zdravotní 
potíže nezaměstnaných se týkají nejčastěji problémů se zády a páteří (č. 3, 13, 19, 21, 
733, 757, 876, 913, 1186, 1210, 1213, 1283, 1291), dále s očima (č. 11, 733, 757, 
733), s omezenou hybností ruky (č. 10, 1291) či nohy (č. 19, 110), s klouby, dnou (č. 
11, 1181, 1213), problémů s cévami, se srdcem (č. 757, 1209), s žaludkem (č. 1) atd. 
V mnoha případech mají tito nezaměstnaní více zdravotních problémů současně. Je 
přitom patrné, že se nejedná o drobná omezení, ale často o závažné zdravotní 
problémy, které výrazně omezují možnost výkonu jejich dřívějšího zaměstnání nebo 
obecně pracovního uplatnění (zvláště pak v manuálních profesích) (více viz rozšířená 
verze).  

Někteří z našich respondentů měli již určitou dobu přiznaný částečný invalidní 
důchod (č. 10, 19, 110, 757, 1030, 1209). Téměř všichni respondenti se závažnějšími 
zdravotními problémy pak nemohou ze zdravotních důvodů (nebo výjimečně nechtějí) 
vykonávat původní profesi, ve které se vyučili nebo pracovali (č. 19, 21, 757, 1195, 
1210). Někteří z nich se dokázali adaptovat na fyzicky či zdravotně méně náročnou 
práci, jiní uvádějí, že sehnání jakékoli práce je pro ně v jejich současném zdravotním 
stavu velice obtížné (č. 11, 19, 1213). Někteří z těchto nezaměstnaných také uvádějí, 
že ve výběru povolání je kromě špatného zdravotního stavu omezuje i úzce zaměřené 
vzdělání v oboru, který již nemohou vykonávat, a nedostatečné vzdělání pro profese, 
které by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat mohli (kancelářská práce 
atd.) (č. 10, 21, 110). Tito nezaměstnaní tedy svůj zdravotní stav jednoznačně 
interpretují jako překážku v pracovním uplatnění. V našem výzkumu se většinou jedná 
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o respondenty, u nichž můžeme hovořit o náhlé nezaměstnanosti, případně o sestupné 
kariéře, která ale náhlou nezaměstnanost svými důsledky připomíná. Pouze u malé 
části respondentů se jedná o respondenty, kteří se na danou situaci (i díky menšímu 
rozsahu zdravotních problémů či díky tomu, že je zdravotní problémy postihly jako 
mladší) dokázali adaptovat a celý život tak pracovali jako marginalizovaní pracovníci. 
Zároveň můžeme konstatovat, že zdravotní problémy nezaměstnaní mají kromě 
vlastních významných omezení pro uplatnění pracovníků negativní vliv také v tom, že 
jsou negativním signálem pro zaměstnavatele (viz dále kapitola 10). 

Další skupina respondentů (většinou ženy) uvádějí jako bariéru zaměstnání 
potřebu pečovat o malé (případně větší) děti (č. 4, 6, 18, 408, 876), nutnost 
pečovat o svoje nemocné rodiče (č. 144, 733) nebo pomáhat manželovi (č. 1291). 
Situace těchto (převážně) pečujících lidí je často dále komplikovaná tím, že nemají 
v rodině další dospělé osoby, jsou to lidé rozvedení apod., a tím postrádají možnost 
podpory partnera např. při hlídání dětí (č. 4, 144, 876) nebo druhý z partnerů má 
podle výpovědí nezaměstnaných takové povolání, kde současná péče o blízkou osobu 
není možná (č. 6, 20, 733). Omezením při pracovním uplatnění je podle těchto 
nezaměstnaných nemožnost přizpůsobit pracovní dobu plně požadavkům 
zaměstnavatele z důvodu potřeby péče o domácnost, z důvodu nemožnosti zajistit 
péči o dítě nebo rodiče či potřeby přizpůsobit pracovní dobu podmínkám veřejné péče 
či školní docházky (č. 4, 6, 18, 733). Problematická je v tomto ohledu především 
práce, která vyžaduje pracovní uplatnění v pozdních odpoledních či nočních hodinách a 
o víkendech, kdy veřejná péče nefunguje (č. 733, 876). Další překážkou v zaměstnání 
je podle některých respondentek vzhledem k potřebě péče o děti či rodiče také 
nemožnost dojíždět daleko za prací (č. 6. 78, 144, 408, 733). U této kategorie jsem se 
často setkával s výraznou preferencí zkrácené pracovní doby, nejčastěji v rozsahu 
např. čtyř hodin a podobně (č. 6, 18, 733, 1291).  

Z výpovědí těchto nezaměstnaných vyplývá, že péče o děti či rodiče je pro ně 
prioritou a zaměstnání jsou ochotni akceptovat, pouze pokud se jim zároveň podaří 
zajistit tuto péči. Na druhou stranu tito respondenti byli v některých případech ochotní 
přistoupit na nižší mzdu nebo se jinak přizpůsobit zaměstnavateli (viz také kapitola 8). 
U matek menších dětí a dalších pečujících osob se tedy setkáváme s nemožností 
přizpůsobit své možnosti požadavkům zaměstnavatele v oblasti pracovní doby a 
možnosti dojíždění. Ukazuje se, že zvláště pro matky menších dětí nebo matky dětí se 
zdravotními problémy se jeví (dočasně) jako ideální práce na zkrácený úvazek. Zvláště 
u žen s nižší úrovní vzdělání a pracujících v určitých oborech (jako je např. pásová 
výroba) je ale získání práce na částečný úvazek jen obtížně dosažitelné. Pracovní 
uplatnění navíc vyžaduje zajištění stálé a zároveň finančně dosažitelné péče o dítě. 

 

Závěr 
Vliv pracovní historie a příčiny nezaměstnanosti 

 

V této kapitole jsme se zabývali základní charakteristikou nezaměstnaných 
podle jejich dřívější pracovní kariéry. Toto rozlišení je užitečné, neboť již na první 
pohled je patrné, že mezi našimi respondenty nacházíme řadu odlišných typů 
pracovních kariér a životních osudů, které někdy dále ovlivňují jejich možnosti 
pracovního uplatnění. Častou kategorií v našich rozhovorech jsou respondenti, kteří 
prakticky celý život pracovali a nezaměstnanost je pro ně ve vyšším věku první trpkou 
zkušeností. Na druhé straně se v rozhovorech setkáváme s kategorií pracovníků více 
fluktujících, ať již z důvodu nutnosti v rámci svého povolání nebo proto, že jsou již po 
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mnoho let velmi marginalizovanou pracovní silou. Ohledně typů předchozích 
zaměstnání nezaměstnaných osob zde nacházíme obdobné výsledky jako v naší 
předchozí kvantitativní analýze marginalizovaných pracovníků (viz Hora 2007). 
Nejčastěji se mezi nezaměstnanými setkáváme s manuálními pracovníky, někdy pak 
také s nižšími technickými či hospodářskými pracovníky (např. skladníky) apod. 
Většinou je pak jejich nezaměstnanost důsledkem nedobrovolného propuštění, někdy 
také problémů na pracovišti, které vedou ke ztrátě zaměstnání. Specifickými 
kategoriemi jsou lidé, kteří si ještě nevytvořili dostatečný kontakt s trhem práce nebo 
kteří byli mimo trh práce z rodinných důvodů.  

Dále jsme v této kapitole diskutovali důvody, které podle nezaměstnaných 
ovlivňují to, že nemohou dlouhodobě nalézt zaměstnání. Někteří z našich respondentů 
(např. č. 9, 10, 187) sami charakterizovali svou situaci za pomoci více faktorů: 
strukturálního vysvětlení, ale také osobních bariér zaměstnání či menší ochoty 
některých nezaměstnaných přijímat nabízenou práci. Za nejvýznamnější z příčin 
nezaměstnanosti, které uváděli respondenti v tomto výzkumu, považují (kromě 
strukturálních problémů) bariéry zaměstnání. Z výpovědí nezaměstnaných je dobře 
patrné, jak se jejich možnosti pracovního uplatnění mohou vzhledem k těmto bariérám 
v rámci životního cyklu či pracovní kariéry zásadně měnit. Je patrné, že zvláště pro 
starší lidi s trvalejším zdravotním omezením nebo po pracovním úrazu je návrat na 
pracovní trh velmi obtížný. Se zásadními bariérami zaměstnání se setkávají také lidé 
pečující o malé děti nebo nemocné starší lidi. U širší kategorie nezaměstnaných se pak 
mimo výše uvedených problémů setkáváme také s omezeným rejstříkem pracovních 
dovedností a celkově nízkou úrovní vzdělání. Část respondentů se zdravotním 
omezením nebo pečovatelskými závazky spatřovala příčiny své nezaměstnanosti také 
v kombinaci těchto svých charakteristik a chování zaměstnavatelů, tedy v tom, jak 
jsou při ucházení se o práci zaměstnavateli posuzováni.  

Otázka, zda je významnější strukturální determinace či determinace kulturní a 
otázka určení hranic vlivu ekonomických versus sociálních faktorů, je z mnoha 
hledisek velice obtížná (Sirovátka 1997:121). Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:32) 
také sledovali některé příčiny, které vedou podle nezaměstnaných k tomu, že dosud 
nemají zaměstnání. Nedostatek pracovních příležitostí uvedlo asi 70 procent 
respondentů, nedostatečnou kvalifikaci 40-50 procent, nízké mzdy 20-60 procent, 
neochotu či nemožnost dojíždět do zaměstnání uvedlo asi 40 procent respondentů, 
zdravotní důvody uvedla asi čtvrtina respondentů a namáhavost zaměstnání asi 
čtvrtina osob se základním vzděláním a vyučených. Podle McRae (1987:82) ale 
vnímají nezaměstnaní svou nezaměstnanost především jako individuální problém (bez 
ohledu na jeho příčiny), pro který je třeba hledat individuální řešení a vytvořit si 
takové strategie, které povedou k vyrovnání se s tímto problémem. 
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6. Ekonomická situace dlouhodobě 
nezaměstnaných  
 

V této části práce se věnujeme především porozumění základní příjmové situaci 
dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rodin. Právě základní ekonomická situace 
domácnosti totiž je významným faktorem, který ovlivňuje strategie dlouhodobě 
nezaměstnaných. Celkovou ekonomickou situaci domácností nezaměstnaných 
v souvislosti se způsoby, kterými nezaměstnaní tuto situaci dosahují nebo případně 
řeší, zde nazýváme příjmovou strategií domácnosti. 4  Z výpovědí nezaměstnaných 
vyplývá, že základní determinantou ekonomické situace domácnosti je příjem 
jednotlivých členů domácnosti. Ekonomickou situaci domácnosti přitom sledujeme se 
zvláštním důrazem na postavení nezaměstnaného v dané domácnosti, abychom 
zachytili nejen finanční situaci těchto domácností, ale také, jakou roli v tom hraje 
nezaměstnanost respondentů. Analýza rozhovorů ukázala, že celá řada nezaměstna-
ných se na základě těchto okolností nachází ve velmi podobné životní situaci, která má 
pro ně také velmi podobné důsledky. Z hlediska individuálních zdrojů příjmu či zdrojů 
domácnosti je možné sledovat tři základní skupiny domácností nezaměstnaných:  

1) nezaměstnané a jejich rodiny, kteří jsou „závislí“ na sociálních dávkách,  

2) nezaměstnané, kteří jsou „závislí“ na příjmech ostatních členů domácnosti,  

3) kategorie nezaměstnaných, která doplňuje předchozí dva zdroje díky využívání 
dalších zdrojů příjmu.  

 

První skupinu respondentů tvoří nezaměstnaní, kteří jsou zcela nebo téměř 
zcela závislí na sociálních dávkách (především na životním minimu a přídavcích na 
děti či na bydlení) (č. 1, 2, 4, 11, 12, 15, 21, 22, 125, 408, 687, 725, 876, 949, 1186). 
Někteří respondenti jsou také příjemci dalších dávek, např. částečného invalidního 
důchodu (č. 10, 19) a zaznamenali jsme výjimečně i pobírání dávky na dietu (č. 15) 
nebo renty po pracovním úraze (č. 19, 110, 1030 - manželka nezaměstnaného). Tito 
nezaměstnaní sice mohou být částečně podporováni členy širší rodiny či přáteli, ale 
hospodaří prakticky samostatně nebo jejich příjem ze sociálních dávek tvoří většinu 
příjmu domácnosti. Ukazuje se přitom, že zde nenacházíme příliš případů, kdy by 
docházelo ke kombinaci pracovních a mimopracovních příjmů. Tuto skupinu 
respondentů tvoří většinou nezaměstnaní bez partnera, někteří z nich zároveň pečují o 
nezletilé děti. Pouze v několika případech jsme také zaznamenali, že sociální dávky 
pobírali oba partneři (č. 19, 687, 935, 1030, 1186). Jednalo se přitom o různé 
kombinace dávek životního minima, invalidního a starobního důchodu či rodičovského 
příspěvku. Specifickým případem jsou mladí nezaměstnaní žijící u jednoho z rodičů, 
který je ve starobním či invalidním důchodu (pro tento typ viz níže).  

Tato skupina žijící ze sociálních dávek celkově nevychází se svými příjmy příliš 
dobře, často uvádějí, že nemají dostatek prostředků na základní věci, pro osobní 
potřebu (č. 4, 15, 1186), že u nich došlo k významnému poklesu životní úrovně (č. 
144) atd. Sociální dávky jsou pro tuto kategorií respondentů dle jejich výpovědí 
„existenčně“ důležité, protože rodina jiný příjem nemá a sociální dávky sotva postačují 
na základní věci, jako je zaplacení nájemného a potraviny (č. 1, 2, 4, 13, 21, 22, 80). 
Celkově můžeme již nyní konstatovat, že finanční situace těchto rodin je výrazně horší 

                                                   
4  V této kapitole ale z důvodu větší přehlednosti nereferujeme o snaze nezaměstnaných získat finanční 

prostředky ze zaměstnání (k tomuto tématu viz kapitola 8 a zvláště kapitola 10). 
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než u následující kategorie, v mnoha případech se zde objevují prvky relativní 
chudoby. Hlavním důvodem přitom je, že role rodiny jako záchytné sociální sítě je díky 
nepříliš dobrému ekonomickému postavení ostatních členů domácnosti oslabena a 
zároveň tato skutečnost není příliš dobře kompenzována sociálními dávkami, což se 
projevovalo také kvůli určitým nerovnováhám v dřívějším systému životního minima. 
Oproti dalším výzkumům se v tomto výzkumu jeví jako nové a zajímavé zjištění o 
možných kombinacích ekonomického postavení osob v domácnostech bez pracovního 
příjmu.  

Druhou skupinu tvoří nezaměstnaní, kteří jsou závislí na příjmu ostatních 
členů rodiny nebo jsou velmi významně podporováni dalšími osobami. Celkem jsme 
identifikovali tři kategorie těchto domácností v závislosti na postavení nezaměstna-
ného v rámci domácnosti:  

1)  mladší nezaměstnaní, kteří žijí s (většinou zaměstnanými) rodiči,  

2)  nezaměstnané ženy (případně muži) žijící se zaměstnaným partnerem,  

3)  situaci, kdy nezaměstnaní rodiče sdílejí domácnost s dospělými dětmi (samostatně 
ji nereferujeme, protože je nejčastěji subkategorií předchozího). První dvě 
kategorie jsou vzájemně natolik významně odlišné, že k nim referujeme dále 
samostatně a všímáme si i některých rozdílů uvnitř jednotlivých kategorií.  

 

První kategorii tvoří mladí či starší nezaměstnaní žijící s rodiči (č. 1, 2, 5, 
13, 14, 15, 16, 144, 148, 187, 769, 898, 903, 1032, 1195). Většinou se zde jedná o 
mladé lidi, kteří si ještě nepořídili vlastní bydlení, nebo o muže ve středním věku, kteří 
(prozatím) zůstali svobodní. Někdy zde dochází i k pozdějšímu opětovnému návratu do 
domácnosti rodičů ať již z rodinných či ekonomických důvodů. V těchto případech 
nezaměstnaní a jejich rodiny většinou nejsou pod natolik závažným ekonomickým 
tlakem, neboť jeden či oba rodiče mají zaměstnání. Běžný je zde mechanismus, kdy 
nezaměstnaní přispívali částí svých sociálních dávek rodičům na bydlení nebo obecněji 
na domácnost. Zároveň je zřejmě běžné, že částka, kterou tito nezaměstnaní 
přispívají, je nižší než skutečné náklady na jejich život v domácnosti (viz též Wallace 
1987:21). V zásadě existují další varianty tohoto uspořádání: domácnosti s relativně 
obtížnou finanční situací (typ A), domácnosti s dobrou finanční situací (typ B). 

Typ A představuje situace, kdy společné hospodaření v domácnosti bylo 
z finančního hlediska důležité jak pro rodiče, tak pro jejich děti. Tito nezaměstnaní žijí 
často pouze s jedním z rodičů, který je ve starobním či invalidním důchodu (č. 1, 2, 
15, 144, 1195), nebo je někdo z jejich rodiny také nezaměstnaný (č. 769). Tito 
respondenti jsou tedy přes to, že hospodaří s dalšími osobami a jsou na jejich příjmu 
závislí, zároveň závislí stejně jako jejich příbuzní také na sociálních dávkách. Situace 
těchto rodin je velmi specifická, neboť možnosti rodičů podporovat své děti jsou 
omezené a příspěvek těchto dětí do rodinného rozpočtu je z finančního hlediska 
v podstatě nezbytný. Typ B představuje situace, kdy rodiče nezaměstnaného mají 
dostatek finančních prostředků (finanční situace rodiny je dobrá) a případné sociální 
dávky nebo jejich část pak někdy slouží mladému nezaměstnanému jako kapesné či 
na osobní potřebu (č. 5, 13, 14, 16, 148, 1032, 1195). V takových případech záleží na 
tom, jak velká část finančních prostředků je nezaměstnanému vyhrazena na osobní 
výdaje, zda pobírá životní minimum a zda dostává od rodičů také další prostředky. 
Zde je patrná výrazná závislost nezaměstnaných na svých rodičích, která ale není 
těmito nezaměstnanými většinou vnímána jako problematická, protože se jedná 
vlastně pouze o prodloužení dřívější situace spojené se studiem. Problematičtější je 
situace pouze tam, kde je příjem rodiny napjatý. Zároveň je pro tyto nezaměstnané 
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charakteristické, že vzhledem k zajištění základních životních potřeb „zdarma“ mohou 
být jejich finanční životní nároky poměrně skromné. Rodiče mladé nezaměstnané 
podporují také dalšími způsoby (viz kapitola 7). Jedná se přitom mnohdy o složitý 
komplex recipročních vztahů, ve kterém mladí nezaměstnaní na jedné straně přispívají 
do rodinného rozpočtu, jsou v rámci tohoto rozpočtu podporováni a jsou zavázáni se i 
jinak podílet na chodu domácnosti.  

Druhým typem domácností respondentů, kteří jsou závislí na příjmech 
ostatních členů domácnosti, jsou případy nezaměstnaných žijících se 
zaměstnaným partnerem. V několika případech se jednalo o ženy, většinou s dětmi 
(např. po rodičovské dovolené, ale i starší s odrostlými dětmi či bezdětné) v situaci, 
kdy byl hlavním zdrojem příjmu domácnosti plat či důchod partnera (č. 6, 8, 18, 79, 
408, 410, 733, 742, 757, 914, 1210, 1213, 1283, 1291). Ekonomická situace 
nezaměstnaných žen v těchto případech záležela především na tomto příjmu jejich 
partnera. V některých případech ani pro jeho výši domácnost nedosáhla na sociální 
dávky nebo o ně nezaměstnaná žena nežádala. Nezaměstnané respondentky žijící 
s partnerem většinou uváděly, že netrpí nedostatkem nebo že sice nemohou kupovat 
příliš drahé věci, nic neušetří a nemohou např. jezdit na zahraniční dovolenou, ale na 
druhou stranu se jim nestává, že by s příjmem nevycházely (č. 6, 8, 18, 410, 742, 
757, 1283). V části případů nezaměstnaných žen s pracujícím manželem tedy nebylo 
pro nezaměstnanou ženu okamžité přijetí práce nezbytně nutné z finančního hlediska 
a některé tyto ženy to také uváděly. Pouze v několika případech nebyl plat či důchod 
partnera pro pokrytí nákladů domácnosti dostatečný a pár měl závažnější finanční 
problémy (č. 914, 1213).  

Méně častá byla v našich rozhovorech situace, kdy se jednalo o starší 
nezaměstnané muže (č. 9, 10, 91, 917), jejichž manželky nebo přítelkyně pracují. 
Sociální dávky přitom tyto domácnosti také zřejmě nepobírají. Situace těchto 
domácností je obdobná jako v případě nezaměstnaných žen s partnerem či 
v některých případech možná o něco málo horší (což lze vysvětlit tím, že ženy mají 
v České republice v průměru nižší pracovní příjmy). Tyto domácnosti sice nemohou 
kupovat dražší věci, ale nezaměstnaní uváděli, že na základní životní potřeby jim to 
stačí. Pokud ale mají tyto domácnosti ještě další výdaje, stává se jejich situace 
problematickou. Celková situace kategorie s pracujícím partnerem je tedy výrazně 
lepší než u kategorie rodin žijících ze sociálních dávek a je částečně odlišná i od 
situace mladých nezaměstnaných respondentů, a to v tom ohledu, že nezaměstnaní 
mají zřejmě poněkud větší možnost kontroly nad výdaji domácnosti. V několika 
případech finanční situaci těchto domácnosti navíc ještě zlepšovaly příspěvky od dětí 
žijících ve společné domácnosti (č. 80, 1283) nebo zvýšená pracovní aktivita druhého 
z partnerů (č. 1213, 1283). Celková finanční situace těch domácnosti, kde je více 
zdrojů (pracovního) příjmu, je zřejmě lepší než u předchozí skupiny závislé na 
sociálních dávkách. U nezaměstnaných lidí žijících s rodiči nebo rodin podnikatelů 
může být finanční situace dokonce nadprůměrná. Zároveň je však třeba dodat, že tito 
nezaměstnaní (kategorie 2) zřejmě nemají vlastní zdroje příjmu vyšší než v předchozí 
skupině, a proto jsou existenčně závislí na svých příbuzných či partnerech (č. 14, 79, 
91, 408, 733, 742, 913). Tato závislost je nezaměstnanými často (ale samozřejmě ne 
vždy) vnímána negativně a v těchto případech přispívá k negativním dopadům 
nezaměstnanosti.  

Poslední významnou kategorií jsou nezaměstnaní, kteří mají ještě jiné zdroje 
příjmu mimo sociální dávky a životní prostředky svých příbuzných. Tento typ 
přitom často není (výjimečně ano) samostatným typem, ale spíše doplňuje dva výše 
uvedené typy. Zajímavé jsou zde pro nás především typy aktivit nebo okolnosti, 
kterými nezaměstnaní své příjmy navyšují. Nejčastějším takovým příjmem je 
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bezesporu „neohlášená práce bez pracovní smlouvy“, o které rozsáhleji referujeme 
v 10. kapitole. Poměrně běžným způsobem získání příjmu jsou také pomoc rodiny 
nebo případně zadlužování, které diskutujeme v závěru této kapitoly. Někteří 
nezaměstnaní také uváděli, že v první fázi nezaměstnanosti měli nějaké peníze navíc 
jako odstupné nebo měli úspory (č. 7, 10, 80, 91, 125, 144, 757), ale že postupně se 
tyto úspory v průběhu nezaměstnanosti vyčerpávají, což někteří v případě úspor těžce 
snášejí. Respondentky (samoživitelky) dále zmiňovaly jako zdroj příjmu také výživné 
na dítě (č. 408, 876, 949). V několika případech respondentů, kteří utrpěli úraz nebo 
nemoc z povolání v souvislosti s vykonáváním profese, jsem zaznamenal také 
pravidelné odškodné/rentu od zaměstnavatele (č. 19, 110). Další respondenti získávají 
určitý příjem pronajímáním bytu nebo části svého domku (č. 17, 78). Tyto zdroje 
příjmu se zdají být (i vhledem ke své výši v řádu tisíců korun) z hlediska ekonomické 
situace respondentů velmi významné. To platí jak pro rentu od minulého 
zaměstnavatele, tak např. pro příjmy z pronajímání bydlení. Musíme ovšem brát 
v úvahu také to, zda se jedná o příjem hlavní nebo pouze o příjem doplňkový. 
V takovém případě může totiž i relativně nevelký příjem kolem 1000 korun mít značný 
význam.  

Předchozí rozdělení na základní tři kategorie (závislí na sociálních dávkách, 
závislí na rodině, závislí na dalších zdrojích příjmu) je samozřejmě pouze orientační a 
nelze ho chápat jako čisté typy, některé domácnosti mohou současně spadat i do více 
typů. Jedním z hlavních rozdílů tohoto výzkumu oproti starším (např. tradičním 
předválečným) výzkumům nezaměstnanosti je ochranný efekt dvoupříjmové 
domácnosti, který nebyl dříve tak typický. V našem výzkumu jsme se poměrně často 
setkávali s domácnostmi, kde jeden z partnerů byl nezaměstnaný a druhý zaměstnaný 
(případně v důchodu). Životní standard těchto partnerských domácností je zřejmě 
vyšší než u domácností, kde partner chybí. Domácnosti bez zaměstnaného člena jsou 
typicky především domácnosti jednotlivců, osamělých rodičů, případně mladých 
nezaměstnaných žijících s jedním z rodičů, který je bez zaměstnání. Ekonomická 
situace těchto domácností je pak výrazně horší než v případě situace partnerů.  

 

6.1 Význam životních nákladů rodin pro životní situaci 
dlouhodobě nezaměstnaných 
 

Významnou roli při zhodnocení možností domácností nezaměstnaných vycházet 
s příjmy nehrají pouze jejich příjmy, ale také schopnost s těmito příjmy hospodařit a 
výdaje domácností. V této části se nejprve zaměříme na jednotlivé výdaje domácností, 
které nezaměstnaní uváděli jako významné, a schopnost i způsoby zajištění životního 
standardu budeme diskutovat v následující části.  

Nejvýznamnějšími náklady jsou pro nezaměstnané podle výsledků našeho 
výzkumu výdaje na bydlení. Téměř všichni respondenti, kteří ve svých výpovědích 
k bydlení referují, považují zaplacení nájmu za klíčové. Někteří nezaměstnaní uváděli, 
že s penězi vycházejí relativně dobře nebo že mají výhodu v tom, že vzhledem ke své 
životní situaci mohou ušetřit část nákladů - především bydlením ve vlastní nemovitosti 
(úspora za nájem) (č. 3, 11, 687, 742, 757, 769) nebo naopak sdílením nákladů na 
bydlení s dalšími osobami, což bylo typické především pro mladší respondenty bydlící 
s rodiči (č. 1, 898, 903, 1032). Několik respondentů pobírajících dávky sociální pomoci 
se (v rozhovorech z roku 2006) v této souvislosti obávalo negativních dopadů změn v 
legislativě v souvislosti s přijetím nového „zákona o hmotné nouzi“, byť nebyli nijak 
podrobně obeznámeni s podstatou navrhovaných změn (č. 1, 3). Tento zákon totiž 



6. Ekonomická situace dlouhodobě nezaměstnaných  
 
 

 40 

díky změně kritérií nároku i výpočtu dávky výrazně změnil finanční situaci respondentů. 
Do výraznějších problémů se dostali především ti, které starý zákon (např. právě díky 
úspoře na bydlení) relativně zvýhodňoval, a dále také některé větší domácnosti, 
kterým dosud nebyl započítáván společný příjem. 

Druhá skupina respondentů uvádí, že bydlí v podnájmu (např. v obecním bytě) 
(č. 2, 12, 22, 23, 876, 949, 914, 949, 1295) nebo v jednom případě dokonce na 
ubytovně (č. 21). Pro tyto respondenty jsou výdaje na nájem a služby spojené 
s bydlením nejzásadnějším faktorem posouzení ekonomické situace. Výdaje na bydlení 
(a inkaso) jsou totiž nezaměstnanými hrazeny jako první, ostatní potřeby jsou pak 
hrazeny až ze zbylých finančních prostředků (č. 3, 21, 22, 78, 125, 725, 917, 949, 
1213, 1283). Důvodem, proč považují nezaměstnaní zaplacení těchto nákladů na 
bydlení a služby za nezbytné, jsou obavy z narůstání dluhu a případné ztráty bydlení 
(č. 21, 725, 917, 1213, 1295). Jak je z výpovědí části této kategorie respondentů 
patrné, cena ubytování v podnájmu či jiné formě komerčního bydlení tvoří pro některé 
nezaměstnané převážnou část získaných sociálních dávek nebo příjmů rodiny, kterou 
tito nezaměstnaní musí účelově vydat, a na osobní potřeby jim zůstává jen velice málo 
peněz, respektive jim zbývají peníze pouze na základní osobní potřeby (č. 2, 4, 21, 22, 
125, 725, 914, 917, 876, 949, 1186, 1195, 1213). V několika případech se jednalo 
pouze o několik zbývajících stokorun na jídlo a ostatní potřeby na celý měsíc. Tento 
poznatek se týká především respondentů, kteří žijí sami nebo v domácnostech, které 
žijí pouze ze sociálních dávek. Ačkoli řada respondentů pobírala příspěvek na bydlení 
či životní minimum, tyto dávky nepokrývaly skutečné náklady na bydlení (např. 
č. 1291). U některých respondentů jsme zaznamenali zásadnější problémy se 
zajištěním bydlení (č. 12, 21, 110, 144, 913, 917). Tito respondenti uváděli, že si 
museli jako rodina půjčit na zaplacení nájmu (č. 913, 917), dalšímu respondentovi 
hrozilo vyhození z bytu (č. 12) a další respondentka bydlela na ubytovně (č. 21). Ve 
dvou případech jsme také zaznamenali, že rozvedení muži žili stále po rozvodu 
s manželkou z ekonomických důvodů ve společném bytě (č. 80, 144). V těchto 
případech často nebyly sociální dávky dostatečné k tomu, aby nezaměstnaní, kteří 
neměli zajištěné stabilní bydlení, mohli svou situaci nějak řešit. 

Bydlení (zaplacení nájmu) je pro nezaměstnané klíčová potřeba, kterou nelze 
opominout, a výdaje na bydlení jsou pro většinu nezaměstnaných v relaci k ostatním 
nákladům značné. Význam nájemného pro nezaměstnané neustále roste také s tím, 
jak se zvedají náklady na bydlení. Podle Řezníčka a Sirovátky (1994:50) jsou výdaje 
na bydlení nejméně omezovány, neboť jsou minimálně elastické směrem dolů: 
omezuje je jen asi 30 procent dlouhodobě nezaměstnaných. Celkově lze tedy 
konstatovat, že výdaje na bydlení jsou pro mnohdy omezené rozpočty nezaměstnaných 
klíčovou položkou. Rozhodujícím faktorem je zde pochopitelně cena bydlení, která je 
výrazně nižší u vlastní nemovitosti (vzniká úspora) a naopak vyšší u lidí žijících 
v nájemním bydlení. V nejhorší situaci v našem výzkumu se nacházeli lidé bez 
rodinných vazeb. Jejich nejistá bytová situace spojená v některých případech také 
s poměrně vysokými cenami podnájmů zásadně přispívá k jejich celkově velmi obtížné 
životní situaci.  

Další související kategorií výdajů tvoří náklady na základní služby a energie 
spojené s bydlením nebo osobními potřebami (č. 144, 687, 914, 1186). Tyto výdaje 
nejsou tak často zmiňovány samostatně, neboť někteří nezaměstnaní referují 
k výdajům na bydlení jako k celku. I zde ale platí, že ve většině případů nezaměstnaní 
považují zaplacení těchto výdajů za nutnou výdajovou položku. Mezi náklady 
související s bydlením patří také úprava a údržba domácnosti. U dvou respondentů se 
jednalo o náklady na údržbu či rekonstrukci bytu nebo nemovitosti (č. 78, 913). Tyto 
náklady mohou být sice někdy chápány jako dobrovolné výdaje, ale také se může 



6. Ekonomická situace dlouhodobě nezaměstnaných  
 
 

 41 

jednat o náklady vynucené okolnostmi nebo o aktivity započaté před začátkem 
nezaměstnanosti, které je potřeba dokončit.  

Někteří respondenti uvedli, že pro ně jsou významnou prioritou nebo 
povinností výdaje na děti, i když se sami musí kvůli tomu uskromnit (č. 3, 78, 687, 
876). Zde můžeme za prvé rozlišit kategorii respondentů, kteří výdaje na děti považují 
za svou prioritu z hlediska výdajů omezeného rozpočtu v rámci společné domácnosti. 
Jedna respondentka uvedla, že jsou pro ni problematické výdaje na ošacení svého 
dítěte (č. 876). Další respondentky uváděly výdaje na školné dětí na soukromé škole 
(č. 79, 914). Jedná se tedy především o zajištění ošacení, stravování a nákladů 
spojených se školní docházkou. Někdy rodiče zdůrazňují také potřebu zakoupení 
hraček či jiných sociálních potřeb dětí, jako jsou náklady na exkurze a výlety se školou. 
Výdaje na děti někdy ve výpovědích zmiňují i jejich nezaměstnaní prarodiče, kteří 
nemají vůči dětem žádnou přímou zodpovědnost. U několika respondentů ale také 
tvořilo část finančních vydání výživné na závislé děti (č. 11, 91, 935). Tyto výdaje 
tvoří výraznou část příjmů ze životního minima, což vede u respondentů v této situaci 
k dalšímu výraznému zhoršení životního standardu (reálný životní standard padá pod 
úroveň životního minima).  

Specifické je také, že některé výdaje naopak nezaměstnaní ve svých 
výpovědích výslovně odmítali. Někteří respondenti zdůrazňovali, že s penězi 
vystačí lépe, protože nepijí nebo nekouří (někdy uvádějí oboje) (č. 3, 13, 79, 678, 935, 
1030). Zatímco u některých nezaměstnaných je abstinence či nekuřáctví otázkou 
jejich životního stylu, jiní se těchto výdajů zřekli (omezili je) z finančních důvodů. 
Celkově tedy jsou pro nezaměstnané významné především výdaje na základní potřeby, 
jako jsou voda nebo elektřina a pro rodiče také výdaje na děti. V některých případech 
jsou výdaje na děti velmi důležité, zvláště pak na předměty, které souvisejí se 
zkušeností hanby, jako jsou šaty nebo možnost zúčastnit se školních výletů a 
v případě nutnosti zaplatit výživné. Naopak výdaje na alkohol nebo na cigarety 
nezaměstnaní sami od sebe odmítají. Takové výpovědi ale nemůžeme chápat 
automaticky jako snahu se ospravedlnit, neboť podobně respondenti referují k úspoře 
na bydlení.  

Určitá skupina respondentů uváděla jako problematické výdaje související se 
zdravím, hygienou a vzhledem členů rodiny. Pro některé respondenty tvořily 
významnou položku nákladů výdaje za léky (č. 4, 23, 687, 1030, 1213). Problémy se 
zaplacením léků (doplatků za léky) jsme zaznamenali u manželského páru (muž 
v invalidním důchodu, žena po pracovním úrazu) (č. 1030), partnera starší 
respodentky, který měl cukrovku (č. 1213), osamělé matky s chronicky nemocným 
dítětem (astmatikem) (č. 4) a další matky se dvěma dětmi (č. 23). Problematické je 
pro nezaměstnané také vaření podle diety apod. (č. 1213). V některých případech byly 
tedy výdaje na léky v rámci rodinného rozpočtu velmi výrazné (a zároveň pochopitelně 
nezbytné), ale někteří nezaměstnaní také na léky neměli (č. 23, 1213), což 
dokumentuje následující výpověď:  

R: A to jsem musela prášky mu kupovat a já nevím, co on to tam všechno bere. To též 
vždycky necelých tisíc korun no a potom jsme to museli omezit a bral jenom to, na co by 
nám vyšlo, abysme aspoň nějak vyšli (č. 1213). 

Další typy výdajů byly zmiňovány méně často. Někteří respondenti považovali 
za problematické a přitom důležité zajištění ošacení nebo základních drogistických 
potřeb (nejen prací prášky, ale také kosmetika) (č. 21, 1186, 1195). Je pochopitelné, 
že především pro ženy byly tyto výdaje velmi důležité proto, aby se mohly cítit dobře. 
V několika případech bylo zmiňováno také zaplacení cestovného (např. č. 21). Další 
respondenti zmiňovali jako významný výdaj splácení dluhů či půjček (č. 110, 687, 914, 
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917), nicméně některé z nich přitom nebyly zapříčiněny nezaměstnaností (viz níže 
část o zadlužování). 

Jak je patrné z předchozího textu, životní situace dlouhodobě nezaměstnaných 
je ovlivněna především počtem osob v domácnosti a jejich příjmem na straně jedné a 
více či méně nutnými výdaji na straně druhé (z nichž nejzásadnější jsou výdaje na 
bydlení). Naše postřehy o výdajích domácností vycházejí ze spontánních výpovědí 
nezaměstnaných o jejich ekonomické situaci, což naznačuje, že některé výdaje jsou 
z jejich hlediska opravdu významné. Jelikož z výpovědí respondentů vyplynulo, že 
podstatná část z nich se potýká s určitými problémy při zajištění životních potřeb sebe 
a své rodiny, zabýváme se v další části způsoby, jak dlouhodobě nezaměstnaní tuto 
situaci řeší.  

 

6.2 Řešení obtížné finanční situace ze strany 
nezaměstnaných 

 

V předchozích částech jsme referovali k ekonomické situaci domácností 
nezaměstnaných z hlediska jejich příjmů a výdajů. Pouze ve výjimečných případech 
byla finanční situace rodin nezaměstnaných zcela bezproblémová (č. 410), naopak 
většinou nezaměstnaní hovoří o větších či menších finančních problémech. Je proto 
zajímavé dále sledovat, jak nezaměstnaní tyto problémy řeší. Na základě našeho i 
předchozích výzkumů jsme identifikovali několik kategorií takových strategií, které 
dále diskutujeme. Jedná se o úsporné strategie, vlastní produkci, strategie obejití se 
bez zadlužování a žádost o pomoc rodiny.  

Prvním a pravděpodobně nejčastějším typem řešení obtížné finanční situace 
domácností nezaměstnaných jsou tzv. úsporné strategie. Tyto strategie jsou 
charakteristické způsoby, jak je možné vyjít s omezeným příjmem bez toho, aby 
rodina výrazně strádala. Nejprve se zde zaměřujeme na základní mechanismy 
(způsoby uplatňování) těchto strategií. Prvky úsporných strategií se u nezaměstnaných 
nebo dalších hospodařících členů jejich domácností projevují v pečlivém managementu 
finančních prostředků (č. 1, 3, 11, 13, 19b, 22, 78, 79, 733, 876, 935, 1032, 1186, 
1283). Zajímavé bylo, že někteří respondenti spontánně uváděli přesně spočítaný 
finanční obnos, který jim zbývá na útratu na den nebo na měsíc (někde kolem 80-120 
Kč na den u respondentů z roku 2006, někdy ale také ještě nižší) (č. 1, 3, 11, 21, 
144). Z toho lze vyvodit, že tito lidé se snaží se svými příjmy opatrně hospodařit a že 
takříkajíc počítají každou korunu. Tento „management“ peněz směřuje k tomu, aby se 
omezené finanční prostředky rozvrhly rovnoměrně po celé období, než budou 
k dispozici další peníze, a také pomáhá určení priorit při utrácení těchto prostředků (č. 
3, 19b, 935, 1032). V několika případech jsem zaznamenal, že starost a zároveň 
zodpovědnost při zajištění chodu domácnosti měly v kompetenci ženy (č. 13, 79, 410). 
Důležité je pro nezaměstnané také rozhodování o tom, co je pro ně důležitějším 
(respektive nezbytnějším) výdajem a co bude hrazeno jako první a co později nebo 
vůbec (č. 11, 78, 79, 935, 1186, 1283). Jak jsme uváděli v předchozí části, některé 
náklady domácnosti lze snížit nebo zcela vynechat jen velmi obtížně (v první řadě 
nájemné a náklady, jejichž vynechání nezaměstnaní považují za nepřijatelné) (č. 78, 
1195, 1209). Z tohoto důvodu zřejmě nezaměstnaní musí ušetřit nebo se omezit 
především ve výdajích na kulturu, na jídlo a na ošacení (č. 1195, 1213). Další 
technikou spojenou s úspornými strategiemi je přesouvání výdajů. Nezaměstnaní 
v jednotlivých okamžicích rozhodují, které výdaje mají momentálně přednost a které 
mohou počkat. Nezaměstnaní ale musí při rozhodování o výdajích brát v úvahu také 
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přání a potřeby dalších členů domácnosti (č. 79). Rodiče se často snaží v první řadě 
zabezpečit životní potřeby dětí (č. 78, 687).  

Základem úsporných strategií je podle výsledků našeho výzkumu často pečlivý 
management finančních prostředků, jehož součástí je dlouhodobé plánování výdajů, 
volba výdajů podle jejich významu a nezbytnosti, celkové omezení výdajů a související 
větší aktivita nezaměstnaných. Úsporné strategie také často vyžadují dohodu 
jednotlivých členů domácnosti a jejich spolupráci nebo dokonce situaci, kdy finanční 
prostředky domácnosti spravuje pouze jedna osoba a finanční prostředky dalších osob 
jsou výrazně omezeny. Musíme ovšem brát v úvahu, že jednotlivé domácnosti mohou 
využívat úsporné strategie v rozdílné míře, také v závislosti na potřebnosti jejich 
využití a závislosti na svých schopnostech. V další části textu se věnujeme podrobněji 
jednotlivým způsobům fungování úsporných strategií.  

Poměrně zajímavým zjištěním je uplatňování úsporných strategií v oblasti 
bydlení, kde bychom původně spíše očekávali, že uplatnění takové strategie bude 
poměrně problematické. Respondenti nicméně takové strategie v několika případech 
uváděli (č. 1, 78, 144, 1032, 1213, 1283). Jedná se přitom o různé situační 
sestěhování nebo obecněji o společný život zaměstnaných a nezaměstnaných členů 
rodiny z různých generací v jedné domácnosti (č. 1, 144, 1213, 1283) nebo naopak 
setrvávání v domácnosti rodičů, i když tato situace nezaměstnanému nevyhovuje (č. 
1032), či dokonce společné bydlení partnerů po rozvodu. Někdy není bydlení ve 
společné domácnosti motivováno finančně, ale např. potřebou péče o člena rodiny (č. 
144), změnami v partnerských vztazích nebo je to obecně situace, která členům 
domácnosti vyhovuje. K významné finanční úspoře nicméně dochází i v těchto situacích. 
V jednom případě bylo takové přestěhování motivováno snahou o získání finančních 
prostředků z pronájmu bytu, kdy respondentka po přestěhování svůj vlastní byt 
pronajímala (č 78). Uplatňování úsporných strategií v oblasti bydlení považujeme za 
překvapivé, potvrzují je nicméně i některé další výzkumy (viz rozšířená verze). Je sice 
patrné, že sestěhování nebo společné bydlení členů domácnosti není vždy důsledkem 
nezaměstnanosti, jedná se přesto o postup, jehož ekonomickou výhodnost si někteří 
(např. mladší) nezaměstnaní plně uvědomují. V některých případech je taková 
varianta preferovaná, jindy je východiskem z nouze. Svou roli při jejich uplatňování 
velmi pravděpodobně hraje velký význam těchto nákladů v rozpočtech dlouhodobě 
nezaměstnaných.  

Úsporné strategie ve většině případů spočívají v omezování spotřeby nebo ve 
snaze minimalizovat náklady na jednotlivé komodity. Nezaměstnaní v našem výzkumu 
často uvádějí, že se tzv. musejí uskrovnit, nemohou moc utrácet, nemohou si koupit 
vše, na co byli zvyklí, nekupují zbytné věci apod. (č. 7, 18, 78, 187, 408, 725, 769, 
876, 898, 914, 917, 935, 949, 1186, 1213, 1283, 1295). Typickými prvky úsporných 
strategií jsou pečlivé plánování, výběr komodit a omezování spotřeby. Respondenti 
v této oblasti v naprosté většině referují k potravinám a stravování (případně 
k ošacení), což naznačuje, že v této oblasti jsou jejich výdaje nejelastičtější (dá se 
zde nejvíce ušetřit) a že nezaměstnaní tento způsob úspor často využívají. V jiných 
oblastech jsou buď možnosti ušetřit daleko více omezené (např. u bydlení) nebo 
naopak, jak ukazujeme níže, mohou tyto výdaje zcela vypustit (např. tím, že nejedou 
na dovolenou). Toto zjištění ostatně potvrzuje i následující výpověď respondenta č. 
1109:  

R: Většinou se šetří na oblečení, většinou se šetří na stravě, protože na ničem jiným se 
nedá ušetřit. Jedině na tom, to je... Byt musíte zaplatit, nájem musíte zaplatit, poplatky, 
inkaso, elektřina se musí zaplatit. Stávalo se nám, že jsem třeba měl někdy i dluh na 
elektřině a vypli nám elektřinu, tak jsem musel zase našetřit na to, abych ten dluh vyplatil 
(č. 1109). 
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Někteří respondenti uvádí, že oni nebo členové jejich domácnosti využívají 
různé dílčí postupy či strategie nutné k tomu, aby s finančními prostředky vyšli. První 
část těchto úsporných opatření se vztahuje k nakupování. Respondenti uvádí, že ušetří 
např. tím, že zvažují každou koupi (č. 1186, 1210, 1283), kupují u levnějších 
obchodníků - v supermarketech, nabídkách či výprodejích, second-handech, u 
vietnamských prodejců (č. 408, 725, 733, 757, 769, 1030, 1283, 1295), tím, že 
kupují méně a/nebo levnější věci či substituty (č. 13, 18, 22, 23, 187, 408, 733, 914, 
917, 935, 1186, 1283, 1295), tím, že nakupují více do zásoby, pokud je to výhodné (č. 
1030) atd. Jedna z respondentek si v této souvislosti všímá toho, že nakupování tímto 
způsobem sice šetří peníze, ale je časově mnohem náročnější (č. 1295), je zde tedy 
možné hovořit o výměně peněz za čas. Další část úsporných strategií spočívá 
v úsporách uvnitř domácnosti a ve změně způsobu spotřeby. Příkladem takové 
strategie je, jakým způsobem mění nezaměstnaní stravovací návyky. Respondenti 
uvádějí, že ušetří tím, že vaří nebo jí více doma (č. 949), vaří levnější jídla (914, 917, 
1186b), přestali péct sladká jídla (č. 1030), nevaří tak často či vaří na víc dnů 
najednou, šetří s jídlem (č. 914, 917). Cílem těchto strategií je využít levnější 
(dostupnější) zdroje a také využít tyto zdroje efektivněji, nicméně často dochází také 
k výraznému omezování spotřeby. Úsporné strategie vycházejí nejen z potřeb 
jednotlivých členů domácnosti, ale využívají také všech dostupných zdrojů v kombinaci 
různých postupů k zabezpečení základních životních potřeb, zejména v oblasti 
stravování. Zajištění určitého životního standardu z omezených zdrojů je přitom 
poměrně obtížné, časově náročné a pro nezaměstnané to představuje také určité 
negativní prožitky spojené se ztrátou běžného životního standardu, na který byli dříve 
zvyklí (dostavují se např. pocity lítosti nebo ponížení). 

Dalším aspektem, který nezaměstnaným může pomoci, je nahrazení části 
výdajů vlastní prací nebo produkcí. V našich rozhovorech jsem zaznamenal např. 
pěstování vlastní zeleniny (č. 3, 742), zavařování zeleniny na pozdější dobu (č. 1186), 
chování domácích zvířat (č. 757, 1030), topení dřevem z lesa, za které nezaměstnaný 
nemusí platit, či jinou substituci topení (č. 3, 19b), sběr dešťové vody (č. 19b), vlastní 
tvorbu oděvů atd. (č. 876). Tyto strategie jsou respondenty zmiňovány poměrně málo. 
Vysvětlením je zřejmě to, že většina nezaměstnaných nemá pro takové chování 
vhodné podmínky. Jedná se o strategii typickou zřejmě spíše pro respondenty žijící na 
vesnici a pro starší respondenty. Nemusí být také nutně spojena s nezaměstnaností, 
ale spíše se životním stylem respondentů. Zapojení mužů a žen do těchto aktivit pak 
souvisí především s dělbou domácí práce. Za druhé také může tato strategie být pro 
řadu respondentů nepotřebná, protože mají přeci jen dostatek peněz na to, aby své 
potřeby dokázali zajistit nákupem zboží na trhu. Otázkou je dále velikost úspory, 
kterou mohou respondenti takto dosáhnout. 

Uplatňování úsporných strategií musí být celkově pro nezaměstnané velmi 
obtížné, přesto někteří nezaměstnaní v našem výzkumu uvádějí, že si na skromnější 
styl života časem zvykli (viz závěr této kapitoly). Tento postřeh považuji za významný 
pro vysvětlení toho, jakým způsobem mohou nezaměstnaní dlouhodobě zvládat 
pokrytí běžných výdajů. V některých případech tento postup ale nemůže být 
dostatečný. Někdy jsou věci totiž pro nezaměstnané tak drahé, že si je nemohou 
dovolit vůbec koupit, neexistuje pro ně levnější varianta nebo taková varianta není 
racionální (dovolená stojí minimálně několik tisíc korun, je nutná oprava střechy). 
V takových případech nezaměstnaní musejí využít jiné postupy, jako jsou především 
zadlužování, přijetí pomoci od okolí nebo úplné obejití se bez určitých věcí. 

U dlouhodobě nezaměstnaných často dochází přes výše uváděné úsporné 
strategie dále ke zjevnému poklesu životní úrovně. Nyní se věnujeme situaci, kdy 
nezaměstnaní zcela nebo převážně rezignují na určité aktivity nebo na spotřebu 
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určitých statků z důvodu nedostatku finančních prostředků. Takové chování zde 
označujeme jako strategie „obejití se bez“. Strategii spočívající v odřeknutí si 
některých věcí z důvodu nedostatku nelze považovat pouze za tzv. „krajní řešení“, ale 
z výpovědí respondentů vyplývá, že vzdání se některých věci je pro dlouhodobě 
nezaměstnané běžné a zároveň se týká většiny nezaměstnaných. Následující výpověď 
respondentky je typickým příkladem odřeknutí si věcí, které by si respondentka za 
normálních okolností pořídila.  

R: Já nevím, třeba se mi něco líbilo v krámě a já jsem věděla, že si to koupit nemůžu, 
protože na to nemám… no, ale když člověk nemá peníze, tak je to taky hrozný. To neví, co 
dřív, jestli si to může koupit, teď stojíte před krámem a říkáte si: můžu si to dovolit, 
nemůžu si to dovolit, pak stejně zjistíte, že si to dovolit nemůžete a jdete dál (č. 769). 

V těchto případech se tedy nezaměstnaní musí rozhodovat o tom, které věci 
považují za pro sebe nezbytné a bez kterých se budou muset obejít (č. 935, 1186b). 
V tomto ohledu se nezaměstnaní často rozhodují k omezení výdajů na kulturu a 
společenský život. U některých nezaměstnaných hraje v tomto ohledu zřejmě roli také 
faktor času, protože se snaží ušetřit peníze odložením spotřeby, především pokud měli 
předtím větší vydání a zbývá jim v tomto měsíci již málo peněz (č. 3, 11, 18, 19, 917). 
Uzavřením tohoto časového kruhu pak je skutečnost, že nezaměstnaní čekají se 
zaplacením určitých výdajů na období, kdy dostanou sociální dávky nebo našetří 
(č. 408, 1186). Další roli hraje čas také v postupném odcházení (opotřebení) věcí, 
které z finančních důvodů není možné nahradit (nábytek, elektrické spotřebiče, šaty) 
(č. 21, 79, 91, 125, 876, 913, 1210). Dopady všech výše uvedených postupů jsou pak 
spojené minimálně s odkladem nákupu důležitých věcí na pozdější dobu, někdy se ale 
nezaměstnaní musejí obejít bez klíčových věcí i dlouhodobě. Krajní formou využívání 
strategie obejití se bez je rozprodej či zastavení movitého, případně nemovitého 
majetku kvůli získání finančních prostředků (č. 144), tato strategie ale nebude zřejmě 
tak častá. Strategie související s odřeknutím si určitých věcí nejsou v literatuře tak 
často zmiňovány jako jiné úsporné strategie. Největším přínosem jsou v tomto ohledu 
zjištění Jahody, Lazarsfelda a Zeisela (2002:17, 29) (viz rozšířená verze práce).  

U všech domácností (i u těch nezaměstnaných, kteří uvádějí, že se svými 
příjmy vycházejí relativně dobře) se nejčastěji setkáváme s odřeknutím si tzv. 
relativně zbytných výdajů. Nejčastěji se to projevuje tím, že přestanou kupovat 
dražší věci, omezí se při nákupu na to nejnutnější (č. 22, 733, 903, 914, 917). Oproti 
předchozím úsporným strategiím zde máme na mysli především situace, kdy 
nezaměstnaní danou komoditu přestanou zcela kupovat. Další velkou oblastí 
finančního omezení nezaměstnaných jsou kulturní a sociální výdaje. Nezaměstnaní 
uváděli, že přestali jezdit na dovolenou (č. 144, 917, 1032, 1283, 1295), na výlety 
(č. 949), jejich děti nemohou jet se školou na dražší pobyty, nezaměstnaní nemohou 
chodit do restaurace, nemají na benzín, na vstupné do kina, divadla, na tenis, na 
koupaliště, na zábavu, koníčky atd. (č. 17, 22, 79, 91, 125, 914, 935, 949, 1032, 
1195, 1209, 1283). Tyto vynucené změny životního stylu sice většinou nemají přímý 
negativní dopad na fungování domácnosti, ale přesto působí na nezaměstnané 
negativně, neboť je vydělují ze životního stylu běžného v dané společnosti a mohou i 
stigmatizovat.  

Někteří nezaměstnaní uvádějí, že realizují spíše málo nákladné koníčky, jako je 
vlastní sportovní aktivita, zahrádkaření, procházky nebo četba (č. 725, 935, 949, 
1209). Toto omezení je ale zřetelným problémem pouze pro část nezaměstnaných. 
Někteří (především starší) nezaměstnaní také uvádějí, že určitá skromnost či 
nenáročnost je v jejich případě součástí celoživotního stylu (č. 3, 8, 9, 79, 733, 742, 
1181, 1210). To souvisí např. s tím, že tito respondenti uvádějí, že nekouří, nepijí 
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nebo nejsou nároční ve stravování, nejezdí na dovolenou apod. Omezení v oblasti 
kulturních či sociálních výdajů pro tyto respondenty nehraje roli, protože by takové 
aktivity stejně nerealizovali, ani kdyby měli dostatek finančních prostředků. Je 
samozřejmě otázkou, zda se v těchto případech jedná o reflexi vlastní skromnosti 
nebo o postoj, který má manifestovat jejich životní styl jako bezproblémový. 
Vzhledem ke kategorii lidí, kteří se tak vyjadřovali (tato spontánní vyjádření jsou 
typická pro respondenty nad 50 let), a obsahu jejich výroků, bych se přikláněl spíše k 
první variantě. Pro významnou část nezaměstnaných je omezení v oblasti sociálních a 
kulturních potřeb zřejmě běžnou věcí. Tato omezení jsou z pohledu nezaměstnaných 
logickou (byť nikoli nebolestnou) volbou, protože se jedná o aktivity a věci, které 
k bezprostřednímu přežití nepotřebují, a tak mají ostatní výdaje přednost. Naše data 
přitom ukazují, že tyto aktivity jsou prakticky úplně omezovány i v domácnostech, 
které jsou na tom mezi našimi respondenty relativně lépe. Můžeme přitom říci, že i 
(většinou drobné) výjimky jsou spíše výrazem „vzbouření se osudu“.  

Mnohem významnějším problémem než omezení sociálních a kulturních výdajů 
se pro nezaměstnané ale zdá být omezení v oblasti běžných užitkových 
předmětů nebo dokonce potravin. V rozhovorech jsem se setkal ve více případech 
také s problémy finančně zabezpečit své základní životní potřeby, např. bydlení (č. 12, 
21), dopravu (č. 21), léky (č. 23, 1213), ošacení a boty (č. 21, 78, 125, 876, 125, 914, 
1030), energie (č. 3, 19b, 1295), s tím, že nezaměstnaní neměli ani na základní 
potraviny, museli se ve výdajích omezit pouze na ně atd. (č. 12, 21, 22, 913, 917, 
1186b). Tyto výpovědi nezaměstnaných svědčí o poměrně významném rozsahu 
projevů absolutní chudoby a materiální deprivace. K tomuto konstatování nás vede 
nejen to, že nezaměstnaným chybí finanční prostředky na zcela základní předměty 
(jako jsou např. boty), ale také to, že nezaměstnaní nemají možnost zaplatit ani 
poměrně drobné výdaje, jako je jízdenka na autobus nebo zcela základní potraviny. 

Zásadní jsou také omezení v oblasti stravování. Dva z respondentů uváděli, že 
svou situaci řešili hladověním (např. i tři dny bez jídla) (č. 13, 22). Další respondenti 
uváděli, že nekupují maso nebo jen výjimečně (č. 22, 1186b, 1213). Respondentka 
č. 1213 se přitom obává, že u jejího manžela se omezení spotřeby masa může 
vzhledem k jeho nemoci negativně zdravotně projevit. Jako problematické se pro řadu 
nezaměstnaných projevovalo také ošacení, zvláště pak při výrazném opotřebení věcí. 
U těchto nezaměstnaných může docházet také ke zhoršení vnějšího vzhledu, protože 
si nemohou dovolit koupit v případě potřeby nové oblečení, pokud to není opravdu 
nezbytné (č. 21, 125, 914). Především některé ženy uvádí, že se vzhledem ke svému 
neupravenému vzhledu a nemožnosti zajistit běžný standard pro svoje děti necítí 
dobře. Někdy se na těchto zcela základních věcech nezaměstnaní omezili 
„dobrovolně“ ve snaze něco ušetřit, jindy jim prostě ani nic jiného nezbývalo, což je 
zjevně mnohem častější případ. Nezaměstnaní se zřejmě také někdy snaží, aby na 
nich a jejich dětech nedostatek finančních prostředků nebyl patrný, protože se obávají 
stigmatizace (č. 1186).  

Nezaměstnaní u běžných výdajů zřejmě nejprve uplatňují úsporné strategie 
(získání levnější varianty) a pak v situaci největší nouze strategii „obejití se bez“ 
(např. č. 1283). Respondenti, k nimž referujeme v tomto oddíle, jsou ale v situaci, kdy 
o nějaké úspěšné strategii zřejmě nemá vůbec význam hovořit. Jejich materiální 
deprivace je totiž značná a vyhlídky na zlepšení situace nejsou ani do budoucna příliš 
dobré. Ve dvou nejvýznamnějších případech materiální deprivace se přitom jedná o 
nezaměstnané, u nichž zároveň selhává (je nedostatečná) pomoc ze strany sociálního 
státu a zároveň neexistuje nebo je velmi omezená pomoc ze strany jejich sociálních 
sítí. V takovém případě nezaměstnaní pravděpodobně nejsou v situaci, kdy by mohli 
svou situaci samostatně vyřešit (viz také závěr této kapitoly).  
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Alternativou k dříve zmiňovaným strategiím je pro část nezaměstnaných 
možnost zapůjčení určitého finančního obnosu. Předností takové strategie je 
bezesporu možnost bezprostředně řešit některé problémy s momentálním nedostatkem 
peněz. Tato strategie je ale někdy pro nezaměstnané nejen alternativou, ale také 
nutností (viz níže). Strategie zadlužování se zdá být dle výpovědí našich respondentů 
poměrně častá (č. 1, 2, 4, 11, 15, 17, 23, 876, 914, 917, 1030, 1186, 1209, 1210, 
1213). V této části se nejprve věnujeme příčinám zadlužování nezaměstnaných. 
Okolnosti zadlužení se mezi nezaměstnanými výrazně odlišují. Nezaměstnaní si často 
musí vypůjčit v případě: a) chybějících peněz na provoz domácnosti, jako jsou účty za 
nájem, elektřinu, vodu, odpadky apod. V několika případech jsme zaznamenali také 
přímé dluhy poskytovatelům za tyto služby (č. 11, 914, 917, 1209), b) větších výdajů, 
jako je nákup vybavení domácnosti, stavební úpravy, na nepravidelné, nárazové a 
náhlé výdaje atd. (č. 876, 914, 1030, 1210), c) ale někdy také na běžné výdaje (např. 
potraviny), když tak říkajíc nevyjdou (č. 4, 15, 17, 1186).  

Někteří nezaměstnaní si půjčili finanční prostředky ještě předtím, než se stali 
nezaměstnanými (to se týká především půjček spojených s bydlením). Toto skupina je 
také někdy v poměrně obtížné situaci, protože velikost splátek byla nastavena na 
pracovní příjem, který nyní chybí. Druhá skupina nezaměstnaných si půjčila peníze až 
v průběhu nezaměstnanosti, aby zaplatila nutný větší výdaj. Splácení takových půjček 
je pro dlouhodobě nezaměstnané celkově velice problematickou záležitostí. 
V některých případech přitom byla finanční situace rodiny dá se říci hraniční, zvláště 
pak u problémů se zaplacením nájmu apod. Poslední typ půjček (na běžné výdaje) pak 
představuje pro nezaměstnané zřejmě nejmenší problém, protože částky, které si 
nezaměstnaní takto půjčují, nejsou tak vysoké – zaznamenal jsem např. situace, kdy 
si nezaměstnaní takto u sousedů půjčovali padesátikorunu. Zároveň je pochopitelné, 
že osoby, které nezaměstnaným takto půjčují na vrácení peněz, tolik nespěchají jako 
firmy či instituce. Dle výpovědí nezaměstnaných lze usuzovat, že nezaměstnaní si 
v případě finančního nedostatku půjčují téměř ve všech případech především od rodiny 
nebo přátel, známých a sousedů. Naopak od finančních institucí si nezaměstnaní 
půjčovali spíše výjimečně (č. 1210). Důvody, pro které nezaměstnaní odmítali 
zadlužení u finančních institucí, jsou obava z možnosti splácet, vysoké úroky a to, že 
by jim banka peníze ani nepůjčila a když, tak pochopitelně za mnohem obtížnějších 
podmínek.  

Popisované strategie tedy často nejsou pouhým vypůjčením finančních 
prostředků, ale jedná se zároveň často o přijetí pomoci v rámci existujících sociálních 
sítí. Takový postup je pro nezaměstnané velice výhodný, minimalizuje totiž rizika 
spojená se zadlužením a umožňuje výhodné podmínky. Na rozdíl od většiny ostatních 
výzkumů jsme v odpovědích našich respondentů nezaznamenali mnoho případů 
využívání kreditních karet či jiného půjčování od institucí. To je poměrně překvapivé 
v kontextu toho, že objem prostředků, které si obyvatelé ČR od bank půjčují, je 
poměrně značný. V některých případech je patrné, že půjčky od rodiny jsou jen 
obtížně rozlišitelné od finanční pomoci rodiny, ke které referujeme v následujícím 
oddíle (ani nezaměstnaní toto příliš nerozlišují). Této skutečnosti si všímá také Finch 
(1989:16), která uvádí, že zde závisí především na výši takové podpory (vyšší částky 
jsou spíše striktně vraceny než menší obnosy).  

S principiálním odmítáním zadlužení nebo tvrzením, že nezaměstnaný nikdy nic 
nedlužil, jsme se setkávali spíše výjimečně (č. 19, 144, 687, 949, 1295). Někteří 
respondenti uvádí, že si nepůjčují (č. 78, 144, 687) nebo by si nepůjčili ani od 
příbuzných více peněz, než ví, že budou moci splatit (č. 913, 935), a že mají obavy 
z toho, jak by v budoucnu mohli půjčky splácet, nebo že peníze, které budou muset 
později vrátit, jim budou zase jinde chybět (č. 935, 1186, 1209, 1213, 1283). 



6. Ekonomická situace dlouhodobě nezaměstnaných  
 
 

 48 

Respondenti, kteří jsou v této situaci, toto potvrzují, když uvádějí, že peníze, které 
splácí, jim skutečně chybí jinde (č. 2, 1030). Odmítání nebo rezervovanost vůči 
zadlužování tedy u respondentů nesouvisí pouze s morálními hledisky, ale také 
s určitou opatrností či pragmatismem. Jestli je tento postoj spíše projevem určité 
odpovědnosti nebo důsledkem předchozích špatných zkušeností, je přitom obtížné 
posoudit. Musíme brát také v úvahu, že v České republice není zapůjčení finančních 
prostředků za přijatelných podmínek nijak zvlášť dostupné.  

Dále se věnujeme tomu, jakým způsobem je situace nezaměstnaných 
ovlivněna pomocí členů rodiny nebo přátel. Nemáme zde přitom ale na mysli až na 
výjimky vzájemnou finanční pomoc osob žijících ve společné domácnosti (např. 
partnerů), neboť zde předpokládáme, že tito lidé společně hospodaří. Podpora ze 
strany rodiny a přátel je pro nezaměstnané relativně běžnou věcí. Snel a Staring 
(2001:7-8) považují tuto pomoc sociálních sítí za neformální formu sociálního 
zabezpečení. Několik našich respondentů uvádělo, že jim v jejich situaci pomáhají či 
pomohli příbuzní nebo přátelé (č. 1, 7, 9, 12, 17, 144, 148, 769, 914, 935, 949, 1032, 
1213, 1252). Musíme ovšem brát v úvahu, že jednotlivé typy takové podpory se od 
sebe svým charakterem i významem podstatně odlišují. Pomoc přátel a rodiny spočívá 
jednak v pomoci při hledání zaměstnání, v předávání informací o zaměstnání, 
v přímluvě u potencionálního zaměstnavatele atd. (č. 1, 15, 16, 148, 769, 914, 935) 
(viz také kapitola 10), v hlídání dětí při ucházení se o práci, v psychické (č. 1, 7, 16, 
19, 144, 148, 742, 949, 1032, 1252) (viz také kapitola 7), finanční (č. 4, 12, 15, 17, 
78, 144, 148, 914, 949, 1213, 1252) či hmotné (např. potraviny) podpoře (č. 12, 21, 
23). Pomoc přitom přichází nejen od rodičů a dětí nezaměstnaných, ale často také od 
sourozenců, od blízkých přátel apod.  

V této kapitole nás pochopitelně nejvíce zajímají formy pomoci, které jsou 
spojené s materiální nebo hmotnou podporou, ať již ve formě půjček, darů nebo 
nepřímé pomoci, která je součástí běžných sociálních kontaktů i v domácnostech 
zaměstnaných (např. pozvání nezaměstnaného na oběd, drobné dary potravin). Velmi 
silnou vzájemnou vazbu zaznamenáváme především ve vztazích rodičů a dětí, kde je 
snaha o vzájemnou pomoc často intenzivní. Zvláště v chudých domácnostech pak mají 
i poměrně drobné dary nebo služby značný význam. Na druhou stranu jsme ovšem 
byli poněkud překvapeni také problematickými aspekty přijetí takové podpory (viz 
níže). Lze předpokládat, že to, jakým způsobem je tato pomoc ze strany sociálních sítí 
skutečně poskytována, ovlivňuje subjektivně vnímaná potřeba pomoci ať již ze strany 
nezaměstnaného nebo jeho okolí. Lidé, kteří vycházejí s příjmy relativně dobře, 
nemusí o takovou pomoc vůbec žádat a zároveň nejsou v tomto ohledu okolím 
vnímáni jako potřební. Proto takovou pomoc i v našem výzkumu nacházíme především 
u lidí v obtížné životní situaci, žijících samostatně či závislých na sociálních dávkách.  

V této části se zaměříme na další faktory, které ovlivňují možnosti 
nezaměstnaných získat podporu ze strany rodiny, a to většinou negativně. 
Někteří nezaměstnaní mohou mít narušené vztahy s rodinou (jsou např. rozvedení), 
nemají rodinu nebo jejich rodina žije příliš daleko, což výrazně snižuje (ale zcela 
nevylučuje) možnost vzájemné pomoci (č. 12, 78, 91, 110, 125, 144, 876, 949, 960, 
1186). Část nezaměstnaných také uvádí, že členové jejich rodiny či přátelé jsou také 
nezaměstnaní (č. 1, 15, 144, 725, 769, 903, 1030, 1209, 1210), v důchodu (č. 91, 
144, 1186) nebo jsou sami v obtížné situaci (č. 1283), a tudíž mají sami 
z ekonomických důvodů také menší možnosti pomoci (č. 21, 144, 1186, 1283). 
Neposkytnutí pomoci může být spojeno také s přímým či nepřímým odmítnutím. 
Občas nezaměstnaní obecně uvádí, že přátelé nebo rodina jim nepomohli, odmítli 
pomoci nebo že podpora známých a přátel zůstala pouze v rovině slibů (č. 91, 125, 
144, 769, 1186). Někteří z nezaměstnaných zároveň konstatují, že podpora přátel 
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spočívá spíše v jejich pochopení a psychické podpoře, ale nikoli ve finanční podpoře (č. 
19, 144). Poznatek o omezených možnostech sociálních sítí při řešení svízelné finanční 
situace uvádí řada předchozích autorů (viz rozšířená verze). Z výpovědí 
nezaměstnaných je patrné, že rozsah materiální pomoci je ovlivněn mj. schopností 
blízkých osob takovou pomoc poskytovat. V několika případech nebyla rodina v situaci, 
kdy by takovou pomoc mohla poskytnout, nebo pokud ji poskytovala, byla taková 
pomoc symbolická (byť pro nezaměstnané měla význam). V některých dalších 
oblastech (zprostředkování zaměstnání)  pak rodina často nemá prostředky, jak 
pomoci. Ukazuje se ale, že pomoc fungující rodiny je výrazná v psychické oblasti (viz 
následující kapitola). V tomto kontextu se potvrzuje význam neformálního sociálního 
kapitálu pro řešení situace dlouhodobě nezaměstnaných. 

Část respondentů pomoc přátel a širší rodiny (někdy jen v určité formě) buď 
principielně odmítá (zřejmě z morálních důvodů), uvádí, že ji nepotřebuje (spoléhá 
na sebe nebo na členy primární rodiny), že o ni nežádala nebo že by ji nemohla vrátit 
či oplatit (č. 3, 6, 8, 10, 18, 22, 91, 410, 687, 725, 742, 914, 949, 1283). Další 
respondentka také uvádí, že i když v některých případech nabízenou pomoc od dcery 
přijme, sama by o ni nikdy nepožádala (č. 949). Tyto postoje jsou zřejmě odrazem 
určitého charakterového typu (hrdost, pocity studu) a zároveň se do nich promítají 
určité představy morálních i dalších rodinných závazků, tedy představy o tom, co je 
správné či vhodné od koho žádat. Někteří respondenti jsou spíše ochotní požádat o 
pomoc osoby, ke kterým mají bližší vztahy. Pomoc ze strany přátel a rodiny tedy není 
závislá jen na velikosti sociálních sítí, ale také na individuální kvalitě (např. blízkosti) 
jednotlivých vztahů a na tom, jak respondenti vnímají svou roli v rodině a jak vnímají 
určité společenské normy ohledně takového chování. Nezaměstnaní se ve většině 
případů mohou snažit přijatou pomoc nějak vrátit či oplatit, ale jejich možnosti jsou 
v tomto ohledu výrazně omezené. 

V některých výzkumech popisovanou vzájemnou reciproční pomoc jsem ve 
výpovědích respondentů zaznamenal spíše výjimečně (č. 687, 1186b), byť řada 
nezaměstnaných uvádí, že také svým způsobem lidem ve svém okolí pomáhá. Část 
takové reciprocity odehrávající se mezi blízkými příbuznými nám ale evidentně zůstává 
skrytá, neboť nezaměstnaní ji chápou jako běžnou a nepovažují za natolik důležitou, 
aby o ní referovali. V obou zachycených případech se ale jedná především o projevy 
altruistické povahy těchto nezaměstnaných, kteří uvádějí, že za svou pomoc ani nic 
neočekávají. Obdobné vztahy vzájemné drobné výpomoci jako popisují tito 
respondenti byly podle některých autorů v éře socialismu poměrně běžné. Můžeme se 
přitom pouze dohadovat, zda jsou nyní obdobné formy vztahů již méně časté, zda zde 
hraje určitou roli malá možnost dlouhodobě nezaměstnaných svému okolí pomoci nebo 
zda se jedná spíše o náhodu, že respondenti takové aktivity nezmiňují.  

Finanční podpora je zde pro nás významná, protože dokresluje finanční 
možnosti domácností nezaměstnaných. Z hlediska našeho výzkumu nabývá na 
významu kromě této podpory také podpora a pomoc při hledání zaměstnání, neboť na 
základě předchozích výzkumů není zcela zřejmé, nakolik je tato možnost pro 
marginalizované nezaměstnané reálná. Také v našem výzkumu se potvrdilo, že 
v nejhorší situaci byli lidé osamělí, kteří neměli možnost získat podporu v rámci svých 
sociálních sítí. Sociální sítě mají pro řadu nezaměstnaných lidí klíčový význam, což 
potvrzuje např. také jejich nízká ochota tyto sítě opouštět (viz kapitola 10). 

Na závěr části o úsporných opatřeních a dalších způsobech řešení nepříznivé 
finanční situace domácností uvádíme pro srovnání výsledky několika kvantitativně 
zaměřených výzkumů, které se pokoušely o srovnání významu těchto jednotlivých 
postupů. Respondenti Lokshinova a Yemtsova (2001:6) výzkumu hovořili o změnách 
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ve svých způsobech spotřeby. Nejčastějšími zjištěnými strategiemi v tomto výzkumu 
byly úsporné strategie v oblasti stravování (54 procent respondentů) a ošacení (63 
procent respondentů), dále pak žádost o pomoc přátel (8 procent) nebo rodiny (21 
procent), pěstování vlastní produkce (19 procent), prodej vlastních věcí (5 procent), 
přestěhování k příbuzným (3 procenta) a pronajmutí vlastního bydlení (1 procento).5 
Také Řezníček a Sirovátka (1994:49-50) uvádějí, že asi 80 procent domácností 
dlouhodobě nezaměstnaných omezuje výdaje na oblékání, 75 procent výdaje na 
rekreaci, kulturu a služby, více než polovina výdaje na stravování, 50 procent 
domácností výdaje na dopravu, 40 procent výdaje na topení a elektřinu a nejméně 
výdaje na bydlení. Lokshin a Yemtsov (2001:7) pak dokládají, že úsporné strategie 
jsou o něco více využívány ženami než muži. Lze přitom předpokládat, že ženy budou 
o takových strategiích lépe informovány, protože mají lepší přehled o rodinném 
rozpočtu. Lokshin a Yemtsov (2001:13) také zjistili významné rozdíly ve využívání 
omezujících strategií mezi jednotlivými regiony. To může být způsobeno nejen rozdíly 
ve zdrojích respondentů v jednotlivých regionech, ale také rozdílem v jejich 
příležitostech na formálním trhu práce. Naše rozhovory totiž ukazují, že až na výjimky 
několika „skromných“ respondentů se jedná ve velké většině o strategie 
nezaměstnaných, které jsou vynucené okolnostmi. V několika případech skutečně 
můžeme hovořit o strategii přežívání. 

 

Závěr 
Přivykání na život v chudobě 
 

V závěru této kapitoly bychom rádi diskutovali poznatky, které vyplývají 
z dosavadních informací o životních podmínkách nezaměstnaných. V první řadě je na 
základě našich rozhovorů možné částečně zpochybnit obecně rozšířený mýtus o tom, 
že všichni nezaměstnaní jsou příjemci sociálních dávek. Mezi našimi respondenty byla 
podstatná část dlouhodobě nezaměstnaných (především žijících v domácnosti 
s pracujícím členem), kteří uvádějí, že dávky životního minima nepobírají (srovnej 
kapitola 9). Z hlediska životních podmínek je zároveň možné říci, že s nadprůměrnými 
či vyššími příjmy jsme se v domácnostech nezaměstnaných setkávali spíše výjimečně 
(č. 16, 110, 410). V dobré ekonomické situaci byly přitom zjevně ty domácnosti, kde 
osoba s hlavním příjmem podnikala. Finanční situace těchto domácností byla možná 
v rámci České republiky i nadprůměrná (1. kategorie). Naopak v několika případech 
nezaměstnaní, kteří neměli ani nárok na sociální dávky, hodnotili svou finanční situaci 
jako velmi špatnou (např. č. 1213).  

Dále je patrné, že celková dostupnost a také dostatečnost životního minima a 
dalších sociálních dávek je závislá především na tom, zda jsou v domácnosti ještě 
další významné zdroje příjmu a v jakém rozsahu jsou nutné další výdaje, jedná se 
především o výdaje na bydlení, léky atd. Adekvátnost příjmu je také závislá na tom, 
kolik peněz zbývá po zaplacení tzv. mandatorních výdajů (především výdajů na 
bydlení) na osobní potřeby, koníčky atd. Životní situace je v tomto ohledu ovlivněna 
postavením rodiny jako celku, což se nejvíce projevilo v případech, kdy se tato situace 
v průběhu nezaměstnanosti výrazně změnila. U části domácností nezaměstnaných se 
finanční situace rodiny příliš nemění (a to ani tam, kde nepřicházejí žádné sociální 
dávky), část rodin také nemění svou základní příjmovou ani výdajovou strategii a 

                                                   
5  Tyto údaje ovšem nezahrnují pouze nezaměstnané – zachycují totiž reakce ruského obyvatelstva na 

výraznou hospodářskou krizi ve druhé polovině 90. let. V porovnání se zjištěními Řezníčka a Sirovátky 
(1994) nám nicméně umožňují odhadnout základní rozsah využívání úsporných strategií.  
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úspory provádí především v oblastech, kde je jejich dopad na životní standard rodiny 
pouze nepřímý (dovolená, návštěva divadla apod.) (2. kategorie). 

Další kategorií (3. kategorie) jsou respondenti, kteří využívají širokou škálu 
různých úsporných strategií k tomu, aby si zajistili alespoň základní položky běžného 
životního standardu v dané společnosti. Na to, jakým způsobem nezaměstnaní 
vycházejí se svými příjmy, má dále vliv také délka nezaměstnanosti. Jak jsme již 
uváděli, k prohlubování obtížnosti životní situace nezaměstnaných dochází díky 
zmenšování předchozích úspor a postupnému opotřebení věcí dlouhodobější spotřeby. 
Na druhou stranu se nezaměstnaní a jejich rodiny během času naučí adaptovat na 
nastalou životní situaci a přizpůsobit své výdaje sníženým příjmům (č. 876, 949).  

R: Zvyknout se na to dá, ale člověk si musí zvyknout na určitej počet peněz prostě s 
kterejma musí vyjít a na čem se musí prostě omezit nebo něco a dá se na to zvyknout, dá 
jako, jo. To ty první měsíce jsou takový horší, no, když člověk se musí hodně omezit, 
nemůže si koupit víc toho než před tím, nemůže jít někam, jak chodil předtím, no a takže 
je to takový… Ale člověk si na to zvykne. Když se to pak zažije za nějakej měsíc, tak už je 
to normální jako a už to tak bere, že prostě musí se trošku přiškrtit. Ale jo, jde to. No a 
musí člověk věřit, že zas ta práca bude, no. Uvidíme no. Třeba se něco najde (č. 935). 

Naše závěry o přizpůsobení životního standardu snížením výdajů, založené zde 
především na výpovědích nezaměstnaných, empiricky potvrzují i některé další 
výzkumy (viz rozšířená verze). Henwood a Miles (1987:94) na základě předchozích 
výzkumů konstatují, že zmírnění psychických dopadů obtížné finanční situace v 
nezaměstnanosti je pro nezaměstnané také někdy snazší, protože jejich předchozí 
zaměstnání mělo nízkou kvalitu a nízký životní standard je v rodině běžný. 
Dlouhodobá nezaměstnanost je tedy poněkud paradoxně pro nezaměstnané někdy 
ekonomicky snesitelná ne snad proto, že by sociální dávky nebo příjmy rodiny byly 
vysoké, ale proto, že jejich nároky na životní standard a úroveň spotřeby se vynuceně 
snižují. Je ale přitom nepravděpodobné, že by takový životní styl nemotivoval 
nezaměstnané ohledně získání zaměstnání.  

U některých nezaměstnaných (především těch. kteří žijí pouze ze sociálních 
dávek) jsou patrné prvky výrazné chudoby (4. kategorie) (nemají na základní 
potraviny, ošacení, někdy mají problémy se zajištěním bydlení). Jejich situace 
samozřejmě může být způsobena kombinací více faktorů, jako jsou velmi nízký 
příjem, relativně vysoké mandatorní výdaje (bydlení), nedostatečnost sociálních dávek 
a možný je zde i vliv hospodaření s příjmy (sekundární chudoba). Z jejich výpovědí je 
patrné, že tito lidé by pochopitelně rádi svou životní situaci zlepšili, ale za současných 
podmínek to nedokáží nebo to není možné. V nejhorší situaci se nacházejí ti 
nezaměstnaní, kteří žijí sami a/nebo bez duševní, morální a finanční podpory 
rodinného zázemí (Simonyi 1994:10). Je pravděpodobné, že čím větší a silnější je síť 
sociálních kontaktů, tím spíše jsou lidé chráněni před destruktivními dopady 
nezaměstnanosti. Pokud má osaměle žijící nezaměstnaný také málo kontaktů s přáteli 
a neparticipuje v žádném klubu či organizaci, zvyšuje se riziko izolace a hrozí 
nebezpečí kumulace nevýhod vedoucí až k sociálnímu vyloučení jako poslední fázi 
diskvalifikačního procesu (Paugam a Russell 2000:245). Další autoři (Gallie, Jacobs a 
Paugam 2001  podle Gallie 2001:37) zdůrazňují (a tento výzkum to také potvrzuje), 
že chudoba vede také k výrazným problémům při návratu do zaměstnání. 

V této kapitole jsme tedy na základě celkové příjmové a výdajové strategie 
domácností identifikovali čtyři základní kategorie: domácnosti bez finančních problémů, 
domácnosti s drobnými finančními problémy, které se omezují především v oblasti 
sociálních a kulturních výdajů, dále domácnosti, které využívají celou škálu různých 
úsporných strategií a domácnosti, které ani přes užití takových postupů nedokáží 
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zabezpečit své základní životní potřeby. V první a druhé kategorii nacházíme 
především domácnosti s pracujícím členem. I když zde dochází k určitému propadu 
příjmu, finanční obtíže těchto domácností nejsou závažné, a tím neexistuje ani 
bezprostřední ekonomický tlak k přijetí zaměstnání. Odlišná situace je ale u třetí a 
čtvrté kategorie, kde dochází k závažnějším finančním problémům celé domácnosti, 
domácnosti jsou mnohdy příjemci sociálních dávek a dochází k výrazným úsporným 
opatřením. Na základě výpovědí nezaměstnaných se přitom přikláníme k závěru, že 
pro tyto nezaměstnané představují obdobné postupy často jediné východisko, jsou 
reakcí na minimální šanci nezaměstnaných uplatnit se na trhu práce. Jedná se přitom 
o „strategie“, které se mnohdy jeví jako poměrně obtížné, nepříjemné nebo dokonce 
iracionální. Jen těžko si tedy můžeme představit, že by se nezaměstnaní (s výjimkou 
specifických případů dobrovolné skromnosti nebo jiných sociálních závazků) rozhodli 
pro takové postupy dobrovolně.  

V návaznosti na předchozí kapitolu můžeme poukázat na to, že existuje určitá 
souvislost mezi pracovní kariérou dlouhodobě nezaměstnaných a ekonomickou situací 
jejich domácnosti (např. v rovině úspor nebo vzhledem k možnosti dosažení na 
podporu v nezaměstnanosti) a mezi pracovní historií a tím, jak nezaměstnaní svou 
ekonomickou situaci vnímají. V určité paradoxní „výhodě“ zde jsou ti, kdo byli již dříve 
relativně navyklí na skromnější životní styl nebo na omezený rozpočet. Zároveň je již 
nyní možné říci, že řada nezaměstnaných uvádí, že finanční problémy, případně ztráta 
příjmu či životní úrovně pro ně představuje nejvýznamnější problém spojený 
s nezaměstnaností, i když si na tuto situaci časem museli zvyknout. O těchto a dalších 
dopadech nezaměstnanosti hovoříme v následující kapitole. 
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7. Vnímání nezaměstnanosti nezaměstnanými  
a jejich okolím 
 

Cílem této kapitoly je zabývat se otázkou, jak nezaměstnaní vnímají svou 
nezaměstnanost a jak je tato nezaměstnanost vnímána také jejich okolím. Zabýváme 
se zde v první řadě tím, jak nezaměstnaní svou nezaměstnanost prožívají 
v jednotlivých fázích nezaměstnanosti, a především, jak se vyrovnávají s neúspěchem 
při hledání zaměstnání. V druhé části kapitoly pak sledujeme také to, zda 
nezaměstnanost nějak působí na změny ve vztazích s okolím nezaměstnaných a to 
zvláště takovým způsobem, který by mohl mít vliv na chování nezaměstnaných 
vzhledem k hledání či přijetí zaměstnání. 

 

7.1 Reakce nezaměstnaných - prožívání nezaměstnanosti  
 

Ukazuje se, že vnímání nezaměstnanosti se v průběhu nezaměstnanosti mění, 
zvláště patrný je rozdíl mezi počátkem nezaměstnanosti a vnímáním nezaměstnanosti 
u dlouhodobě nezaměstnaných. Několik respondentů uvedlo, že v počáteční fázi 
nezaměstnanosti u nich docházelo k úlevě proti stresu v předchozím zaměstnání a že 
jim nezaměstnanost v počáteční fázi umožnila si odpočinout (č. 8, 78, 80, 898, 949, 
1291, 1295). Tato skutečnost může možná souviset jednak s předchozím stresujícím 
zaměstnáním a také se stresem, který je spojený se situací, kdy se pracovník dozví, 
že přijde o práci (č. 144). Zároveň se zřejmě některým nezaměstnaným v tomto 
odbobí daří využít větší množství volného času k věcem, na které by běžně neměli čas 
(č. 8, 1032). Někdy nezaměstnaní uvádějí, že si riziko spojené s nezaměstnaností 
zpočátku neuvědomovali (č. 80, 187, 408, 917, 949, 1030, 1195, 1252, 1295), a to 
z toho důvodu, že neměli s dlouhodobou nezaměstnaností dosud zkušenost, a protože 
vnímali tehdy své šance na trhu práce jako dobré. Z výše uvedených důvodu nemusí 
být nezaměstnanost v některých případech v počátcích vnímána nějak zásadně 
negativně.  

R: Já jsem myslel na úřadě práce, protože já jsem vyučenej instalatérem, jo, tak jsem 
říkal tu práci, ta práce bude, jo, někde nějakýho údržbáře nebo něco takovýho, jo, to a no 
nechytl jsem se. Potom jsem zjistil, jaká je vůbec realita, když jsem přišel … jo, jsem s tím 
nepočítal, protože jsem mluvil s chlapama a každej říkal, když se chce práce najít, tak se 
najde. Jsem kdykoliv, kamkoliv, už jsem byl starej, jo, a byl jsem nemocnej (č. 1030). 

Další skupina nezaměstnaných má v první fázi nezaměstnanosti také jiné 
závažné problémy, které jsou pro ně v daném okamžiku důležitější než negativní 
dopady nezaměstnanosti. Jedná se především o různé rodinné či zdravotní problémy 
(č. 19, 80, 757, 949, 1209, 1210, 1291, 1295). U nezaměstnaných, kteří měli 
pracovní úraz, může být toto období spojené také s určitým traumatem (č. 1291). 
Z výpovědí nezaměstnaných je patrné, že v období, kdy měli závažné zdravotní 
problémy si práci nehledali (mnohdy ani nemohli) a že o tom v této době ani 
neuvažovali. Paradoxem ovšem je, že díky tomu si začínají hledat zaměstnání již jako 
dlouhodobě bez zaměstnaní. Nezaměstnanost se tedy některým nezaměstnaným na 
počátku nemusí jevit výrazně negativně. Také některé další výzkumy upozorňují na 
pozitivní prožitek spojený s krátkodobou nezaměstnaností (viz rozšířená verze).  

Na druhou stranu může být pro některé nezaměstnané počáteční 
nezaměstnanost obtížná v tom, že se pro ně jedná o zcela novou zkušenost a/ 
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nebo nečekanou životní situaci (č. 22, 91, 408, 733, 757, 935, 1181, 1209, 1213, 
1295). Celá řada našich respondentů pracovala v posledním zaměstnání dlouhou dobu 
na místě, které bylo zrušeno, nebo ve firmě, která zkrachovala, šla do konkurzu apod. 
Zároveň někteří z nich pracovali v takových firmách řadu let, můžeme tedy u nich 
mluvit o náhlé dlouhodobé nezaměstnanosti, někteří hovoří o šoku z propuštění (č. 
144, 1181). Nezaměstnaní často posuzují své propuštění jako nespravedlivé (i kvůli 
způsobu, jak proběhlo) a uvádějí, že tato situace měla negativní vliv na jejich psychiku, 
bylo jim to líto apod. (č. 22, 79, 91, 144, 687, 733, 914, 1181, 1213). To souvisí také 
s tím, že se v řadě případů jednalo o starší pracovníky, kteří si uvědomovali, že další 
zaměstnání budou jen obtížně získávat (č. 79, 91, 144, 742, 757, 1181, 1213). 
V určité výhodě jsou zde zřejmě nezaměstnaní, kteří vědí dopředu, že budou 
propuštěni, jejich místo se bude rušit apod., protože se mohou na nezaměstnanost 
připravit a vyrovnat se s propuštěním (č. 757, 1181, 1295). Celkově je 
nezaměstnanost vnímána negativně tam, kde lidé mají silný pocit ztráty (propuštění je 
nedobrovolné, pracovali dlouho na jednom místě). 

Můžeme tedy rozlišit dvě základní reakce nezaměstnaných v počátku 
nezaměstnanosti. Výše popisovaný „prázdninový efekt“ je zřejmě jen krátkým 
obdobím, delší může být v případech zdravotních problémů nezaměstnaných nebo 
v případě závažných rodinných důvodů. Nezaměstnanost vnímají již v počátku 
nezaměstnanosti negativně především ti respondenti, kteří hodnotí své šance na 
pracovní uplatnění jako velmi nízké. Takové posouzení vlastních šancí je přitom 
poměrně internalizované, vychází z posouzení vlastních schopností, ale také obecných 
očekávání respondentů ohledně trhu práce. Především někteří starší respondenti se 
velmi obávali, že na pracovním trhu budou mít problémy se uplatnit, zatímco osoby 
s vyšší úrovní vzdělání a mladší respondenti nejsou zřejmě tak pesimističtí.  

Počáteční úleva související s možností si odpočinout je v pozdějším období 
u některých nezaměstnaných vystřídána negativními pocity, pokud se jim nepodaří 
najít zaměstnání. Dalším obdobím, které je v této souvislosti pro některé 
nezaměstnané obtížné, je ztráta dávek podpory v nezaměstnanosti (č. 898, 1283) a 
s tím související pokles příjmu. Někteří nezaměstnaní uvádějí, že negativní psychické 
dopady se mohou zmírňovat tím, že si člověk na svou životní situaci zvykne, jiní 
ovšem také uvádějí, že na život v nezaměstnanosti se zvyknout nedá (je to tedy dosti 
individuální). Celkově se ale zdá, že jak velmi negativní (šok) tak relativně pozitivní 
pocity nezaměstnaných v počátku nezaměstnanosti minimálně u části nezaměstnaných 
časem pomíjejí. Dlouhodobá nezaměstnanost má ve většině případů, kromě toho, že 
výrazně ovlivňuje celkové životní podmínky nezaměstnaných, také další dopady na 
jejich psychiku. Pouze velmi malá část respondentů z různých důvodů nepovažovala 
svou situaci nezaměstnaného za problematickou (např. č. 17, 960). U části 
nezaměstnaných zřejmě mohou být určité aspekty psychických dopadů 
nezaměstnanosti (někdy dočasně) zmírněny přechodem jejich aktivity do alternativních 
životních cílů. Je patrné, že některé mimopracovní aktivity zmírňují negativní dopady 
nezaměstnanosti (pomáhají nezaměstnaným ve strukturaci času, pomáhají proti 
sociální izolaci a zahánějí nudu). Nezaměstnaní často zmiňovali chození ven, 
procházky, setkávání s přáteli apod. (viz kapitola 8). Na druhou stranu jsme se setkali 
s případy, kdy taková forma realizace nezaměstnané neuspokojovala.  

V rozhovorech se ale mnohem častěji objevovaly náznaky negativních 
psychických dopadů nezaměstnanosti na dlouhodobě nezaměstnané. Zřejmě 
nejvýznamnějším dopadem dlouhodobé nezaměstnanosti jsou pro část nezaměstnaných 
finanční problémy v některých případech dále vystupňované potřebou zajistit závislé 
členy domácnosti, negativními pocity ze vzniklé závislosti na partnerovi nebo dluhy, 
což má negativní vliv na psychickou pohodu nezaměstnaných (č. 79, 91, 144, 408, 
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769, 914, 917, 1030, 1209, 1213). Problém pro rodiče bylo (v několika zachycených 
případech) především zajištění dětí, které studovaly soukromě nebo mimo bydliště (č. 
91, 914, 1209). Ztráta zaměstnání je také pro některé nezaměstnané spojená 
s nejistotou ohledně budoucího zajištění základních životních potřeb.  

Podle výpovědi některých respondentů ale nemusí být psychické dopady 
nezaměstnanosti přímo vázané pouze na finanční problémy - naopak tito nezaměstnaní 
se někdy cítí psychicky špatně, i když finanční stránka nezaměstnanosti jim nevadí 
(č. 78, 79, 733). Další uváděné negativní dopady nezaměstnanosti na psychiku 
nezaměstnaných souvisejí se ztrátou sociálních kontaktů, občasnou osamělostí 
(č. 1, 725), s obtížemi s přizpůsobením struktury času a s tím, že nezaměstnaní jsou 
stále doma, mají pocity stereotypu, nudy a prázdnoty (č. 1, 22, 110, 410, 725, 733, 
742, 769, 903, 914, 1209), se stresem (č. 1030) atd. Někteří nezaměstnaní se špatně 
vyrovnávají také se ztrátou zaměstnání či s neúspěchem při hledání zaměstnání (č. 
144, 187, 757, 917). Zásadní negativní psychické dopady jsou pro nezaměstnané 
spojeny s opakovaným odmítáním zaměstnavateli, s negativními zážitky při 
hledání zaměstnání (č. 21, 144, 687, 742, 769, 914, 917, 949) a s tím související 
životní nejistotou (č. 769). Negativně na nezaměstnané působí také situace, kdy 
vnímají své šance na nalezení zaměstnání jako velmi malé (č. 125, 144, 1283), 
protože např. v jejich oboru již neexistují pracovní místa (č. 1283). S dlouhodobou 
nezaměstnaností souvisí u některých nezaměstnaných také pocity neúspěchu, 
bezcennosti, nepotřebnosti, zbytečnosti, marnosti, nemožnosti, neschopnosti či 
dokonce méněcennosti, nezaměstnaní neustále myslí na své problémy, mají obavy 
z budoucnosti apod. (č. 7, 8, 79, 125, 742, 914, 1032). 

R: Připadala jsem si neschopná, nemožná, navíc ještě jsem svým způsobem nemocná s 
páteří a tak jsem žádala o invalidní důchod, ten mně nedali, tak jsem si připadala taková 
jako jak kdyby se mně nechtělo dělat a přitom práci teda okamžitě jakoukoliv bych vzala 
(č. 914). 

Dále někteří nezaměstnaní špatně snášejí kontakt s úřady, který je spojen 
s nezaměstnaností (č. 144, 733, 742, 769, 917, 1032). U některých nezaměstnaných 
se přitom jedná o principiální snahu o vyhnutí se kontaktu s úřady, která je zjevně 
spojená s jejich povahovými rysy, zatímco jiní špatně snášeli jednání s konkrétními 
pracovníky.  

Na základě výše uvedeného můžeme konstatovat, že nezaměstnaní vnímají 
svou nezaměstnanost v námi zachycených případech většinou poměrně negativně. 
Kromě finančních problémů k tomu přispívají také pocity stereotypu, nudy a prázdnoty, 
negativní zkušenosti spojené s hledáním zaměstnání a s kontaktem s úřady, při 
neúspěchu se dostavují pocity beznaděje apod. Zvláště patrná je změna v případě 
respondentů, kteří retrospektivně uvádějí, že v počátcích nezaměstnanosti jim 
nezaměstnanost nevadila nebo byli optimističtí. V následující části se věnujeme tomu, 
jak se tedy nezaměstnaní vyrovnávají s nezaměstnaností a zvláště s neúspěchem při 
hledání zaměstnání. 

 

7.1.1 Různé typy vyrovnávání se s neúspěchem při hledání 
zaměstnání 
 

Dle našich výsledků je možné mezi našimi respondenty skutečně nalézt několik 
typů podle toho, jak se vypořádávají s dlouhodobou nezaměstnaností. Rozhodujícím 
faktorem ale pro nás nebyla (na rozdíl od klasických typologií zaměřených na toto 
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téma) ekonomická situace domácnosti, ale to, jakým způsobem se respondenti 
psychicky vyrovnávají s tím, že se jim dlouhodobě nedaří nalézt zaměstnání (že jsou 
při hledání zaměstnání opakovaně odmítáni).  

První kategorii tvoří respondenti, kterým nezaměstnanost nijak závažně 
nevadila nebo ji snášeli velmi dobře. Tato kategorie je mezi našimi respondenty velmi 
malá, nicméně i takové postoje se zde vyskytují. Jedná se např. o staršího 
respondenta, který se začíná orientovat na mimopracovní aktivity (č. 1181), nebo 
naopak o mladého nezaměstnaného, který svou nezaměstnanost vnímá spíše situačně 
(č. 960), či o ženu orientovanou do domácnosti (č. 18). To, že tito nezaměstnaní svou 
nezaměstnanost nijak těžce neprožívají, je zřejmě možné spojovat se zabezpečenou 
finanční situací rodiny, někdy také s orientací na mimopracovní aktivity. Můžeme říci, 
že pro tyto nezaměstnané neměla práce takový význam (i když ji jako možnost 
akceptovali), případně že byla jen jednou z alternativ životního stylu. Tím se tito 
nezaměstnaní liší od níže uvedené kategorie „realistů“, kteří sice také někdy snášeli 
nezaměstnanost relativně dobře, ale kde to spíše vnímáme jako jejich obrannou 
strategii.  

Další kategorii tvoří respondenti, kteří své pocity charakterizují jako 
naštvanost či rozčilenost (č. 19b, 687, 1210). Tento postoj je zřejmě výsledkem 
stresu a nervozity, které jsou spojené s nezaměstnaností. V několika případech 
respondenti popisovali své chování vůči okolí jako nervózní, agresivní, nevrlé, vzteklé, 
popudlivé či podrážděné (č. 110, 769, 914, 1030, 1283). Někteří nezaměstnaní mají 
tendenci hledat příčinu své nezaměstnanosti v nespravedlnosti či obecně ve špatném 
nastavení systému. Výjimečně jsme se v rozhovorech setkali také s pocity vyjadřované 
závisti nebo nevraživosti vůči lidem, kteří mají zaměstnání či vydělávají nebo jinak 
získávají velké peníze (č. 78, 769, 1210), nebo s názorem, že jiní lidé jsou mnohem 
horší pracovníci (o práci nemají zájem) a práci mají, zatímco já ji (např. díky postojům 
zaměstnavatelů) nemám (č. 79, 91, 1181, 1210) či s názorem, že pracující důchodci 
blokují pracovní místa mladým lidem (č. 757) či lidé svobodní lidem s dětmi (č. 687) 
apod. 

Také tato reakce není v rozhovorech s nezaměstnanými příliš častá, je proto 
otázkou, zda je tato reakce trvalejší charakteristikou nezaměstnaných nebo pouze 
dočasnou momentální reakcí (vynucenou nezaměstnaností) nebo zda nesouvisí pouze 
s hodnocením konkrétních úzce vymezených situací (např. postoje konkrétního 
zaměstnavatele). Premusová a syrovátka (1996:44) spojují rozčilenost nezaměstna-
ných s kontaktem s úřady práce. Domnívají se, že podrážděnost a agresivita jsou do 
značné míry obrannou reakcí nezaměstnaných. Svou roli zde hraje malá 
orientovanost, psychická labilita spojená s prožitkem nezaměstnanosti, pocity sociální 
degradace a stigmatizace. Zajímavé by bylo do budoucna sledovat, zda to, že jsou 
respondenti naštvaní, nějak souvisí s referencí na jiné skupiny a je tedy možné říci, že 
naštvanost respondentů je nějak spjatá s pocity nespravedlnosti apod.  

U některých nezaměstnaných dochází postupem času k určitému přivykání si 
na nastalou životní situaci, které je „racionálním“ či „realistickým“ přijetím 
současných životních podmínek, ale také svých šancí na nalezení zaměstnání (č. 9, 13, 
18, 80, 110, 144, 187, 913, 935, 1283, 1291). Tito nezaměstnaní často uvádějí, že 
jim není nezaměstnanost příjemná, ale že se z ní nehroutí, berou věci, jaké jsou, 
berou to sportovně apod. Nezaměstnaní totiž berou ve své situaci v úvahu to, že je 
málo pracovních míst, své bariéry při zaměstnání nebo rodinné okolnosti. Setkali jsme 
se také s tím, že nezaměstnaní, kteří svou nezaměstnanost vnímají jako důsledek 
vnějších podmínek (uvádějí, že taková je situace, že práce není atd.), se zřejmě 
mohou v některých případech s nezaměstnaností lépe vyrovnávat, protože si ji 
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nedávají za vinu (č. 9, 91). Několik nezaměstnaných také uvádí, že si zvykli na to, že 
jsou zaměstnavateli odmítáni, a již to snášejí lépe (č. 187, 913, 935, 949, 1291). 
Ukazuje se tedy, že tento realismus je ze strany některých nezaměstnaných 
racionalizací či obrannou strategií, která má snižovat psychické dopady 
nezaměstnanosti. Otázkou ovšem je, co vlastně realistická reakce nezaměstnaných 
znamená. Isaksson et al. (2004:208) hovoří o poklesu motivace k práci po prvním 
roce nezaměstnanosti, která bývá interpretována jako adaptace - realistické 
akceptování reality, které pomáhá snížit stres spojený s nezaměstnaností. Engbersen, 
Schuyt a Timmer (1990) v této souvislosti uvádějí: 

Když bylo nezaměstnanému mnohokrát řečeno, že nejsou žádná pracovní místa, že je 
příliš starý, nemá dostatek pracovních zkušeností nebo potřebné diplomy, akceptování 
takové situace je tím nejvíce racionálním způsobem, jak může reagovat (Engbersen, 
Schuyt a Timmer 1990:79). 

Realismus je zřejmě poměrně typickou reakcí na prožitek nezaměstnanosti. 
V našem výzkumu se ale ukazuje, že realismus není možné vždy spojovat s rezignací 
na hledání zaměstnání. Naopak, realisté zřejmě pokračují v hledání zaměstnání 
relativně „bez problémů“. Ať už je jejich postoj obrannou reakcí nebo je důsledkem 
nějakých obecnějších povahových rysů, tito nezaměstnaní nemají z hlediska snížených 
psychických nákladů hledání zaměstnání důvod s hledáním přestávat. Rezignace na 
hledání zaměstnání by u nich mohla být také důsledkem reálného zhodnocení svých 
šancí, to se ale v rozhovorech až na výjimky neobjevuje.  

Čtvrtá skupina nezaměstnaných hodnotí svou životní situaci mnohem hůře 
v tom, že k akceptaci nezaměstnanosti jako životní reality u nich nedochází 
(nezvyknou si na ni nebo uvádějí, že to ani není možné). Následně se dostavují pocity 
beznaděje, bezmocnosti, zoufalství, příznaky depresí, pláč, problémy se spánkem atd. 
(č. 22, 125, 144, 733, 742, 913, 917, 949, 1283). Beznaděj u těchto nezaměstnaných 
tedy vychází především z reflexe vlastní životní situace a šancí na trhu práce, ať již se 
jedná o hodnocení osobních charakteristik nebo strategií zaměstnavatelů a neúspěchu 
při hledání zaměstnání. Nezaměstnaní často uvádějí, že nemají možnost svou situaci 
nějak ovlivnit. Tento typ reakce na nezaměstnanost spočívající v kombinaci nízkého 
sebevědomí, nedostatku sebedůvěry a psychických problémů (např. depresí, úzkosti) 
byl již popsán v předchozích výzkumech (viz rozšířená verze). Také v našem výzkumu 
se objevují jedinci, kteří uvádějí, že svou nezaměstnanost snášejí velice obtížně. 
Obtížné prožívání nezaměstnanosti je spojeno jednak s negativními zážitky při hledání 
zaměstnání, ekonomickými problémy, ale také s pocity bezvýchodnosti situace. 
Nezaměstnaní hovoří o projevech depresí, pláči, poruchách spánku apod. Oproti třem 
dříve uvedeným kategoriím se jedná o kategorii, která svou situaci vnímá zdaleka 
nejhůře, a je proto otázkou, zda to má u nich nějaký vliv na pokračování v hledání 
zaměstnání. 

Jak je patrné z předchozí části, nezaměstnaní se s nezaměstnaností vyrovnávají 
třemi až čtyřmi základními způsoby. První skupina nepovažuje nezaměstnanost za 
problematickou (zaměstnání jim nijak zásadně nechybí), druhá skupina reaguje 
podrážděně, třetí se snaží s nezaměstnaností vyrovnat za pomoci racionální reakce a 
čtvrtá skupina snáší nezaměstnanost velmi těžce a jsou na ní nejvíce patrné náznaky 
negativních psychických dopadů. V následujících pasážích nás zajímá především to, 
jak nezaměstnaní v reakci na své pocity při hledání zaměstnání dále 
postupují. 

Určitá skupina nezaměstnaných vyjadřuje či zdůrazňuje postoj, který bychom 
mohli popsat jako stálá potřeba bojovat s nastalou životní situací, stále hledat a 
nevzdávat se - tzv. nezlomení (č. 13, 91, 917, 935, 949, 1032). Tito nezaměstnaní 
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chápali nezaměstnanost i jako pozitivní zkušenost, snažili se být optimističtí, někdy se 
tímto způsobem snažili sami sebe povzbudit k další aktivitě. Nicméně je patrné, že u 
některých nezaměstnaných dochází také k realistickému smíření se s neúspěchem při 
hledání zaměstnání. Reakcí části nezaměstnaných na neúspěch při hledání zaměstnání 
je také ritualismus, který popisují Engbersen, Schuyt a Timmer (1990). Podstatou 
ritualismu je nízká důvěra nezaměstnaných v možnost nalezení zaměstnání 
doprovázená stálou aktivitou při hledání zaměstnání. Zároveň jsme tedy v rozhovorech 
zaznamenali určitou vnitřní rezignaci či jak jeden z respondentů, uvádí znechucení 
z dlouhotrvajícího neúspěchu při hledání zaměstnání (č. 7, 110, 914, 935, 1283).  

R: No to už si člověk tak na to zvykne potom, jo po těch určitejch pracích, kde jsem mohl 
dělat nebo nemohl, no tak už si člověk řekl, no tak už zas tam jde skoro s tím, že mu 
řeknou, že ho nevemou prostě. (nesrozumitelné) Už trochu počítá s tím, že ho ani 
nevemou.[T: To se člověk tak nesnaží?] R: No člověk se snaží, jo, ale tak už mu to tak, v 
duchu se mu už to tak namýšlí, že mu zas řeknou to stejný jak předtím. Ale jo tak člověk 
se snaží furt stejně já si myslím. Jak kdo, no, někdo už upadne potom a nemá zájem 
vůbec. To já to tak neberu, jo. Já si řeknu, tak třeba to bude na podvacátý, to je dobrý (č. 
935). 

První kategorie popsaná v tomto oddíle se nejvíce blíží kategorii „nezlomených“, 
jak je charakterizují Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:53). Z jejich kritérií, která lze 
uplatnit pro nezaměstnané v našem výzkumu, je významný především subjektivní 
pocit pohody, aktivita, naděje a plány do budoucna, stálá vitalita a pokračující snaha o 
nalezení zaměstnání. Kromě nezaměstnaných, které bychom mohli označit jako 
nezlomené, v našem výzkumu zaznamenáváme výrazné prvky ritualismu. Ritualismus 
nezaměstnaných je jakousi vnitřní rezignací na možnost nalézt zaměstnání, která se 
ovšem navenek při hledání zaměstnání nemusí projevovat, neboť nezaměstnaní 
v hledání zaměstnání přesto pokračují. Z výpovědí některých nezaměstnaných je 
přitom patrné, že se snaží sami sebe k hledání zaměstnání přesvědčit. Je tedy 
významné zdůraznit, že se zde nejedná o ritualismus, jehož cílem by bylo předstírat 
hledání zaměstnání. Takové chování jsme v našem výzkumu také zaznamenali, ale 
nikoli jako důsledek záměrného chování nezaměstnaných, nýbrž jako důsledek 
interakce mezi nezaměstnanými, pracovníky úřadů práce a zaměstnavateli (kapitola 
10).  

Od realismu nebo zoufalství nezaměstnaných v některých případech nemusí být 
daleko k rezignaci. Někteří respondenti připouštěli, že je opakované odmítání 
zaměstnavateli natolik psychicky vyčerpávalo nebo unavovalo, že reálně uvažovali 
o tom, že by mohli přestat hledat zaměstnání (č. 187, 769, 687, 1283). K takovým 
postojům bezesporu přispívá navyknutí si na nastalou situaci v kombinaci s vnitřním 
přijetím neúspěchu při hledání zaměstnání.  

R: Já nevím...přežít. Já si myslím, že přežít se to dá celkem dobře, když si člověk zvykne a 
časem si zvykne, ale je to dlouhodobá záležitost. Asi taky, kdybych byl deset let 
nezaměstnaný, tak si zvyknu. aby to přežil... Musí pořád něco dělat, musí shánět práci. 
Jak přestane, tak je ztracenej. To už potom v podstatě to vzdá…(č. 187). 

Ačkoli jsme v našem výzkumu nezaznamenali (kromě lidí uplatňujících únikové 
strategie - viz kapitola 8) prakticky žádné zjevné projevy toho, že by nezaměstnaní 
hledání zaměstnání zcela zanechali, v několika případech nezaměstnaní přiznávali, že 
v tomto ohledu museli sami se sebou svést vnitřní boj a že k rezignaci nebylo daleko. 
Roli zde kromě vlastní zkušenosti nezaměstnaných s častým odmítáním hraje také 
tímto ovlivněné posouzení vlastní šance na nalezení zaměstnání a také negativní 
prožitky spojené s ucházením se o práci a opakovaným neúspěchem při něm. Někteří 
nezaměstnaní také vnímají proces hledání zaměstnání jako něco, co mohou svým 
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úsilím minimálně ovlivnit, což při opakovaném neúspěchu jejich motivaci dále snižuje. 
Výše popsaný ritualismus a rezignace jsou v tomto kontextu vlastně úzce provázané 
(jedná se o jeden proces), u nezaměstnaných se mohou střídat období, kdy jsou 
rezignovaní a práci nehledají, s obdobími, kdy se opět pokoušejí hledat zaměstnání 
(viz také Howe 1990). 

V předchozích pasážích jsme diskutovali prožívání nezaměstnanosti u různých 
kategorií nezaměstnaných. Pochopitelně ani v tomto případě se nejedná o čisté typy 
chování, naopak u několika nezaměstnaných jsem se setkal se směsicí resignovaných 
a ritualizovaných postojů. Je přitom zřejmé, že tato směs postojů není zcela 
konzistentní v čase, mění se dle nálady a je jiná pro různé oblasti, z nichž s některými 
se nezaměstnaní mohou vyrovnávat lépe a s jinými hůře, právě v závislosti na 
charakteru osobnosti či životních podmínkách. Je třeba také zdůraznit, že 
nezaměstnaní ve velké míře deklarují pokračující hledání zaměstnání (viz také kapitola 
10). Zároveň je ale zřejmé, že nalezení zaměstnání má u nezaměstnaných vliv 
na zlepšení jejich psychické pohody. U respondentů, kterým se již povedlo najít 
zaměstnání, byla patrná úleva (vyjadřovali, že se cítí lépe, jsou optimističtější, klidnější 
apod.) (č. 14, 125, 742, 769, 917, 1032). Řadě z nich se také díky opětovnému 
získání zaměstnání podařilo zlepšit svou finanční situaci. Někteří respondenti (nyní 
opět zaměstnaní) také uvádí, jak si díky nezaměstnanosti začali vážit určitých aspektů 
zaměstnání (č. 742, 917). Další výzkumy také potvrzují pozitivní vliv získání 
zaměstnání na psychickou pohodu nezaměstnaných (viz rozšířená verze). Celkově 
můžeme konstatovat, že nezaměstnanost je pro dlouhodobě nezaměstnané velmi 
nepříjemnou životní zkušeností. Kromě finančních problémů se nezaměstnaní obtížně 
vyrovnávají s neúspěchem při hledání zaměstnání a pocity vlastního selhání. Někdy je 
jejich reakce racionální akceptací, v některých případech dochází k výrazným dopadům 
na psychiku nezaměstnaných. Naopak, nalezení zaměstnání je doprovázeno zlepšením 
celkové pohody nezaměstnaných. Z výpovědí našich respondentů lze ale minimálně 
v určitých případech vyvodit, že nezaměstnanost je natolik existenciálním zážitkem, že 
svět těch, kteří ji prožili, již není nikdy stejný jako před touto nezaměstnaností.  

 
7.2 Dopady nezaměstnanosti na sociální vztahy 
 

V této části se zabýváme vztahem nezaměstnaných a jejich okolí, především 
pak rodiny, příbuzných a přátel. Otázka vztahů nezaměstnaných a jejich rodiny i 
širšího okolí pro nás má značný význam, neboť předpokládáme, že strategie 
dlouhodobě nezaměstnaných jsou sociálně a kulturně ukotveny a že tudíž 
bezprostřední okolí nezaměstnaného do určité míry ovlivňuje také jeho vnímání své 
vlastní situace.  

7.2.1 Vztahy v rodině během nezaměstnanosti 
 

Nejprve se zabýváme vztahy nezaměstnaných a jejich primární rodiny v období 
dlouhodobé nezaměstnanosti. Sirovátka (1997:33) uvádí, že rodina (užší i širší) má v 
procesu marginalizace na pracovním trhu několikerý význam:  

a)  jako záchranná sociální síť v situaci nezaměstnanosti;  

b)  jako sociální síť kontaktů k hledání zaměstnání;  

c)  jako sociálně kontrolní mechanismus - referenční skupina, jež poskytuje normativní 
orientaci a kontrolu jednání a strategií řešení situace nezaměstnaného.  
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Sirovátkou uváděné „funkce“ rodiny mají pro nezaměstnané tedy především 
dva významy. Jedním z nich je různorodá podpora nezaměstnaných, ať již materiální 
či nemateriální a druhým je sociální kontrola, která může vytvářet na nezaměstnané 
tlak ovlivňující v důsledku jejich strategie. 

Celková reakce rodiny na nezaměstnanost je v mnoha případech především 
zřetelně snahou o podporu a „ochranu“ nezaměstnaných. Většina 
nezaměstnaných uvádí, že jejich blízcí příbuzní jejich situaci chápou nebo si nestěžují 
nebo že se situace v tomto ohledu (vztahy s rodinou) nezaměstnaností nijak 
nezměnila (č. 1, 3, 8, 9, 22, 78, 79, 144, 187, 725, 733, 742, 903, 914, 917, 935, 
949, 1030, 1181, 1209, 1252, 1283, 1295). Jako důvody toho, že reakce rodiny je 
„chápající“, nezaměstnaní uvádějí, že jejich příbuzní vědí, že se nezaměstnaní snaží 
práci najít (č. 3, 935, 949) a že vědí, že je hledání zaměstnání obtížné (je např. 
vysoká nezaměstnanost) (č. 725, 1209), případně protože mají s nezaměstnaností 
vlastní zkušenost (č. 78, 903, 1209). Výjimečně nezaměstnaní také uvádějí, že rodině 
je tato situace prakticky lhostejná (č. 898) nebo jim v některých aspektech vyhovuje 
(doma je uklizeno apod.) (č. 8). Reakce rodiny je někdy velmi obdobná, jako je reakce 
samotných nezaměstnaných - jedná se o tzv. „realistické“ přijetí životní situace. 
V mnoha případech jsem ve výpovědích nezaměstnaných také nalezl doklady o 
povzbuzování a jiných formách psychické podpory ze strany členů rodiny. Někdy 
rodina nezaměstnaným evidentně schvalovala také opuštění předchozího zaměstnání, 
pokud bylo toto zaměstnání pro nezaměstnaného či jeho rodinu v nepřijatelných 
podmínkách (zdravotních, finančních, velký stres v práci) (č. 410, 949, 1030).  

Ztráta zaměstnání se ale může v domácnostech projevovat také negativně - 
narušením „rodinné pohody“, nejčastěji z důvodu nedostatku finančních prostředků, 
ale v některých případech také z jiných důvodů (např. se jedná o „ponorkovou 
nemoc“) (č. 2, 8, 9, 10, 14, 23, 78, 91, 687, 408, 1186, 1213). V několika případech 
jsme zaznamenali, že příbuzní dlouhodobou nezaměstnanost člena rodiny také těžce 
nesli, „nebyli spokojení“ nebo je to mrzelo (č. 8, 21, 914, 1032, 1283). Někdy se 
přesto snažili nedat nezaměstnaným nic znát (č. 8, 79, 148, 1283), ale v některých 
případech vyčítali nezaměstnaným neaktivitu, docházelo např. k hádkám o peníze atd. 
(č. 2, 91, 408, 1186). Můžeme konstatovat, že celková reakce rodiny v našem 
výzkumu byla především na jedné straně racionální a na druhé straně ochranná. Je 
přitom poměrně pochopitelné, že rodina svého člena nezatratí pouze proto, že se stal 
momentálně nezaměstnaným. Problémy, které jsme v rodinách zaznamenali, byly 
nejspíše způsobeny stresem v kombinaci s dalšími nepříznivými faktory, jako je špatná 
finanční situace. Ukazuje se ale, že reakce členů rodiny jsou částečně diverzifikované 
podle postavení nezaměstnaného v rodině a postavení členů rodiny, k jejichž reakci 
nezaměstnaní referují. 

Pro partnery nezaměstnaných platí zřejmě nejčastěji jak pozitivní či 
racionální, tak negativní reakce na nezaměstnanost uváděné výše. Partneři 
nezaměstnaných se ale s nezaměstnaností celkově zřejmě vyrovnávají nejhůře ze 
všech členů rodiny. Důvodem vztahových problémů jsou nejčastěji finanční problémy 
rodiny, neboť partneři mají společnou příjmovou strategii a při nezaměstnanosti není 
dostatek finančních prostředků na zajištění běžného chodu domácnosti. Také většina 
případů „narušení rodinné pohody“, které referujeme výše, se týkala vztahů mezi 
partnery. Podle několika respondentů špatná finanční situace přímo přispěla k 
výraznému zhoršení partnerských vztahů (č. 91, 408), či k vyhrožování rozvodem (č 
9), který se v jednom případě dokonce uskutečnil (č. 91). Partneři jsou zřejmě 
skupinou, která snáší nezaměstnanost člena rodiny nejhůře (většina takových případů, 
které jsme zaznamenali, se týkala partnerů). To potvrzuje hypotézu Jordana et al. 
(1992) o tom, že v partnerských vztazích nezáleží ani tak na tom, jaká je strategie 
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zaměstnání obou partnerů, ale v mnohem větší míře na tom, jak budou řešeny 
finanční potřeby domácnosti (příjmová strategie). Kromě finančních problémů se zde 
potvrzuje také zjištění Jahody, Lazarsfelda a Zeisela (2002) o tom, že v několika 
domácnostech byla situace mezi partnery napjatá již před vznikem nezaměstnanosti. 
Problémy, které tito nezaměstnaní popisují, tak sice mohou s nezaměstnaností 
souviset, ale zároveň jsou odrazem faktorů, které s nezaměstnaností nesouvisejí (např. 
osobní a intimní vztahy).  

Další poměrně typickou situací v domácnostech je nezaměstnanost rodičů a 
reakce jejich dětí. Několik respondentů uvádělo, že jejich (zvláště částečně či plně 
samostatné) děti snášejí nezaměstnanost rodičů dobře, chápou jejich situaci apod. (č. 
9, 78, 79, 91, 144, 408, 733, 949) a naopak větší děti s vlastním příjmem jim často 
z vlastní iniciativy pomáhají. V případě menších dětí se tyto s nezaměstnaností rodičů 
vyrovnávají lépe také proto, že se jim jejich rodiče mohou více věnovat (č. 78, 408). 
Nezaměstnaní tedy obecně uvádějí, že se v důsledku jejich nezaměstnanosti vztahy 
s dětmi nezměnily či nezhoršily, někteří dokonce uvádějí, že je obtížná životní situace 
ještě více sblížila (č. 78, 917). Jediný závažnější problém pak z hlediska dopadů na 
vztahy v rodině představují výdaje na děti. Především u menších dětí se mohou 
zřejmě vyskytovat určité negativní psychické dopady (např. pocity lítosti) kvůli tomu, 
že nemohou dostat, co by chtěly či že nemohou plně participovat na životním stylu 
vrstevníků (č. 408, 914). Zároveň někteří nezaměstnaní uváděli, že se z tohoto 
důvodu snažili, aby (finanční, psychické) dopady jejich situace rodina nepociťovala (č. 
79, 1283).  

Náš výzkum ukazuje, že děti snášejí nezaměstnanost rodičů spíše dobře. 
Důvodem je ale v řadě případů také ekonomická nezávislost těchto dětí. Hlavním 
problémem zůstává stejně jako u vztahů s partnerem finanční situace a její dopady na 
život závislých dětí. Z tohoto hlediska lze předpokládat, že rodiče se snaží zabránit 
viditelným projevům chudoby, které by jejich děti mohly stigmatizovat. Závěrem 
tohoto oddílu je jedno zajímavé zjištění. Lze konstatovat, že děti mají především 
tendenci chránit své nezaměstnané rodiče a být k nim maximálně loajální. Tato snaha 
zřejmě vyplývá z povahy vztahu mezi rodičem a dítětem, který se zachovává i v 
dospělosti - jinak řečeno děti by si negativní projevy vůči svým rodičům v řadě případů 
ani nedovolily (nebo by je taková možnost vůbec nenapadla).  

Vztahy nezaměstnaných dětí a jejich rodičů mají v rodinách nezaměstnaných 
význam především v těch případech, kdy žijí rodiče s nezaměstnaným ve společné 
domácnosti. Rodiče některých (mladších) nezaměstnaných podle výpovědí 
nezaměstnaných chápali situaci svých dětí a snažili se jim pomoci, podporovali je atd. 
(č. 903, 935, 1032, 1195, 1252). Tento závěr ostatně potvrzují také výpovědi mladých 
nezaměstnaných ohledně finančního uspořádání (kapitola 6). V případech, kdy se 
jednalo o nezaměstnané žijící s rodiči, jsme se ale někdy setkali s určitou 
nespokojeností rodičů (č. 2, 14, 16, 148, 187, 1195). Tato nespokojenost souvisí 
částečně s finančními potřebami rodiny (č. 2, 14), ale také se starostí rodičů o 
budoucnost svých dětí. V některých případech z rozhovorů vyplývá např. to, že rodiče 
chtějí po dětech ve společné domácnosti, aby něco dělaly, ne z důvodu ekonomické 
nezbytnosti pro chod domácnosti, ale proto „aby z nich něco bylo“ (č. 16, 187). Proto 
rodiče někdy akceptují i takové aktivity svých nezaměstnaných dětí, které nepřináší 
bezprostřední ekonomický přínos, jako je např. další studium, cesta do zahraničí apod. 
(č. 16, 187). Z toho je zřejmé, že přání rodičů, aby jejich děti byly spokojené, je 
v těchto případech pro rodiče významnější než pracovní uplatnění dětí za každou cenu. 
Trend prodlužování závislosti mladší generace na rodičích se odráží jak ve strategiích 
mladých lidí, tak ve strategiích jejich rodičů.  
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S negativními reakcemi od širší rodiny jsem se v rozhovorech setkal zcela 
výjimečně (č 1210). Dva respondenti se ale také reakce širší rodiny poněkud obávali. 
Respondentka č. 410 se obávala, že pokud by se širší rodina dozvěděla o její 
nezaměstnanosti, sháněla by jí práci či by jí jinak nutila nalézt si zaměstnání. 
Respondent č. 960 také v rodině neoznámil, že je nezaměstnaný, protože členové 
rodiny „by to nepochopili“. Podle výpovědí našich respondentů se nezdá, že by vztahy 
s širší rodinou byly nějak významným faktorem, který nezaměstnanost respondentů 
ovlivňuje, nebo že by mělo docházet ke změnám v těchto vztazích (všechny tři výše 
popsané případy jsou velmi specifické). Taková zjištění nás nepřekvapují, neboť 
ukazují, že širší rodina zřejmě není v dnešní době, kdy převažují vzájemně prostorově 
oddělené nukleární rodiny až tak významná. Její vliv se naopak v několika případech 
projevil pozitivně ve formě materiální pomoci nezaměstnaným (viz předchozí kapitola).  

Celkově tedy můžeme diskutovat hypotézu o tom, že zásadní vliv mají pro 
nezaměstnané především vztahy v nukleární rodině a dále, že význam těchto vztahů 
se odlišuje v závislosti na roli (pozici) člena v rámci této domácnosti. Důležitým 
zjištěním dále je, že vztahy v rodině se díky nezaměstnanosti většinou nemění (viz 
také rozšířená verze). Řada autorů dále dospěla k názoru, že rodinné problémy, které 
jsou spojené s nezaměstnaností, jsou na jedné straně především problémy způsobené 
finančním tlakem a na druhé straně se jedná o situace, kdy není nezaměstnanost 
příčinou sporů v rodině, ale jedná se o intervenující mechanismus, který pouze 
eskaluje již existující sociální vztahy v rodině (Hutson a Jenkins 1987:45). To se 
potvrdilo také v případech, které zachycuje tento výzkum.  

 
7.2.2 Vztahy mimo rodinu nezaměstnaného 

 

V této části se zabýváme problémem reakce přátel, pracovních kolegů a 
sousedů na nezaměstnanost respondentů. Podle některých teoretických předpokladů 
bychom mohli očekávat, že tato otázka bude důležitá z hlediska možné morální 
kontroly či morálního tlaku na nalezení zaměstnání, zařazení se zpět do hlavního 
proudu společnosti apod. Zároveň může mít reakce okolí ale také pozitivní efekty 
v psychické či jiné podpoře nezaměstnaným.  

U vztahů s pracovními kolegy bychom nejspíše očekávali výrazné změny. 
Někteří nezaměstnaní ale uvádějí, že s (některými) svými bývalými kolegy neztratili 
kontakt ani po ztrátě zaměstnání a občas se setkávají (č. 78, 79, 80, 725, 733, 1213, 
1283). Ve všech případech až na jediný se přitom jedná o ženy. Jedná se zároveň o 
případy, kdy spolu lidé mnoho let pracovali na společném pracovišti nebo byli dokonce 
v jednom okamžiku společně propuštěni při uzavírání podniku. Někteří z těchto 
respondentů ovšem zároveň uvádějí, že „již to není ono“, protože dříve se vídávali 
denně, více i mimo zaměstnání a měli spolu bližší vztahy atd. (č. 80, 733, 757, 876). 
Částečně tedy dochází i u těchto nezaměstnaných k omezení kontaktů s bývalými 
pracovními kolegy. Někteří nezaměstnaní také uvádějí, že se z bývalých kolegů 
setkávají pouze s jedním nebo se dvěma, kteří jim byli již dříve nejbližší.  

Druhá skupina respondentů uvádí, že s bývalými kolegy z práce se prakticky 
vůbec nesetkávají (č. 1, 3, 22, 876, 949). Nejzřejmějším důvodem omezení sociálních 
kontaktů s kolegy je ztráta společně stráveného času v zaměstnání či společných 
zájmů nebo nízký počet kontaktů v předchozím zaměstnání. V jednom případě byl 
důvodem ztráty kontaktu také nezájem bývalých kolegů o nezaměstnaného. Důležitou 
otázkou ovšem také je, zda omezení nebo přerušení kontaktů s bývalými pracovními 
kolegy nezaměstnaným vadí. Respondentka č. 913 uvádí, že jí bývalí kolegové z práce 
chybí. Na druhou stranu některým respondentům obecně tyto sociální kontakty 
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nechybí nebo nepociťují potřebu setkávat se s bývalými kolegy a někdy i kamarády ze 
zaměstnání. Důvodem mohou být kromě nepříjemných pocitů ze změny situace také 
vzájemné odcizení a neochota těchto lidí nezaměstnaným pomoci (č. 144, 769) nebo 
obava z reakce okolí (č. 1210). Samozřejmě ale záleží také na intenzitě předchozích 
kontaktů v době zaměstnání. Respondentka č. 79 např. uvádí, že se již v době 
zaměstnání scházela s kolegy jednou až dvakrát ročně a takto se scházejí i nyní. 
V takových případech je ale reálný význam těchto vztahů zřejmě velmi malý.  

Ztráta každodenního kontaktu pochopitelně vede k určitému omezení vztahů 
nezaměstnaných a jejich bývalých kolegů. Výpovědi nezaměstnaných nás zároveň 
vedou k formulaci opatrné hypotézy o významu těchto typů vztahů. V několika 
případech, kdy došlo k relativně nejmenšímu omezení vzájemných vztahů díky 
nezaměstnanosti se jednalo o situace, kdy vztahy mezi pracovními kolegy(němi) byly 
nejen pracovní ale zároveň osobně přátelské. To také vysvětluje, proč se v některých 
případech nezaměstnaní setkávají pouze s jedním se svých bývalých pracovních 
kolegů nebo proč v některých případech ztrátu těchto kontaktů nijak výrazně 
nepociťují či ani nechápou, proč by je měli udržovat. 

Kromě reakce bývalých kolegů ze zaměstnání nás také zajímalo, jakým 
způsobem reagují na nezaměstnanost přátelé, známí a sousedé. To, zda mají 
nezaměstnaní v místě bydliště přátele či známé, je v prvé řadě ovlivněné jejich 
povahou. Zaznamenali jsme několik případů, kdy nezaměstnaní sami sebe označili za 
samotáře, uváděli, že žádné přátele nemají a stýkají se jen s rodinou, že ani o příliš 
mnoho sociálních kontaktů nestojí nebo že nejsou společenský typ (č. 3, 12, 742, 
1210, 1213). U nezaměstnaných, kteří uváděli, že nemají téměř žádné přátele, se 
většinou jednalo o starší respondenty. Někteří z nich také byli výrazně orientovaní na 
vlastní rodinu, děti a vnoučata. Dále je naopak u mladších respondentů možné, že 
nezaměstnaní mají ze specifických důvodů (po přestěhování, přátelé jsou ze studií) 
pouze přátele, kteří žijí daleko (č. 148, 742). Výše zmíněná kategorie je ovšem 
poměrně malá, většina respondentů naopak uváděla, že má dostatek přátel. Tito 
respondenti poměrně často uvádějí, že negativní reakce ze strany přátel a okolí 
prakticky nepociťují nebo, že se jejich vztahy s okolím proti předchozímu období 
nezměnily (č. 6, 7, 17, 79, 408, 410, 725, 733, 757, 903, 917, 935, 949, 1030, 1032, 
1181, 1186, 1195, 1209, 1213, 1283, 1291). V řadě případů jsou přátelé podobně 
jako rodina pro nezaměstnané zdrojem psychické i další podpory.  

R: No já mám zas kolem sebe takový známý, že mě berou úplně normálně jako. Jako 
předtím, no. Berou to, že si nevydělávám, nebo teď mám míň peněz, berou mě takového, 
jakej su prostě. Není to tak, že by mě někdo vodstrčil nebo něco, nebavil se se mnou nebo 
něco, takže oni mě berou úplně normálně (č. 935). 

Nezaměstnaní někdy zdůvodňují, proč se jejich vztahy s přáteli a známými 
kvůli nezaměstnanosti nezměnily. Respondenti v této souvislosti uváděli, že v jejich 
případě nezaměstnanost širší okolí vnímá jako normální věc, protože v regionu nebo 
v jejich skupině (např. absolventů) je nezaměstnanost běžná (č. 18, 79, 187, 408, 
725, 949, 1195, 1209, 1213) nebo proto, že oni sami či další známí lidé jsou/byli také 
nezaměstnaní (č. 17, 725, 903, 1032, 1209). V jednom případě nezaměstnaná 
uváděla, že okolí akceptuje skutečnost, že se musí starat o nemocné rodiče (č. 733). 
Výjimečně jsem se setkal také s tím, že známí a sousedé s nezaměstnanými soucítili 
nebo je litovali (č. 1283), ale také s tím, že se jim snažili pomoci s hledáním 
zaměstnání (č. 914). Z toho vyplývá, že jak se nezaměstnanost stává ve společnosti 
běžnou věcí, přestává být předmětem stigmatizace. Intervenujícím faktorem, který 
zde může hrát roli, je, že část rozhovorů byla prováděna v regionech s nejvyšší 
nezaměstnaností v České republice.  
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I když ve většině případů se vztahy okolí a nezaměstnaných nemění, v několika 
případech jsme určité změny v sociálních kontaktech nezaměstnaných s jejich okolím 
zaznamenali. Několik respondentů hovořilo v souvislosti s nezaměstnaností o úbytku 
sociálních kontaktů (č. 22, 125, 408, 769, 914, 935). Tento úbytek kontaktů může 
být situační (v případě přátel na bývalém pracovišti). Určitá ztráta nebo snížená 
intenzita sociálních kontaktů může být spojena také s pocity studu ze strany 
nezaměstnaných a s určitými finančními omezeními, která zabraňují věnovat se jako 
dříve nákladnějším společným aktivitám nebo se tak často navštěvovat (č. 125, 914, 
935). Související situací je, jak někteří nezaměstnaní s určitou dávkou sarkasmu 
udávají, že tím, že ztratili zaměstnání, přestali být pro některé ze svých známých 
zajímaví (č.22, 769, 914).  

Někteří z respondentů také uvedli, že nezaměstnanost má negativní vliv také 
na to, jak jsou vnímáni širším okolím (sousedy, známými, lidmi, které potkávají 
v běžných situacích) (č. 12, 876, 914, 1252). Respondenti v některých případech 
uvádí, že jejich nezaměstnanost je většině lidí v okolí prakticky lhostejná (č. 144, 687, 
1210), ale že se setkávají také s negativními (např. posměšnými) reakcemi (č. 144, 
876, 1210) a s okatým přehlížením (č. 914), vyptáváním, zda si sehnali práci (č. 18, 
687) či nedůvěrou či údivem k tomu, že nemohou práci sehnat (č. 687, 733, 1032). S 
výpověďmi nezaměstnaných o negativních projevech jejich okolí týkajících se 
nezaměstnanosti jsme se ovšem celkově setkali výrazně méně často než s názorem, 
že se názor okolí na nezaměstnané vůbec nezměnil. Na tom, jak jsou nezaměstnaní 
vnímáni, se může podílet jejich pověst (okolí ví, že jsou dlouho nezaměstnaní), vzhled 
(obnošené ošacení apod.) (č. 876) nebo způsob, jakým jsou nuceni (nebo to, že 
nejsou schopni) řešit určité situace (č. 1252), svou roli může hrát také barva pleti 
apod. 

Nezaměstnaní si riziko obdobných problémů uvědomují. V několika případech 
jsme zaznamenali také obavu nezaměstnaných z reakce okolí na dlouhodobou 
nezaměstnanost či jejich stud za nezaměstnanost (č. 6, 410, 1209, zprostředkovaně č. 
1213). Z hlediska možné stigmatizace nezaměstnaných se nabízejí dvě hypotézy, které 
souvisejí s výše diskutovanou převahou „pozitivní“ reakce okolí na nezaměstnanost. 
Za prvé jsme v několika případech zaznamenali, ať již přímo či nepřímo, že pocity 
stigmatizace nezaměstnaností vyjadřují ti respondenti, u nichž byla nezaměstnanost 
spojena s největším finančním propadem a zřejmě i s viditelnými znaky chudoby. 
Takové znaky pak nezaměstnané ve společnosti viditelně odlišují a mohou být zdrojem 
stigmatu. Druhou možností je, že někteří nezaměstnaní si pocity stigmatizace 
nepřipouštějí, zlehčují je, nebo si je nechtějí připustit (obranná reakce).  

Podstatou procesu stigmatizace nezaměstnaných (nebo tlaku okolí na hledání 
zaměstnání, který bychom případně očekávali) není nutně samo chování 
nezaměstnaných, ale jeho interpretace ze strany okolí, která může spočívat 
v posuzování jeho legitimity, ale také v uplatňování předsudků, labelingu, rasismu 
apod. Tím se dostáváme k vysvětlení toho, proč v našem výzkumu nemá 
nezaměstnanost příliš stigmatizující charakter. Nezaměstnanost totiž stigmatizuje tam, 
kde jsou její důsledky na první pohled patrné a také v těch případech, kdy je chování 
nezaměstnaných posouzeno jako nesprávné nebo neadekvátní. K takovému posouzení 
může nejspíše dojít v těch případech, kdy se lidé dostatečně neznají (blízké osobní 
vztahy to spíše vylučují), a pak tehdy pokud je nezaměstnanost chápana jako 
dobrovolná (což je ve strukturálně postižených regionech méně pravděpodobné). 
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Závěr 
Dlouhodobá nezaměstnanost a její důsledky 

 

Cílem této kapitoly bylo zhodnotit, jaké psychické dopady má životní situace 
dlouhodobě nezaměstnaných na ně samotné a jak je tato situace vnímána jejich 
rodinami, přáteli a okolím. Je zde zřetelně patrné, že dopady nezaměstnanosti na 
psychiku nezaměstnaných jsou výrazné, byť překvapivě různorodé. Ukazuje se totiž, 
že nezaměstnanost má negativní vliv na nezaměstnané nejen díky nedostatku 
finančních prostředků a finančnímu strádání, ale také kvůli negativním zážitkům, které 
jsou pro nezaměstnané spojené s hledáním zaměstnání, kvůli samotnému neúspěchu 
při hledání zaměstnání, kvůli obtížnému snášení kontaktu s úřady a v neposlední řadě 
kvůli pocitům viny, selhání nebo závislosti, které souvisejí s nedostatečnou možností 
přispívat do rodinného rozpočtu. Zatímco na některé aspekty své životní situace si 
respondenti dokáží zvyknout, s jinými se vyrovnávají pouze obtížně (je to velmi 
individuální). Jako příklad je možné uvést případ několika respondentek (č. 125, 408, 
733, 949), které sice uvádí, že se postupem času dokázaly přizpůsobit situaci 
omezených finančních zdrojů, ale zároveň jim chybí možnost se realizovat a negativně 
na ně psychicky dopadají postoje zaměstnavatelů či obecněji neúspěch při hledání 
zaměstnání. Pro některé lidi je nezaměstnanost navíc psychicky nepříjemná nejen díky 
ostatním důsledkům či průvodním jevům, ale pro samotný fakt, že nemají práci (např. 
č. 725).  

Zvláštní pozornost jsme v této kapitole věnovali zvláště psychickým dopadům 
procesu hledání zaměstnání a možným důsledkům, které by to mohlo mít na hledání 
zaměstnání v dalším období. Dvěma nejběžnějšími reakcemi nezaměstnaných zde 
bezesporu byla racionalita (určité vnitřní smíření se se situací) nezaměstnaných na 
straně jedné a beznaděj, bezmocnost či zoufalství na straně druhé. Obě tyto reakce 
jsou důsledkem rozdílné reakce na dlouhodobý neúspěch při hledání zaměstnání, obě 
dvě ve svém důsledku ovšem mohou vést jak k pokračování v hledání zaměstnání, tak 
k rezignaci. Několik nezaměstnaných zmiňovalo, že byli v pokušení hledání zaměstnání 
zanechat, neboť své šance vnímali jako příliš nízké a psychické náklady hledání 
zaměstnání jako příliš vysoké. Jako jasnou rezignaci pak můžeme označit postoj 
některých respondentů v předdůchodovém věku (viz následující kapitola). 
Ve výpovědích se také setkáváme s postojem, který Engbersen, Schuyt a Timmer 
(1990) popisují jako ritualismus. Nezaměstnaní hodnotí své šance na nalezení 
zaměstnání jako velmi malé, v hledání zaměstnání nicméně pokračují (nevzdávají se). 

Rodina se ukazuje jako významná instituce v životním prostoru 
nezaměstnaných nejen díky materiální podpoře diskutované v předchozí kapitole, ale 
také kvůli psychické podpoře a celkové ochraně, kterou nezaměstnaným poskytuje. 
Nabízí se proto hypotéza o tom, že sociální vztahy velmi blízkých lidí jsou v jejich 
životě naprosto klíčovým aspektem, který se v průběhu života mění jen velice 
pozvolna, a ani významné zážitky, jako je nezaměstnanost, na něj nemají zpravidla 
zásadní vliv. Nabízím zde zároveň určitou další dílčí hypotézu o tom, že s postupným 
odcizováním lidí mimo nejužší sociální sítě dochází také k menšímu společenskému 
tlaku na nezaměstnané, respektive že i kdyby takový tlak existoval, nemůže výrazně 
přispět ke změně ohledně chování těchto lidí nebo dokonce zvýšit šanci na jejich 
zaměstnání. Nepotvrzuje se ani, že (kromě partnerů a částečně rodičů 
nezaměstnaných) by na nezaměstnané někdo vyvíjel nějaký tlak na hledání 
zaměstnání. 

V návaznosti na zjištění uvedená v předchozích kapitolách pak můžeme celkově 
dovodit, že protože nezaměstnanost je pravděpodobně spíše nedobrovolná a 
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ekonomická situace v domácnostech (minimálně u některých nezaměstnaných) je 
poměrně tíživá, projevují se u části nezaměstnaných výrazné psychické dopady 
spojené s nezaměstnaností, zvláště pak v situaci, kdy tato nezaměstnanost již trvá 
déle. Nejedná se ale přitom pouze o dopady spojené s nedostatkem finančních 
prostředků, ale také o negativní zkušenosti s hledáním zaměstnání a někdy také o 
špatné zážitky s úřady atd. Rodina a bezprostřední sociální sítě v této situaci hrají 
zřejmě poměrně pozitivní úlohu (nezaměstnaní to alespoň deklarují), protože reakce 
na nezaměstnanost ze strany okolí je převážně chápající a ochranná.  
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8. Význam zaměstnání a motivace nezaměstna-
ných, kvalita práce - flexibilita, ochota pracovat 
 

V této kapitole diskutujeme význam zaměstnání pro nezaměstnané, otázku 
jejich motivace pracovat, alternativních možností k zaměstnání a také další okolnosti, 
které motivaci k práci výrazně ovlivňují, jako je kvalita práce či vliv pasti 
nezaměstnanosti. Našim hlavním cílem je zde zachytit faktory, které mohou ovlivňovat 
motivaci nezaměstnaných k přijetí konkrétních zaměstnání. Nejprve sledujeme, jaký 
obecný význam má zaměstnání pro nezaměstnané.  

 

8.1 Význam a přínos zaměstnání pro nezaměstnané 
 

Významem zaměstnání se autoři sociologických studií zabývají již několik 
desetiletí, často je přitom dáván do souvislosti se spokojeností s prací, sebeidentitou 
apod. (srovnej Deem 1988:15). Alm a Gallie (2000:110-111) rozlišují dva základní 
rozdílné druhy lidských postojů k práci. Prvním z nich je to, nakolik jsou lidé vázáni 
na ideu zaměstnání jako takovou (jedná se o tzv. etiku práce). Pracovní etika 
(potřeba pracovat jako hodnota) bývá zpravidla chápána jako nezávislá na finančních 
důvodech k práci. Podle některých autorů bývá práce chápána jako významný zdroj 
psychologické stability, pomáhá strukturovat den, umožňuje zapojit se do něčeho, co 
má kolektivní význam (participovat), dále je základním faktorem jedincova postavení 
ve společnosti a respektu vůči jedinci, a tím se stává základem pozitivního vnímání 
identity (Jahoda 1982, Warr 1987 podle Gallie 2001:30). Druhou dimenzí postojů 
k práci jsou postoje lidí spojené s flexibilitou ohledně typu práce, který jsou lidé 
ochotní přijmout. Lidé mohou být například hodnotově vázáni k určitému typu (oboru) 
zaměstnání, a proto se budou zdráhat přijetí jiného typu práce. V následujících 
pasážích tedy budeme sledovat, jaký význam mělo zaměstnání pro nezaměstnané 
v našem výzkumu. V našich rozhovorech se projevilo, že význam zaměstnání je třeba 
dále v textu rozlišit především ve dvou dimenzích:  

1)  finanční - nefinanční přínosy zaměstnání,  

2)  obecné postoje k prácí - postoje k přijetí konkrétního zaměstnání.  

Nejprve se budeme zabývat obecnými postoji nezaměstnaných k práci a 
především obecným významem zaměstnání pro nezaměstnané. Zde se v prvním 
případě jedná o zjevnou či skrytou motivaci, která souvisí jednak s pracovním příjmem, 
a za druhé se jedná o význam zaměstnání, který souvisí s nefinanční motivací k práci.  

 

8.1.1 Význam práce jako zdroje finančních prostředků 
 

Tento pracovní motiv je pro řadu nezaměstnaných pochopitelně klíčový. Pro 
velkou část respondentů má práce především věcný význam, jako finanční přínos 
k příjmu rodiny či prostředek k uspokojení životních potřeb, dosažení jiných cílů či 
obecněji k dosažení určitého životního standardu sebe a své rodiny (č. 1, 2, 11, 15, 80, 
144, 148, 187, 408, 410, 687, 725, 733, 769, 898, 914, 917, 935, 949, 1195, 1213, 
1252) či (jak zdůrazňují především starší respondenti) jako možnost vydělat si na 
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důchod a zajistit se na stáří (č. 21, 914, 917, 1210, 1283). Nezaměstnaní zde 
reflektují své potřeby i potřeby své rodiny vzhledem k výdajům, k určitému běžnému 
způsobu života ve společnosti, k tomu jak žili před počátkem nezaměstnanosti apod. 
Jako zásadní se jeví význam zaměstnání v kontrastu k alternativnímu setrvávání 
v systému sociální ochrany. Někteří nezaměstnaní totiž v této souvislosti uvádějí, že 
sociální dávky na finanční zajištění nestačí, nebo se obávají, že by do budoucna mohly 
přestat stačit (č. 2, 15, 144, 148, 687, 725, 917, 935, 1295). Obdobně riziko situace 
dlouhodobé nezaměstnanosti někdy vnímají také ti, kdo na sociální dávky vůbec 
nemají nárok (např. č. 1213, 1283). Dalším aspektem, který nezaměstnaní na práci 
oceňují, je tedy výrazně vyšší příjem a určitá životní jistota z hlediska zajištění 
domácnosti, kterou jim poskytuje oproti sociálním dávkám.  

R: Hm, ano, protože ono já to pozoruji: byty se zvyšují, voda se zvyšuje, elektrika a tak 
dále a tak dále a kdybych - jsme neměli na ten, na to inkaso a tak dále, tak to potom - 
mohlo by se stát, že by řekli: á, tady máme fakturu nezaplacenou a šup nám byt. To si 
jako nemůžu dovolit (č. 725). 

V tomto ohledu se zřejmě (pochopitelně) pro nezaměstnané stává práce 
primárně prostředkem k zajištění (stylu) života a věcný význam práce získává klíčový 
smysl. Jak je patrné v jiných kapitolách této práce (zvláště v 6. a 9. kapitole), sociální 
dávky na zajištění běžného životního standardu nepostačují. (Nezaměstnaní to 
charakterizují tak, že dávky umožňují přežívání, ale nikoli „život“.) Život na sociálních 
dávkách navíc pro nezaměstnané představuje značnou existenciální nejistotu jak 
z hlediska zajištění životních potřeb v budoucnu (obava z dluhů), tak kvůli obavě z 
budoucí ztráty nároku na dávku. 

Některé výzkumy obecně naznačují, že ekonomická pobídka je nejvýznamněj-
ším motivem k získání zaměstnání (viz rozšířená verze). Život mimo hlavní konzumní 
proud společnost představuje pro část nezaměstnaných problém, ale hlavním životním 
motivem pro ně v průběhu nezaměstnanosti zůstává zajištění základních životních 
potřeb. Aspirace na vyšší životní standard je převážně spojena se zaměstnáním. Část 
respondentů (především starší lidé) také výrazné konzumní aspirace více méně 
postrádá, jedná se o v minulé kapitole zmíněnou kategorii „skromných“, charakteris-
tickou např. orientací na rodinný život. Kromě tohoto významu se ukazuje, že 
podstatným motivem pro opuštění nezaměstnanosti je pro část nezaměstnaných 
obava z budoucího vývoje, pokud by zůstali příjemci sociálních dávek.  

V této části se dále zabýváme relevancí pojmu „etika práce“ a jeho 
souvislostmi s výpověďmi nezaměstnaných.6  Někteří naši respondenti práci chápou 
jako „prostředek obživy“ a potřebu pracovat považují za nutnost (a povinnost) 
k řádnému zajištění životních podmínek, uživení rodiny apod. (č. 9, 12, 80, 187, 725, 
687, 903, 917) nebo obecně uvádějí, že není dobře být v produktivním věku doma, je 
třeba pracovat apod. (č. 22, 733, 742, 935, 949, 1283). Určitou roli v tom bezesporu 
hraje jejich morální posouzení. Z tohoto důvodu tito respondenti odmítají setrvávání 
na sociálních dávkách, protože ho považují za nevhodné nebo nedůstojné. Hlavním 
důvodem takových postojů je podle výpovědí respondentů jejich obecný vztah 
k zaměstnání jako k životnímu motivu (viz níže) a také určitý „odpor“, který 

                                                   
6  Při definování etiky práce vycházíme z pojetí Baumana (1998:5), který uvádí, že první premisou pracovní 

etiky je, že aby člověk dostal něco, co mu umožní žít a být šťastný, musí vykonávat něco, co ostatní 
uznají jako dostatečně hodnotné, aby za to mohl být placen. Druhou premisou pak je, že lidé by se 
neměli spokojit s tím, co mají, ale měli by usilovat o práci, která je spatřována jako hodnota sama o sobě, 
jako vznešená a zušlechťovací aktivita. Práce je spatřována jako něco přirozeného, jako povinnost a 
neaktivita jako něco abnormálního. Bauman ale ve své knize uplatnění takového klasického pojetí 
pracovní etiky v moderní společnosti dále (zřejmě oprávněně) zpochybňuje (k poklesu významu pracovní 
etiky viz také Mareš 2004:45).  
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respondenti mají k sociálním dávkám. V některých případech také z rozhovorů zcela 
jasně nevyplývá, proč respondenti zastávají takový názor. Nabízí se pouze dílčí 
hypotéza o tom, že pracovní uplatnění považovali za „samozřejmé“. Další respondenti 
spojují obdobné pocity se svým postavením ve společnosti, s tím jak vnímají sami 
sebe a jak jsou vnímáni svým okolím.  

R: No velice blbý jako, protože já jsem byla zvyklá dělat a.. říkám, velice špatný. Člověk je 
z toho nervózní, psychika je špatná, jo. Kolikrát se člověku chce brečet, když vám řeknou 
na rovinu, "tak do třiceti let jako." Prostě si připadnete už, jak kdybyste už prostě tady 
nežil, prostě byl někde mimo (č. 22). 

Spíše výjimečně jsem se setkal s názorem, že nezaměstnaným, kteří jsou 
finančně zajištění, práce nechybí či jsou v nezaměstnanosti spokojení (č. 410) nebo že 
by jim při lepším finančním zajištění práce moc nechyběla (č. 935). Do této kategorie 
můžeme pravděpodobně započítat také některé respondenty, kteří se orientují do 
mimopracovních aktivit (viz níže).  

V našem výzkumu nacházíme rozdíl mezi dvěma skupinami respondentů, 
jejichž názory prezentujeme v tomto oddíle (obě kategorie se ovšem vzájemně 
nevylučují). Tento rozdíl spatřujeme především v tom, že pro první skupinu práce 
představuje zřejmě cestu k dosažení jiných cílů (spokojený život), zatímco pro druhou 
skupinu práce (navíc) představuje správnou, nejlepší nebo možná jedinou cestu 
k dosažení těchto cílů a práci proto zároveň považují za jakousi svou „povinnost“. 
Nacházíme zde tedy respondenty, které můžeme chápat jako lidi s poměrně silnou 
pracovní etikou. Zajímavou otázkou pro další výzkum by bezesporu bylo zjištění, zda 
se pracovní etika výrazně liší mezi jednotlivými věkovými kategoriemi nezaměstnaných. 
V některých případech se na základě výpovědí nezaměstnaných jeví, že jejich snaha 
pracovat je pouze částečně spojena s klasickou etikou práce, tak, jak ji definuje např. 
Zygmunt Bauman (1998), ale je zároveň spojena se sociálním statusem, který 
zaměstnání přináší, a s prací jako životním motivem, tedy jako s aktivitou, která činí 
život pestřejší a smysluplnější (k tomu srovnej pasáž v následující subkapitole). 

Třetím faktorem, který souvisí s finanční situací a který někteří nezaměstnaní 
zmiňují, je potřeba určité ekonomické nezávislosti (č. 78, 79, 187, 408, 742, 914, 
1210, 1283). Ekonomickou nezávislostí zde máme přitom na mysli závislost na trhu 
práce a nikoli na dalších zdrojích příjmu. Potřebu této nezávislosti zmiňovaly častěji 
nezaměstnané ženy než muži. V prvním, častěji zaznamenaném případě se jedná 
především o potřebu nezávislosti na partnerovi či pomoci rodiny. Lze přitom dále 
rozlišit několik dalších aspektů ekonomické závislosti na partnerovi. Prvním je posun 
ve vztazích moci mezi oběma partnery. Někteří nezaměstnaní špatně snášejí, že 
nemají vlastní finanční prostředky, což se projevuje omezenou svobodou ohledně 
možnosti s nimi hospodařit a omezenou svobodou dělat významná životní rozhodnutí 
(např. č. 408). Respondentky se např. v některých případech zdráhaly za společné 
prostředky nakoupit věci pro svou osobní spotřebu. Nezaměstnaní se také někdy cítí 
díky finanční závislosti nějakým způsobem partnerovi zavázáni nebo mají pocit, že 
pokud nenosí domů peníze, jsou vlastně zbyteční. Jedná se tedy i o reflexi určitého 
statusu, který je pro tyto ženy spojen s jejich rolí v rodině i ve společnosti. Práce se 
zde pro ženy stává prostředkem seberealizace i naplnění vlastní představy o správném 
životě. 

Stejně jako závislost na partnerovi či rodině je některým respondentům 
nepříjemná také závislost na institucích sociálního státu (č. 3, 78, 91, 187). Toto 
pobírání sociálních dávek je totiž pro nezaměstnané spojeno s řadou negativních 
zážitků, stigmatem a internalizovanými pocity nedostatečnosti (viz dále kapitola 9). 
Celkově lze konstatovat, že nezaměstnaní někdy zaměstnání upřednostňují před 
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ostatními formami zajištění také proto, že jim dává určitý pocit ekonomické 
nezávislosti a svobody dělat samostatná rozhodnutí. Tento postřeh je důležitý, neboť 
celkově souvisí s významem a legitimitou jednotlivých typů příjmu. Zaměstnání je 
považováno za společensky i osobně uznávaný zdroj příjmu, zatímco ostatní zdroje 
příjmu (parter, sociální dávky) jsou v těchto případech vnímány jako méně vhodné. 
Tím ovšem nechceme říci, že takový názor zastávají všichni nezaměstnaní.  

 

8.1.2 Význam nefinančních přínosů zaměstnání 
 

Druhou důležitou kategorií významu zaměstnání pro nezaměstnané jsou motivy, 
které nemůžeme spojovat s finančními přínosy zaměstnání. U některých respondentů 
lze zřejmě zaznamenat i určitou (přídavnou) nefinanční hodnotu, kterou pro ně má či 
mělo zaměstnání.7 Tato přídavná hodnota je podle respondentů v možnosti cestovat (č. 
144), pracovat v kolektivu, být v kontaktu s lidmi (s okolím), poznávat nové lidi (č. 
78, 80, 144, 148, 408, 410, 687, 733, 742, 757, 876, 903, 914, 917, 935, 949, 1030, 
1213, 1291). Sociální kontakt je velmi často zmiňovanou pozitivní externalitou 
zaměstnání a velmi účinnou ochranou proti pocitům sociální izolace nebo naopak 
„ponorkové nemoci“ v rámci domácnosti. Další respondenti uvedli, že práce pro ně má 
význam jako životní motiv v tom, že jsou užiteční, že mohou něco dělat, život je 
pestřejší a „nechodí od ničeho k ničemu“ (také jsou zvyklí dělat a jako nezaměstnaní 
se nudí) (č. 1, 22, 78, 80, 91, 110, 144, 687, 408, 725, 914, 917, 935, 949, 1030, 
1213, 1252, 1283). Práce pro nezaměstnané často představovala smysluplnou aktivitu 
a nedílnou součást jejich dosavadního života. Někteří nezaměstnaní také obecněji 
uváděli, „že se už do práce těší“ (č. 725), že potřebují či chtějí jít do práce, nemohou 
zůstat doma (č. 733, 1213). Dále respondenti spatřují neekonomický význam 
zaměstnání v získávání zkušeností a učení se novým věcem, získání praxe (č. 80, 
187, 917, 1032) a v tom, že při dlouhodobé nezaměstnanosti by nezaměstnaní ztráceli 
schopnosti a znalosti povolání (č. 80, 408, 742). Tito nezaměstnaní se obávají ztráty 
kontaktu se světem práce ať již vzhledem k dopadům na jejich osobní život nebo kvůli 
svým budoucím šancím na trhu práce. Z výpovědi nezaměstnaných vyplývá, že hlavní 
dva mimofinanční důvody významu zaměstnání (osamělost, nuda / potřeba kolektivu, 
tvůrčí činnosti) jsou někdy úzce provázané. Výpovědi nezaměstnaných tak celkově 
potvrzují, že práce je v soudobé společnosti významným zdrojem osobní identity a 
internalizovanou součástí života. Je spojována s řadou dílčích motivů, jako je pracovní 
etika, význam zaměstnání, status, finanční ohodnocení či sociální kontakty.  

Celkově můžeme tedy identifikovat celou řadu životních motivů souvisejících 
s hodnotou zaměstnání pro nezaměstnané. Finanční přínos je přitom pro nezaměstnané 
celkově bezesporu nejvýznamnějším motivem k hledání zaměstnání. Výroky 
nezaměstnaných, které naznačují, že nezaměstnaní vnímají zaměstnání jako svou 
morální povinnost, se v rozhovorech vyskytovaly výrazně méně často, a to především 
u starších pracovníků. Silnými pracovními motivy jsou pro nezaměstnané také možnost 
být v kolektivu a potřeba smysluplné aktivity. Musíme ale brát v úvahu, že práce má 
pro nezaměstnané také svá negativa, která naopak jejich motivaci snižují. Respondent 
č. 898, který v době rozhovoru již opět pracoval, si např. takové nevýhody zaměstnání 
uvědomuje:  

                                                   
7  Někteří respondenti hovoří obecně o skutečnostech, které jsou pro ně v zaměstnání významné, jiní 

naopak popisují konkrétní přínosy svého posledního zaměstnání a v této souvislosti hovoří o tom, proč 
jim zaměstnání chybí.  
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R: Je to [práce] horší, no. Ten stereotyp, vstávat, chodit do té práce, ale zas si pak můžu 
něco dovolit. Koupit něco na sebe, co potřebuju (č. 898). 
Obdobné výpovědi jsou ovšem v našem výzkumu poměrně vzácné. Můžeme 

tedy, stejně jako jiní autoři v obdobném výzkumu (Clasen, Gould a Vincent 1998:166), 
konstatovat, že většina nezaměstnaných si uvědomuje pozitivní význam zaměstnání a 
přeje si pracovat, a to i v těch případech, kdy nezaměstnaní hodnotí své možnosti na 
trhu práce jako velmi malé (víme, že nezaměstnaní význam zaměstnání doceňují více 
než ti, kdo momentálně pracují). V následující subkapitole se zabýváme situacemi, 
které mohou motivaci k přijetí zaměstnání snižovat.  

 

8.1.3 Snížená motivace nezaměstnaných k přijetí zaměstnání 
 

Jak jsem již uvedl, ne všichni nezaměstnaní vnímají práci jako hodnotu samu o 
sobě, ale část z nich ji skutečně chápe více instrumentálně jako prostředek k získání 
finančních prostředků či k naplnění svých jiných (alternativních) životních cílů. U 
některých nezaměstnaných pak obdobné postoje mohou mít vliv, pokud jejich účast 
na pracovním trhu koliduje s jinými významnějšími alternativními životními hodnotami 
a cíli. Takovými cíli jsou například péče o dítě, koníčky, další studium, cesta do 
zahraničí atd. Jedním důsledkem preference alternativních životních cílů je pak např. 
nízká ochota přijímat určité typy zaměstnání (s dlouhou pracovní dobou apod.). Nyní 
se budeme zabývat jednotlivými životními motivy, které mohou ovlivňovat motivaci 
nezaměstnaných k přijetí zaměstnání.  

Zásadním alternativním životním cílem, který může být v rozporu s přijetím 
zaměstnání, je zvláště pro ženy potřeba péče o děti. U několika matek v našem 
výzkumu jsme se setkali s preferencí péče o dítě před zaměstnáním (č. 18, 78, 408, 
876). Důvody, proč matky (dočasně či trvaleji) preferují setrvání doma s dítětem před 
přijetím (určitých typů) zaměstnání jsou obava zanechat dítě samotné či potřeba být 
větší část dne dítěti nablízku (č. 78, 408, 876). V těchto případech lze někdy 
považovat setrvávání v nezaměstnanosti vzhledem k okolnostem jako částečně 
dobrovolné nebo spíše akceptované. Tato skupina matek by sice ráda získala 
zaměstnání, ale zároveň jí péče o děti umožňuje zmírnit dopady nezaměstnanosti tím, 
že v ní nachází smysluplnou a potřebnou aktivitu (č. 408). Dalším faktorem, který 
omezuje tyto respondentky při hledání zaměstnání, je, že v jejich rodinách není nikdo, 
kdo by dočasně zajistil neformální péči o dítě. Potřebu zajistit péči o děti zdůrazňovaly 
dvě matky bez partnera (č. 408, 876), které si uvědomují nutnost zajistit svým dětem 
maximální péči. Dobrým příkladem v tomto ohledu je respondentka č. 408, která se 
v době provádění rozhovoru rozváděla. V obdobích takovýchto velkých rodinných krizí 
(též např. úmrtí v rodině) jde, jak je patrné z našich rozhovorů, hledání zaměstnání 
poněkud stranou. Přijetí zaměstnání je u žen zřejmě spojené s reflexí možnosti svěřit 
své děti do péče dalších osob (č. 410, 1195). Respondentky mají proto návrat do 
zaměstnání spojen s určitým věkem dítěte, respektive s tím, zda věří, že tyto další 
osoby mohou dítěti poskytnout adekvátní péči. Respondentka č. 18 ale uvedla, že 
kdyby finanční situace rodiny nebyla (mírně) nepříznivá, tak by si zaměstnání vůbec 
nehledala. Otázka motivace žen s menšími dětmi k přijetí zaměstnání je otázkou velmi 
často diskutovanou (viz rozšířená verze). Shrneme-li diskuzi ohledně motivace žen 
s menšími dětmi k přijetí zaměstnání, nacházíme následující faktory.  
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Důvody, které odrazují od přijetí zaměstnání:  

a)  věk a počet dětí,  

b)  ženy chtějí být samy doma s dětmi, zvláště pokud jsou děti ještě malé,  

c)  blízké osoby (např. partner) nemají možnost nebo nechtějí se o dítě postarat,  

d)  ženy mají obavu/nechtějí svěřit děti cizím osobám,  

e)  nemohou sehnat adekvátní zaměstnání, např. z hlediska pracovní doby,  

f)  nemohou sehnat adekvátní veřejnou péči o děti.  

 

Důvody, které ženy vedou k preferenci zaměstnání:  

a)  finanční motivy, potřeba příjmu,  

b)  nefinanční přínosy zaměstnání (viz výše),  

c)  snaha o ekonomickou nezávislost na partnerovi.  

 

Participace žen na trhu práce je tedy výsledkem komplexní interakce kultury a 
institucí. Týká se významu mateřství, dětství, genderového rozdělení práce na jedné 
straně a role sociálního státu, trhu práce a rodinných vztahů na straně druhé - tyto 
faktory se pak odrážejí v jednání sociálních aktérů (Pfau-Effinger 2004:4-5).  

Další oblastí, která vede k dočasné preferenci řešení rodinné situace před 
zaměstnáním je také péče o staré rodiče nebo jiné blízké příbuzné (č. 144, 733, 
1283, 1295). Jedná se o případy péče o těžce nemocnou nebo částečně či zcela 
bezmocnou osobu v rámci nukleární rodiny. Taková situace je zřejmě typická pro 
některé respondenty starší 50 let, jejichž rodiče jsou ve věku mezi 70 a 80 lety a 
mohou tedy ze strany rodiny potřebovat zásadní pomoc. Pokud tito ošetřující 
nezaměstnaní hledají zaměstnaní, tak opět bez dojíždění nebo na zkrácenou pracovní 
dobu (č. 144, 733), obávají se totiž nechat seniory dlouhodobě samotné. V krajním 
případě pak nezaměstnání o přijetí zaměstnání z důvodu potřeby péče (dočasně) 
vůbec neuvažují (733, 1283, 1295). Zvláště těžkými obdobími jsou pak pro 
nezaměstnané případná úmrtí v rodině. Na případech, jaké popisujeme v tomto oddíle, 
je dobře patrné, jak mají pro některé respondenty rodinná pouta a závazky přednost 
před zaměstnáním. Finch (1989:27-28) zdůrazňuje, že jsou to především v první řadě 
partneři a dále rodiče, kteří představují pro lidi vztahy mimořádné důležitosti. Takové 
vztahy pak mají výraznou prioritu při poskytování osobní péče. V žádném z výše 
popsaných případů se ovšem nejednalo o záměrnou ztrátu zaměstnání, ale o situace, 
kdy k onemocnění člena rodiny došlo až během nezaměstnanosti. Obdobně jako u 
jiných pečujících kategorií je i v těchto případech klíčovým momentem možnost 
skloubení zaměstnání s péči a také samotný zdravotní stav ošetřované osoby. Jedinou 
možností tak pro tyto osoby zůstává získání „příspěvku na péči“. 

Péče o domácnost jako hlavní životní činnost není v soudobé České 
republice příliš rozšířeným jevem a nebylo tomu jinak ani mezi našimi respondenty. 
Pouze respondentka č. 1210 podle své výpovědi byla dříve dlouhodobě ženou 
v domácnosti, ostatní ženy v minulosti pracovaly (s výjimkou období s malými dětmi). 
Péče o domácnost nicméně pro některé ženy i muže představuje smysluplnou a 
oceňovanou aktivitu. V několika případech jsme zaznamenali, že práce v domácnosti 
pomáhala zmírnit negativní psychické dopady dlouhodobé nezaměstnanosti (č. 410, 
687, 725, 742, 914, 1291). Domácí práce zde funguje jako kreativní aktivita i jako 
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možnost vyplnit množství volného času. Většinou se v těchto případech lidí, kteří 
oceňovali práci v domácnosti, přitom jednalo o ženy, ale někdy také o muže. U mužů 
se kromě klasické péče o domácnost (praní prádla, vaření, úklid) objevuje také tzv. 
strategie vylepšení, tedy práce v domácnosti, která nějak souvisí se stavebními 
úpravami nebo jinými významnými opravami v domě.  

Zásadní otázkou je, nakolik může práce v domácnosti zcela nahrazovat 
zaměstnání. Některé respodentky uváděly, že nezaměstnanost snáší dobře a nenudí 
se, protože mají doma dost práce (č. 410, 1291, 1295). Dá se říci, že tyto 
respondentky byly se svou rolí nezaměstnané ženy v domácnosti v určitých ohledech 
spokojené a zaměstnání jim tolik nechybělo. Významnou roli v tom, nakolik jsou ženy 
v domácnosti spokojené, hraje také názor jejich partnera. Ženy totiž mají spíše 
tendenci zůstat doma nebo být spokojené s rolí v domácnosti v těch případech, kdy je 
v tom jejich partneři z různých důvodů podporují (č. 410, 757, 1291). Co se týče žen, 
tak setrvávání v domácnosti spojené s péčí o děti či domácnost bylo z jejich pohledu 
nejméně problematické v těch několika případech, kdy jejich partneři měli vysoký 
příjem (č. 410, 1291). Nezaměstnanost měla podle jedné z žen také pozitivní účinek 
v tom, že partneři trávili spolu více času a postupně si na takové uspořádání (s ženou 
v domácnosti) oba zvykli (č. 733). Také některé starší ženy, které si ale nalezly kromě 
práce v domácnosti ještě jiné zájmy (pomoc příbuzným či péči o rodinné příslušníky, 
např. vnoučata), mohou být spokojené, protože v tom nacházejí seberealizaci (č. 
1181).  

Druhou kategorií žen hovořících o možnosti práce v domácnosti jsou 
respondentky, které ve svých výpovědích zdůrazňují, že práce v domácnosti nemůže 
nahradit zaměstnání, především v tom ohledu, že nevyplní tolik času (stejný objem 
domácí práce ženy dříve stíhaly při zaměstnání) (č. 733, 742) a že zde chybí kontakt 
s lidmi (č. 1030). Podle některých respondentů navíc časem aktivita ohledně domácích 
prací opadává, není totiž co dělat (č. 742, 1032). Lze říci, že setrvávání v domácnosti 
(v případech, kdy se nejednalo o současnou péči o menší děti) přes určité pozitivní 
aspekty ženy pravděpodobně většinou nepovažovaly za dlouhodobou životní 
alternativu a téměř všechny se chtěly vrátit do zaměstnání. V České republice, kde 
byla (zvláště pro starší ženy) práce samozřejmou životní zkušeností, je tento postoj 
pochopitelný. Dobrým příkladem může být výpověď respondentky č. 79: 

R: No nejhorší, takový ten pocit zbytečnosti. Že nikdy, já nevím. To jsou takové různé 
pocity. Někdy si říkám, že je škoda, že sedím doma, že bych přece mohla něco dělat v 
mém věku a říkám si, nebyla jsem na tom ještě tak zle, abych něco nedokázala, nebo 
nevěděla a na druhou stranu někdy mám zas takový pocit, že už nejsem vůbec k ničemu. 
Jakože, to jsem akorát abych utřela prach, jo, nebo vyprala, nebo nakoupila, ale jako, že 
tím to končí. Ono nikdy nejde ani tak o ty peníze, protože manžel teda nevydělává hodně, 
ale zas na tom nejsme ještě tak zle, abychom třeba dejme tomu, když je dobrý film jo, tak 
nešli do kina. Jsou rodiny, které jsou na tom mnohem hůř. No takže takhle, tak zlé to není, 
ale říkám, po té psychické stránce je člověk takový zbytečný, opravdu (č. 79). 

Zároveň je třeba zdůraznit, že řadě žen by ekonomická situace domácnosti 
dlouhodobé setrvávání v domácnosti z finančních důvodů ani neumožňovala. Celkově 
je tedy obtížné posoudit, zda a do jaké míry je pro ženy práce v domácnosti 
alternativou k pracovnímu uplatnění a jak se to projevuje ve specifické situaci 
dlouhodobé nezaměstnanosti. Na jedné straně zde určitě existují některé případy, kdy 
se nezaměstnané ženy identifikují s rolí ženy v domácnosti, na druhé straně 
neočekáváme, že takové postoje budou příliš rozšířené.  

Koníčky podle výpovědí některých nezaměstnaných (obdobně jako práce 
v domácnosti a setkávání s přáteli a rodinou) pomáhají zmírňovat negativní dopady 
nezaměstnanosti (č. 22, 78, 79, 125, 935, 949, 1210, 1295). Několik respondentů 
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v této souvislosti hovořilo o práci na zahradě (č. 949, 1252), sportu (č. 949), četbě (č. 
22, 78, 1210), skládání puzzle, křížovkách (č. 79, 125), sledování televize (č 1210), 
návštěvách známých (č. 78) atd. Z výpovědi nezaměstnaných je tedy patrné, že se 
jedná především o finančně nenáročné aktivity, což vyplývá z jejich omezené finanční 
situace. V řadě případů se přitom jednalo o aktivity, které nezaměstnaní využívali 
k odreagování, tedy jako prostředek redukce psychického stresu. Koníčky ale u této 
kategorie není ve většině případů možné považovat za rovnocennou alternativu 
k pracovnímu uplatnění, spíše pomáhají s vyplněním množství volného času (č. 79, 
125, 410, 935, 1252, 1295). Zaznamenali jsme ovšem v některých případech 
krátkodobé (např. čtrnáctidenní) ztráty motivace k hledání zaměstnání u aktivit, jako 
je hlídání dětí, práce na zahradě nebo dovolená. Zároveň je ale možné, že některé 
nezaměstnané koníčky časem přestanou bavit, protože se díky množství volného času 
omrzí (č. 79, 125, 725, 1032). Můžeme konstatovat, že v této kategorii respondentů 
jsou koníčky především pozitivním činitelem, zmírňujícím negativní dopady 
nezaměstnanosti. Existuje ovšem také druhá skupina nezaměstnaných, pro které je 
možnost registrace na úřadu práce využívána k realizaci nějakých svých dalších zájmů 
(např. cestování, koníčky) nebo k celkově svobodnějšímu způsobu života. Tito 
respondenti někdy zastávají názor, že zaměstnání je zásadně omezuje v jejich 
preferovaném životním stylu a raději žijí někdy s velmi omezenými finančními 
prostředky, než aby trvale pracovali. Těchto případů je v našem výzkumu pouze 
několik (zjevný je pouze jediný), zdá se ale, že se u těchto náznaků jedná především 
o mladší respondenty. Nejvýraznějším představitelem této kategorie je respondent č. 
960.  

R: Myslím, že ne. Todlencto ne …[rozuměj stálé zaměstnání] … to se mi nějak příčí. Já 
jsem spíš jako tak řešil, co s tou školou, co s tím vzděláním, abych jako šel víc do sebe, 
abych pochopil, co vlastně mě baví potom, co bych chtěl dělat, to je lepší být tahle 
svobodnej - sice chudej, ale bez vnějších závazků (č. 960). 

Zaměstnání je tedy v těchto případech obtěžující jak z hlediska časové zátěže, 
tak z hlediska toho, že je chápáno jako ubíjející a neatraktivní aktivita. Obdobné 
postoje mohou být spojené jednak s odmítáním „příliš náročných“ zaměstnání, ale 
také mohou souviset s celkově manipulativním chováním. Poněkud jiná je situace 
respondentů, kteří obecněji uváděli, že v některém období svého života dali přednost 
jiným zájmům před zaměstnáním (č. 187, 1032), aniž by ale kvůli tomu zůstávali 
cílevědomě nezaměstnaní. U všech těchto respondentů (č. 187, 960, 1032) ale lze říci, 
že koníčky, cestování a příprava na studium představovaly preferovanou či odpovídající 
alternativu k pracovnímu uplatnění. Koníčky, cestování a práce v zahraničí se zjevně 
pro některé mladé lidi stávají součástí jejich životního stylu (někdy dočasně, jindy 
trvaleji). Jednotliví respondenti se ale výrazně liší v míře, v jaké se u nich jedná o 
záměrnou strategii a kdy je jejich dočasná evidence na úřadu práce důsledkem shody 
okolností. Případy upřednostňování koníčků před pracovní aktivitou jsou zachyceny 
v řadě výzkumů, většinou se ale jedná pouze o ojedinělé případy (viz rozšířená verze).  

 
Záměrné setrvávání v evidenci úřadu práce, únikové strategie 

Celkově jsme rozlišili několik typů těchto strategií, které mají různé motivy a 
jsou charakteristické pro různé kategorie respondentů. Prakticky všechny tyto 
strategie jsou ale motivovány především ekonomickými pohnutkami. První kategorií 
jsou respondenti, kteří zcela nerezignovali na možnost svého pracovního uplatnění, ale 
přesto je jejich registrace na úřadech práce pouze formální. U malé části 
nezaměstnaných jsme zaznamenali setrvávání v evidenci úřadu práce přesto, že práci 
nehledali nebo nevěřili, že ji přes úřad práce naleznou (a někteří nebyli ani příjemci 
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sociálních dávek). U několika našich respondentů to souvisí s nutností platit si sociální 
a zdravotní pojištění, což tito lidé řeší právě registrací na úřadech práce, kde za ně 
toto pojištění platí stát (č. 17, 20, 742, 960). Tento vyjadřovaný postoj ovšem 
neznamená, že všichni, kdo spatřují hlavní důvod své registrace na úřadu práce 
v pokrytí sociálního pojištění, si nehledají práci jiným způsobem, spíše naopak (č. 17, 
79, 742, 917). Problém podle těchto nezaměstnaných spočívá v tom, že úřad práce 
nijak nezvyšuje jejich šanci na nalezení zaměstnání, a proto je registrace zde, kromě 
toho, že mají zaplacené pojištění, zbytečná. S tím také souvisí to, že nezaměstnaní, 
kteří zastávají obdobný názor, ale registraci na úřadu práce z finančních důvodů 
nepotřebují, se neregistrují nebo registr opouštějí. Na druhou stranu se může stát, že 
v registrech úřadu práce zůstávají lidé, kteří již mají nalezenou práci s nástupem 
v pozdější době (č. 408, 898). Někdy se přitom může jednat až o několik měsíců 
čekání. Tento postup je typický také pro specifickou kategorii pracovníků, která 
pracuje krátkodobě nebo sezónně. Tito nezaměstnaní mají díky nedostatku zakázek 
problémy nalézt v zimě zaměstnání, a proto setrvávají dočasně v evidenci úřadu práce 
před nástupem do tohoto sezónního zaměstnání (např. zedníci, cestovní ruch) (č. 17, 
725, 898).  

Druhou kategorií těchto strategií jsou respondenti, kteří dočasně či trvaleji 
rezignovali na nalezení zaměstnání. Mezi tyto strategie můžeme zařadit také tzv. 
„únikové strategie“ (především předčasný odchod do invalidního či starobního důchodu, 
v některých případech péče o dítě či blízkou osobu). Důvod, proč únikové strategie 
zmiňujeme na tomto místě, spočívá v okolnosti dočasného záměrného setrvávání 
v registru úřadu práce (viz níže). U několika respondentek jsme zaznamenali 
plánovaný či uskutečněný přesun z nezaměstnanosti do neaktivity související 
s potřebou péče o jiné osoby (č. 410, 733, 1195, 1283, 1295). Hlavním důvodem 
přesunu do neaktivity zde byla (někdy neočekávaná jindy plánovaná) potřeba péče o 
děti či méně soběstačné členy rodiny (kterou tak jako tak musí tyto osoby vykonávat) 
nebo snaha o skloubení pracovních a rodinných plánů (např. narození dětí - č. 410). U 
této formy strategie lze mluvit pouze částečně jako o úniku z nezaměstnanosti, 
protože jednak se nemusí vůbec jednat o vědomý či chtěný únik a také zde 
pochopitelně existují jiné závažné důvody pro opuštění ekonomické aktivity (péči musí 
někdo zajistit). To, že nezaměstnaní někdy upřednostňují osobní péči před 
zaměstnáním, jsme diskutovali již v předchozí subkapitole. Takové strategie jsou pro 
nás ale dále zajímavé ve dvou ohledech. V některých případech se totiž jedná o 
případy dočasného setrvávání v evidenci bez toho, že by nezaměstnaný chtěl 
zaměstnání. Za druhé nás takové případy mohou zajímat tam, kde by existovala 
spojitost mezi špatnými šancemi na trhu práce (např. u žen) a odchodem 
nezaměstnaných z trhu práce z důvodu péče o jinou osobu. Takový vztah se zatím 
nepodařilo prokázat nebo vyvrátit, zůstává tedy otázkou dalšího výzkumu (srovnej 
nicméně Hora 2007). 

Část respondentů v předdůchodovém věku zřejmě registraci na úřadech práce 
využívá také jako nutnost pro překlenutí období než budou moci odejít do řádného 
či předčasného starobního důchodu (č. 11, 19, 22, 1181, 1213). V těchto 
případech je zřejmě kalkulace ekonomickou výhodností jednotlivých variant pro 
respondenty běžná. Odejít do předčasného starobního důchodu je totiž pro tyto 
respondenty při současné právní úpravě finančně poměrně nevýhodné, nicméně to 
přesto někdy akceptují jako jedinou možnost. U nezaměstnaných, kteří jsou těsně 
v předdůchodovém věku, je dále patrná poměrně nízká ochota ještě si na poměrně 
krátké období hledat zaměstnání, protože mají často navíc zhoršený zdravotní stav, 
sami hodnotí svou šanci nějaké zaměstnání najít jako velmi nízkou (č. 11, 19, 1181, 
1213) a někteří se již také orientují do mimopracovní oblasti (č. 757, 1181). Určujícími 
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faktory zde jsou špatný zdravotní stav a také věk, respektive počet let, který schází 
těmto nezaměstnaným k odchodu do (předčasného) starobního důchodu. Jedna 
subkategorie těchto nezaměstnaných totiž již má nárok na předčasný starobní důchod 
a může proto zvažovat i „čekání“ na řádný starobní důchod, druhá kategorie ještě ani 
předčasného starobního důchodu nedosahuje a svou strategii směřuje výhradně 
k tomu, vyčkat do momentu, kdy si o něj budou moci zažádat. Je třeba zdůraznit, že 
ačkoli se tato kategorie nezaměstnaným může zdát relativně malá, s prodlužováním 
důchodového věku bude takových nezaměstnaných především mezi manuálně 
pracujícími zřejmě přibývat. 

Zajímavými příklady záměrné registrace na úřadu práce jsou respondenti, kteří 
upřednostňují další studium nebo uplatnění v zahraničí před prací v České 
republice. Jejich cílem při registraci na úřadu práce totiž většinou bylo překlenout 
určité období např. do nástupu do školy, odjezdu do zahraničí atd. (č. 5, 12, 16, 187, 
960). V některých případech je přitom další studium preferováno z důvodu 
anticipovaných budoucích větších životních šancí (č. 5). Je ovšem otázkou, zda se 
někdy také nejedná o určitý druh únikové strategie či zvolení dostupné alternativy 
v situaci, kdy se nedaří dosáhnout na zaměstnání (č. 187), nebo se jeví možnost 
dostupného zaměstnání pro nezaměstnaného jako neatraktivní (č. 960). Respondent č. 
187 tuto hypotézu potvrzuje výrokem, že kdyby se naskytla adekvátní nabídka, tak by 
studia zanechal. Někteří respondenti ve svých výpovědích přímo uváděli ekonomické 
motivy registrace na úřadu práce. Legislativa je ale nastavena tak, že lidé, kteří jsou 
studenti bez příjmu nemají nárok na podporu nebo na zaplacení sociálních dávek nebo 
zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu se někdy tito nezaměstnaní mohou uchylovat 
k různým „zamlžovacím“ strategiím. Práce v zahraničí se stává pro mnoho mladých lidí 
zřetelnou alternativou (dočasnou, trvalejší) k pracovnímu uplatnění v České republice. 
Přispívá k tomu jednak samotná preference mladých lidí, kteří chtějí využít období 
svého života, kdy ještě nemají žádné závazky (např. děti), k tomu, aby si užili 
dostupné možnosti (cestování) a někdy také situace, kdy jsou tito lidé ze svého 
pohledu poněkud ve slepé uličce (nedokončí školu nebo ji sice dokončí, ale na 
pracovním trhu přesto nenacházejí adekvátní pracovní uplatnění).  

Celkem tedy můžeme rozlišit tři typy nezaměstnaných, kteří zůstávají 
v registrech úřadu práce registrováni pouze formálně:  

a)  nechtějí pracovat, ale chtějí mít zaplacené zdravotní pojištění nebo získat dávku,  

b)  chtějí pracovat a hledají si zaměstnání, ale nevěří, že ho naleznou přes úřad práce. 
Tito nezaměstnaní pouze nehledají zaměstnání přes úřad práce, kam chodí pouze 
kvůli zdravotnímu pojištění,  

c)  čekají v evidenci na nějakou další událost (nástup do sjednaného zaměstnání, 
starobní důchod).  

Můžeme tudíž říci, že u alternativních životních cílů nacházíme různé motivy a 
vzorce jednání, téměř ve všech případech se ale jedná o jednání ojedinělé, 
zaznamenané v našem i dalších výzkumech pouze na několika ojedinělých případech. 
Celkový objem takových postojů či strategií přesto nemusí být zcela zanedbatelný (viz 
rozšířená verze práce).  

Touto částí zároveň uzavíráme celou subkapitolu, která se týká obecné 
motivace nezaměstnaných k přijetí zaměstnání. Po zhodnocení výpovědí nezaměstna-
ných vyvozujeme, že obecná motivace nezaměstnaných k práci je poměrně vysoká, ať 
již jsou příčinami této motivace ekonomické důvody nebo neekonomické přínosy 
zaměstnání. V našem výzkumu ale nacházíme také určitou skupinu nezaměstnaných, 
u kterých je obecná motivace k přijetí zaměstnání snížená. Příčinami snížené motivace 
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jsou v těchto případech vždy specifické důvody, které uvádíme výše (např. péče o 
děti). Na základě těchto výsledků sice předpokládáme, že celkový podíl 
nezaměstnaných, u nichž je obecná pracovní motivace výrazně snížená, není příliš 
vysoký, na druhou stranu jsou ale naše výsledky v tomto ohledu také zkreslené 
určitým samovýběrem respondentů. Proto je spíše vhodnější předpokládat, že není 
výrazně snížená jen u určité části nezaměstnaných. 

 

8.2 Představa nezaměstnaných o konkrétních 
zaměstnáních 
 

V úvodu této kapitoly jsme provedli teoretické rozdělení postojů k práci na 
obecné postoje k (jakémukoliv) zaměstnání a na postoje, které souvisejí s podobou 
konkrétního zaměstnání. V této části se zaměřujeme na druhou z těchto kategorií. 
Z různých druhů flexibility nás zde zajímá především představa nezaměstnaných 
ohledně obsahu / oboru zaměstnání, dalších aspektů zaměstnání / pracovních 
podmínek a jejich mzdová očekávání / příjmová flexibilita.  

 

8.2.1 Zájem nezaměstnaných o určité obory pracovní činnosti 
 

Jako první zde sledujeme otázku, jakou práci (obsahem, profesí) by 
nezaměstnaní rádi vykonávali. V této oblasti nacházíme dvě kategorie nezaměstnaných. 
První z nich tvoří respondenti, kteří by rádi pracovali v oboru, na který mají vzdělání 
či kvalifikaci (č. 17, 148, 187, 410, 898, 917, 949) a/nebo v minulosti v něm 
pracovali (č. 16, 1195, 1252). V několika případech např. nezaměstnaní, kteří dříve 
pracovali v kanceláři, neměli zájem pracovat v manuálních profesích (č. 408, 410), 
zatímco jiným tento přechod nevadí (č. 742). Někteří nezaměstnaní v této souvislosti 
uvádějí, že takovou (pro sebe známou) práci umí, mohou (mohli by) ji dobře 
vykonávat a je výhodou, že se nemusí nic nového učit (č. 1295). Změně povolání se 
samozřejmě spíše brání lidé s poměrně vysokou mírou kvalifikace nebo řemeslné 
odbornosti (č. 17, 187, 410, 898, 917, 949). Nezaměstnaní si také někdy uvědomují, 
že v oblastech, kde v životě nepracovali ani se daným oborem nezabývali, jsou 
možnosti jejich pracovního uplatnění, ale také získání adekvátní peněžní odměny 
vzhledem ke konkurenci na trhu práce výrazně nižší. Snaha respondentů s velkou 
délkou praxe zůstat ve své profesi se jeví jako logická a pochopitelná, ne vždy je však 
podle jejich výpovědí možné uspět. Zároveň se ale zdá, že někteří nezaměstnaní 
postupem času ze svých představ slevují (č. 22, 408, 917).  

Druhý typ nezaměstnaných tvoří respondenti, kteří uvádí, že je jim (obecně 
míněno) prakticky spíše jedno jaký typ práce budou dělat (č. 1, 3, 6, 9, 10, 15, 18, 
21, 22, 914, 935, 1213, 1252, 1283), pokud tato práce bude splňovat některé 
základní požadavky (např. být adekvátně ohodnocená nebo umožňovat péči o děti). 
Tento postoj nezaměstnaných ovšem pochopitelně neznamená, že by určité typy 
zaměstnání nezaměstnaní neupřednostňovali. Postoj byl typický především pro hůře 
kvalifikované, celoživotně manuální pracující nezaměstnané (s výjimkou některých 
specializovaných řemeslníků, kteří logicky trvají na zachování původního zaměstnání). 
Někdy jsem se u nezaměstnaných také setkal s názorem, že si vzhledem ke své 
současné situaci (nízké úrovni vzdělání, věku) nemohou moc vybírat nebo že uvádějí 
„hlavně aby už nějaká práce byla“ (č. 21, 22, 144, 903, 1213, 1291). Někteří 
respondenti zároveň berou při definici vhodné práce v úvahu bariéry zaměstnání, např. 
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jakou práci mohou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat (č. 3, 6, 10, 733, 
914, 1209, 1210). Nezaměstnaní, jejichž šance na trhu práce nebyly díky různým 
omezením dobré a kteří si uvědomovali své znevýhodněné postavení, byli často velmi 
ochotní slevit ze svých představ o zaměstnání, přesto se jim příliš nedařilo zaměstnání 
najít. Obdobná situace pak někdy byla také u respondentů bez kvalifikace, kteří na 
lepší zaměstnání ani příliš neaspirovali. Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje názory 
nezaměstnaných, je přitom jejich vzdělání, jejich předchozí pracovní zkušenost a 
očekávání nezaměstnaných ohledně možností dalšího uplatnění. Je tedy třeba také 
brát v úvahu, že existuje značný rozdíl mezi zaměstnáními, která by nezaměstnaní 
chtěli vykonávat, a zaměstnáními, která jsou ochotní vykonávat. Významným 
zjištěním ale také je, že v některých případech jsou požadavky pracovníků zaměřené i 
na další okolnosti práce, než je jen samotný obsah či obor pracovní činnosti. Dále 
někteří z respondentů berou v úvahu také pozici budoucího zaměstnavatele, již 
zmíněnou povahu práce a pracovní podmínky:  

Zaměstnavatel: zaměstnavatelem by měla být velká firma, kde by bylo zaměstnání 
jistější (č. 80), zaměstnavatelem by měla být „solidní firma“ (č. 7, 144, 949), 
zaměstnavatelem by měla být česká firma, tedy bez zahraniční účasti8 (č. 949), dobré 
vedení firmy, profesionalita (č. 1032) 

Povaha práce: práce v továrně, ne v obchodě nebo u soukromníka (č. 742) (nemají 
dobrou pověst), práce na počítači, práce v kanceláři (č. 408, 410), práce v kuchyni (č. 
733), práce, u které se musí přemýšlet (č. 12), zajímavá práce, práce, která by ho 
bavila (č. 13, 410, 733), práce, při které je kontakt s lidmi, zařizování věcí (č. 1291) 

Pracovní podmínky: řádná pracovní smlouva (č 110), plat za to, co jsem si 
odpracoval, dobře ohodnocená práce (č. 2, 8, 16, 18, 79, 144), zaměstnavatel by se 
měl k zaměstnancům chovat slušně (č. 16, 949), práce by měla mít přiměřenou 
pracovní dobu (č. 2, 144), přáli by si pracovat v dobrém kolektivu (č. 8, 410, 742), 
práce v místě bydliště, bez dojíždění nebo s přiměřeným dojížděním (č. 2, 1030) 

 

Podle výpovědí nezaměstnaných celkově předběžně usuzujeme, že nezaměst-
naní kladou zvláštní důraz na solidnost zaměstnavatele, přiměřenou mzdu, pracovní 
dobu a slušné jednání.  

Podstatným zjištěním předchozí části tedy je, že naši respondenti poměrně 
často uváděli, že jim bylo prakticky jedno, jakou práci budou vykonávat. 
Předpokládáme přitom, že vysvětlení je možné nalézt v předchozích kariérách části 
našich respondentů (mnoho z nich mělo zkušenost z tzv. sekundárního segmentu 
pracovního trhu a věděli tudíž, že si nemohou příliš vybírat). Můžeme ale nicméně 
konstatovat, že jsme nalezli určitou souvislost mezi charakteristikami zaměstnání, 
které byly pro nezaměstnané důležité, a požadavkem na určitou kvalitu zaměstnání. 
Tuto souvislost dále diskutujeme v následujícím oddíle.  

                                                   
8  Respondentka má špatné zkušenosti se zahraniční firmou z předchozího zaměstnání.  
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8.2.2 Nízká kvalita práce jako odrazující faktor při hledání 
zaměstnání 

 
Jedním z nejvýznamnějších aspektů ovlivňujících motivaci nezaměstnaných 

přijmout konkrétní zaměstnání je kvalita práce.9 Někteří nezaměstnaní totiž negativně 
posuzují či přímo odmítají určitá zaměstnání se (dle jejich názoru) zhoršenou kvalitou 
práce. Jedná se především o určité typy zaměstnání. Nejčastěji se jedná o více méně 
nekvalifikovanou práci (např. pásové výroby, těžká manuální práce, prodej 
v hypermarketu), ale někdy také o konkrétní firmy se špatnou pověstí. Důvodem 
odmítání ze strany nezaměstnaných je především názor, že se jedná o práci ve 
špatných pracovních podmínkách. Mezi tyto špatné pracovní podmínky nezaměstnaní 
řadí: 

Velkou fluktuaci zaměstnanců, nestabilní práci (č. 78, 1195, 1283), tedy 
především práci, která nenabízí jistotu dlouhodobějšího pracovního uplatnění. Toto se 
ale týká především firem, které jsou známé častým propouštěním zaměstnanců ve 
zkušební době a firem, které pružně přizpůsobují počet zaměstnanců momentálním 
požadavkům výroby. Zároveň zde ale hraje roli také někdy zmiňovaný aspekt 
„dobrovolného“ opouštění zaměstnání, např. situace, kdy, jak nezaměstnaní uvádějí, 
v takové práci sami dlouhodobě nevydrží pracovat. 

Vysoké požadavky na časovou flexibilitu zaměstnanců - např. práci 
s vynucenými přesčasy, směnný provoz (např. dvanáctihodinové směny), práci v noci 
nebo o víkendech (č. 2, 7, 23, 78, 410, 733, 876, 1210, 1283). Problematický je zde 
především výrazný objem přesčasové práce, zaměstnavatel totiž může nařídit až 150 
hodin přesčasů ročně, což se stejně jako práce na směny neslučuje s požadavky 
respondentů na zachování standardu rodinného života.  

Fyzicky velmi náročnou a vyčerpávající práci (13, 733, 1210), práci 
s předpokládanými negativními zdravotními dopady (č. 2, 78). Tento bod souvisí 
jednak s tzv. intenzifikací práce, ale také s množstvím přesčasů, s obecnou náročností 
některých profesí (např. sváření) nebo s tím, že některá povolání mají obecně známé 
dopady na zdraví pracovníků. 

Práci s neadekvátními požadavky na schopnosti a pracovní nasazení 
(např. plnění vysoké normy výrobků) (č. 408, 960, 1195, 1283) a stereotypní práci (č. 
12). Za problematické nezaměstnaní považují především plnění určité normy výrobků 
na den a také obecně vysoké „pracovní nasazení“ pásových výrob.  

Nevhodné (nadřazené, neosobní, arogantní) chování nadřízených (č. 
110, 144, 898, 949). Tyto problémy přitom mohou být jak osobního rázu, tak mohou 
souviset s celkovým přístupem ke všem zaměstnancům a s celkovou atmosférou na 
pracovišti.  

 

Nezaměstnaní práci v těchto firmách odmítají (a to i ti, kdo jinak mají velmi 
skromné požadavky ohledně zaměstnání) i přesto, že taková práce je pro ně často 
jediná dostupná a i pracovní ohodnocení může být vzhledem k podmínkám regionu 
poměrně vysoké. Respondenti si ovšem výrazně uvědomují výše jmenované nevýhody 
takových zaměstnání (vysokou fluktuaci - dočasnost, nepřiměřenou náročnost, stres, 
zdravotní dopady) a takové podmínky jsou ochotní přijímat pouze výjimečně či 

                                                   
9  Kvalitou práce máme na mysli obecný termín shrnující dílčí aspekty zaměstnání, jako jsou mzda, 

pracovní podmínky, přístup zaměstnavatele atd.  
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dočasně. Přitom se často také domnívají, že v takových podnicích není možné vydržet 
dlouhodobě pracovat. Kvalita práce se jeví jako jeden z klíčových problémů 
ovlivňujících proces hledání zaměstnání. Ortodoxní teorie hledání zaměstnání (job 
search theory) nachází klíčový problém procesu hledání zaměstnání ve vysokých 
mírách náhrady nebo mezních efektivních mírách zdanění typických pro sekundární 
segment pracovního trhu. Někteří autoři ovšem argumentují, že dobrým predikátorem 
chování pracovníků je spokojenost s prací (viz rozšířená verze). Pracovní místa s 
nízkou kvalitou práce netvoří rozhodující podíl míst na pracovním trhu10 nebo volných 
pracovních míst, ale paradoxně mohou tvořit výrazný podíl pracovních míst 
dostupných marginalizovaným dlouhodobě nezaměstnaným. Kromě nízké kvality 
zaměstnání zůstává problémem také dodržování zákoníku práce. Významným 
faktorem souvisejícím s nízkou kvalitou práce je podle některých autorů vysoká 
úroveň stresu, která se promítá i do mimopracovního života (viz rozšířená verze). 
Z našich rozhovorů spíše vyplývá, že nůžky mezi kvalitou oborů / typů jednotlivých 
povolání se dále otevírají. Významným poznatkem přitom je také to, že kvalita práce 
je často nízká z více hledisek současně, což se potvrzuje také na kvantitativních 
datech (viz Hora 2007). Zvláště pro námi sledovanou marginalizovanou kategorii 
pracovníků tedy neplatí, že by docházelo ke zlepšování kvality jejich zaměstnání (tzv. 
teorie post-fordismu). Zvláště pro starší pracovníky je přitom obtížné přijmout práci za 
ztížených podmínek. Taková práce totiž není pouze monotónní, obtížná a stresující, ale 
je také zdrojem úpadku životního standardu domácnosti a poklesu statusu i 
sebeidentity nezaměstnaných. Dále můžeme z našich dat (pravděpodobně) vyvodit, že 
ačkoli se nezaměstnaní celkově jeví jako poměrně flexibilní s ohledem na zvažovaná 
zaměstnání, nejsou nicméně ochotní dobrovolně přijímat zaměstnání s velmi nízkou 
kvalitou.  

Dalšími aspekty, které jsou pro nezaměstnané negativně hodnoceny při volbě 
zaměstnání, jsou neproplácení mzdy v řádných termínech, nedostatečně vysoká 
mzda, mzda neodpovídající odvedené práci (z hlediska vynaloženého času i 
prováděného typu činnosti) či neproplacení vykonané práce (č. 10, 16, 79, 80, 91, 144, 
687, 898, 949, 1186, 1210). Zde se tedy primárně nejedná o výši mzdy jako takové, 
ale o vztah výše mzdy k odvedené práci a pracovním podmínkám a také o celkové 
podmínky, za kterých je mzda vyplácena. Někteří z respondentů uvedli, že v řadě 
dělnických profesí je přesčasová práce nebo práce na směny v podstatě nezbytná 
(zaměstnavatelé přesčasy nařizují) nebo ji musí vykonávat, pokud si chce přiměřeným 
způsobem vydělat (č. 12, 917). Pro nízkokvalifikované není přesčasová práce pouze 
zátěží z hlediska rodinných závazků, ale mohou ji chápat také jako příležitost nebo 
případně jako ekonomickou nutnost pro zajištění určitého životního standardu. Jedná 
se tedy o volbu mezi možností či nutností věnovat se rodině a možností adekvátního 
zajištění či dosažení určitého životního standardu. Dalším problémem je podle jednoho 
z respondentů vázání výdělku na splnění jen obtížně splnitelné normy a následné 
krácení peněz (č. 110). Někteří respondenti také zmiňují, že v těchto popisovaných 
firmách není dodržován ohledně přesčasové práce zákoník práce (č. 949) nebo že 
celková ochrana zaměstnanců před neadekvátním chováním zaměstnavatelů je nízká 
(č. 917).  

Dalším problémem, který nezaměstnaní zmiňují, je velmi nízký základ mzdy. 
Taková zaměstnání mají často plat na úrovni minimální mzdy, někdy dorovnávaný 
nezdaněným příplatkem nebo přislíbenými prémiemi, na které ovšem nezaměstnaní 
příliš nevěří (č. 10, 78, 125, 144, 687, 949). Zároveň tato zaměstnání podle 
nezaměstnaných neposkytují dostatečnou současnou či budoucí sociální ochranu (č. 10, 

                                                   
10  Různé zdroje odhadují jejich podíl podle jednotlivých zemí a volby indikátorů okolo 10-20 procent (viz 

např. Gallie 2001:4, European Commission 2004:57). 
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125). Cílem zaměstnavatelů je v tomto případě ušetřit část mzdových nákladů na 
sociální pojištění a někdy také získat možnost upravovat průběžně výši mzdy. Jedná 
se tedy svou podstatou o snahu minimalizovat mzdové náklady, někdy vlastně o 
poloviční práci „na černo“. Problém zaměstnání popisovaných výše je, že mzda 
v takových zaměstnáních je díky postupu zaměstnavatelů ve skutečnosti nižší, než jak 
se může jevit vzhledem ve své nominální hodnotě nebo že její výše nejistá. 
Nezaměstnaní si tyto problémy zjevně uvědomují a považují je za nespravedlivé či 
nepřijatelné. Toto zjištění pak poněkud zpochybňuje využitelnost indikátorů, jako jsou 
míry náhrady nebo mezní efektivní míry zdanění, protože posouzení výše mzdy závisí 
také na dalších podmínkách zaměstnání. 

Někteří z respondentů uvedli konkrétní povolání, která by nechtěli 
vykonávat. Jednalo se o práce prodejce (dealera), pojišťovacího agenta, hlídače, 
zdravotní sestry či obchodního detektiva. Rozhodujícím faktorem zde může být vlastní 
preference nezaměstnaných, kterou lze chápat také jako nechuť vykonávat určité 
profese (neatraktivní, nejisté či s nízkým statusem). Podle několika respondentů má 
často velmi nízkou kvalitu také tzv. brigádnická, domácí či příležitostná práce (č. 144, 
408, 687, 757, 1030). Často se přitom jedná o jednotvárnou, namáhavou manuální 
práci, někdy také vykonávanou v domácnosti (např. navlékání korálků, lepení obálek) 
nebo o příležitostnou práci v zemědělství, obchodě a službách. Dalším problémem 
spojeným s domácí prací je (obdobně jako o tom referujeme níže u dealerství) velké 
množství podvodných nabídek (č. 1030). Příležitostná zaměstnání, k nimž zde 
referujeme, tvoří v několika ohledech (mzda, jistota výdělku, obtížnost) určité dno 
pracovních nabídek. Ukazuje se tedy, že nezaměstnaní nechtějí někdy přijímat také 
práci, kde není jistota pravidelného výdělku nebo se zdá být jen na krátkou dobu. Toto 
zjištění je významné také v souvislosti s kvalitou zaměstnání v tzv. šedé ekonomice. U 
příležitostné práce na černo totiž tyto aspekty zaměstnání tolik nevadí, protože 
v těchto případech nezaměstnaní neztrácí jistotu zajištění sociálního pojištění atd. (viz 
také kapitola 10).  

Z výše zmíněných odmítaných typů povolání byla nezaměstnanými nejčastěji 
odmítána pracovní pozice prodejce nebo dealera určitého výrobku či služby (č. 10, 
125, 408, 769, 876, 917 + ostatní uvedení níže). Jako hlavní příčiny odmítání tohoto 
zaměstnání jsem zaznamenal neserióznost zaměstnavatelů (někdy dokonce podvody, 
pyramidové hry nebo zaměstnání, kde je po nezaměstnaných požadováno, aby do 
produktu nejprve vložili vlastní peníze apod.) (č. 80, 110, 125, 144, 187, 757, 903, 
917, 1030, 1283). Nezaměstnaní uváděli také další důvody odmítání tohoto typu 
zaměstnání: rizikovost, nejistotu výdělku (např. dle prodaných kusů apod.) (č. 80, 
110, 125), nutnost častého a dalekého cestování, časovou náročnost, nutnost 
pracovat ve večerních hodinách (č. 408, 876) nebo také nezaměstnaní uvádějí, že pro 
takové povolání nemají odpovídající schopnosti, dovednosti či povahu (č. 125, 187, 
769, 1283).  

U těchto zaměstnání je tedy pro nezaměstnané tolik souvisejících nevýhod, že 
o nich (až na výjimky) prakticky vůbec neuvažují. Není to tedy pouze podstata 
dealerství, co nezaměstnané odrazuje (někteří z nich by za zlepšených podmínek i o 
této práci uvažovali). Je zajímavé, že s výjimkou dealerské práce nezaměstnaní 
odmítali jiné typy zaměstnání spíše výjimečně. Odmítání zaměstnání tedy nesouviselo 
(s výjimkou dealerství) přímo s typem zaměstnání, ale s pracovními podmínkami 
v konkrétních firmách a s jejich pověstí v okolí. Nezaměstnaní opakovaně jmenovali 
některé firmy, které mají při podnikání špatnou pověst. Zde hrají roli dva významné 
aspekty. Za prvé se jednalo o firmy, které využívaly důvěřivosti nezaměstnaných 
(často se jednalo o chování na hranici podvodu). Za druhé se jednalo o firmy, které 
měly špatnou pověst díky špatným pracovním podmínkám pro pracovníky. Kromě 



8. Význam zaměstnání a motivace nezaměstnaných, kvalita práce - flexibilita, ochota 
pracovat  
 
 

 82 

samotné vlastní zkušenosti nezaměstnaných s určitým typem práce nebo 
zaměstnavatelem zde zřejmě hrají roli také zprostředkované informace od známých o 
špatné kvalitě a charakteru určitých zaměstnání (č. 78, 110, 725, 742). Někteří 
nezaměstnaní totiž v rozhovorech uváděli, že do určitých firem se nehlásí nebo by se 
tam nikdy nepřihlásili, neboť se dozvěděli, za jakých pracovních podmínek se tam 
pracuje nebo jakou mzdu nabízejí.  

Kvalita práce (např. pracovní podmínky) se zdají být důležitou okolností pro 
rozhodování nezaměstnaných ohledně přijetí zaměstnání. Tato oblast není dosud ve 
výzkumech příliš zachycena (viz nicméně rozšířená verze). Celkově můžeme 
konstatovat, že kvalita práce je nezaměstnanými posuzována často právě jako důvod 
pro legitimizaci jejich současného statusu nezaměstnaného, který je v rozporu se 
statusem zaopatřovatele rodiny. Zaopatření rodiny nemůže být dlouhodobě dosaženo 
přijetím nedostatečně hodnocené práce či setrváním v takovém zaměstnání (Jordan et 
al. 1992:120). Tím se dostává do konfliktu kulturní orientace nezaměstnaných (která 
oceňuje pracovní uplatnění) s jejich dosavadní životní či pracovní zkušeností (která 
očekávání o hodnotě takového uplatnění snižuje) (Dean a Taylor-Gooby 1992:154-
155). Jak argumentuje Gallie (2001:1) kvalita práce zásadním způsobem ovlivňuje 
možnosti zaměstnání pro sociální participaci a z tohoto důvodu expanze pracovních 
míst v segmentu se špatnou kvalitou práce nemůže smysluplně napomoci sociální 
integraci. 

 

8.3 Šance na nalezení zaměstnání z pohledu nezaměst-
naných 

 

Další zajímavou oblastí, kterou nezaměstnaní hodnotili, je jejich možnost či 
šance najít si zaměstnání. V období těsně po ztrátě zaměstnání jsou nezaměstnaní 
spíše optimističtí ke svým vyhlídkám na trhu práce. Pokud nemají předchozí zkušenost 
s nezaměstnaností nepředpokládají dlouhodobé setrvání v nezaměstnanosti, protože 
věří, že aktivním hledáním zaměstnání získají poměrně rychle novou práci. Někteří 
respondenti o sobě v retrospektivě uváděli, že v prvotní fázi nezaměstnanosti si 
nepřipouštěli, že by mohli mít problémy s nalezením zaměstnání (č. 80, 148, 410, 917, 
1030, 1252, 1295).  

Tato šance na nalezení zaměstnání se s postupující nezaměstnaností v očích 
nezaměstnaných zjevně snižuje. V situaci dlouhodobé nezaměstnanosti své vyhlídky 
na nalezení zaměstnání hodnotila pozitivně pouze malá část našich respondentů (např. 
č. 16, 17). V několika případech (č. 8, 14, 16, 23, 80, 742, 769, 917, 1032, 129511) 
měli respondenti již nalezené zaměstnání, očekávali brzký nástup (č. 16 v zahraničí) či 
měli alespoň přislíbené pracovní místo (č. 733). Zdá se přitom, že se jednalo spíše o 
krátkodoběji nezaměstnané (okolo půl roku), nezaměstnané, kteří byli poprvé 
nezaměstnaní, sezónní pracovníky a mladší respondenty (č. 8, 14, 17). Naopak část 
dlouhodobě nezaměstnaných chápe svoje šance na nalezení zaměstnání jako malé či 
„mizivé“ (č. 2, 3, 11, 18, 19, 408, 725, 757, 913, 1209, 1252, 1283, 1291). Tímto 
způsobem hodnotili své možnosti na trhu práce především starší respondenti 
v předdůchodovém věku a respondenti se zdravotním postižením či omezením.  

Dále se nezaměstnaní při zhodnocení svých šancí odkazovali na důvody uvedené 
již dříve v páté kapitole (např. nedostatek pracovních míst). Někteří nezaměstnaní 

                                                   
11  U respondentů ve výzkumu z roku 2002 je tato skutečnost dána především způsobem výběru, kdy 

nezaměstnaní byli kontaktováni po roce od vyplnění dotazníku. 



8. Význam zaměstnání a motivace nezaměstnaných, kvalita práce - flexibilita, ochota 
pracovat 
 
 

 83 

uváděli, že nalezení vhodného zaměstnání je otázkou času, náhody/štěstí či příležitosti 
(č. 13, 742, 935). S nízkou šancí na trhu práce zjevně souvisí problém marginalizace. 
Část nezaměstnaných také explicitně uváděla, že neodmítla žádnou, případně pouze 
jednu nabídku zaměstnání, ale přesto nemůže žádnou práci sehnat (č. 2, 3, 410, 725, 
914, 935, 1283). V řadě případů pak bylo množství pracovních nabídek, kde 
nezaměstnaní v poslední době postoupili do dalších kol výběru, rovněž nízké (jsou 
rovnou odmítáni - viz kapitola 10).  

Již v řadě předchozích zahraničních i českých výzkumů se potvrdila velmi malá 
víra či naděje dlouhodobě(ji) nezaměstnaných v nalezení zaměstnání, která klesá 
s prodlužující se délkou nezaměstnanosti (viz rozšířená verze). Můžeme tedy dovodit, 
že významná část dlouhodobě nezaměstnaných respondentů hodnotila (zřejmě na 
základě předchozí zkušenosti) své šance na trhu práce jako špatné či minimální a 
obdobné poznatky vyplývají také z jejich líčení zkušeností s hledáním zaměstnání. 
Nepotvrdilo se ale, že by tyto postoje (kromě respondentů v předdůchodovém věku) 
vedly k faktické rezignaci na hledání zaměstnání, spíše vedou k realistickým 
očekáváním nezaměstnaných spojeným se situačním zhodnocením jednotlivých 
(mnohdy vzácných) pracovních nabídek. 

 

8.4 Očekávání nezaměstnaných ohledně pracovního 
příjmu 

 

V této části se zabýváme výší mzdy, kterou nezaměstnaní očekávají 
v budoucím zaměstnání, a faktory, které toto očekávání ovlivňují. Z hlediska příjmu 
v budoucím zaměstnání se může očekávání nezaměstnaných projevovat v žádání o 
„spravedlivou mzdu“, tedy takovou mzdu, která podle nezaměstnaných odpovídá 
jimi (potenciálně) odvedené (kvalifikované) práci (č. 3, 16, 79, 917). Podle 
jedné z respondentek je možné očekávaný příjem dále korigovat podle konkrétní 
nabídky zaměstnání (podle toho, o jak náročnou práci se jedná, zda je na plný či 
částečný úvazek atd.) (č. 79). Jako druhý motiv ovlivňující očekávání nezaměstnaných 
ohledně výše mzdy z rozhovorů vyplynulo zajištění životního standardu (což 
odpovídá zjištěním uvedeným v úvodu této kapitoly). Nezaměstnaní uvádějí, že příjem 
by měl především stačit k zajištění životních potřeb (č. 7, 8, 21, 79, 91, 917, 949, 
1252, 1295) a měl by počítat se zvýšenými náklady chození do zaměstnání, 
např. cestovné, nutnost hradit veřejnou péči o děti (viz níže). Někteří respondenti 
uvedli, že příliš nízká mzda má negativní vliv na započítávání do starobního důchodu 
(č. 79, 125, 1283). Při určování potřebné mzdy někteří nezaměstnaní navíc vycházejí 
ze své ekonomické situace, respektive ze situace své domácnosti (příjmu partnera 
apod.) (č. 1195). V neposlední řadě nezaměstnaní při určování mzdy, kterou by si rádi 
vydělali, přihlížejí k tomu, kolik si (v regionu) vydělávají ostatní pracující (č. 408, 
1032), respektive kolik je průměrná mzda a někteří také k tomu, kolik vydělávali 
v minulém zaměstnání (č. 79). U některých nezaměstnaných se přitom může 
projevovat neochota k přijetí špatně placené práce často v souvislosti s tím, v jakém 
jsou věku či rodinném postavení a jaké by to mělo pro ně důsledky (č. 79, 91). 

Většina nezaměstnaných, kteří o tomto tématu hovořili, přitom měla poměrně 
jasnou představu o tom, kolik by si rádi vydělali v budoucím zaměstnání. S nejistotou 
nebo neexistující představou ohledně očekávané mzdy jsem se setkával spíše 
výjimečně (č. 6, 16). Očekávaná částka se u většiny nezaměstnaných v rozhovorech 
z roku 2006 pohybovala v rozmezní 9 – 13 tisíc korun čistého (někteří nezaměstnaní 
ovšem uváděli hrubou mzdu). Nezaměstnaní odpovídali na otázku ohledně toho, „kolik 
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by si rádi vydělali“, takže lze předpokládat, že někteří z nich by přijali i mzdu o něco 
nižší, byť příliš velkou „mzdovou flexibilitu“ nelze očekávat. Vzhledem k uvedeným 
očekávaným příjmům tedy nelze považovat mzdové požadavky nezaměstnaných 
většinou za výrazně přemrštěné. V několika případech jsem ovšem zaznamenal také o 
něco vyšší nároky nezaměstnaných ohledně mzdy z budoucího zaměstnání (někde na 
úrovni průměrné mzdy nebo dokonce i vyšší) (č. 9, 15, 17), nezdá se ale, že by 
taková mzda byla pro tyto nezaměstnané dosažitelná. Někteří nezaměstnaní při 
uvádění tzv. vymíněné mzdy současně sami jedním dechem dodávají, že na takto 
ohodnocenou pracovní příležitost nejspíše nedosáhnou (č. 9, 408, 1186, 1213)12 (byť 
ji někteří dříve vydělávali) (č. 1213, 1295) nebo uváděli, že své předchozí představy 
museli přehodnotit či výrazně snížit (č. 16, 144). Na základě výpovědí našich 
respondentů bychom se mohli také přiklonit k hypotéze o realistických očekáváních 
respondentů - respondenti očekávají poměrně nízkou mzdu a o moc níže již nechtějí 
nebo nemohou ustupovat. Zásadní otázkou týkající se mzdových očekávání ovšem je, 
zda je rozpor mezi mzdovými očekáváními nezaměstnaných a realitou trhu práce 
způsoben přílišnými očekáváními nezaměstnaných ohledně výše vymíněné mzdy nebo 
zda je takto „požadovaná“ mzda realistickým odhadem příjmu, který nezaměstnaní 
potřebují k pokrytí životních nákladů svých a své rodiny a který ale zároveň není 
v souladu s výší mezd nabízených jejich potenciálními zaměstnavateli. Řada autorů se 
totiž domnívá, že nezaměstnaní nemají při svých mzdových požadavcích příliš kam 
ustupovat (srovnej např. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002b:28). Ačkoli 
nezaměstnanými vymíněná mzda většinou nebyla příliš vysoká (ale pochopitelně ani 
zcela nízká), zaměstnání za takovou mzdu pro ně byla stejně nedosažitelná, neboť 
zaměstnavatelé je vnímali jako marginalizovanou (někdy i stigmatizovanou) pracovní 
sílu. Otázka vymíněné mzdy se dále stává poněkud akademickou v situaci, kdy řada 
oslovených nezaměstnaných uvádí, že nedostávají žádné či téměř žádné nabídky 
zaměstnání. Dále nás proto zajímalo, zda můžeme sledovat vztah mezi 
„dostupnými“ pracovními nabídkami a dlouhodobým setrváním v nezaměstnanosti, 
někdy za přispění sociálních dávek. 

S příjmovou aspirací úzce souvisí problém pasti nezaměstnanosti, který 
někteří respondenti popisují tím, že se jim (či nezaměstnaným obecně) při nízké 
nabízené mzdě (na úrovni minimální mzdy nebo dokonce nižší než životní minimum) 
nevyplatí jít do zaměstnání či pracovat (taková práce je nemotivuje) (č. 18, 22, 78, 79, 
687, 1030, 1295), respektive, že taková mzda jim vzhledem k životním nákladům 
nestačí (č. 8, 91, 769, 917, 949). U některých respondentů jsem zároveň zaznamenal 
názor, že práce by měla přinést alespoň stejně, ne-li více peněz než sociální dávky 
nebo to, když nezaměstnaný zůstane doma (č. 6, 18, 22, 148, 408, 935, 949, 1186, 
1283). Jeden z nezaměstnaných přitom uvádí, že příčinou malého rozdílu mezi 
mzdami a sociálními dávkami jsou především nízké mzdy a ne to, že by sociální dávky 
byly vysoké (č. 1030). Další respondentka v této souvislosti navrhovala zvýšení 
minimální mzdy (č. 22). Argumentovala přitom tím, že nízká minimální mzda spíše 
podněcuje k nepravidelným přivýdělkům „načerno“, než k přijetí zaměstnání. Na 
druhou stranu jsou mezi našimi respondenti i tací, kteří v minulosti pracovali za mzdu, 
která musela být dorovnávána do životního minima (č. 903, 1186). Nezdá se ale, že 
by takovou strategii považovali za příliš výhodnou. Postřeh o významu pasti 

                                                   
12  Pokud uvažujeme důvody, proč tomu tak je, tak někteří nezaměstnaní poukazují jednak na značné 

regionální rozdíly ve mzdách a také na to, že noví zaměstnavatelé, kteří do regionu přicházejí, se 
nastavením platů přizpůsobují stávajícím podmínkám (č. 1, 725). Zároveň pokles očekávání 
nezaměstnaných souvisí také někdy se změnou schopnosti pracovat či ztrátou předchozího dobrého 
pracovního místa (kde si vypracovali pozici). Nezaměstnaní předpokládají, že stejně dobré pracovní místo 
již nedosáhnou.  
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nezaměstnanosti empiricky potvrzují i některé zahraniční výzkumy (viz rozšířená 
verze).  

Past nezaměstnanosti nepředstavuje takový problém v případech, kdy je 
nezaměstnaným jedno, z jakého zdroje jsou jejich potřeby pokryty. Tito nezaměstnaní 
někdy přijmou zaměstnání i na stejné nebo o málo vyšší finanční úrovni, jako jsou 
sociální dávky. Problém ovšem nastává v případech, kdy výdělek ze zaměstnání je po 
odečtení nákladů nižší než sociální dávky nebo když sociální dávky nebo výdělek ze 
zaměstnání nedosahují úrovně potřebné k zajištění potřebného příjmu domácnosti. Jak 
jsme diskutovali v úvodu této kapitoly, jedním ze zásadních přínosů zaměstnání oproti 
sociálním dávkám je, že zajišťuje (i do budoucna) slušný životní standard (možnost 
útěku z chudoby). V tomto kontextu pak nepřekvapuje, že zaměstnání, která tuto 
možnost nenabízejí, jsou nezaměstnanými odmítána. 

Řada respondentů zmiňuje, že výhodnost přijetí konkrétní nabídky zaměstnání 
není pouze otázkou samotné výše mzdy, ale že do ní intervenují také další faktory, 
které faktický finanční přínos zaměstnání výrazně snižují. Jedním z důvodů, 
který dále výrazně snižuje efekt příjmu ze zaměstnání, je velký počet již výše 
zmíněných přesčasových hodin, práce navíc, práce na směny nebo nutnost pracovat o 
víkendech (č. 12, 144, 408, 917, 1210). Někteří respondenti také hovořili o pasti 
nezaměstnanosti v souvislosti s výdaji na formální péči o děti (č. 6, 876). Dalším 
důvodem, který snižuje podle nezaměstnaných hodnotu některých zaměstnání jsou 
vysoké finanční a časové náklady na dojíždění, ubytování mimo bydliště, stravování 
odděleně od rodiny atd. (č. 6, 8, 18, 79, 80, 91, 110, 408, 687, 769, 876, 1210). 
V těchto případech asi nejvíce můžeme hovořit o racionální kalkulaci obdobné teorii 
racionální volby. Několikrát jsem zaznamenal názor, že nezaměstnaní byli ochotní 
přijmout práci za pro ně ztížených podmínek, ale když se dozvěděli, jak nízká je 
nabízená mzda, tak takovou nabídku museli odmítnout (č. 80, 408, 876). Celkově lze 
konstatovat, že tento způsob finanční kalkulace byl v našem výzkumu typický pro 
ženy, zatímco muži tímto způsobem tolik nekalkulovali. Je to pravděpodobně 
způsobeno výraznými finančními náklady a dalšími bariérami, které pro ženy 
představuje návrat do zaměstnání, zvláště v období, dokud jsou děti dosud malé a tím, 
že ženám jsou častěji nabízeny nižší mzdy. Tento stav je někdy dále podpořen tím, že 
rodina je částečně zajištěna příjmem partnera, a tak není bezprostřední přijetí 
zaměstnání nezbytné. Rozhodujícím faktorem při tomto rozhodování nezaměstnaných 
je podle našich zjištění především velmi malý rozdíl mezi úrovní sociálních dávek a 
dostupnými (nabízenými) mzdami. Tento rozdíl je totiž v mnoha případech tak malý, 
že náklady pracovního uplatnění (např. dojíždění) zcela převáží rovnováhu výhodnosti 
přijetí takové strategie. Pokud se v dalším výzkumu prokáže, že takové faktory jsou 
zásadní bariérou pro uplatnění žen na trhu práce, je možné uvažovat o určitých 
změnách v oblasti sociální politiky (např. u veřejné péče). 

Někteří z respondentů kritizují také problém pasti chudoby spojený 
s vysokou mezní efektivní mírou zdanění13 případného příjmu ze zaměstnání (č. 1, 6, 
1030). Tento problém podle nich spočívá v tom, že s nástupem do zaměstnání rodina 
automaticky ztratí sociální dávky a při nízké mzdě je pak na tom ve výsledku finančně 
hůře, než kdyby nezaměstnaný zůstal doma. Zdá se, že pro některé dlouhodobě 
nezaměstnané (č. 1, 16, 144) jsou dostupnější tzv. příležitostná zaměstnání (např. 
stánkové prodeje), jejichž kvalita práce je ovšem velmi nízká a jejichž přijetí by podle 
respondenta č. 1 také mohlo vést (při přiznání příjmu) k omezení, případně až zrušení 
dávek sociální pomoci. Výrazný efekt pasti chudoby jsem pak zaznamenal u 

                                                   
13  Mezní efektivní míra zdanění (METR) je ekonomický indikátor, který zachycuje poměr mezi získanou 

mzdou a ztrátou sociálních dávek (viz např. Hora 2003b:48).  
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respondentů, kteří v současnosti pobírají nějakou rentu od minulého zaměstnavatele 
(díky pracovnímu úrazu), o kterou by přijetím nového zaměstnání přišli (č. 19, 110). 
Jedna respondentka dále zmiňuje negativní dopad pasti chudoby u částečných 
invalidních důchodců, což by ovšem nyní měl již řešit zákon č. 24/2006 (o souběhu 
ČID a mzdy). Faktorem, který ovlivňuje past chudoby, je bezesporu započítávání 
téměř veškerého příjmu z dalších zdrojů do započítávané částky pro výpočet životního 
minima, respektive krácení zdrojů v případě nového příjmu (č. 6). Respondentka, 
která pobírá výživné, uvádí, že přesto, že se výživné zvedlo, ona díky započítávání 
těchto peněz do životního minima dostává stále pouze životní minimum (č. 876). 
Reflexe pasti nezaměstnanosti se v rozhovorech vyskytuje výrazně častěji než reflexe 
pasti chudoby. Reflexe pasti chudoby je totiž významná pouze v těch případech, kdy 
nezaměstnaní aspirují na nepravidelné či nárazové (ale deklarované) zlepšování 
příjmu (což není v našich rozhovorech až tak typická strategie) nebo v případech, kdy 
je příjem nahrazující zaměstnání vysoký (což je ještě vzácnější případ). Ukazuje se 
také, že právě past chudoby může být nezaměstnanými řešena prací v šedé ekonomice 
(pravidla, která jsou vnímána jako nespravedlivá, prostě nejsou dodržována). 

 

8.5 Přijetí méně kvalitního zaměstnání 
 

V předchozích oddílech jsme sledovali spíše faktory, které nezaměstnané od 
přijetí zaměstnání odrazují. Nyní se zaměříme na situaci, kdy nezaměstnaní přijímají 
(ze svého pohledu) i horší zaměstnání. Někteří respondenti přijímají (jsou ochotní 
přijmout) i takovou práci, která pro ně nemá vůči sociálním dávkám prakticky žádný 
ekonomický přínos, je málo placená nebo která jim jinak (např. časově, dojíždění, 
práce na směny) příliš nevyhovuje (č. 78, 80, 125, 687, 769, 903, 913, 935, 1295). 
Dá se říct, že se jedná o proces slevování z původních představ a požadavků. To 
naznačuje, že mzda není vždy pro nezaměstnané jediným rozhodujícím faktorem. 
Nezaměstnaní přijímají i nepříliš výhodná zaměstnání, protože již nechtějí být déle 
nezaměstnaní (č. 80, 769), protože proti setrvávání na sociálních dávkách 
v zaměstnání získávají určitou jistotu (č. 125), chtějí se někde uchytit či očekávají 
budoucí zlepšení (č. 80, 917, 935, 1295), oceňují význam práce, mimoekonomické 
přínosy zaměstnání (č. 687, 769, 903, 917), hodnotí možnosti svého uplatnění 
vzhledem ke svým individuálním možnostem (jinou práci neseženu), charakteristikám 
(protože mám pouze výuční list) a podmínkám (kdybych měla děti, už by mi to 
nestačilo) (č. 687, 769, 903). Dalším důvodem k přijetí zaměstnání může být obava 
některých respondentů z dlouhodobé nezaměstnanosti či z pozdější nezaměstna-
telnosti.14 Někteří nezaměstnaní ale naopak odmítají pracovní příležitosti, které dle 
jejich názoru nemají žádnou budoucnost (č. 125). Spíše výjimečně jsme se také 
setkali s malou nebo žádnou ochotou slevovat ze své představy o práci (č. 949). 
Zajímavé je, že u několika nezaměstnaných, kteří přijali práci, se kterou nebyli příliš 
spokojení, jsme zároveň zaznamenali, že měli ještě horší nabídky zaměstnání, které 
však již pro ně byly nepřijatelné - jejich přijaté řešení tedy bylo kompromisem. 

U některých respondentů, kteří přijali ze svého pohledu méně kvalitní 
zaměstnání, se tedy jejich situace v průběhu zaměstnání o něco zlepšila (č. 917). 
Zároveň někteří respondenti ovšem nejsou s nastalou situací příliš spokojení. V těchto 

                                                   
14  Kromě toho je ale pravděpodobné, že i v těchto nízko placených či jinak pro nezaměstnané méně 

atraktivních zaměstnáních si nezaměstnaní proti dávkám životního minima přeci jen o něco finančně 
polepší. Z našich výsledků se jeví, že čím nižší je kvalita práce, tím větší je význam mzdy pro pracovníky, 
neboť jak uvádějí také Burkitt a Edwards (2001 podle Lindsay a McQuaid 2004) hlavním přínosem špatně 
placené práce je to, že je vůbec placená.  
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případech přijetí horšího zaměstnání se zřejmě také nebude vždy jednat o trvalé 
řešení situace, zvláště pokud se v průběhu zaměstnání pracovní podmínky nezlepšují. 
Nezaměstnaný č. 687 uvádí, že nakonec po více než dvou letech z takového 
zaměstnání odešel. Pro část nezaměstnaných je přijetí horšího zaměstnání trvalejším 
řešením jejich problematické situace, pro druhou část nezaměstnaných ale hlavním 
problémem zůstává schopnost udržet si ta zaměstnání, která se jim podaří získat. 
Taková zaměstnání jsou totiž buď pouze dočasná (na dobu určitou) nebo se 
nezaměstnaní „neosvědčí“ ve zkušební době. Problém opakované ztráty zaměstnání je 
pro některé nezaměstnané velmi obtížnou a frustrující zkušenosti (např. č. 769).  

V předchozích oddílech jsme diskutovali rozhodování nezaměstnaných ohledně 
přijetí konkrétních pracovních nabídek. Rozhodování ohledně přijetí a případně udržení 
zaměstnání (i s nízkou kvalitou práce) se podle některých autorů (Jordan et al. 1992, 
Mareš a Sirovátka 2006, Hora 2007) projevuje v celkových pracovních kariérách 
nezaměstnaných. Jordan et al. (1992:37) rozlišují čtyři základní typy: a) ty, kdo 
zůstali ve špatně placeném zaměstnání navzdory nízké mzdě a obavy z propuštění, b) 
ty, kdo často střídali zaměstnání a pobírání sociálních dávek, respektive účast 
v rekvalifikačních programech, c) sebezaměstnávající se pracovníky s nepravidelným 
příjmem, d) dlouhodobě nezaměstnané, kteří považovali dostupnou práci za 
nepřiměřeně nízko placenou. V této části práce nás zajímají především první dvě výše 
uvedené kategorie. Protože sociální dávky dlouhodobě nestačí k zajištění běžných 
životních podmínek, někteří lidé jsou více méně donucení přijmout nabídky 
zaměstnání, které by vzhledem k jejich nízké kvalitě práce a dalším okolnostem 
zaměstnání pravděpodobně nepřijali. Stejně jako je obtížné přijmout taková 
zaměstnání, je také obtížné se v nich udržet kvůli obtížným pracovním podmínkám, 
kvůli jejich krátkodobému trvání nebo pro riziko opětovného propuštění (viz také 
Mareš a Sirovátka 2006:638). Další kategorie nezaměstnaných (především lidé s ještě 
jinými zdroji příjmu) raději na toto riziko nepřistupují, a zůstávají nezaměstnaní, 
dokud nenaleznou vhodnější pracovní nabídku.  

 

Závěr 
Sophiina volba? Životní perspektiva dlouhodobě neza-
městnaných 

 

Ve výpovědích dlouhodobě nezaměstnaných se potvrzují dvě zásadní osy 
postojů k práci: obecné postoje k zaměstnání a postoje k přijetí konkrétních nabídek. 
První otázkou, kterou jsme diskutovali v této kapitole, byly obecné postoje dlouhodobě 
nezaměstnaných k zaměstnání. Obecné postoje k zaměstnání přitom nevnímáme jako 
primárně ovlivněné pracovní etikou jako spíše ekonomickou potřebou nezaměstnaných 
na jedné straně a neekonomickými přínosy zaměstnání v oblasti sociálních kontaktů, 
naplnění života a sociálního statusu na straně druhé. Na základě výpovědí 
nezaměstnaných se jejich osobní příklon k obecné hodnotě zaměstnání jeví jako 
značný a negativní psychické dopady spojené se ztrátou či absencí zaměstnání jako 
významné. Zaměstnání se v současné společnosti stalo něčím, co má v řadě případů 
hodnotu samo o sobě (i v našem výzkumu samozřejmě existují výjimky). Na základě 
výpovědí respondentů je nicméně patrné, že nezaměstnaní při hodnocení své 
momentální životní situace vycházejí z konkrétních současných životních (především 
ekonomických) podmínek a svých budoucích plánů (ohledně rodiny, zaměstnání) a na 
základě toho se rozhodují, jakým způsobem postupovat. Nezaměstnaní přitom berou 
v úvahu faktory, jako jsou bariéry zaměstnání, jejich anticipovaná pozice na trhu 
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práce a možnosti alternativní k zaměstnání. Z tohoto důvodu je někdy možné, že 
v určité životní situaci pracovní uplatnění přestává být pro nezaměstnané nejvhodnější 
možností nebo jim není momentálně (z jejich pohledu) dostupné. Někteří 
nezaměstnaní, kteří momentálně nepracují (ani nechtějí pracovat), přesto plánují, že 
se do zaměstnání v budoucnosti vrátí. Velmi dobře tento aspekt vystihují také Clasen, 
Gould a Vincent (1998): 

Nezaměstnaní soutěžili s mladými lidmi, kteří měli lepší vzdělání a výcvik než oni, měli děti 
nebo staré rodiče, o které se museli starat, měli zdravotní problémy, které se do budoucna 
spíše ještě zhorší než zlepší, měli partnery, na které museli brát ohled, byli usazeni 
v domácnostech v oblastech, které nechtěli opustit (Clasen, Gould a Vincent 1998:175). 

 
Tato ukotvenost respondentů v určité životní situaci je vzhledem k našim 

závěrům důležitá. Potvrzuje se, že jak závazky jiným členům rodiny, tak některé 
povahové rysy, ale i životní motivy a reflexe celkové situace se promítají do volby 
konkrétních řešení jejich situace.  

Jako významný aspekt, který ovlivňuje celkovou perspektivu dlouhodobě 
nezaměstnaných, se jeví jejich velmi nízká perspektiva nalezení vhodného zaměstnání. 
Někteří autoři totiž zřejmě oprávněně zdůrazňují, že nezaměstnaní se během procesu 
hledání zaměstnání snaží volit takové strategie, které zlepšují jejich marginalizované 
postavení (Howe 1990:83, Sirovátka 1997:98). Problematickým aspektem ovšem je, 
zda jsou nějaké takové strategie nezaměstnaným vůbec dostupné. Řada výzkumů 
totiž ukázala, že kariéry dlouhodobě nezaměstnaných jsou spíše sestupné než 
vzestupné. Výzkumy některých autorů také zpochybňují význam flexibility a motivace 
na šanci získání zaměstnání (Gallie a Vogler 1994:140, 149, Mareš, Sirovátka a 
Vyhlídal 2002b:54) a při „útěku z chudoby“ (Johnson a Levitan 1984a:106 podle 
Marks 1991:458). Dokonce ani přímé finanční tlaky nemají u nezaměstnaných 
(přestože mají výrazný vliv na úroveň jejich stresu) výrazný vliv na čas strávený 
hledáním zaměstnání či jejich šanci najít zaměstnání (Gallie a Vogler 1994:145). 
Klíčovým momentem se zde jeví velmi nízký počet pracovních nabídek, o které se 
nezaměstnaní vůbec ucházejí a kam mají nějakou šanci, že budou přijati. Z tohoto 
hlediska se zdá, že volba některých nezaměstnaných ohledně zaměstnání tak docela 
volbou není. 

Otázka ohledně přijetí zaměstnání se pro marginalizované nezaměstnané stává 
Sophiinou volbou. Těmto respondentům jsou totiž někdy dostupná pouze dočasná či 
nejistá zaměstnání, někdy dokonce bez pracovní smlouvy. Taková zaměstnaní jsou pro 
nezaměstnané riziková z několika hledisek: mzda je nízká (někdy zde není téměř 
žádný finanční přínos oproti sociálním dávkám), zaměstnání vyžaduje další výdaje, 
navíc nejistá zaměstnání představují riziko z hlediska případného obnovení nároku na 
sociální dávky. Pouze část respondentů je dobrovolně ochotná přijmout takto 
„rizikovou“ strategii zaměstnání. Respondentka č. 125 např. říká: 

R: To jsem nevzala, to bylo ... to jsem jako řekla: to radši teda budu hledat dál, nebudu se 
ničím vázat, protože zase už jak bych jednou někam šla, zas by mně bylo jako trapný říkat 
za dva měsíce končím, i když teda ty výhrady jsem měla hned ze začátku, ale tak jsem si 
to jako rozmyslela, jsem si říkala: to opravdu jako nemá budoucnost…(č. 125). 

Z některých výpovědí nezaměstnaných je dobře patrné, že uvažují o výhodnosti 
přijetí zaměstnání za velmi nízkou mzdu, zvláště v případech, kdy zde existují ještě 
jiné okolnosti, které hodnotu takové práce snižují. Protože sociální dávky dlouhodobě 
řadě nezaměstnaných nepostačují, jsou někteří z nich nuceni přijmout i takové 
nabídky zaměstnání, které by s ohledem na kvalitu práce a ostatní podmínky jinak 
pravděpodobně nepřijali. Stejně jako je pro ně obtížné takovou práci přijmout, může 
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být pro ně stejně obtížné v ní dlouhodobě setrvat, ať již díky pracovním podmínkám 
nebo proto, že se jedná o dočasnou práci nebo protože jsou z ní časem 
zaměstnavatelem propuštěni (viz také Mareš a Sirovátka 2006: 638).  

Jencks (1993:157-158) vysvětluje tento problém tak, že se podle různých 
ideových názorů jedná o diskuzi, zda existuje dostatečný počet vhodných pracovních 
míst pro nízkokvalifikované a také o jejich ochotu přijímat ta místa, která jsou jim 
dostupná (související s požadavky na dobrou práci). Na jednu stranu jim totiž na 
takovou dobrou práci často chybí dostatečná kvalifikace a na druhou stranu není 
možné očekávat, že tito dospělí lidé přijmou práci s velmi nízkou kvalitou. Podle 
některých autorů vytváření míst s nízkou kvalitou práce pomáhá snižovat 
nezaměstnanost, zatímco jiní autoři (např. Gallie 2001) v této souvislosti argumentují, 
že pracovní místa s velmi nízkou kvalitou nemohou smysluplně napomoci sociální 
integraci nezaměstnaných. Evropská komise (European Commission 2004:57) 
upozorňuje, že význam zvyšování kvality práce je v možnosti zlepšit šance lidí 
vyloučených z trhu práce, protože lidé, kteří se přesouvají z nezaměstnanosti do 
pracovních míst s velmi nízkou kvalitou práce (zvláště s nízkou šancí na zlepšování 
dovedností), zůstávají výrazně ohroženi rizikem opakované nezaměstnanosti. Někteří 
autoři spatřují řešení problémů spojených s nízkou kvalitou práce v lepším vymezení 
legislativních podmínek (EUROFOUND 2002), ale je nutné zároveň zdůraznit potřebu 
dodržování těchto podmínek a v neposlední řadě také to, že některé aspekty nízké 
kvality práce jsou spojeny s obsahem pracovní činnosti a mohou tak být jen obtížně 
změněny bez ohrožení existence celého pracovního místa. 

V návaznosti na zjištění uvedená v předchozích kapitolách pak můžeme celkově 
dovodit, že přes poměrně nízkou úroveň příjmu ze sociálních dávek a značnou 
ekonomickou deprivaci může být také ekonomická pobídka pro přijetí mzdy 
v některých případech slabá, a to především kvůli nízké úrovni mezd v dostupných 
zaměstnáních a kvůli dodatečným pracovním nákladům. Celkově tedy můžeme 
konstatovat, že ačkoli obecná pracovní motivace nezaměstnaných se jeví na základě 
jejich výpovědí (v našem výzkumu) jako poměrně vysoká, ochota přijímat konkrétní 
zaměstnání je v některých případech nižší, především kvůli podmínkám konkrétních 
zaměstnání: nabízené mzdě, kvalitě práce a ostatním podmínkám souvisejícím se 
zaměstnáním (dojíždění, péče o děti). Získání zaměstnání ovšem není pochopitelně 
ovlivněno pouze rozhodováním nezaměstnaných ohledně konkrétní nabídky, výrazně 
do tohoto vztahu intervenují další jejich životní okolnosti: rodinná situace na jedné 
straně a situace na trhu práce straně druhé. Rozhodování nezaměstnaných o přijetí 
konkrétních zaměstnání tak není ve většině případů ovlivněno jejich „leností nebo 
neochotou pracovat“, ale spíše jejich skepsí či realismem ohledně možnosti 
adekvátního uplatnění na trhu práce (a to přesto, že jejich požadavky můžeme 
považovat většinou za poměrně nízké).  
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9. Sociální dávky a jejich vliv na životní situaci 
nezaměstnaných 
 

V této kapitole budeme diskutovat, jakým způsobem ovlivňují situaci 
dlouhodobě nezaměstnaných sociální dávky. 15  Snel a Staring (2001:15) v této 
souvislosti hovoří o „strategii“ obracení se při hledání podpory na mocné externí zdroje, 
jako je stát, lokální samosprávy či soukromé organizace, kterou považuje v kontextu 
rozvinutých západních sociálních států za vůbec nejdůležitější strategii dlouhodobě 
nezaměstnaných.  

 

9.1 Žádost o sociální dávky, vstup do systému sociální 
ochrany 

 

Strategie uspokojení životních potřeb za pomoci získání sociálních dávek není 
ovšem nezaměstnanými uplatňována univerzálně. Významnou skupinu našich 
respondentů tvoří nezaměstnaní, kteří dávky životního minima nepobírají (č. 5, 7, 8, 
10, 17, 18, 79, 410, 733, 742, 914, 1181, 1210, 1252, 1283, 1291). Část 
respondentů životní minimum vůbec nepobírá, protože (zřejmě) nesplňuje 
podmínky nároku (č. 5, 6, 10, 18, 914, 1210, 1213, 1252, 1283, 1291). Jedná se 
o respondenty s pracujícím partnerem (případně partnerem v důchodu), díky jehož 
příjmu nemá domácnost na dávky životního minima nárok (č. 9, 10, 410, 733, 913, 
1210, 1213, 1291). Protože někdy tyto rodiny o dávky životního minima (i z jiných 
důvodu) ani nežádají, nebylo nesplnění podmínek nároku ve všech případech 
prokazatelné, nicméně bylo pravděpodobné. V několika takových případech se např. 
jednalo o manželky mužů podnikatelů, jejichž příjem bohatě dostačoval k zajištění celé 
domácnosti. Někteří respondenti nepobírají životní minimum, ale pobírají některé další 
sociální dávky, např. přídavky na děti, příspěvek na bydlení či sociální příplatek (č. 6, 
18, 1213).  

Část respondentů si o dávky sociální pomoci také z různých důvodů (např. 
hrdost, stud, pocity stigmatizace, neochota nechat si zasahovat do soukromí) ani 
nežádala (č. 8, 17, 79, 410, 742, 1181, 1210, 1291). Především starší respondenti, 
pro které byla práce (i díky dřívější pracovní povinnosti) v životě vždy něčím 
samozřejmým, ve svých výpovědích uváděli pocity studu či ponížení anebo 
konstatovali, že žádat o sociální dávky by jim byla hanba (měli obavu ze stigmatu, 
nechtěli být spojování s lidmi, kteří žádají o sociální dávky apod.). Do těchto názorů se 
opět jako v mnoha jiných oblastech života odráží jak osobní postoj, tak obraz 
veřejného mínění na danou problematiku. Z výpovědí nezaměstnaných vyplývá, že 
právě tyto pocity jsou pro ně silným motivem, proč by se nezaměstnanosti do 
budoucna raději vyhnuli. Nepřímo se tak zde tedy potvrzují stigmatizující účinky dávek 
životního minima. Otázkou samozřejmě je, zda mají nezaměstnaní o způsobu 
fungování životního minima relevantní informace nebo zda se zde pouze odráží určitý 
obecný názor (veřejné mínění). V některých případech je patrné, že nezaměstnaní, 
kteří odmítají žádat o životní minimum, dříve pobírali podporu v nezaměstnanosti, aniž 

                                                   
15  Tato kapitola je bohužel jako jediná částečně ovlivněna nedostatkem dat, neboť v rozhovorech z roku 

2002 nebyli nezaměstnaní na sociální dávky příliš explicitně dotazováni a celkově bylo toto téma pro 
nezaměstnané citlivé i v rozhovorech z roku 2006 (což někdy vedlo k poskytování obecných odpovědí).  
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by to pro ně představovalo problém (např. č. 410). Důvodem k tomuto postoji je, že 
nezaměstnaní chápou dávku podpory v nezaměstnanosti jako svůj nárok, který si 
zasloužili během dřívějšího pracovního období. Zároveň se také v této kategorii 
odmítající sociální dávky z morálních či obdobných příčin pravděpodobně jedná o 
nezaměstnané, kteří tyto dávky bezprostředně nepotřebují, ale dokážou se s pomocí 
ostatních příjmů rodiny obejít bez nich, byť s výrazným omezením. 

Obě výše zmíněné příčiny (podmínky nároku, morální hlediska) tedy přispívají 
k tomu, že výrazná část nezaměstnaných sociální dávky nepobírá. To souvisí také 
s problematickým nastavením podpory v nezaměstnanosti v České republice. 16  Jak 
jsme předestřeli již dříve, hlavním rozdílem mezi těmi respondenty, kteří sociální 
dávky pobírají, a těmi, kteří nikoli, je ekonomické postavení jednotlivých členů 
domácnosti (srovnej také Hora 2005, Hora 2007). Podrobnější analýza významu 
podmínek nároku v jednotlivých dílčích schématech sociální ochrany nám dosud chybí, 
při zhodnocení na základě tzv. „hrubých indikátorů“, jako jsou míry relativní chudoby 
vycházel v období od roku 1993 český systém jako jeden z nejúčinnějších a současně 
ekonomicky nejefektivnějších v Evropě - to znamená, že dobře eliminoval relativní 
chudobu mezi těmi skutečně potřebnými (určitou roli zde ale hrálo také nízké rozpětí 
mezd ve spodních decilech příjmového rozložení populace). Nesmíme ovšem zapomínat 
na značný rozsah materiální deprivace mezi nezaměstnanými (6. kapitola). V tomto 
ohledu bude jistě dále zajímavé sledovat změny, které byly v systému provedeny od 1. 
1. 2007. 

Druhou skupinou našich respondentů byli ti, kdo sociální dávky v době výzkumu 
pobírali. V našich rozhovorech jsme se prakticky i díky volbě cílové skupiny nemohli 
příliš setkat s respondenty, kteří by v době rozhovoru byli příjemci podpory 
v nezaměstnanosti. Významná část respondentů nicméně byla příjemci dávek 
životního minima (č. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 91, 125, 148, 
408, 725, 769, 876, 917, 935),17 někteří z nich zjevně dlouhodobě. V těchto případech 
se velmi často jednalo o osoby bez partnera (někdy s dětmi) nebo žijící v rodinách bez 
pracovního příjmu (např. jeden z partnerů v důchodu a druhý nezaměstnaný), pouze 
výjimečně pobírali dávky sociální pomoci oba partneři (č. 3, 935). Pobírání sociálních 
dávek (životního minima) bylo pro nezaměstnané spojeno často s negativními pocity. 
V řadě případů byly reakce respondentů, kteří byli v době výzkumu nebo dříve 
příjemci dávek životního minima, vůči pobírání sociálních dávek obdobně negativní 
jako u těch respondentů, kteří životní minimum nepobírali. Z výpovědí části 
nezaměstnaných vyplývá, že k žádosti o dávky životního minima byli přinuceni 
ekonomickou nutností (jako dobrý příklad zde může sloužit případ respondentky, která 
popisovala, jak žádost o dávky životního minima co nejvíce oddalovala). Zdá se, že 
mladší respondenti snášeli pobírání sociálních dávek o něco lépe, možná také proto, že 
tyto dávky (jejich část) odevzdávali rodičům a tím nepřímo alespoň nějak přispívali do 
rodinného rozpočtu.  

Otázkou je, nakolik jsou nezaměstnaní participací v systému sociálních dávek 
stigmatizováni. Podle výpovědí některých respondentů je pro ně žádání o sociální 
dávky velmi nepříjemnou životní zkušeností. Odrazuje ale především v těch případech, 
kdy mají nezaměstnaní ještě jinou možnost, jak vyžít a také tam, kde existuje silná 
orientace na vlastní životní status. Z našeho výzkumu dále vyplývá, že druhá skupina 

                                                   
16  Jedná se především o poměrně krátkou délku podpory a její nízkou výši (viz např. Hora 2003a). 

V posledních letech se naopak zlepšily podmínky vstupu do schématu, které nyní umožňují marginalizo-
vaným pracovníkům snazší obnovení nároku. Obtížný přístup do systému sociálních dávek je obecně 
výraznou protipobídkou k přijetí (zvláště dočasného) zaměstnání.  

17  Větší počet takových respondentů zaznamenáváme v rozhovorech z roku 2006, kde byli respondenti na 
sociální dávky více dotazováni. 
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nezaměstnaných je i přes obdobné pocity k žádosti o sociální dávky donucena 
ekonomickou nutností. Otázku, zda se negativní pocity spojené s pobíráním sociálních 
dávek postupem času zmírňují, musíme nechat otevřenou, i když naše evidence 
ukazuje, že minimálně u části nezaměstnaných nikoli.  

Dále se zde zaměřujeme především na názory neměstnaných, které se dotýkají 
legitimity pobírání sociálních dávek. Prvním hlediskem, které jsme zde 
identifikovali, je kritérium oprávněnosti. Respondenti (a nejen ti, kteří sociální dávky 
pobírají) zaujímají více různých stanovisek k tomu, proč a zda by nezaměstnaní měli 
mít na sociální dávky nárok. Prvním z těchto hledisek je hledisko uplatnění minulé 
zásluhovosti (např. zdůraznění minulého pracovního výkonu) spojené s určitým 
pojetím „sociální spravedlnosti“. Jednalo se především o starší nezaměstnané, kteří 
celý život pracovali a uvádějí, že celý život platili daně, odváděli prostředky na sociální 
pojištění apod. (č. 3, 22, 1181, 1210). Otázka zásluhovosti jako legitimizačního 
mechanismu pro pobírání sociálních dávek souvisí pravděpodobně s věkem. 

Druhou variantou legitimizačního postoje pak je uplatnění současné zásluhovosti, 
tedy toho, že nezaměstnaní o sobě tvrdí, že sociální dávky nezneužívají, starají se o 
děti, snaží se hledat práci apod. U řady respondentů (č. 2, 10, 80, 91, 187, 408, 410, 
757, 876, 913, 917, 1195, 1213) se objevila snaha o jasné vymezení své životní 
situace vůči jiným „nezasluhujícím si“ nezaměstnaným. Tito nezaměstnaní typicky 
hovoří o tom, že ostatní nezaměstnaní pracovat nechtějí. Často jsou přitom 
nezaměstnanými zmiňováni jako příklad Romové. Je přitom ale velmi těžké posoudit, 
nakolik je tento jejich názor odrazem zkušeností např. z úřadu práce či sociálních 
referátů a nakolik se jedná o předsudek, případně o formu obranné reakce bránící 
stigmatizaci. Někteří respondenti se přitom domnívají, že systém je staví do stejné 
situace jako ty méně zasloužené, a jiní uvádějí, že systém by měl být přísnější vůči 
těm, kdo v tom umí chodit a sociální dávky zneužívají. Některým respondentům se 
v tomto ohledu nastavení systému a přístup pracovníků zdají jako málo citlivé, 
spravedlivé či málo reagující na konkrétní životní situace nezaměstnaných (č. 1, 91, 
187, 408, 876, 914, 1195, 1213). Nezaměstnaní hledají různé mechanismy zdůvodnění 
přijetí podpory ze strany sociálního státu nejen před tazateli ve výzkumech, ale často 
také sami před sebou.  

Druhou dimenzí legitimity pobírání sociálních dávek (ale i dalších opatření ve 
prospěch nezaměstnaných) je dimenze role státu a jednotlivce. Názor na legitimitu 
pobírání sociálních dávek podle našeho názoru souvisí s tím, jak nezaměstnaní vnímají 
příčiny nezaměstnanosti a s obecným aspektem odpovědnosti za situaci 
nezaměstnaných. U několika respondentů jsme se setkali s názorem, že stát nese 
určitou odpovědnost za nezaměstnané (ať již přímo nebo přes pověřené úřady práce) 
a měl by jim pomoci v situaci, kdy si tito lidé nemohou nebo nedokáží pomoci sami (č. 
3, 22, 144, 187). Zároveň nezaměstnaní vyjadřovali názor, že stát by měl pomoci 
dlouhodobě nezaměstnaným získat práci, protože na to má nejlepší možnosti a 
prostředky respektive nikdo jiný jim takto pomoci nemůže (např. č. 187). Mimo tohoto 
názoru se ale objevuje také názor, že stát by se neměl tolik starat nebo že „každý by 
se měl postarat především sám o sebe“, snažit se vlastní aktivitou apod. (č. 187, 408, 
725, 769, 949). Někteří respondenti také zřejmě rozlišují svá očekávání ohledně 
pomoci ze strany sociálního státu podle toho, o jakou oblast pomoci se jedná (sociální 
dávky, nabídka zaměstnání, rekvalifikace apod.). Jedna z respondentek také uváděla, 
že stát nemá právo zasahovat do soukromí lidí, kteří žádají o sociální dávky, nutit je 
k prodeji majetku apod. (č. 742). 

Názory nezaměstnaných spojené s legitimitou příjmu sociálních dávek jsou tedy 
spojené především s „racionalizací“ nároku. Nezaměstnaní se snaží před komunikačním 
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partnerem i sami před sebou ospravedlnit své postavení, které je mnohým z nich 
nepříjemné a které mohou zároveň považovat za velmi nejisté. Nezaměstnaní se ale 
zřejmě do značné míry budou odlišovat ohledně toho, jakou pomoc a v jaké oblasti 
očekávají od státu, ale také od své rodiny (ve své současné situaci či obecněji). Zde 
hrají roli čtyři významné aspekty: nakolik nezaměstnaný zvládá svou situaci sám, 
možnosti pomoci ze strany státu a rodiny, potřeba či pocit nezávislosti v jednotlivých 
životních sférách a snaha o minimalizaci negativních nákladů pomoci (pocity studu, 
stigma). K tomuto tématu se ještě vracíme v následující kapitole. 

 

9.2 Zkušenosti nezaměstnaných s různými aspekty 
pobírání sociálních dávek 

 

V této subkapitole sledujeme názory nezaměstnaných na různé aspekty 
systému sociální ochrany. Jde nám o celkové vnímání takových aspektů systému 
sociální ochrany, jako je výše sociálních dávek, přístup pracovníků, pravidla spojená 
s pobíráním sociálních dávek atd. Otázka výše sociálních dávek bývá často 
považována za významný aspekt ovlivňující strategie nezaměstnaných lidí, a proto je 
zajímavé sledovat, jaký význam jí přikládají sami nezaměstnaní. Na některých 
případech v našem výzkumu se přitom ukazuje, že třeba rozlišovat mezi ekonomickou 
dostatečností dávek vzhledem k pokrytí potřeb domácnosti a celkovým hodnocením 
výše dávek nezaměstnanými. Při hodnocení přiměřenosti dávek totiž hrála u některých 
respondentů roli také morální či jiná kritéria posouzení (č. 1, 2, 13, 876) nebo vděk za 
to, „že je to alespoň něco“ (č. 21, 917). Někteří z respondentů vyjádřili názor, že výše 
sociálních dávek je přiměřená tomu, že lidé, kteří je pobírají, nepracují nebo někdy ani 
pracovat nechtějí, práci si nehledají atd. (č. 2, 10, 13, 80, 913, 917). Nezaměstnaní, 
kteří se v souvislosti s legitimitou vyjadřovali k výši či „přiměřenosti“ sociálních dávek, 
také hovořili o potřebě určité kontroly nezaměstnaných, neboť „polovině lidí 
registrovaných na úřadech práce se do práce nechce“, jsou to příživníci apod. 

Druhé, převážně ekonomické hledisko, tj. finanční adekvátnost sociálních dávek 
je závislé na životní situací celé domácnosti (č. 80, 769) (viz kapitola 6). Výše dávek 
zřejmě nehraje takovou roli v domácnostech, kde jsou jiné zdroje příjmu a dávky tedy 
nejsou tolik zapotřebí (č. 16). V neposlední řadě zde hraje roli také to, jaké sociální 
dávky rodina pobírá (č. 1) a jak dlouho taková situace trvá (je to ovlivněno délkou 
nezaměstnanosti) (č. 917). Pokud se tedy respondenti vyjadřovali k výši a 
adekvátnosti sociálních dávek (podpory v nezaměstnanosti a životního minima), pouze 
menší část z nich uváděla, že jejich výši považují za „dostatečnou“ (č. 1, 3, 16, 903, 
917, 949, 1195, 1209) či obecněji za přiměřenou. Respondenti ale uváděli především 
to, že sociální dávky jsou dostatečné pro uspokojení základních životních potřeb - pro 
přežití nebo přežívání. Pouze respondenti č. 16 a 1209 byli ale s výší sociálních dávek 
úplně spokojeni, další respondenti přidávali ke svému hodnocení vysvětlení či měli 
určité výhrady. Respondenti, kteří uvádějí, že sociální dávky jsou „dostatečné“, často 
uplatňují významné úspory nákladů, o kterých jsme hovořili v kapitole o ekonomické 
situaci domácností (např. bydlí u rodičů, mají vlastní byt), a tuto skutečnost si 
uvědomují. 

Větší část respondentů, kteří se k tomuto tématu vyjadřují, naopak považuje 
výši životního minima nebo podpory v nezaměstnanosti obecně či ve svém případě za 
nízkou, nedostatečnou, jen velmi obtížně dostatečnou a/nebo se o ní dokonce 
někteří vyjadřovali jako o „almužně“, „žebračence“ či uváděli, že „z těchto dávek vyjít 
je blbost“ apod. (č. 11, 12, 14, 15, 18, 21, 23, 91, 187, 769, 876, 898, 1186, 1195, 
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1291, 1295), což v řadě případů dokládají tím, že s penězi nevychází nebo vycházejí 
pouze s velkými obtížemi. Část respondentů byla nicméně vděčná, že má alespoň tyto 
prostředky na zaplacení bydlení a základní potraviny. Někdy ale sociální dávky kryjí 
pouze výdaje na bydlení, v těchto případech jsou využívány další zdroje a úsporné 
strategie (č. 2, 4, 21, 22, 1195). Sociální dávky jim zřejmě nepostačují ani 
v kombinaci s dalšími kategorickými dávkami (např. na bydlení). Z výpovědi mladé 
nezaměstnané respondentky (č. 769) je patrné, že problematická není jen výše 
životního minima, ale někdy také výše podpory v nezaměstnanosti. Z odpovědí našich 
respondentů lze dále vyvodit, že životní minimum je nedostatečné především tam, kde 
jsou zdrojem příjmu domácnosti pouze nebo převážně sociální dávky. Nejčastěji se 
zřejmě jedná o domácnosti jednotlivců nebo osamělých rodičů, ale v několika 
případech se jednalo také o nezaměstnané závislé na podpoře dalších osob (č. 14). 
Dále je v řadě případů výše sociálních dávek nedostatečná k tomu, aby nezaměstnaní 
nebyli závislí na pomoci dalších osob (systém s tím ostatně počítá). 

V rozhovorech vyplynulo, že podpora v nezaměstnanosti i přes svou 
nedostatečnost není problémem v domácnostech, kde je pouze doplňkovým příjmem, 
ale je problematická tam, kde má být příjmem hlavním. Dále se v několika výpovědích 
nezaměstnaných ukázala klíčová role dávek životního minima pro zajištění bydlení 
některých dlouhodobě nezaměstnaných. Nezaměstnaní zdůrazňují, že kdyby nebylo 
dávek životního minima, přišli by o střechu nad hlavou, což je pro ně ještě více 
traumatizující než nedostatek finančních prostředků na základní potraviny. Hodnocení 
výše sociálních dávek nezaměstnanými již bohužel poskytuje pouze orientační 
informaci. Situace se totiž od doby, kdy byly rozhovory prováděny, zásadně změnila 
tím, že v oblasti sociálních dávek (životního minima) došlo (od 1. 1. 2007) 
k významným úpravám. Na jedné straně jsou v nové úpravě poněkud zvýhodněni 
jednotlivci žijící samostatně nebo pouze se závislými dětmi (dávka by měla více 
zohledňovat celkové náklady na bydlení), na druhé straně některé domácnosti, kde 
existoval dříve jiný nezapočítávaný příjem, ztrácejí v novém systému nárok. Celkově 
lze ale podle některých propočtů očekávat, že celková úroveň životního minima spíše 
poklesla a že do budoucna bude dále přibývat osob pod hranicí relativní chudoby. 
Vývoj těchto indikátorů proto plánujeme dále sledovat na vhodných kvantitativních 
datech. 

Dále nás zajímalo, jak vnímají nezaměstnaní přístup lidí poskytujících 
sociální dávky (především životní minimum). Někteří respondenti hovoří o 
pracovnicích poskytujících sociální dávky velmi dobře a oceňují jejich pomoc (č. 1, 12, 
18, 21). Co nezaměstnaní nejvíce oceňovali, byla snaha pracovníků vyjít jim vstříc a 
řešit s nimi i jejich nelehké situace. V těchto výpovědích nacházíme výrazné prvky 
individuálního přístupu pracovníků k nezaměstnaným. Jedna respondentka (která 
odmítla hovořit na diktafon) např. uvedla, že lidé, kteří vyplácejí sociální dávky, jí 
tolerovali práci na černo, protože věděli, že je samoživitelka s dítětem. Určitou roli zde 
přitom hrají také osobní vztahy mezi pracovníkem a klientem. Další nezaměstnaný 
uváděl, že nemá strach, že by mohl o sociální dávky přijít, protože má na sociálce 
známou (č. 16).  

Další nezaměstnaní ale uváděli také negativní zkušenosti velmi podobné 
zkušenostem nezaměstnaných z úřadů práce (viz dále kapitola 10). Ve více případech 
jsem zaznamenal pocity stigmatizace či ponížení nezaměstnaných, které byly spojeny 
jednak s celkovým špatným (nepříjemným, neochotným) chováním úředníků, 
s přílišnou byrokracií, s kontrolou životních poměrů a postupu při hledání zaměstnání 
či obecněji se zaškatulkováním nezaměstnaných a s tím, že jsou nezaměstnaní 
spojováni s těmi, kdo nechtějí pracovat (č. 2, 78, 91, 144, 187, 733, 769, 1213, 
1252). Dále si někteří nezaměstnaní stěžují, že s pobíráním sociálních dávek je 
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spojené velké množství papírování a že jsou někdy posílání na stejná místa opakovaně 
s různými formuláři nebo vyřízení žádosti trvá velice dlouho (č. 2, 1186). V některých 
případech podle nezaměstnaných také došlo vinou pracovníků ke zpoždění, ztrátě či 
jiným problémům ohledně vyplácení dávek (č. 2, 1195, 1213). Proto tito nezaměstnaní 
někdy poukazují na to, že systém by měl být administrativně jednodušší, a tím také 
pro ně méně nákladný (při dojíždění, časově apod.). 

Na základě některých výpovědí nezaměstnaných můžeme identifikovat určité 
rozdíly mezi pracovníky sociálních referátů a úřadů práce. Jedná se především o 
rozdíly ve formě kontaktu a v osobnějším a individuálnějším přístupu pracovníků 
sociálních referátů ke klientům, zatímco kontakt na úřadech práce je hodnocen jako 
vysoce formalizovaný (tři naši respondenti obě instituce při vzájemném srovnání 
hodnotili tímto způsobem). Naše data bohužel dobře zachycují především názory 
nezaměstnaných na fungování úřadu práce (srovnej kapitola 10), a tak mohou být 
vypozorované rozdíly také brány jako potenciálně náhodné (významným vysvětlujícím 
faktorem je zde každopádně osobnost pracovníka). V současnosti je uvažováno o 
sjednocení celého systému pod jednu instituci. Takový postup ale kromě slibované 
výrazné finanční úspory (i vyšší účinnosti) otevírá také určité otazníky ohledně podoby 
a funkčnosti nového systému. 

Často diskutovanou otázkou je informovanost nezaměstnaných o tom, na 
které sociální dávky mají nárok. Na otázku, odkud se respondenti dověděli, na co mají 
v oblasti sociálních dávek nárok, odpověděli nezaměstnaní, že od pracovníků 
sociálních odborů (č. 13, 21, 23, 1213), z televize (č. 13), z internetu (č. 14) či od 
rodiny, známých, kamarádů (č. 1, 2). Jedna skupina nezaměstnaných se přitom cítí 
být dostatečně informovaná. Část respondentů uváděla, že mají o svých nárocích 
dostatečný přehled (č. 1, 14) nebo naopak, že je to ani nezajímá (č. 16). Jeden 
z respondentů ohodnotil svou znalost pravidel jako adekvátní s tím, že není jeho cílem 
systém nějak nadměrně využívat (č. 13). Někteří respondenti ale uvádějí, že nejsou 
dostatečně informováni o tom, jakým způsobem by měli postupovat či na co mají 
nárok (č. 2, 12, 15, 18, 22, 1252, 1295), většinou pouze vyplňují příslušné formuláře 
a očekávají výsledek. Někteří nezaměstnaní si stěžují, že jim nebylo vysvětleno, proč 
mají či nemají nárok na konkrétní sociální dávku, o kterou si žádali (např. č. 1252). 
Další skupina respondentů také uvádí, že má určité problémy si takové informace 
sama vyhledat (č. 22, 1295).  

Dosavadní výzkumy naznačují, že klienti systému sociální ochrany často buď 
vůbec nerozumí pravidlům poskytování sociálních dávek nebo sice často znají obecná 
pravidla jejich poskytování, ale neznají jednotlivé (podstatné) detaily (viz rozšířená 
verze). K tomu v ČR přispívá také celková složitost systému sestávajícího z několika 
vzájemně komplementárních schémat. Podle dosavadních výzkumů souvisejících 
s úrovní informovanosti nezaměstnaných vyplynulo několik zásadních faktorů: 
formalizovaný postup podávání žádosti, celková složitost systému a nízká ochota 
některých pracovníků celou věc vysvětlovat, což může souviset jak s procesem 
racionalizace (odrazování) tak se složitostí systému (vysvětlování představuje časovou 
zátěž). Celkovým problémem systému sociální politiky v České republice pak je velmi 
rychlý vývoj institucionálních podmínek některých opatření v posledních letech, který 
velmi snižuje možnost orientace lidí v jednotlivých opatřeních. Část nezaměstnaných 
je pak v důsledku zcela pasivní, neznají podmínky nároku na dávky životního minima a 
ani je to příliš nezajímá. Rozhodnutí o přiznání či nepřiznání sociální dávky berou jako 
daný.  

Významným aspektem souvisejícím se situací nezaměstnaných pobírajících 
sociální dávky je jednak celkové pochopení systému, dále nutnost znát a dodržovat 
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určená pravidla se systémem spojená, tlak na dodržování těchto pravidel a zároveň 
kontrola a tlak na nezaměstnané při procesu hledání zaměstnání. Někteří 
nezaměstnaní vnímají jako poměrně nespravedlivá některá nastavení institucionálních 
charakteristik systému sociální ochrany (především výše podpory a podmínek nároku). 
Jedná se zde především o ty nezaměstnané, kteří vzhledem ke své rodinné situaci 
nemají nárok na sociální dávky (především životní minimum) nebo mají nárok pouze 
na velmi malou částku (č. 769, 913, 1213, 1291). Respondenti vnímali systém jako 
nespravedlivý zvláště v těch případech, kdy se pohybovali na určité hranici pro 
přiznání dávky a taková hranice přitom respondenty ostře ohraničuje na ty, kteří 
dávku dostanou od těch, kteří nikoli. Někteří nezaměstnaní zmiňují problematické 
aspekty podpory v nezaměstnanosti. Jedna nezaměstnaná respondentka kritizuje 
nízkou výši a příliš krátkou dobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti (č. 1291). Další 
respondent uvádí, že nespravedlivá jsou pravidla stanovená pro obnovování této 
podpory (č. 1). Tento aspekt je zjevně důležitý především pro ty nezaměstnané, kteří 
se do systému opakovaně vrací (s fragmentalizovanou pracovní kariérou). Dalším 
významným problémem je otázka souběhu sociálních dávek a dalších životních 
okolností či aktivit nezaměstnaných. Takové pravidlo, které nezaměstnaní zmiňují, je 
nutnost bydlet ve vlastním bytě či v nájmu pro přiznání sociální dávky (č. 769), 
přičemž pro řadu těchto lidí je bydlení ve vlastním či nájemním bytě zcela nedostupné. 
Dalším takovým případem je započítávání výživného do životního minima (č. 876). 
Problematické mohou být někdy také okolnosti přiznávání tzv. fakultativních dávek, na 
které nemají nezaměstnaní přímo ze zákona nárok (č. 876, 1213). Nezaměstnaní také 
někdy negativně hodnotí jiné sociální dávky, jako jsou starobní důchody, dávky pro 
péči o osobu blízkou apod. Celkově můžeme říci, že nezaměstnaní referují především 
ke svým vlastním zkušenostem se systémem, o problémech, s nimiž se sami setkali. 
Při celkové složitosti systému je pro ně zjevně někdy obtížné zachytit a zhodnotit 
jednotlivé aspekty a souběhy sociálních dávek. Na druhé straně nezaměstnaní někdy 
reflektují zjevně problematická místa systému. Mezi takové problémy sociální ochrany 
můžeme zařadit institucionální podmínky podpory v nezaměstnanosti, která často 
odkazuje nezaměstnané přímo k systému dávek v hmotné nouzi nebo pravidla pro 
placení zdravotního pojištění nezaměstnaným.  

Z hlediska správnosti či vhodnosti pravidel pro kontrolu nezaměstnaných 
jsem se setkal s různými názory. První oblastní pravidel je kontrola hledačské aktivity. 
Respondenti v této souvislosti hovoří především o potvrzeních od zaměstnavatelů, u 
kterých se byli ptát na zaměstnání. Jedná se o doklad, kterým na sociálních referátech 
prokazují svou aktivitu při hledání zaměstnání (č. 1, 2, 12, 22). Někteří respondenti 
tato pravidla zjevně považují za správná nebo jim nevadí (např. č. 2). Z výpovědí 
několika nezaměstnaných, kteří tuto problematiku zmiňují, můžeme dovodit, že 
dokládání za pomoci jakýchsi „doručenek“ je hlavním a pravděpodobně jediným 
mechanismem kontroly aktivity při hledání zaměstnání. Setkali jsme se ale také 
s názorem, že na konkrétního nezaměstnaného není ohledně hledání zaměstnání 
vyvíjen žádný výrazný tlak (č. 23, 410). Následující výpovědi nezaměstnaných ukazují 
postup při získávání potvrzení od zaměstnavatele:  

R: …a navíc jsem na sociálce, takže musím vyvíjet i vlastní aktivitu a shánět si i sám…, že 
teda jsem na té sociálce, tak vlastně ještě mezitím si musím shánět práci, protože to 
musím taky dokládat tam pro příjem sociální dávky jako jo, vlastní iniciativu… Taky 
takovej.. prostě musíte.. jdu, zeptám se na práci, když nemají nebo neberou, tak si tam 
musím nechat dát písemně a doložit, že jsem i sám vyvíjel vlastní iniciativu (č. 12). 

Poněkud problematická ale může být samotná efektivita takového postupu. 
Všechny zúčastněné strany (sociální referáty, nezaměstnaní, zaměstnavatelé) totiž 
někdy zřejmě chápou tento postup jako nutné zlo spojené s procesem ucházení se o 
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zaměstnání. Výsledkem je pak v některých případech pouze ritualizovaný postup 
některých účastníků bez jakéhokoli efektu (č. 22). Ohledně donášení tzv. doručenek je 
dle výpovědí nezaměstnaných také možné někdy hovořit spíše o pouze formálním 
postupu nebo o způsobu, jak nezaměstnaným setrvání v evidenci znepříjemnit, než o 
nějaké spolupráci při hledání zaměstnání. Také zaměstnavatelé či nezaměstnaní někdy 
na obdobné strategie přistupují. 

Druhou oblastí kontroly nezaměstnaných je kontrola pravidel souvisejících s tím, 
zda nezaměstnaný nemá další příjem, nikde nepracoval apod. Tuto oblast se nám 
v našem výzkumu téměř nepodařilo zachytit, zřejmě proto, že se jedná o pro 
nezaměstnané problematickou (citlivou) oblast. Nezaměstnaní někdy deklarují, že 
porušování takových pravidel „by je ani nenapadlo“. Jeden nezaměstnaný ale uvádí, 
že tato pravidla považuje za nespravedlivá a jejich porušování (i přes jejich morální 
důležitost) chápe jako ekonomickou nutnost (č. 1). Specifickou kategorií pak jsou 
respondenti, kteří se obávají pracovat na černo, protože mají strach z případných 
sankcí, pokud by to vyšlo najevo. Ochota porušovat tato stanovená pravidla se pak 
pochopitelně také odráží v ochotě nezaměstnaných pracovat v šedé ekonomice. Ačkoli 
náš výzkum podobné chování příliš nezachycuje, můžeme předpokládat, že část 
nezaměstnaných nastavená pravidla příliš nedodržuje. Je ale sporné, nakolik lze 
skutečně u nezaměstnaných mluvit o nějakém alternativním systému hodnot, byť 
spojeném pouze s určitými specifickými životními situacemi (protože je nepravdě-
podobné, že by se hodnoty nezaměstnaných změnily v obecné rovině). V předchozích 
kapitolách jsme v nijak výrazné míře odlišné hodnoty nezaměstnaných nezaznamenali, 
přesto se ale zdá, že jsou pravidla diskutovaná v tomto oddíle někdy porušována. 
Systém sociální ochrany totiž vytváří určitý paradox, nezaměstnaní jsou nuceni 
k přijetí určitých typů zaměstnání, zatímco od jiných typů zaměstnání (šedá 
ekonomika) jsou odrazováni. Faktický rozdíl mezi oběma těmito typy je na první 
pohled pro nezaměstnané malý. Přesto jsou efekty systému v některých případech 
opačné. Jak totiž bude dobře patrné v následující kapitole, počet osob pracujících 
v šedé ekonomice je navzdory nastaveným pravidlům poměrně velký. Klíčem 
k vysvětlení je podle našeho pohledu dostupnost a povaha jednotlivých typů 
zaměstnání (viz kapitola 10). 

 

Závěr 
Strategie nezaměstnaných vůči systému sociální ochrany 

 

Na počátku této kapitoly prezentujeme, že řada nezaměstnaných sociální dávky 
vůbec nepobírá a naopak sociální dávky jsou pro nezaměstnané klíčové především tam, 
kde není jiný významný zdroj příjmu. Právě z tohoto důvodu (není jiný příjem) a kvůli 
některým nutným významným výdajům (bydlení) jsou pro tyto nezaměstnané sociální 
dávky naprosto klíčové (životně důležité). Někteří nezaměstnaní si ale zároveň 
uvědomují, že sociální dávky pro ně nejsou nic jistého, a proto oceňují samotný fakt, 
že sociální dávky dostávají, a i jejich názor na výši dávek je korigován z hlediska 
legitimity takového příjmu. Zároveň někdy zaznamenáváme to, že (jak výstižně 
uvádějí Mareš, Sirovátka a Vyhlídal) asistence ze strany sociálního státu se pro 
dlouhodobě nezaměstnané stala běžnou životní zkušeností, a to nejen v obdobích 
nezaměstnanosti. To situaci pobírání sociálních dávek legitimizuje, život na dávkách se 
stává sociální normou a klesá tlak okolí (Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002b:44). Na 
druhé straně ale může narůstat tlak institucí sociálního státu (např. odmítavý, 
neosobní či nepříjemný přístup poskytovatelů dávek), který může někdy naopak 
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působit jako významná pobídka k dosažení nezávislosti (Bane a Ellwood 1994:103). 
Sirovátka (2000) tento proces popsal ve svém výzkumu v podmínkách ČR.  

Podle zjištění z rozhovorů se sociálními pracovnicemi a s jejich klienty lze konstatovat dost 
zásadní rozpor: zatímco ochranná funkce se jeví v mnoha ohledech a v mnoha případech 
jako nedostatečná, dochází současně k značnému zneužívání dávek. V dané situaci je 
tradiční strategií sociální administrativy využití vysokého stupně rozhodovací volnosti, jenž 
je v systému sociální pomoci…znamená to rozlišit oprávněné a neoprávněné klienty, a 
podle toho vůči nim postupovat (Sirovátka 2000:187). 

Sirovátka (1997:53) hovoří o posuzování klientů pracovníky ÚP jednak na 
základě morální dimenze (sociálních kritérií) a strukturální dimenze (reflexe postavení 
a možností klientů na trhu práce, přistup klientů). Payne (1991:19) argumentuje, že 
agentury a jejich pracovníci se relativně nemění a interpretují získané informace na 
základě svých profesionálních předpokladů. Klienti se nemohou prezentovat výrazně 
jinak než pracovníci očekávají, protože jejich vystupování bude posuzováno vzhledem 
k těmto „konvenčním“ předpokladům, takže se je klienti snaží utvrzovat, učí se, co 
mají očekávat a jak se chovat. Pracovníci také uplatňují vůči nezaměstnaným určité 
strategie, které jsou významným faktorem ovlivňujícím strategické chování 
nezaměstnaných. Mezi strategiemi pracovníků sociálních odborů můžeme identifikovat 
nesouhlas s poskytováním fakultativních dávek (jejich četnosti a výše) a strategii 
výběrového informování či poskytování vyhýbavých odpovědí. Strategie zamlčování 
zbavuje pracovníky nutnosti diskutovat s nezaměstnanými důvody nepřiznání 
fakultativních dávek (Sirovátka 2000). Celkový přístup pracovníků sociálních odborů 
hodnotí nezaměstnaní jako velmi různorodý. Určitá skupina nezaměstnaných hodnotí 
přístup pracovníků sociálních referátů jako výrazně lepší než v případě úřadů práce. 
Oceňují přitom především pochopení, snahu pomoci a osobnější přístup. 
Zaznamenáváme ale také negativní reakce týkající se sociálních referátů, např. 
zadržování dávek nebo naopak neosobní přístup. Zároveň je zde patrné, že situace 
nezaměstnaných je ztížená v tom, že nemají ve všech případech dostatek informací 
pro to, aby mohli svůj nárok na sociální dávky adekvátně posoudit. Pravidla související 
s pobíráním sociálních dávek a kontrolou hledání zaměstnání považují nezaměstnaní 
na nespravedlivá především v těch případech, kdy jsou podle jejich názoru málo citlivá 
ke konkrétní životní situaci nezaměstnaných. 

Celkově lze hovořit o určité adaptaci respondentů na podmínky pobírání 
sociálních dávek (včetně stanovených pravidel), v některých případech dochází ale 
také k obcházení těchto pravidel nebo k tomu, že nezaměstnaní považují setrvávání na 
sociálních dávkách za stigmatizující  (ať již díky své povaze nebo díky předchozím 
nepříjemným zážitkům). Někteří nezaměstnaní také poměrně neradi hovoří o 
konkrétních situacích spojených s pobíráním sociálních dávek. Celkově se jeví, že 
systém sociální ochrany (v podobě do roku 2006) dokázal (s výjimkou některých 
případů) ochránit dlouhodobě nezaměstnané před akutním rizikem chudoby. Zároveň 
se ale nejedná o systém, který by dokázal nezaměstnaným přímo pomoci také 
v dalších oblastech (jako je návrat do zaměstnání18) a který nezaměstnaní (přes někdy 
vstřícné postoje pracovníků) vnímají jako degradující a stigmatizující. K tomu přispívá 
také malá znalost systému a formalizovaný způsob žádosti.  

Zásadní otázkou pochopitelně je, zda je setrvávání v systému sociálních dávek 
pro nezaměstnané výhodné. Sirovátka (2000:185-186) hovoří o paradoxu, kdy 
systém sociální ochrany přes svou evidentní materiální nedostatečnost (např. při 
pokrytí předmětů dlouhodobé spotřeby) nepůsobí z hlediska modelu racionální volby 
pobídkově, protože řada klientů v něm dlouhodobě setrvává, případně se do něj vrací. 

                                                   
18  Bylo by pochopitelně možné namítnout, že tuto roli plní úřady práce (viz dále kapitola 10).  
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Vyznaným aspektem souvisejícím s pobíráním sociálních dávek je tedy kromě jejich 
samotné výše také „jistota“, kterou mohou dávky poskytovat. „[Nezaměstnaní] 
většinou totiž vnímají své dávky i z jiného pohledu - a to jako větší jistotu v situacích 
existenčních a životních nejistot“ (Sirovátka 2000:197). Sociální dávky tedy mohou 
působit pro některé kategorie nezaměstnaných jako jistota oproti nejistému a 
dočasnému uplatnění na trhu práce. Nezaměstnaní si totiž uvědomují, že opětovné 
získání sociálních dávek je složité. Celkově lze konstatovat, že zůstává problémem, jak 
omezit stigmatizující prvky systému, zachovat určitou sociální ochranu (zvláště dětí) a 
zároveň jak pomoci lidem, aby nezůstávali dlouhodobě závislými na sociálních dávkách. 
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10. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných při 
hledání zaměstnání 
 

V této kapitole se zabýváme především procesem hledání zaměstnání. V první 
části kapitoly se podrobně zaměřujeme na hledání pracovního místa 
v zaměstnaneckém poměru. Další alternativní strategie vedoucí také přímo či nepřímo 
k získání příjmu na formálním trhu práce, jako jsou sebezaměstnávání, vzdělávání 
nebo mobilita, jsou uvedeny v druhé části kapitoly a na závěr diskutujeme uplatnění 
nezaměstnaných na neformálním trhu práce.  

 

10.1 Průběh hledání zaměstnání - strategie 
nezaměstnaných 

 

Osberg (1993 podle Labini 2005:3) přirovnává hledání zaměstnání k procesu, 
ve kterém jedinci vytvářejí specifickou strategii hledání zaměstnání vzhledem k tomu, 
co považují za optimální k tomu, aby dostali odpovídající práci. Strategie hledání 
zaměstnání na formálním trhu práce lze tradičně dále rozdělit na „formální způsoby“ a 
„neformální způsoby“ hledání zaměstnání (Granovetter 1974:5). Formální kategorie 
hledání zaměstnání přitom zahrnuje komerční a veřejné zprostředkovatele práce, 
podávání inzerátů apod. Neformálními způsoby hledání zaměstnání jsou např. využití 
jakýchkoli osobních kontaktů k získání zaměstnání a také navázání přímého kontaktu 
se zaměstnavatelem, kterého nezaměstnaný předtím neznal. Jak ukázal tento výzkum, 
toto rozdělení je užitečné, ale není dostatečné. Dále se totiž zdá významné rozlišit 
hledání zaměstnání přes další osoby od přímého kontaktu a také je důležité rozlišovat 
jednotlivé fáze hledání zaměstnání, jak je popisujeme níže. 

Nezaměstnaní (jak je patrné níže) zjevně využívají různé způsoby hledání 
zaměstnání. Je přitom jen velmi obtížně možné dovodit, na čem volba konkrétního 
postupu závisí. Jedna nezaměstnaná např. uvádí, že při hledání práce postupovala 
podle rady z letáku, který získala na úřadě práce (č. 742), u jiných bylo patrné, že 
způsob hledání práce vycházel z jejich osobních charakteristik či různých omezení ve 
znalostech apod. Někteří nezaměstnaní na můj dotaz ohledně nejlepšího způsobu 
hledání zaměstnání také reagovali názorem, že to je individuální, záleží na tom, co 
komu vyhovuje. Nezaměstnaní zjevně někdy určité způsoby hledání zaměstnání 
upřednostňují. Někteří respondenti se domnívali, že nejlepší je hledat zaměstnání přes 
známé (č. 4, 7, 10) a také někdy poukazovali na své nedostatečné kontakty jako na 
bariéru pracovního uplatnění (viz také kapitola 5). Jiní nezaměstnaní uváděli, že 
nejlepším způsobem hledání zaměstnání je osobní kontakt se zaměstnavatelem (č. 3, 
7), a další skupina upřednostňovala inzeráty (č. 769) nebo telefonický kontakt (č. 
687). Lze tedy říci, že univerzální postup při hledání zaměstnání neexistuje. Nejasný je 
také vztah mezi využitím jednotlivých strategií hledání zaměstnání a jejich efektivitou. 
Část nezaměstnaných dokonce uváděla, že mi žádnou ze strategií hledání zaměstnání, 
kterou používají, nemohou doporučit, protože pro ně vlastně nikdy nebyla úspěšná 
v tom, že by si zaměstnání našli (č. 13). Většina nezaměstnaných hledá zaměstnání 
více různými způsoby. 

R: Inzeráty na internetu, v novinách, co takhle z doslechu, no a takhle jako v místě toho 
regionu si člověk obejde takový ty… místa, kde by jako práce mohla nějaká být. Ale jako 
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nejvíc asi na tým internetu, jakože přes ten Úřad práce, jako jak tam mají ty stránky, jo 
ale taky skoro o ničem (č. 10). 

 
Z rozhovorů s nezaměstnanými po celkovém zhodnocení jejich výpovědí 

vyplynulo, že hledání zaměstnání má pro ně často jednu až tři z následujících fází:  

1)  získání informace o existenci pracovního místa (z inzerátu, přes známé),  

2)  první kontakt se zaměstnavatelem za účelem zjištění informací o možnosti 
pracovat (osobní setkání, telefonicky),  

3)  fázi ucházení se o zaměstnání (pohovory, konkurzy).  

 

Strategie hledání zaměstnání je, zdá se, pro řadu oslovených nezaměstnaných 
(např. č. 3, 9, 10, 14) typická např. v kombinaci: inzerát (1. fáze) - telefonát (první 
kontakt) (2. fáze) - osobní kontakt / pohovor (3. fáze). Všechny tři fáze se přitom při 
hledání zaměstnání prolínají a nemusejí se nutně vůbec uskutečnit. Někteří 
nezaměstnaní např. první dvě fáze spojují tím, že se přímo osobně, telefonicky nebo 
poštou zaměstnavatelů dotazují, zda nemají volné místo. Hledání zaměstnání vyžaduje 
kromě promýšlení postupu hledání také vytváření určitého časového plánu, protože 
některé aktivity lze provést pouze v určitých dnech nebo hodinách (např. výběrová 
řízení) nebo vyžadují cestování, které je časově náročné. Také celkově se jedná i u 
jednotlivých pracovních nabídek o poměrně dlouhodobý proces, který od prvního 
získání informace o pracovním místě do nástupu do zaměstnání může trvat několik 
týdnů nebo dokonce měsíců. Zajímavým aspektem, který vyplynul z rozhovorů, je 
také obtížnost hledání zaměstnání pro některé nezaměstnané (č. 144, 769). Tato 
obtížnost se pro nezaměstnané může projevovat jednak v nedostatku komunikačních 
schopností, v časové náročnosti, v nutnosti absolvovat při hledání zaměstnání stresové 
situace a v psychické zátěži, kterou pro některé nezaměstnané představuje opakované 
odmítání ze strany zaměstnavatelů (k tomu viz také kapitola 7). 

 

Obrázek č. 10.1 Schéma procesu hledání zaměstnání 
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Zdroj: vlastní konceptualizace na základě výpovědí nezaměstnaných 
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Naše rozdělení procesu hledání zaměstnání na tři fáze vychází kromě empirické 
evidence také z práce Granovettera. Granovetter (1974:27-28) diskutuje dva aspekty 
hledání zaměstnání: 

1)  nalezení nabídky pracovního místa a  

2)  získání podrobné informace o pracovním místě (posouzení nabídky).  

Autor upozorňuje, že získání dalších informací o pracovních nabídkách je 
časově náročné, a tím omezuje možnosti hledat další pracovní nabídky. Dnes v době 
internetu a databází pracovních úřadů je přístup k informacím snazší, efektivita 
hledání je nicméně dále závislá na tom, kolik informací a v jaké kvalitě je touto formou 
zveřejňováno. Tyto a podobné problémy nutí nezaměstnané k volbě určité strategie 
(souboru strategií), které mohou přinést úspěch při hledání. Podle frekvence využití se 
dají rozlišit 4 základní (nejčastější) způsoby hledání zaměstnání (úřady práce, inzeráty, 
přátelé, osobní návštěvy firem), ostatní způsoby je možné považovat spíše za 
doplňkové. Na základě informací od nezaměstnaných jsme vytvořili zde uvedené 
schéma, které dále v textu využijeme také pro kostru prezentace našich dat. Toto 
schéma je užitečné v tom, že nás upozorňuje na skutečnost, že jednotlivé způsoby 
hledání zaměstnání jsou více typické pro jednotlivé fáze procesu hledání zaměstnání, 
řada postupů také plní více funkcí současně. Z toho vyplývá, že např. využívání 
inzerátů k získání informace o pracovním místě může vést k telefonickému kontaktu, 
kde je nezaměstnaný rovnou odmítnut a k osobnímu kontaktu se zaměstnavatelem již 
ani nedojde. Proto je významné sledovat všechny fáze procesu hledání zaměstnání 
samostatně. 

 

10.1.1 První fáze - získání informace o existenci pracovního 
místa 

 

Jako první fázi jsme zde označili zjištění informace o existenci pracovního místa. 
Jako klíčový se v první fázi hledání zaměstnání jeví být způsob, kterým se 
nezaměstnaní dozvídají o pracovních nabídkách (jak získávají informace). Specifikem 
informace o pracovním místě je její časově omezená platnost, jakmile je pracovní 
místo obsazeno, stává se informace nezajímavou a bezcennou (Granovetter 1974:52). 
Druhým specifikem pak je způsob, jakým se tato informace šíří. Granovetterův výzkum 
totiž mimo jiné ukázal, že osobní kontakty jsou důležité, neboť řetězce kontaktů 
vedoucí k nalezení zaměstnání jsou většinou krátké. Dále se zabýváme jednotlivými 
způsoby hledání zaměstnání v první fázi. U většiny nezaměstnaných se setkáváme 
s hledáním v novinových inzerátech či na vývěsních tabulích19 (č. 3, 4, 7, 9, 10, 12, 
13, 18, 21, 22, 23, 78, 80, 144, 148, 187, 408, 742, 769, 876, 903, 914, 917, 949, 
1030, 1032, 1186, 1283, 1291, 1295). Z tohoto výčtu je patrné, že tento způsob 
hledání zaměstnání využívala naprostá většina respondentů a velká část z nich ho 
v rozhovorech zmiňovala. Řada respondentů si kupovala nebo dostávala inzertní 
noviny specializované na pracovní nabídky.  

 

                                                   
19  Tito respondenti také uváděli, že využívají vývěsní tabule na úřadech práce obsahující pracovní inzeráty 

bez toho, aby nutně současně kontaktovali pracovníky úřadu práce. 
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Hledání práce přes inzeráty pracovních nabídek přitom může být:  

a)  systematické: např. sledováním inzertních tabulí na úřadech práce nebo 
inzertních novin, kde jsou podle určitých kritérií rozpoznávána vhodná pracovní 
místa,  

b)  příležitostné: nezaměstnaní reagují na konkrétní nabídky zaměstnání, na které 
náhodou narazí nebo na které jsou upozorněni,  

c)  oborové: nezaměstnaní vyhledávají informace o firmách ve vlastním oboru a ty 
kontaktují s nabídkou,  

d)  aktivní nabízení práce vlastním inzerátem: nejčastěji je zřejmě v této fázi 
hledání zaměstnání používána první výše zmíněná strategie, ostatní jsou méně 
časté.  

 

Strategie hledání za pomoci inzerátů je tedy poměrně rozšířená, ale v několika 
případech byly vnímány také její výrazné nevýhody. Zásadní nevýhodou je podle 
některých respondentů velmi rychlé zastarávání těchto informací (č. 21, 80). 
Nezaměstnaní někdy uvádějí, že povaha informací v inzerátu je pro ně rozhodující 
vzhledem k tomu, zda se mají o uvedené zaměstnání ucházet. Problémem, který 
v souvislosti s inzeráty nezaměstnaní zmiňují, je nedostatek informací. Tento 
nedostatek spočívá v tom, že v inzerátech pracovních nabídek nejsou uvedeny veškeré 
požadavky zaměstnavatele (č. 949) a ani dostatek informací o povaze práce. 
Problematické se proto ukazuje být např. to, že některé základní požadavky na 
znalosti a dovednosti nezaměstnaných se v textu inzerátu neobjeví a nezaměstnaní se 
je dozvědí až v průběhu přijímacího řízení. Někteří nezaměstnaní také uvádějí, že se 
nehlásí na inzeráty, kde formální požadavky pro dané místo nesplňují, i když se 
domnívají, že by takovou práci mohli bez problémů vykonávat (např. č. 187). 
V některých případech je dle nezaměstnaných možné požadavky uvedené v textu 
inzerátu považovat za diskriminující (č. 21, 144, 187). 

Jako další nevýhodu pak někteří nezaměstnaní uvádějí, že inzeráty jsou 
nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé. Někteří respondenti uvádějí, že nereagují na 
inzeráty, ve kterých není přesně uvedeno, o jakou práci se jedná, nebo nevypadají 
důvěryhodně, protože takovým zaměstnavatelům nedůvěřují (č. 80, 125, 187, 1283). 
Nejčastěji se totiž jedná o různé prodeje předražených výrobků, pyramidové hry atd. 
Někteří nezaměstnaní se také podivují, že určitá pracovní místa se v evidenci úřadu 
práce objevují opakovaně nebo tam jsou uvedena po dlouhou dobu a stále jsou volná 
(č. 10, 79, 687). Nezaměstnaní to připisují tomu, že zaměstnavatelé nabízejí záměrně 
práci za neatraktivních podmínek nebo pro nezaměstnané nereálných podmínek a ve 
své strategii počítají s vyšší fluktuací zaměstnanců (č. 110). Alternativním vysvětlením 
by mohlo být, že zaměstnavatelé dlouhodobě vyčkávají na vhodného zaměstnance a 
nezajímavé kandidáty mezitím (i opakovaně) odmítají (č. 687).  

R: Práci se nevyhýbám, ale jako nemá smysl, se tam, jak se říká sedřít z kůže za pár 
peněz. A ono to tak funguje u těch malých firem, protože když chodím na ten Úřad práce, 
tak vidím opakující se, jako že to hledáme účetní, jako, ať mně nikdo neříká, že ty účetní 
jsou všechny tak špatné. Může být první, druhá, třetí, jo. Ale jestliže někdo hledá neustále 
už druhý, třetí rok u té samé firmy, tak asi za tím něco je (č. 79) 

Především u respondentů se středoškolským či vysokoškolským vzděláním a u 
mladších respondentů jsme se setkávali s hledáním práce přes internet (č. 1, 4, 7, 
14, 78, 80, 110, 187, 903, 1032). Jedná se zřejmě o procházení specializovaných 
databází pracovních nabídek, někteří nezaměstnaní také využívali možnosti vystavit 
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zde svůj životopis apod. Výhodou internetu je podle respondentů č. 1 a č. 78 možnost 
snadněji omezit pracovní nabídky podle určitých kritérií, což výrazně zvyšuje efektivitu 
hledání. Přes internet hledali především mladší nezaměstnaní (pro něž je znalost 
počítačů něčím automatickým), ale překvapivě také někteří starší nezaměstnaní se na 
tuto možnost dobře adaptovali. Dva starší respondenti ale přímo uvedli, že na 
internetu nehledají, protože neumí pracovat s počítačem (č. 13, 1295).  

Hledání práce přes internet dobře ukazuje, jak se způsoby hledání zaměstnání 
budou do budoucna proměňovat. Moderní informační technologie (internet, 
databázové systémy, využití mobilního telefonu) za splnění určitých podmínek slibují 
výrazné zpřesnění a zrychlení procesu získání informace o pracovním místě. 
S postupným rozvojem telekomunikačních a informačních technologií a nárůstem 
počítačové gramotnosti význam internetu při zprostředkování zaměstnání dále poroste. 
Hledání zaměstnání za pomoci inzerátů je tedy převažujícím přímým typem získání 
informace o pracovním místě. Jako méně časté se jeví ostatní způsoby získání 
informace o pracovním místě, kam můžeme zařadit především hledání v seznamech 
firem, hledání přes telefon, obcházení zaměstnavatelů, zcela náhodné získání 
informace (nalezení inzerátu ve výloze apod). Poněkud častější je pak zprostředkované 
získání informace o pracovním místě, kterým se zabýváme v následující subkapitole. 

 

10.1.2 Zprostředkování zaměstnání 
 

V této části referujeme k těm způsobům hledání zaměstnaní, které využívají 
k získání informace o pracovním místě nebo k navázání prvního kontaktu se 
zaměstnavatelem pomoc jiné osoby. Takové způsoby mohou být jak formální (úřady 
práce, agentury), tak neformální (hledání přes rodinu, přátele a známé). Tento typ ve 
své funkci vede jednak k získání informace o pracovním místě a jednak může být 
využíván k zprostředkování prvního kontaktu se zaměstnavatelem (získání podrob-
nějších informací, případně doporučení nezaměstnaného). 

 

10.1.2.1 Zkušenosti nezaměstnaných s úřady práce 

 

Jak vyplývá z rozhovorů s nezaměstnanými, přikládají tito své interakci s úřady 
práce v mnoha ohledech značný význam. Na tomto místě referujeme především 
k procesu hledání zaměstnání, zatímco strategie vedoucí ke zvyšování zaměstnatelnosti 
(rekvalifikace a další nástroje APZ) uvádíme samostatně v druhé části této kapitoly. Již 
předchozí výzkumy u nás i v zahraničí potvrdily, že dlouhodobě nezaměstnaní 
nevnímají roli úřadu práce při zprostředkování zaměstnání příliš pozitivně. Někteří 
respondenti sice hledají zaměstnání (také) přes úřad práce (č. 2, 6, 10, 12, 13, 14, 
144, 148, 410, 687, 742, 913, 935, 1252, 1291), ale tento způsob nebyl celkově 
příliš oblíbený a dle názoru nezaměstnaných ani úspěšný. Pouze zanedbatelná část 
respondentů přitom uváděla, že hledá pouze přes úřad práce (č. 6, 1252). Někteří 
nezaměstnaní nevěří v možnosti nalezení zaměstnání přes úřady práce, případně 
uvádějí, že nespoléhají na úřad práce a hledají raději samostatně (č. 1, 7, 14, 17, 22, 
78, 79, 110, 125, 408, 725, 917, 935, 949, 1032, 1195, 1252, 1283). Hlavním 
důvodem skepse je u naprosté většiny z nich to, že se jim v minulosti hledání 
zaměstnání přes úřady práce neosvědčilo, tj. nedostali od ÚP prakticky žádné nebo jen 
neadekvátní nabídky zaměstnání. Podle výpovědi některých nezaměstnaných v tomto 
ohledu (důvěra) dochází k posunu proti počátečnímu období nezaměstnanosti, kdy 
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byla očekávání nezaměstnaných ohledně možné pomoci ze strany úřadu práce či 
šance na nalezení zaměstnání přes úřad práce výrazně vyšší (č. 144, 410, 917, 949, 
1030). To, že nezaměstnaní vnímají možnosti nalezení zaměstnání přes úřad práce 
negativně, souvisí kromě některých procesních postupů zjevně také s omezenou 
nabídkou pracovních příležitostí, které jsou přes úřad práce vůbec nabízeny. To nutí i 
ty nezaměstnané, kteří přes úřad práce hledají, hledat si zaměstnání také jinými 
způsoby. Určitá skupina nezaměstnaných je také k možnostem nalezení práce přes 
úřad práce skeptická, neboť pracovníci úřadu práce se sice snaží jim práci najít, ale 
není to možné, protože lidé mají specifické bariéry zaměstnatelnosti nebo práce 
v jejich oboru není (č. 18, 23, 110, 148, 410, 1209, 1030, 1209, 1213, 1291) nebo 
jim sice dávají dostatek informací o volných místech, ale zaměstnavatelé je při 
osobním kontaktu odmítají (č. 15, 903, 1252, 1283). Obdobný postoj nezaměstnaných 
k úřadům práce není typický pouze pro Českou republiku, ale je zachycen také 
v zahraničních výzkumech (viz rozšířená verze). Celkově tedy můžeme konstatovat, že 
důvěra dlouhodobě nezaměstnaných v možnost nalezení zaměstnání za pomoci úřadu 
práce je spíše nízká. Přispívá k tomu přitom řada faktorů, z nichž nejzásadnějším je 
předchozí neúspěch nezaměstnaných při hledání zaměstnání tímto způsobem, ale také 
některé zkušenosti s průběhem zprostředkování zaměstnání (viz níže).  

Stejně jako u pracovníků sociálních referátů v minulé kapitole, i na úřadech 
práce se ukázala být významným prvkem hodnocení osoba pracovníka, se kterým 
se nezaměstnaní pravidelně setkávají. Dva nezaměstnaní sami uvádějí, že osoba 
konkrétního pracovníka je hlavním faktorem pro jejich možnost hodnocení práce ÚP, a 
proto ani někteří nechtějí své hodnocení příliš zobecňovat na celý úřad práce (č. 7, 9). 
Několik nezaměstnaných v tomto ohledu také hodnotilo chování jednotlivých úředníků 
na stejném úřadu práce velmi rozdílně (č. 18, 21, 187, 769). U většiny 
nezaměstnaných jsme se setkali s názorem, že (někteří) konkrétní pracovníci Úřadů 
práce jsou příjemní nebo že k jejich přístupu (při návštěvě) nezaměstnaní nemají 
výhrady, že nezaměstnaným opravdu pomohli, snaží se, chovají se dobře atd. (č. 4, 6, 
11, 13, 17, 18, 19, 79, 125, 187, 410, 725, 733, 742, 917, 960, 1030, 1032, 1209, 
1213, 1252). Zde se ovšem nabízí zdůraznit, že takové hodnocení pravděpodobně 
představuje pro každého nezaměstnaného trochu něco jiného. Hlavním motivem 
těchto výpovědí bylo konstatování, že pracovníci úřadů práce vůči nim nebyli 
nepříjemní, neuctiví nebo se jinak nechovali špatně. Někteří nezaměstnaní ale 
upozorňují na formalizovaný postup pracovníků Úřadů práce, „postupování podle 
pravidel“ (viz níže) a pro další nezaměstnané byl kontakt s úředníky úřadu práce 
dobrý nebo „v pohodě“ také proto, že tam mají známého (č. 16, 110, 1032) nebo se 
mezi nimi a pracovníkem úřadu práce vytvořila určitá vzájemná dohoda (č. 733).  

Na druhou stranu jsme se u několika nezaměstnaných setkali s velmi 
nepříjemnými pocity z (např. neochotného, arogantního) chování lidí na úřadu práce 
(č. 2, 9, 21, 144, 187, 769), s vyjádřením, že s pracovníky úřadu práce se nedalo 
domluvit (č. 187) nebo, že úředníci neberou v úvahu dostatečně životní situaci, 
podmínky a přání nezaměstnaných (č. 742, 757). Nezaměstnaní uváděli konkrétní 
příhody (negativní zážitky) spojené s hledáním zaměstnání přes úřad práce. Řada 
dlouhodobě nezaměstnaných je v tomto ohledu kritická k postupu pracovníků ÚP při 
zprostředkování zaměstnání. Nezaměstnaní kritizují nezájem pracovníků, nedostateč-
nou pomoc či podporu, výběrové informování, pouze formálně prováděnou činnost, 
přílišnou byrokracii atd. (podrobněji viz níže). Některé stížnosti nezaměstnaných tedy 
zjevně referují k méně osobnímu přístupu. Někteří nezaměstnaní také uváděli, že je 
pracovnice úřadu práce obviňovala či se k nim chovala tak, jako když pracovat 
nechtějí (č. 21, 757, 769). Dle názoru jedné nezaměstnané neuplatňují pracovníci 
úřadu práce k nezaměstnaným jednotný přístup (č. 21, 769), což se kromě různého 
chování k různým lidem projevuje také v tom, že pracovníci nepomáhají jednotlivým 
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nezaměstnaným stejně intenzivně s hledáním zaměstnání a zároveň ale od některých 
nezaměstnaných ani žádnou aktivitu nevyžadují (č. 1295). Jeden z respondentů dále 
uvedl, že vnímá, že pracovníci jsou také pod určitým tlakem, což se odráží v jejich 
chování (č. 13). Některým nezaměstnaným je navíc kontakt s úřady obecně 
nepříjemný (např. č. 733, 742). Výjimečně jsem se setkal také s obavou nezaměstna-
ného, že v případě, kdy by si stěžoval, by mohl být vyřazen z registru (č. 79, 769). 

T: Ale tak vy jste se snažila tu práci přece hledat, ne? 

R: No snažila, ale když ji potom nenajdete, já nevím, třeba rok, nebo přes rok když už jste 
potom na tom pracovním úřadě, že tam chodíte, jo, pro podpis, tak už si třeba ty, já 
nevím, co tam jsou, ty pracovnice, tak už si myslej, že to děláte schválně... Taky tam, 
vlastně co jsem tam byla, tak ta druhá, co tam je, taky už říkala, že to snad dělám 
schválně, že to, že si práci nehledám nebo že něco odmítám, a když jsem jí řekla, že práci 
hledám furt a že mě vlastně nikdy nepřijmou, tak ... už prostě dělala takový ty obličeje, jo, 
že to děláme schválně a že se nám pracovat nechce, že radši budeme na pracovním úřadě 
a … 

… 

R: Jako hrozně [jsem se cítila], no, začaly se mi potit ruce a byla jsem taková nervózní, že 
- jako já třeba, mamka říká, že mám pusu na to, abych se sama třeba hájila nebo to. Já 
zase říkám, když jsem takhle na tom pracovním úřadě, tak nemá cenu se tam rozčilovat 
nebo otevírat si pusu, že ... ještě by mě vyhodili a ...(č. 769). 

 

Třetí skupina nezaměstnaných zaujímala vůči úřadu práce „nekonfliktní“ či 
„chápající“ postoj. Součástí tohoto postoje je např. názor, že lidé na úřadech práce 
vlastně pro nezaměstnané „víc dělat nemůžou“, protože „práce není“, respektive, že 
„dělají, co mohou“ a „že toho mají moc“ (č. 3, 8, 9, 10, 15, 79, 110, 148, 408, 917, 
935, 1030, 1186b, 1291). Jeden z respondentů k tomu poznamenává, že se k němu 
chovají slušně, ale že také úředníci musí dodržovat pravidla, která mají stanovená (č. 
11). Chápající postoj je u těchto nezaměstnaných často projevem sebereflexe 
vlastních šancí na trhu práce. Často se takto vyjadřují nezaměstnaní se zdravotními 
problémy, starší pracovníci apod. Spíše než jako projev snahy se zavděčit 
pracovníkům úřadů práce, chápeme proto tento postoj jako „racionální - 
realistické“ zhodnocení vlastních šancí podpořené prožitou zkušeností.  

Hodnocení pracovníků je významným aspektem celkového hodnocení úřadů 
práce. Celkově lze konstatovat, že nezaměstnaní v našem výzkumu jsou s chováním 
pracovníků na úřadech práce ve většině případů spokojeni, ze svého pohledu 
problematické chování pracovníků popisuje pouze menší část nezaměstnaných. 
Překvapuje ale rozpor mezi celkově pozitivním hodnocením konkrétních pracovníků 
nezaměstnanými a v kontrastu k tomu pak problémy, které někteří nezaměstnaní 
uvádějí ohledně zprostředkování zaměstnání (viz především níže). Tento rozpor je ale 
možné dobře vysvětlit omezenými možnostmi pracovníků v tom nějak efektivně 
nezaměstnaným pomoci (což někteří nezaměstnaní sami zmiňují). 

 

Názor nezaměstnaných na pomoc úřadů práce při hledání zaměstnání 

Zprostředkování zaměstnání je pro nezaměstnané v počátcích nezaměstnanosti 
(společně s poskytováním hmotné podpory) nejvýznamnějším důvodem registrace na 
úřadu práce. Protože jsme v rozhovorech hovořili převážně s dlouhodobě 
nezaměstnanými, byl počet respondentů, kterým úřad práce přímo pomohl v nalezení 
zaměstnání nebo ho zprostředkoval, pochopitelně velmi nízký. Tato možnost se totiž 
mohla týkat pouze osob, které v době rozhovoru již nalezly zaměstnání, nebo 
opakovaně nezaměstnaných (např. č. 757). Skupina nezaměstnaných, která uvádí, že 
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nabídka pracovních příležitostí ze strany úřadu práce je dostatečná (dostávají 
dostatečný počet pracovních nabídek) byla ale také poměrně malá (č. 4, 914). Část 
našich respondentů obecně uvádí, že úřady práce neplní svou základní funkci 
zprostředkovatele zaměstnání, že jim nijak nepomohli, příliš se nesnaží hledat jim 
práci apod. (č. 1, 12, 14, 79, 110, 144, 876, 1295). Na otázku, co by si tito 
nezaměstnaní přáli, co by pro ně pracovníci úřadů práce měli / mohli udělat, tato část 
respondentů uváděla „aby zlepšili svou práci“ nebo „aby mi hledali práci“, „aby mě 
informovali o volných místech“ apod. (č. 1, 12, 14, 22, 144, 757, 914). Ukazuje se, že 
hodnocení pomoci úřadu práce při zprostředkování zaměstnání je ovlivněné především 
jejich očekáváním ohledně funkce úřadu práce. 

T: A když už, nebo když už člověk zaměstnání ztratí, jakou pomoc by měl mít právo 
očekávat? 

R: Nabídku dalšího zaměstnání nebo aspoň jistotu nějaké finanční podoby než si to 
zaměstnání najde. Já nevím, jak bych Vám to řekla, prostě pokud přijde o práci, aby měl 
šanci najít druhou práci…No od toho jsou snad, já si myslím ty úřady, aby lidem pomohly 
zprostředkovat. A nebo když třeba zaměstnavatel toho člověka propustí, tak už mít pro něj 
náhradní práci mu nabídnout a pak už je na tom samotným, jestli ju přijme nebo ne, to už 
je zas jeho problém.  

[T: Takže v tomto je to nedostatečné?] Určitě (č. 914). 

 

Někteří nezaměstnaní uvádějí, že od pracovníků úřadu práce nedostali / 
nedostávají prakticky žádné nebo jen velmi málo nabídek zaměstnání (č. 1, 11, 18, 79, 
80, 91, 110, 125, 742, 757, 876, 898, 903, 917, 949, 1030, 1032, 1195, 1209, 1210, 
1295). Tento problém je dobře patrný zvláště v rozhovorech z roku 2002, které byly 
prováděny převážně ve strukturálně postižených regionech, jako je Karviná nebo 
Louny. Výpovědi nezaměstnaných, kteří během posledního roku nezaměstnanosti 
dostali pouze jednu či dvě nabídky zaměstnání, přitom byly relativně běžné. Někdy 
(zaznamenali jsme více takových případů) může ale být počet nabídek také souviset 
s omezeními nezaměstnaných vzhledem k pracovnímu uplatnění.  

Problémem výše prezentovaných stížností nezaměstnaných je zjevný nesoulad 
mezi očekáváním nezaměstnaných ohledně pomoci ze strany úřadu práce a tím, jaká 
pomoc jim je skutečně nabízena. Hodnocení pomoci ze strany úřadu práce má na 
jedné straně zřejmě reálný základ v tom, že někteří nezaměstnaní tímto způsobem 
získávají pouze minimální počet pracovních nabídek a na druhé je ovlivněno 
očekáváním nezaměstnaných ohledně pomoci, kterou jim úřad práce může poskytnout. 
Nezaměstnaní, kteří se domnívali, že každý by si měl hledat zaměstnání především 
sám a že zprostředkování zaměstnání není cílem úřadů práce (např. č. 16), byli 
logicky výrazně spokojenější s postupem úřadu práce než ti, kdo od úřadů práce 
očekávali výraznou pomoc. Domníváme se přitom, že pomoc od úřadu práce očekávají 
především pracovníci, kteří nevnímají výrazné bariéry zaměstnatelnosti, ale kteří sami 
(ne nutně vlastním zaviněním) při ucházení o zaměstnání opakovaně selhávají. 

Většina dlouhodobě nezaměstnaných popisuje kontakt na úřadech práce 
v nějaké podobě (např. popisováním dílčích aspektů kontaktu) jako formalizovaný. 
Někteří nezaměstnaní také upozorňují na to, že úřady práce se zaměřují především na 
dodržování určitých formálních pravidel (předpisů, nařízení) a že dodržování těchto 
pravidel je pro jejich zaměstnance možná důležitější než samotné zprostředkování 
zaměstnání (č. 1, 11, 12). 20  Stížnosti nezaměstnaných se v tomto ohledu dále 

                                                   
20  Tato zkušenost může být způsobena organizační kulturou konkrétního úřadu práce, ale protože 

zkušenosti popisované v tomto oddíle jsou více méně zastoupeny ve zkušenostech nezaměstnaných 
napříč všemi regiony výzkumu, spíše se přikláníme k názoru, že se jedná o obecnější jev.  
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zaměřují především na četnost a formu kontaktů s pracovníky úřadů práce. Někteří 
nezaměstnaní uváděli, že na úřad práce docházejí zhruba jednou měsíčně či ještě 
méně často (č. 12, 22, 125, 148, 410, 757, 898, 914, 917, 1032, 1186), což je zřejmě 
standardní postup. V některých případech byla frekvence návštěv úřadu práce 
dokonce pouze tříměsíční. Zde je ovšem třeba podotknout, že ne všem 
nezaměstnaným takto nízká frekvence návštěv pochopitelně vadí. Nezaměstnaní si 
také stěžují, že na úřadech práce musí velmi dlouho čekat, i když byli domluveni na 
určitou hodinu (č. 9, 21, 914, 917).  

R: …takže tam jako mně připadalo, že tam chodím, jenom že se tam prostě na ně jdu 
podívat nebo oni na mě, že žiju a možná jako pro ty mladší můžou udělat víc, já nevím, já 
to neberu, že by to nechtěli dělat, jo, ale asi tam opravdu ty příležitosti nemají, takže 
vlastně jsem tam chodila zbytečně ... To mi teda ani, ani nějak nepod- nebo nedali naději 
nebo ... Bylo to k ničemu celkem. Taky jsem tam chodila, myslím, jednou za měsíc nebo 
za dva dokonce teda. Jako hned jako tím termínem, jo, prostě mně dali najevo, že jako je 
to celkem zbytečný (č. 125). 

Jak je zde patrné, dalším problematickým aspektem návštěvy na úřadech práce 
je pro část nezaměstnaných samotný průběh pohovoru. Nezaměstnaní si v několika 
případech stěžují, že jim v rámci návštěvy úřadu práce není věnováno dostatek času a 
že přístup zprostředkovatele k nim během kontaktu je čistě byrokratický či 
formalizovaný (č. 12, 22, 91, 410, 876, 898, 914, 1252). V rámci provádění rozhovorů 
na úřadech práce jsme skutečně zaznamenali a někteří nezaměstnaní to v rozhovorech 
potvrzují (č. 12, 16, 22, 410, 876, 914), že v několika případech byla délka pobytu 
nezaměstnaného u zprostředkovatele pouze několik málo minut a je tedy pravděpo-
dobně pouze formální. Aspekt formálního kontaktu na úřadech práce s sebou bohužel 
přináší nezájem nezaměstnaných o kontakt s úřadem práce (který v důsledku může 
dále poškodit jejich šanci na nalezení zaměstnání). V tomto kontextu (formalizovaný 
kontakt) se pochopitelně nabízí otázka vlivu organizační kapacity úřadu práce pro 
skutečnou pomoc nezaměstnaným při zprostředkování zaměstnání, tedy toho, zda 
pracovníci úřadů práce mají dostatečný prostor k tomu, aby se nezaměstnaným 
věnovali (především pak v oblasti pomoci při nalezení zaměstnání či ještě ve větší 
míře vzhledem k intervenci vedoucí k přijetí do takového zaměstnání). Určitý vliv na 
fungování úřadu práce, ale má pravděpodobně také organizační kultura jednotlivých 
úřadů.  

 

Zprostředkovaní zaměstnání úřadem práce - pracovní nabídky  

Dalším aspektem, který někteří nezaměstnaní kritizují, je samotné zprostřed-
kování zaměstnání a zvláště pak pracovní nabídky, které dostávají. Obecnějším (již 
zmiňovaným) problémem je nižší kvalita nabídek, které jsou v databázi úřadu práce 
oproti jiným zdrojům informací. Někteří z respondentů si také stěžují, že databáze 
volných pracovních míst je často zastaralá a obsahuje neaktuální nabídky (č. 144, 
1195). Za problematické nezaměstnaní často považují to, že jsou posíláni na již 
obsazená pracovní místa (č. 4, 12, 78, 80, 125, 410, 914, 1186b, 1195, 1252, 
1283). 21  Dále je možné zvažovat, zda (dle nezaměstnaných) nízká aktuálnost 

                                                   
21  Tento problém se zdá být závažný, a proto stojí za malou úvahu, proč dochází k tak nízké aktuálnosti 

pracovních nabídek či jak je možné, že místa jsou často obsazená již v den zveřejnění v registru úřadů 
práce. Za prvé může být důvodem skutečně nízká aktuálnost databáze pracovních nabídek nebo je 
možné, že na určité pracovní pozice existuje takový přetlak zájemců, že je pracovní místo zaplněno 
prakticky okamžitě. Na druhou stranu je také možné, že zaměstnavatelé tato místa na úřadech práce 
registrují, ačkoli již na ně mají sami vhodného kandidáta nebo že kandidátům, kteří nesplňují jejich 
představy, oznamují, že je již místo obsazené, aby je nemuseli přijmout. V neposlední řadě zde hraje roli, 
že lhůta pro nahlášení skutečnosti obsazení pracovního místa je poměrně dlouhá.  
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získaných informací o pracovních nabídkách nesouvisí s nízkou četností návštěv na 
úřadech práce, neboť nabídky se mohou, jak naznačuje respondentka č. 410, objevovat 
v mezidobí mezi jednotlivými návštěvami. Dalším problémem, který nezaměstnaní 
zmiňují, je posílání na taková pracovní místa, která nezaměstnaní považují za pro sebe 
nevyhovující, a to i přesto, že to pracovníci úřadů práce vědí. Nezaměstnaní si stěžují, 
že jsou z důvodu nedostatku míst v oboru posíláni k zaměstnavateli, který je již dříve 
propustil, nebo od něj sami odešli (č. 1, 78) a také, že jsou posíláni na místa mimo 
svůj obor (č. 917, 1032, 1283), na která nemají dostatečnou kvalifikaci (č. 769), nebo 
na místa, která pro sebe považují za nevhodná a kde pracovat nechtějí (č. 79, 110, 
408, 769, 898, 1032).  

R: No já nevím, snad by měl mít právo někde očekávat pomoc, ale není nikde ta pomoc. 
Protože ani na tom pracáku není pomoc. Mám tam hodně kolegů, kteří jsou tam dodnes na 
tom pracáku a co jim nabízejí místa, tak třeba se vůbec s jejich oborem neslučujou. To 
mně taky nabízeli místa, který se vlastně s mým oborem neslučovaly. A člověk jde a zeptá 
se a snaží se to místo dostat, ale stejně ho nedostane.  

[T: A proč vlastně úřad práce nepomáhá?]  

R: Protože tam taky ty místa nejsou. A nebo třeba tam vám dají, ale už je to vobsazený, 
ale oni to na ten úřad práce nenahlásí, že to je vobsazený. To máte jedno s druhým, to je 
takhle propojený pořád (č. 1283). 

Nevhodnost těchto zaměstnání z pohledu nezaměstnaných přitom může 
souviset jak s obsahem pracovní činnosti, s jejich vhodností vzhledem ke zdravotnímu 
stavu nezaměstnaného nebo s velkou vzdáleností od místa bydliště. V několika 
případech starších respondentů např. k zaměstnaní pracovníka na daném místě 
nedošlo, protože lékař to nedoporučil. Z výpovědí nezaměstnaných je někdy patrné, že 
pracovníci úřadů práce jim nedůvěřují, že danou práci nemohou vykonávat nebo že 
posílání na taková pracovní místa využívají jako prvek odrazování od služeb úřadu 
práce. Dalším projevem formalizace je posílání nezaměstnaných na pracovní místa, 
kde je šance na přijetí nezaměstnaného velmi malá nebo kde je dle nezaměstnaných 
předem zřejmé, že tam nebudou moci pracovat. Pracovníci přesto nezaměstnané na 
taková místa posílají, aby splnili svou povinnost, že se snažili najít nezaměstnanému 
práci (č. 1, 914, 1195, 1291). Někteří nezaměstnaní si všímají také rezignace 
pracovníků úřadů práce na pracovní uplatnění nezaměstnaných (č. 19b, 1210, 1213). 
Pracovníci úřadů práce si totiž obdobně jako někteří nezaměstnaní uvědomují, že 
šance na další pracovní uplatnění určitých nezaměstnaných jsou velmi malé. Někdy 
bývá v této souvislosti také uváděna snaha pracovníků úřadu práce posílat na (z jejich 
pohledu) omezený počet nových pracovních míst především ty nezaměstnané, u nichž 
doufají, že by tam mohli mít relativně nejvyšší šanci na pracovní uplatnění (tzv. 
creaming efekt). 

Na základě výsledků tohoto i předchozích výzkumu lze problém pracovních 
nabídek spojit hned s několika faktory. Základním problémem je výrazný nedostatek 
pracovních nabídek pro určité kategorie. Chování pracovníků na úřadech práce pak 
bývá vysvětlováno jednak snahou dosáhnout alespoň nějakého výsledku své práce a 
také jejich snahou udržovat dobré kontakty se zaměstnavateli. V našich rozhovorech 
se ale takové (prokazatelné) tendence vyskytují jen zcela výjimečně. Nezaměstnaní 
ovšem v některých případech také nechtějí slevit ze svých představ o zaměstnání 
(někdy ovšem ze zjevně objektivních příčin). V neposlední řadě pak může být posílání 
nezaměstnaných na určitá pracovní místa projevem sdíleného ritualismu, kdy 
pracovník úřadu práce i nezaměstnaný reflektují, že pracovník je v podstatě 
nezaměstnatelný, hledání zaměstnání je nicméně institucionálně vyžadováno. V tomto 
kontextu (pouze formální návštěvy, často obsazená místa) se ale nelze divit, že 
někteří nezaměstnaní (např. č. 22, 78, 125) považují návštěvy úřadu práce za 
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zbytečné. Jak jsme již uváděli výše, tito lidé pak mohou paradoxně oceňovat to, že 
pracovníci úřadu práce jsou vstřícní v tom, že se jim nevěnují a nechají je hledat si 
práci dle jejich uvážení.  

Další diskutovanou oblastí je problematika kontroly nezaměstnaných. 
V několika případech z výpovědi nezaměstnaných vyplývá, že si zaměstnání hledají 
samostatně a o této své aktivitě pracovníky úřadu práce pouze informují, aniž by ji 
museli dokládat (č. 1, 79, 410, 1295), dva nezaměstnaní ji ovšem sami dokládali 
dobrovolně (č. 79, 80). Není přitom zcela jasné, zda je tento postup nízké kontroly 
založen na vztahu vzájemné důvěry nebo je důsledkem benevolence či nezájmu 
konkrétních pracovníků. Určitým kontrolním mechanismem by mohly být tzv. 
„doručenky“, tedy potvrzení od zaměstnavatele, že se u nich nezaměstnaný ucházel o 
práci. Z výpovědí nezaměstnaných ovšem vyplývá, že využívání těchto doručenek 
může být problematické. Jednak se totiž zdá, že jejich počet v některých případech 
není vysoký (dva respondenti z roku 2002 dokonce referovali o jejich zrušení, zatímco 
respondenti z roku 2006 je zmiňují), a za druhé se zde může objevit problém 
s ritualizací celého postupu, který jsme popisovali již v předchozí kapitole.  

R: Voni vám prostě jenom řeknou to, že jako je víc uchazečů a že se dělá výběrový řízení. 
A pak dostanete oznámení nebo telefonát, že jako vás neberou. A pak se jdete, teda když 
je to z pracáku, kdo vás poslal, tak prostě s tím papírem a oni vám dají potvrzení, že pro 
velkej počet uchazečů vás neberou. To je výsledek (č. 1283). 

 

Někteří nezaměstnaní se domnívají, že kontrola nezaměstnaných ze strany 
úřadů práce je nízká či nedostatečná (č. 78, 410). Respondentka č. 78 uvedla, že tato 
malá kontrola souvisí s nízkou četností návštěv na pracovním úřadě. Sankčním 
mechanismem spojeným s kontrolou nezaměstnaných by mělo být vyřazení z evidence 
uchazečů, ale takové jednání jsme v našich rozhovorech příliš nezachytili. Pouze v 
jednom případě jsme ze strany úřadu práce zaznamenali tlak na nezaměstnaného 
ohledně přijetí konkrétní nabídky práce a případné hrozby vyloučením z evidence ze 
strany pracovníka (č. 898). 

Pokud shrneme předchozí pasáže, zjišťujeme, že dlouhodobě nezaměstnaní 
hodnotí práci úřadů práce v celé řadě případů poměrně negativně, a to přesto, že 
jednání konkrétních pracovníků naopak hodnotí spíše pozitivně. Je přitom zajímavé, že 
nezaměstnaní, kteří popisují určité zážitky spojené s úřady práce jsou zastoupeni ve 
všech regionech, kde jsme výzkum prováděli, a proto není možné předpokládat, že by 
popisované jevy bylo možné přisoudit zcela např. organizační kultuře konkrétního 
úřadu práce. Je zde ale třeba opět zdůraznit, že s nezaměstnanými, kterým úřady 
práce pomohli najít zaměstnání, jsme pochopitelně neměli možnost hovořit. V našem 
výzkumu se mnohdy jedná skutečně o ty nejhůře zaměstnatelné. Vzhledem k tomu, 
že roli úřadů práce v možnostech pracovního uplatnění těchto dlouhodobě 
nezaměstnaných je v mnoha případech možné považovat za spíše marginální, nabízím 
čtenáři k úvaze následující hypotézy o možném vysvětlení:  

1) pracovníci úřadu práce nemají pro řadu nezaměstnaných vhodná pracovní místa 
(strukturální vysvětlení)  

2) informaci o volném pracovním místě se častěji dozvídají nezaměstnaní s (dle 
posouzení zprostředkovatelů práce) lepší možností uplatnění  

3) pracovníci úřadů práce nemají dostatek času a prostředků pro adekvátní možnost 
věnovat se nezaměstnaným, kteří by potřebovali časově náročnou intervenci - 
proto se často zaměřují na splnění formálních podmínek kontaktu, které ovšem 
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nemají samy o sobě potenciál ke zlepšení situace marginalizovaných 
nezaměstnaných 

4) pracovníci úřadu práce anticipují nezájem některých nezaměstnaných, které sami 
označují jako problematické, o nalezení zaměstnání; těmto nezaměstnaným pak 
není věnována pozornost, protože by se z pohledu pracovníků jednalo o zbytečnou 
práci 

5) pracovníci úřadu práce v některých případech (nezáměrně, po dohodě) 
přenechávají aktivitu při hledání zaměstnání na nezaměstnaném  

6) nízká aktivita jak nezaměstnaného, tak pracovníka úřadu práce je výsledkem 
vzájemné dohody (např. v případě takřka nulové šance na uplatnění) 

 

Zdá se tedy, že při zprostředkování zaměstnání přece jen hraje jistou roli 
individuální posouzení situace nezaměstnaného ze strany pracovníka úřadu práce. 
Někteří nezaměstnaní sami považují svou životní situaci, případně bariéry zaměstnání 
za natolik významné, že nalezení zaměstnání ani neočekávají a lze předpokládat, že 
úředníci úřadů práce tuto situaci také někdy (ne vždy) akceptují (č. 19, 1030, 1209). 
V rozhovorech jsem se setkal i s jedním projevem zjevné diskriminace nezaměstna-
ného, který nesplňoval požadavky zaměstnavatele ze strany pracovníka úřadu práce 
(č. 1210). V neposlední řadě je zřejmě třeba zmínit tzv. instrumentální význam 
registrace na úřadu práce, který jsme již částečně diskutovali. Někteří nezaměstnaní 
uvádějí, že přesto, že jim úřad práce nedokáže sehnat zaměstnání, má pro ně význam 
jiný aspekt registrace (že dostávají podporu v nezaměstnanosti, je za ně zaplaceno 
zdravotní pojištění apod.). Z předchozích pasáží tedy celkově vyplývá, že úřadům 
práce se příliš nedaří těmto dlouhodobě nezaměstnaným pomoci. Pak je ale otázkou, 
jaké jiné možnosti mají nezaměstnaní při hledání zaměstnání. V následujících pasážích 
se tedy postupně věnujeme dvěma alternativám pomoci: personálním agenturám a 
osobním kontaktům.  

 

10.1.2.2 Zprostředkovací personální (a pracovní) agentury 
 

Alternativou k hledání zaměstnání přes úřady práce jsou skutečně pro některé 
nezaměstnané personální (zprostředkovací) agentury (č. 1, 4, 7, 187, 408, 917, 949, 
1295). Kontakt se zprostředkovací agenturou přitom může být osobní návštěvou (ve 
většině případů), ale také např. telefonický (č. 917). Nezaměstnaní pochopitelně 
(vzhledem k cílové skupině výzkumu) většinou uvádějí, že se jim přes tyto agentury 
také nepovedlo najít zaměstnání (č. 1, 4, 7, 187, 408, 949). Ve výpovědích části 
nezaměstnaných se několikrát opakovala zkušenost, že přestože dostali od 
zprostředkovacích agentur větší počet (z jejich pohledu) lepších nabídek zaměstnání, 
buď nesplňovali podmínky zaměstnavatelů nebo v další fázi při osobním jednání se 
zaměstnavatelem či v konkurzu neuspěli (č. 1, 917, 949). V některých případech byli 
nezaměstnaní se službami zprostředkovací agentury celkově spokojení, neboť oceňovali 
jejich přístup, to, že je sami upozorňují na nabídky práce (č. 949), lepší nabídky 
zaměstnání či to, že nebyli předem selektováni jako nevyhovující a že se tímto 
způsobem nesetkávali s podvodnými nabídkami (č. 1, 917). Naopak jiní dva neza-
městnaní (č. 4, 7) uvádějí, že jim ani tyto agentury žádné nabídky práce neposkytly 
nebo že se k nim chovali neseriózně.  

Další zajímavou otázkou, kterou nezaměstnaní zmiňovali, je zpoplatnění služeb 
personálních agentur. Vlastní zprostředkování zaměstnání je v souladu se zákonem 
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zdarma, což někteří nezaměstnaní potvrzují (č. 4, 917). Jedna popisovaná (konkrétní) 
agentura si ale účtovala od nezaměstnaných peníze za tzv. „doplňkové služby“ (č. 1). 
V této souvislosti se nabízí otázka, zda nezaměstnaní dokáží dostatečně rozlišit 
potřebu takových služeb vzhledem k jejich ceně. Dále je zřejmě někdy získávání práce 
přes personální agentury finančně náročné při telefonickém kontaktu (č. 917), ale zde 
se jedná částečně také o obecnější problém úhrady nákladů hledání zaměstnání. 
Personální agentury by měly být schopné poskytovat určitou alternativu ke službám 
poskytovaným úřady práce, otázkou ale je, nakolik je taková alternativa reálná pro 
marginalizované pracovníky. Dosavadní poznatky naznačují, že jednotlivé agentury se 
od sebe jak zaměřením, tak přístupem značně odlišují, a tak je možnost uplatnění 
zjevně závislá na přístupu agentury k marginalizovaným pracovníkům. Abychom mohli 
adekvátně posoudit možnou roli personálních agentur při pomoci dlouhodobě 
nezaměstnaným, bylo by do budoucna vhodné zahrnout tuto oblast do dalšího 
výzkumu.  

 

10.1.2.3 Hledání přes rodinu a známé - role osobních kontaktů 
při hledání zaměstnání 

 

Třetí možností pro využití zprostředkování zaměstnání jsou osobní kontakty 
nezaměstnaných. Velmi častým způsobem hledání zaměstnání je hledání práce přes 
rodinu a známé22 (č. 1, 2, 4, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 79, 91, 110, 125, 148, 408, 
733, 757, 769, 913, 935, 1032, 1209, 1252, 1295). U několika respondentů byla 
strategie hledání zaměstnání přes známé již v minulosti úspěšná (č. 1, 2, 91, 769, 
1032), v jiných případech sice vedla k informaci o místě, ale to se nezaměstnanému 
nepodařilo získat (č. 3, 13, 16, 913, 1295) nebo tuto práci sami museli odmítnout 
(např. nebyla vhodná) (č. 408, 733, 1032). Další nezaměstnaní uvádějí, že pomoc 
přátel při hledání zaměstnání je spíše příležitostná či náhodná (č. 18). 

Podpora nezaměstnaných od rodiny či přátel při hledání naměstnání se netýká 
pouze informací o pracovním místě, ale někdy také toho, že nezaměstnanému vlastní 
aktivitou pomáhají hledat (č. 4, 16, 78, 769, 914, 935, 1252), přímluvy za 
nezaměstnaného (č. 91, 769), hlídání dětí během času hledání zaměstnání (č. 4) nebo 
toho, že ho v hledání zaměstnání psychicky podporují (např. ho doprovázejí při hledání 
zaměstnání) (č. 3, 148). Pomoc známých se může také týkat přímo možnosti nabídky 
zaměstnání, ale tato varianta se pro nezaměstnané, se kterými jsme hovořili, zřejmě 
nejeví jako dostupné řešení, zřejmě proto, že nemají ty správné kontakty (č. 19, 757, 
1030). V několika případech jsem také zaznamenal, že známí nezaměstnaného odmítli 
zaměstnat (č. 144, 1209) nebo nezaměstnanému sami práci slíbili, ale ta se později 
nerealizovala (č. 935). V některých případech se zdá, že přijetí nezaměstnaného 
představuje pro jejich přátele příliš vysoké riziko, které souvisí s očekáváním nižší 
výkonnosti nebo nemocnosti nezaměstnaného (např. č. 19). V jednom případě 
nezaměstnaná také odmítala pracovat pro přátele s tím, že by to narušilo jejich vztahy 
(č. 949).  

Hledání zaměstnání přes osobní kontakty je celkově velmi oblíbeným způsobem 
hledání zaměstnání. V tomto ohledu lidé mobilizují svůj sociální kapitál tak, aby 
rozšířili svůj informační prostor, ale také proto, aby zvětšili své šance na přijetí do 
zaměstnání. Problémem zde ale je jednak to, koho dlouhodobě nezaměstnaní znají 
(velikost sociálních sítí) a dále možnosti či motivace, které sociální sítě dlouhodobě 

                                                   
22  Zde je pochopitelně možné mluvit jak o předání informace o pracovním místě tak o zprostředkování 

kontaktu se zaměstnavatelem, záleží na konkrétní situaci.  
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nezaměstnaných mají ke zprostředkování nějakého zaměstnání. Jak jsme ukazovali již 
v páté kapitole, řada nezaměstnaných se potýká s problémem nedostatku správných 
kontaktů a i když zapojí celé své omezené sociální sítě, jejich šance takto získat 
zaměstnání jsou malé.  

Náš výzkum dlouhodobě nezaměstnaných neumožňuje vyvodit příliš zřetelné 
závěry ohledně efektivity jednotlivých způsobů hledání zaměstnání a ani již 
dříve provedené výzkumy se ve svých výsledcích příliš neshodují (viz rozšířená verze). 
Z výzkumů je nicméně patrné, že hledání přes úřady práce není většinou příliš 
efektivní metodou. Některé výzkumy více zdůrazňují roli přátel a osobních kontaktů. 
Řezníček a Sirovátka (1994) uvádějí, že v situaci silné marginalizace na trhu práce 
(diskriminace, handicapy) jsou známosti nejlepším a mnohdy jediným způsobem jak 
získat zaměstnání. Je ovšem otázkou, zda sociální sítě díky svým omezeným 
možnostem mohou nezaměstnaným pomoci. Druhá skupina výzkumů zdůrazňuje jako 
efektivní prostředek při získání zaměstnání roli osobního kontaktu se zaměstnavatelem. 
Této problematice se věnujeme v následující subkapitole.  

 

10.2 Způsoby hledání zaměstnání ve druhé fázi - 
kontakt se zaměstnavatelem 

 

Jako druhou fázi označujeme první kontakt se zaměstnavatelem. Tento kontakt 
má několik základních funkcí: 1) nezaměstnaní takto zjišťují, zda je pracovní místo 
ještě volné, 2) zaměstnavatelé a nezaměstnaní si vytvářejí první dojem o druhé straně 
kontaktu, 3) jsou zjišťovány další informace (např. požadavky a podmínky), 4) 
případně dochází k získání dalších informací o průběhu výběrového řízení. První 
kontakt je významnou složkou procesu hledání zaměstnání, protože již v této fázi je 
řada nezaměstnaných zaměstnavateli vyřazena. Kontakt se zaměstnavatelem může 
být osobní (nejčastěji), ale také telefonický nebo písemný. Řada nezaměstnaných při 
popisu hledání zaměstnání zmiňuje především osobní kontakt se zaměstnavateli (č. 1, 
2, 3, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 410, 687, 757, 769, 1030, 1195, 1283). Zdá se, 
že mnoho nezaměstnaných upřednostňuje tento osobní kontakt se zaměstnavatelem 
před jinými druhy kontaktu nebo ho považuje za nezbytný. Někdy také nezaměstnaní 
využívají přímého osobního kontaktu se zaměstnavateli jako způsobu, jak se dozvědět 
o pracovním místě nebo se dostat k zaměstnavatelům, kteří momentálně pracovní 
místo neinzerují. Respondenti v našem výzkumu např. obcházeli zaměstnavatele, kteří 
působili v jejich oboru nebo v oborech, které by chtěli vykonávat (č 2, 3, 8, 12, 15, 16, 
17, 21, 687, 757, 769, 903, 1030, 1195, 1213), a ptali se na práci. Druhým způsobem 
kontaktu je zřejmě typičtější situace, kdy nezaměstnaní osobně zajdou k zaměstnava-
teli, který si podal inzerát, nebo mu nejdříve telefonují a domluví si schůzku (např. č. 
3, 9, 21). 

Někteří nezaměstnaní uvádějí, že osobní kontakt je vhodný především u 
menších zaměstnavatelů, kde lze očekávat osobnější přístup (č. 10), a výhodou je, že 
v některých případech hned vědí výsledek ohledně přijetí (č. 3). Problematickým 
aspektem tohoto způsobu hledání zaměstnání ale někdy je, že na pracovišti nemusí 
být přítomna kompetentní osoba nebo tato osoba momentálně nemá na nezaměstna-
ného čas. Někdy je první kontakt se zaměstnavatelem zprostředkovaný (tj. zaměstna-
vatele nejprve kontaktuje jiná osoba), ať již přes úřady práce, personální agentury 
nebo osobní kontakty nezaměstnaného. Zcela výjimečně se také nezaměstnaní 
dozvěděli o nabídce zaměstnání přímo od zaměstnavatele, kterým byli kontaktováni (č. 
742, 1030). V těchto případech se jedná buď o situace návratu do minulého 
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zaměstnání nebo takové, kdy nezaměstnaného osloví s nabídkou zaměstnání jeho 
známý. Dalším, méně často zmiňovaným způsobem využívání komunikačních 
prostředků bylo využívání telefonu (č. 3, 13, 21, 80, 125, 408, 687, 742, 876, 913, 
1283) a rozesílání písemných nabídek své práce (či životopisu) potenciálním 
zaměstnavatelům (č. 80, 125, 408, 903, 1032). Telefon je vhodným prostředkem 
především při prvním kontaktu nezaměstnaného se zaměstnavatelem, na domluvení 
schůzky apod. Telefonát místo osobní návštěvy někdy nezaměstnaným šetří čas (např. 
pokud je místo již obsazeno), ale je také mnohdy finančně náročnější než osobní 
návštěva. Dále je nevýhodou telefonického kontaktu, že zde chybí vizuální kontakt a 
zároveň není dostatek prostoru pro delší domluvu (viz také níže). 

Zajímavé je, proč někteří nezaměstnaní preferují osobní kontakt. Nezaměstnaní 
zřejmě někdy vnímají příliš neosobní přístup při kontaktu se zaměstnavatelem jako 
negativní faktor. Důvodem je asi zkušenost nezaměstnaných spojená s obavou, že 
jejich žádost o zaměstnání nebude adekvátně posouzena, že se jí nikdo nebude 
zabývat nebo že jsou v takovém neosobním výběru jejich šance na získání zaměstnání 
velmi malé (10, 21, 22, 949). Pro nezaměstnané je osobní kontakt významný také 
v tom, že jim zprostředkovává důležité informace o pracovním místě a umožňuje 
posoudit šance na získání zaměstnání. Proto mají nezaměstnaní někdy výhrady 
k formám kontaktu, které nejsou osobní (jako jsou různé formuláře, dotazníky). 
Takové formy kontaktu jsou sice efektivní pro zaměstnavatele (protože vedou 
k jednoduché selekci kandidátů), ale nezaměstnaným neposkytují zpětnou vazbu.  

V této části se dále zabýváme zkušenostmi nezaměstnaných z kontaktu se 
zaměstnavateli. Někdy může první kontakt se zaměstnavatelem vyústit rovnou 
v přijetí pracovníka, jindy je následujícím krokem výběrové řízení. Toto téma (průběh 
kontaktu, postoje a strategie zaměstnavatelů) není dosud v odborné literatuře překva-
pivě příliš rozpracované. Postupně budeme diskutovat jak chování zaměstnavatelů 
k nezaměstnaným, tak faktory, které ovlivňují šanci přijetí do zaměstnání. Nejprve se 
zabýváme celkových chováním zaměstnavatelů k dlouhodobě nezaměstnaným. 
Někteří nezaměstnaní uvádějí, že postoje zaměstnavatelů jsou velmi individuální a 
různorodé, někdy ovlivněné také jejich momentální náladou (č. 13, 14, 17, 23, 187, 
725). Část nezaměstnaných uvádí také současně dobré i špatné zážitky se 
zaměstnavateli. První skupina nzaměstnaných uvádí převážně pozitivní zkušenosti – 
zaměstnavatelé jsou podle jejich názoru slušní, ochotní a vstřícní (č. 1, 13, 14, 187, 
914, 917, 935, 949, 1283, 1295). Takové postoje ale zřejmě neznamenají zájem 
zaměstnavatelů o konkrétní pracovníky, ten je totiž u zaměstnavatelů ovlivněn dále 
ještě jinými faktory (viz níže), ale popisují bezprostřední chování během kontaktu. 
Druhá skupina zaměstnavatelů se pak podle nezaměstnaných chová od počátku 
nepříjemně, odmítavě (č. 13, 187, 1291), arogantně nebo je jejich chování povýšené, 
„nefér“ či „ponižující“ (č. 19, 144, 410, 725, 742, 769, 913, 917). V těchto případech 
se často jedná o zjevné odmítání nezaměstnaného již při prvním kontaktu se 
zaměstnavatelem, ale ne vždy tomu tak je. Někdy jsou totiž obdobné projevy 
popisovány také u kmenových zaměstnanců firmy (viz kapitola 8). Zde je negativní 
chování ovlivněno např. osobností řídícího pracovníka nebo organizační kulturou 
v dané společnosti. Nezaměstnaní někdy uvádějí, že u jednoho zaměstnavatele 
dochází k určité kombinaci obou přístupů (slušného a nepříjemného) nebo je 
zaměstnavatel sice navenek slušný, ale podle nezaměstnaných se jedná pouze o 
naučený postup či přetvářku (č. 6, 19, 917, 1283). Jednotlivé důvody, které vedou 
zaměstnavatele k nízkému zájmu o některé nezaměstnané, podrobně referujeme níže, 
můžeme ale předeslat, že se jedná o určitou kombinaci „objektivních“ faktorů, stejně 
jako o prvky diskriminace. 
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R: No jednali se mnou jako slušně, takhle jo. Ale aj slušně mně řekli, že su staré, jo, ta 
jedna paní v tý [název firmy], nebo co to bylo zač, že bych tam šel jako jezdit a rozvážet 
[produkt firmy] a takový, no ale ta mně řekla prostě, že hold nad 40 let lidi jsou pro ně k 
nepoužití nebo prostě že mají špatný zkušenosti a takový, tak mě prostě tak slušně a 
rychle vyhodila ven (č. 917). 
 

Nejvýznamnějším poznatkem této části práce je zjištění, že část dlouhodobě 
nezaměstnaných je zřejmě odmítána již na počátku kontaktu se zaměstnavatelem. 
Důvodem může být jak skutečnost, že místo je již obsazeno, tak to, že nezaměstnaní 
již na první pohled nesplňují představy zaměstnavatele o kandidátovi na volné 
pracovní místo. Některé větší firmy mají také vytvořené určité preselekční 
mechanismy. V tomto kontextu je zajímavé zvažovat, proč je část případů hledání 
zaměstnání ukončena právě ve fázi prvního kontaktu se zaměstnavatelem. Kromě již 
zmíněných faktorů se v našich rozhovorech objevila řada charakteristik, které sami 
nezaměstnaní označují jako klíčové příčiny svého neúspěchu.  

 

10.2.1 Okolnosti uplatňované při rozhodování zaměstnavatelů 
 

Starší respondenti obecně často uvádějí, že věk je hlavním faktorem 
(společně se zhoršeným zdravotním stavem), proč jsou ze strany zaměstnavatelů 
odmítaní (č. 3, 9, 19, 22, 80, 91, 125, 144, 757, 914, 917, 949, 1030, 1186a, 1186b, 
1210, 1213, 1283, 1291). Jedná se přitom ze strany zaměstnavatelů zřejmě o určitou 
formu ať již zjevné či skryté diskriminace (viz níže). Podle některých nezaměstnaných 
je příčinou to, že zaměstnavatelé očekávají od starších nezaměstnaných nižší pracovní 
výkonnost, zvláště pak v zaměstnáních, kde je zapotřebí určité fyzické námahy či 
výkonu. Starší respondenti ale mají proti mladším nezaměstnaným zhoršené postavení 
také v tzv. duševních profesích, protože nemají dostatečné vzdělání a méně často umí 
potřebné jazyky nebo pracovat s počítačem. Je zřejmé, že zaměstnavatelé si věk 
zjišťují hned na počátku kontaktu (kde se nejprve orientují podle fyzického vzhledu 
nezaměstnaného). Je ale poměrně překvapivé, že zaměstnavatelé se v několika přípa-
dech nerozpakovali nezaměstnaným přímo oznámit, že z věkových důvodů nevyhovují. 
Někteří zaměstnavatelé také zjišťují věk již při prvním telefonickém kontaktu 
s nezaměstnaným nebo ho sami nezaměstnaní ihned sdělují, aby se vyhnuli 
zbytečným dalším aktivitám na místech, kde nemají šanci (č. 22, 125). Tento paradox 
dobře zachycuje následující ukázka: 

R: …když se ptám na zaměstnání telefonem, tak uvozuju tu svou řeč tím, že říkám, "je mi 
54 roků - je to pro vás ještě pořád zajímavé nebo ne? Mám mluvit dál nebo ne?" [T: Jak 
na to reagujou?] R: Někteří mi na rovinu řeknou, že hledají mladší. Což já oceňuji, jo? V 
podstatě.. že to máme raz dva. Nejhorší je, když s někým hodinu mluvíte, v podstatě 
provoláte poslední prachy, co máte na kreditu, a je to úplně k ničemu (č. 22). 

Další skupina nezaměstnaných popisuje situace, kdy jsou zaměstnavateli 
odmítáni při osobním kontaktu, ačkoli při předchozí (např. telefonické) domluvě měl 
zaměstnavatel o jejich práci zájem (č. 3, 725, 914, 1283, 1291). Někteří respondenti 
to vysvětlují tím, že zaměstnavatel se až při osobním kontaktu dozví další údaje o 
respondentovi, že se rozhoduje podle sympatie či fyzického vzhledu nebo tím, že 
mezitím se již pracovní místo obsadilo jiným uchazečem. Věk se na datech v našem 
výzkumu ukazuje být významnou bariérou pro přijetí do zaměstnání také z toho 
důvodu, že jsme hovořili s mnoha staršími pracovníky. Starší pracovníci přitom tvoří 
výraznou část dlouhodobě nezaměstnaných i obecně. Nicméně je patrné, že věk 
pracovníka začíná být v některých případech pro zaměstnavatele problémem již po 
čtyřicátém roce věku, což je velmi negativní zpráva v kontextu toho, jak se prodlužuje 
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věk odchodu do důchodu a klesá celková nezaměstnanost. Obdobně jako u dalších 
níže uvedených kategorií je proto třeba do budoucna věnovat tomuto problému 
zvýšenou pozornost.  

U řady nezaměstnaných navíc hrají roli také určitá zdravotní omezení (viz 
také kapitola 5), která je (mnohdy v kombinaci s vyšším věkem) činí pro zaměstnava-
tele neatraktivními. Jak uvádí někteří ze starších nezaměstnaných, zaměstnavatelé 
reagují negativně především z důvodu obavy z pracovních dopadů zhoršeného zdra-
votního stavu starších lidí a z důvodu předpokládané nižší perspektivy potencionálního 
zaměstnance. S tím může podle některých nezaměstnaných souviset také neochota 
brát zaměstnance, kteří jsou z hlediska zákoníku práce ve zvláštním režimu (je obtížné 
je propustit) (č. 19, 757, 914, 1213). Největší problémy v uplatnění mají v tomto 
ohledu zřejmě zvláště ti nezaměstnaní, u kterých je toto postižení nějak 
institucionálně či formálně vyjádřeno (např. č. 914). Doklad o zdravotním omezení 
tedy nezaměstnané v očích zaměstnavatelů mnohdy spíše diskvalifikuje, než že by jim 
pomohl k získání zaměstnání. Někteří nezaměstnaní, kteří jsou tímto způsobem ze 
strany zaměstnavatelů odmítáni, zároveň sami upozorňují na potřebu přizpůsobení 
pracovních podmínek (č. 19, 1291), u několika (č. 4) jsme se setkali s názorem, že oni 
sami nepociťují žádné důvody, proč by nemohli nastoupit do konkrétních zaměstnání, 
ale zaměstnavatelé o jejich práci nemají zájem. S tím je spojena zkušenost, že 
zaměstnavatelé je odmítají, aniž by se skutečně zajímali, v čem je jejich zdravotní 
postižení reálně omezuje (č. 10).  

Zachycené problémy pracovníků související se zdravotním omezením jsou 
v rámci našich 60 rozhovorů značné. Důležité ale je také upozornit, že pouze u části 
nezaměstnaných, kteří deklarují tyto problémy, je možnost zaměstnatelnosti skutečně 
nízká. Druhá (otázka je jak velká) skupina lidí se zdravotním omezením má drobnější 
zdravotní problémy, které její zdravotní uplatnění omezují spíše specificky. Zaměstna-
vatelé při přijímání pracovníků zdravotní problémy považují za výrazný negativní 
faktor a zároveň není v jejich možnostech rozlišit rozsah a důsledky handicapu. 
Výrazným problémem pak zůstává při soutěžení o místa na volném trhu efekt fronty 
(vždy je dána přednost zdravým pracovníkům).  

Další oblastí, kterou nezaměstnaní poněkud překvapivě zmiňují jako okolnost 
ovlivňující přijetí, je fyzický vzhled, někdy v kombinaci s dalšími faktory. Jeden 
z respondentů spatřuje hlavní příčinu toho, proč nemůže najít zaměstnání, přímo ve 
svém vzhledu, který, jak se domnívá, působí na zaměstnavatele při výběru negativně 
(č. 13). Další respondenti obdobné problémy vysvětlují tím, že zaměstnavatelé teprve 
při osobním kontaktu zjistí skutečnosti, které sami posuzují negativně a které jsou na 
základě vzhledu patrné (jako je např. věk nebo etnický původ), nebo jim 
nezaměstnaný v osobním kontaktu prostě není sympatický (č. 3). V této oblasti tedy 
někteří nezaměstnaní zdůrazňují roli různých „haló efektů“ při osobním kontaktu apod. 
V některých případech si pak skutečně dle výpovědí nezaměstnaných zaměstnavatelé 
vybírají z kandidátů/kandidátek na základě kombinace jejich vzhledu a věku nebo 
možná obecněji fyzické atraktivity (č. 8, 21, 410, 742, 757, 769, 1295). S tímto 
postřehem přicházely většinou ženy (ať již mladší nebo ve vyšším věku). Příčiny výběru 
pracovníků na základě fyzického vzhledu jsou v zásadě dvě. V jedné subkategorii se 
jedná o případy, kdy výběr kandidátky na základě vzhledu neměl zdánlivě vůbec 
žádné opodstatnění. Souvisí tedy spíše s více či méně uvědomovanými efekty sympatie 
apod. V dalších případech se zaměstnavatelé podle věku nebo vzhledu kandidátek 
rozhodovali ve specifických oborech, kde dochází ke kontaktu se zákazníky (např. 
v obchodech s oděvy nebo v případě místa servírky) (č. 8, 21). Důvodem pro takové 
jednání je snaha vyvolat u zákazníků co nejlepší dojem nebo snaha o reprezentativnost 
firmy. I když zájem zaměstnavatelů o atraktivní zaměstnankyně je v tomto případě 
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pochopitelný (vzhled pomáhá prodávat produkt), i v těchto případech se jedná o 
zjevnou diskriminaci. Vliv vzhledu na rozhodování zaměstnavatelů se již objevil 
v předchozích výzkumech (viz rozšířená verze). Celkově fyzický vzhled ale není příliš 
často zmiňovaným důvodem nepřijetí do zaměstnání. Svou roli může hrát více u žen a 
také více v profesích, kde zaměstnavatelé očekávají určitou úroveň celkového vzhledu 
kvůli snaze působit dobře na zákazníky (jedná se o pozice přímého kontaktu se 
zákazníkem). V této souvislosti se pak opět setkáváme s tím, že věk a nikoli 
schopnosti pracovníka jsou třídícím kritériem, podle kterého zaměstnavatelé rozlišují 
vhodné kandidáty. Je ale obtížné odhadnout, jak velkého počtu podniků nebo odvětví 
se mohou takové (diskriminující), byť z pohledu zaměstnavatele „racionální“ postupy 
týkat. 

Dalším často zmiňovaným faktorem odmítání pracovníků je přítomnost 
menších dětí v rodině. I v našem výzkumu ženy s menšími dětmi někdy uváděly, že 
děti jsou z hlediska zaměstnavatele významnou překážkou pro jejich přijetí do 
zaměstnání. Ve většině výpovědí žen s menšími dětmi se objevily alespoň náznaky 
diskriminačních praktik ze strany zaměstnavatelů. Ženy s dětmi např. popisovaly, že 
jsou při pohovorech ohledně zaměstnání dotazovány na rodinný stav a počet a věk 
dětí (č. 4, 6, 18, 769, 876, 949). Některé z respondentek nezájem zaměstnavatelů 
vysvětlují jejich požadavkem na časovou flexibilitu zaměstnance (č. 876, 949), další 
uvádí, že nezaměstnaní se obávají zvýšené absence žen s malými dětmi v zaměstnání 
(č. 4, 769) nebo dalšího odchodu na mateřskou dovolenou (č. 913). Jedná se tedy 
částečně o obdobné provozní problémy, jaké ženy popisují také v páté kapitole jako 
bariéry, které samy vnímají při pracovním uplatnění.  

Praktiky zaměstnavatelů týkající se zjišťování informací o rodinném zázemí 
uchazeček o zaměstnání jsou zřejmě poměrně časté. Kategorie matek s menšími 
dětmi tvoří podle oficiálních statistik služeb zaměstnanosti publikovaných MPSV 
dlouhodobě asi 22 procent nezaměstnaných žen, jedná se tedy o poměrně vysoký 
podíl (byť možná nižší, než bychom původně očekávali). Kromě problémů popsaných 
v páté kapitole (např. obtížné přizpůsobení požadavkům zaměstnavatele) zřejmě hrají 
při pracovním uplatnění těchto žen roli také očekávání zaměstnavatelů ohledně nižší 
produktivity ve srovnání s dalšími kategoriemi pracovníků. Je nepochybné, že část 
zaměstnavatelů zjišťuje informace o rodinném zázemí kandidátek již při prvním 
kontaktu, případně v průběhu výběrového řízení. Ve zvláště obtížném postavení se 
pak ocitají především ženy bez partnera (zde např. respondentka č. 4), protože oba 
výše uvedené důvody je v očích zaměstnavatelů ještě více znevýhodňují. 

Výjimečně jsme se setkali i s jinými důvody odmítání nezaměstnaných ze 
strany zaměstnavatelů. Prvním takovým důvodem je etnický původ, který zde ale 
nemáme možnost diskutovat, protože nemáme dostatek datového materiálu (jen jeden 
Rom ve výzkumu). Jedná se zde ale pravděpodobně o obdobné postupy 
zaměstnavatelů jako u výše uvedených skupin. Některé důvody odmítání ze strany 
zaměstnavatelů mají přímo či nepřímo zdroj v minulosti nezaměstnaných. Kromě 
předchozího výkonu trestu, jeden z respondentů např. uvádí, že je zaměstnavateli 
negativně vnímáno, že se soudí s předchozím zaměstnavatelem (č. 9), další 
nezaměstnaná také uváděla problémy spojené s tím, že nemá zápočtový list (č. 21). 
Další z respondentek popisovala, že zaměstnavatel se jí během ucházení o zaměstnání 
ptal, jak dlouho je nezaměstnaná. Důvodem je podle jejího názoru to, že pracuje 
v oboru, ve kterém vědomosti velmi rychle zastarávají. Dalším souvisejícím problémem 
je podle několika respondentů nízká důvěra zaměstnavatelů v nezaměstnané, kteří 
jsou jim posílání z úřadu práce. Tito nezaměstnaní bývají zaměstnavateli hodnoceni 
jako ti, kteří se na danou práci nehodí, kterým se nechce dělat, jsou neschopní apod. 
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(č. 187, 1032) nebo jsou pro některé zaměstnavatele neatraktivní, protože ti preferují 
brigádnickou práci či práci na černo (č. 733).  

Etnický původ může být pro zaměstnavatele bezesporu určitým negativním 
signálem, bohužel naše data tento problém téměř nezachycují, protože s Romy jsme 
kromě jediného nehovořili (v rozhovorech z roku 2006 především proto, že oslovení 
Romové neměli většinou o rozhovor zájem). Svou roli při posouzení vhodnosti 
kandidáta může hrát také předchozí minulost nezaměstnaného. Zaměstnavatelé mají 
zřejmě obecněji nízkou důvěru v dlouhodobě nezaměstnané a v nezaměstnané 
z evidence úřadu práce. Výsledky našeho výzkumu totiž naznačují, že při interakci 
nezaměstnaných, zaměstnavatelů a úřadů práce často dochází k situacím, kdy si 
jednotliví aktéři příliš nedůvěřují. Na rozdíl od Sirovátkova (1997) výzkumu (viz 
rozšížená verze) byla přitom nedůvěra nezaměstnaných vůči úřadu práce výrazně 
rozšířená i mezi velmi marginalizovanými pracovníky. Obecná nedůvěra nezaměstna-
ných i zaměstnavatelů v přínos úřadů práce posléze nutně vede k odmítání 
zprostředkování pracovního kontraktu tímto způsobem. Pracovníci úřadu práce se tak 
někdy dostávají do obtížné vyjednávací pozice, zvláště pak vůči zaměstnavatelům. 
Svou roli zde sehrává také ritualismus spojený s hledáním přes úřady práce, kdy 
zaměstnavatelé někdy předpokládají (díky zkušenostem?) nízkou motivaci 
nezaměstnaných.  

V této části jsme diskutovali především ty důvody, které vedou k odmítání 
marginalizovaných zájemců o zaměstnání během kontaktu se zaměstnavatelem. 
Clasen, Gould a Vincent (1998:155, 194) upozorňují na skutečnost, že ačkoli jejich 
respondenti pravidelně sledovali nabídky zaměstnání, ucházeli se jen o málo 
pracovních míst. Často jsou přímo odmítáni a ani nemají možnost účastnit se 
výběrového řízení. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:53) konstatují: 

Potvrzuje se totiž, že vybíravost zaměstnavatelů motivovaná jak hlediskem kvalifikace a 
praxe (lidský kapitál), tak kritérii sociální povahy (diskriminující hlediska) hraje značnou 
roli ve vztahu k objektivně handicapovaným skupinám - a přinejmenším navozuje pocity 
opomíjení a osobní křivdy u řady nezaměstnaných. 

Svou roli v tom zjevně hrají jejich určité charakteristiky, někdy také vnímané 
jako zdroj jejich marginalizovaného postavení na trhu práce. Marginalizace na 
pracovním trhu je spojena s častým odmítáním těchto pracovníků ze strany 
zaměstnavatelů během procesu ucházení se o zaměstnání. Anticipované bariéry 
v zaměstnání (ze strany zaměstnavatelů) se zřejmě stávají při výběru zaměstnance 
rozhodujícím faktorem, který vede k odmítání i u těch osob, které by v případě 
neexistence těchto bariér zaměstnání vzhledem k ostatním charakteristikám (např. 
poměrně vysoký lidský kapitál) pravděpodobně práci nalezly. Ve výše uvedených 
případech bylo tedy částečně patrné, že někteří zaměstnavatelé zohledňují některé 
atributy respondentů (pohlaví, věk atd.) více než jejich skutečný potenciální výkon a 
přínos pro firmu, který zjišťují pohovorem nebo jinak ve výběrovém řízení (č. 80, 410). 
Z pohledu zaměstnavatelů by přijetí pracovníků, u nichž očekávají (někdy oprávněně) 
nižší produktivitu práce bylo ekonomicky neracionální. Protože ale rozhodování se o 
přijetí pracovníků na základě výše vymezených faktorů bývá ze společenského a 
někdy také legislativního hlediska považováno za nepřípustné, zaměstnavatelé se 
snaží takové jednání spíše skrývat. Z tohoto hlediska je pak významné hledat 
především takové mechanismy, které pomohou výrazně marginalizovaným zpět na 
pracovní trh tím, že pomohou překonat tuto nedůvěru zaměstnavatelů (např. 
podporované zaměstnávání nebo ekonomické pobídky).  
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10.3 Způsoby hledání zaměstnání ve třetí fázi - výběr               
a zaškolení pracovníka 

 

Jako třetí fázi označujeme konečné jednání o vhodnosti zaměstnance či 
konkrétní pracovní nabídky. Máme tím na mysli především účast v konkurzech / 
výběrových řízeních ve veřejném sektoru, osobní pohovory (interview) za účelem 
zjištění konkrétních informací (v případech, kdy se nekoná výběrové řízení) a dále tzv. 
zaučení a zkušební dobu. Zaměstnavatelé mají téměř ve všech případech stanoveny 
určité podmínky či požadavky, které předem omezují počet uchazečů o konkrétní 
pracovní místo. Často se jedná o schopnosti či dovednosti přímo nutné k vykonávání 
dané profese, někdy ale také o schopnosti, které určité kandidáty pouze zvýhodňují či 
diskvalifikují. Nezaměstnaní uváděli, že zaměstnavatelům někdy brání v jejich přijetí 
do konkrétního zaměstnání právě nesplnění těchto formálních či nezbytných podmínek 
pro pracovní místo - např. vzdělání, vyučení v oboru (č. 2, 769, 914, 949, 1213), 
požadovaná praxe, znalost specifických dovedností (např. různé typy účetnictví, 
ovládání programů), chybějící znalost jazyků (č. 408, 410, 1186), potřeba řidičského 
oprávnění, vlastního auta (č. 1, 408, 410, 898, 903), živnostenského listu (č. 1), 
nedostatečná výška nezaměstnaného (č. 757) nebo nezaměstnaní neprošli ze 
zdravotních důvodů (č. 10). Některé formální požadavky na pracovní místo tvoří 
součást nezbytných dovedností potřebných pro výkon dané profese, ale nemusí to tak 
být ve všech případech. Respondentka č. 1213 se např. pozastavovala nad 
požadavkem zaměstnavatele na vyučení v oboru uklízečka a také další respondenti 
popisovali výrazné požadavky zaměstnavatelů na převážně manuální profese.  

Několik respondentů - především absolventi - popisovalo svoje negativní 
zkušenosti s postoji zaměstnavatelů při hledání zaměstnání z důvodu nedostatečné 
praxe byť by splňovali ostatní podmínky zaměstnavatele (č. 2, 13, 148, 187, 408, 769, 
903, 1032). S tím souvisí podle některých nezaměstnaných také tzv. věkový paradox, 
kdy jste buď příliš mladý nebo již naopak příliš starý (č. 19), nebo paradox nemožnosti 
získat nějakou praxi, když vás nikdo nezaměstná (č. 2, 187, 1032). Požadavek na 
praxi se ale netýká pouze absolventů, protože někdy je požadovaná délka praxe 
poměrně dlouhá i pro pracovníky, kteří již v daném oboru pracovali (např. u čísla 408 
byl zmiňován požadavek na 5 let praxe). Další skupinou, pro kterou může nedostatek 
praxe představovat problém, jsou nezaměstnaní, kteří se po několika letech v určitém 
zaměstnání rozhodnou pro změnu oboru pracovní činnosti, ať už ze zdravotních 
důvodů nebo proto, že ve svém oboru nenacházejí uplatnění (č. 13, 769). Někteří 
nezaměstnaní také ve svém původním oboru nikdy nepracovali, takže v něm nemají 
praxi a naopak v rámci současného oboru nemají výuční list. Tento problém byl 
nedávno částečně vyřešen novou legislativní úpravou, která těmto lidem umožňuje 
získání výučního listu.  

Formální podmínky pro přijetí do zaměstnání jsou většinou spjaty již s textem 
inzerátu, kterým firma hledá konkrétní zaměstnance. Důležitou otázkou je, jaký je 
vlastně význam formálních podmínek pro danou pozici. Formální podmínky mají 
zřejmě především trojí význam. Za prvé pomáhají určit dovednosti potřebné 
k vykonávání dané profese (např. potřebnost řidičského oprávnění), za druhé slouží 
jako selekční mechanismus tím, že nezaměstnaní, kteří tyto podmínky nesplňují, se na 
daná místa nehlásí, a to i přesto, že by je mohli vykonávat a za třetí slouží jako 
legitimizační nástroj v případech, kdy se nezaměstnaný o místo uchází, ale 
zaměstnavatel ho nechce přijmout. Méně než dříve se ale objevují takové formální 
podmínky, které by mohly být považovány přímo za diskriminační. 
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Někteří nezaměstnaní ve svých výpovědích zmiňovali svou účast v konkur-
zech o zaměstnání (č. 1, 4, 14, 79, 80, 125, 144, 408, 410, 742, 898, 917, 935, 
949, 1032, 1283). V řadě případů se přitom nejednalo o jejich ojedinělou zkušenost, 
např. respondentka č. 949 odhadovala počet absolvovaných konkurzů mezi 20 až 25. 
Součástí těchto konkurzů pak je v některých případech písemné či jiné testování 
uchazeče a vždy pohovory s vedoucím či personalistou ohledně zájmu a motivace 
uchazeče. Účast v konkurzu může být také doprovázena požadavky zaměstnavatele 
na podrobnější informace o nezaměstnaném (životopis, doklady o vzdělání a praxi) a 
na jejich doložení. Některé konkurzy pak probíhají také vícekolově (uchazeči jsou 
zváni opakovaně). To ukazuje na skutečnost, že absolvování celého procesu je někdy 
dlouhodobé, trvající i několik týdnů či dokonce měsíců.  

Někteří z našich respondentů byli v konkurzu úspěšní (č. 14, 125, 408, 742, 
1032), i když výjimečně potom nabízenou práci nepřijali, protože mezitím už našli 
jinou nebo si to rozmysleli. Respondentka č. 125 uváděla jako důvod svého vítězství 
v konkurzu to, že jako jedna z mála uchazeček byla ochotná splnit požadavky 
zaměstnavatele na směnný provoz (nemá rodinu a žije sama). Další respondenti 
uváděli také důvody, proč se jim dle jejich názoru nepodařilo v konkurzech uspět. 
Důvodem bylo podle nich to, že měli proti ostatním kandidátům nižší kvalifikaci, jsou 
příliš staří a nebo obecněji, že bylo mnoho kandidátů a že sice splňovali podmínky, ale 
vždy se našel někdo lepší (č. 1, 79, 144, 410, 917, 1283). Dva respondenti hodnotili 
své šance na úspěch v konkurzu po předchozí několikeré zkušenosti jako velmi malé (č. 
144, 1283). Někteří respondenti navíc uvedli, že často v konkurzech neví, podle čeho 
se zaměstnavatelé rozhodují, a proto je pro ně obtížné se na konkurz připravit nebo 
reálně zhodnotit své možnosti (č. 79, 917). 

Ve více případech jsme se u nezaměstnaných setkali i s názorem, že zaměstna-
vatelé mají často ve výběrových řízeních dopředu vybrané kandidáty (č. 7, 10, 79, 80, 
125), což si někteří ověřili např. tím, že v konkurzu, jehož se účastnili, nebyl nikdo 
vybrán (č. 80, 144) nebo se to na rovinu dozvěděli od pracovníků těchto firem (č. 
125). Obdobně někteří nezaměstnaní uvádějí, že je zvláštní, že některá pracovní místa 
byla již obsazena, ačkoli se na inzeráty snažili reagovat co nejrychleji (č. 410). Taková 
výběrová řízení jsou tedy pak dle nezaměstnaných prováděna „jen na oko“ (aby byla 
splněna nějaká vyžadovaná formální - např. zákonná - povinnost) nebo protože 
zaměstnavatelé plánují využít dotací z úřadu práce pro zaměstnání předem vybraných 
pracovníků (č. 7, 8, 79, 125, 144). Někdy může jít také o situace, kdy se firma sice 
rozhodne dlouhodobě nezaměstnaného přijmout, ale zároveň hledá cesty, jak této 
situace využít.  

Výběrové řízení je klíčovým prvkem procesu hledání zaměstnání. Ukazuje se 
totiž, že ani nezaměstnaní, kteří nejsou vyřazeni již při prvním kontaktu se 
zaměstnavatelem (zároveň splňují i základní formální požadavky) a dostanou se do 
výběrového řízení, nemají zdaleka vyhráno. Je totiž zřejmé, že často nemohou 
z hlediska splnění formálních požadavků konkurovat dalším uchazečům o zvolené 
pracovní místo nebo může k výše popisované selekci na základě jejich charakteristik 
docházet až v průběhu výběrového řízení. Druhým problémem, který se zde objevuje, 
je reálnost a dostupnost pracovních nabídek spojených s výběrovým řízením. Problém 
falešných výběrových řízení je zřejmě reálný, ale očekávali bychom ho spíše na 
pracovních místech na tzv. primárním trhu práce.  
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10.3.1 (Ne)informování nezaměstnaných o výsledku přijetí či 
nepřijetí do zaměstnání, prodlužování doby před nástupem do 
zaměstnání 
 

Další významnou oblastí spojenou s procesem hledání zaměstnání je způsob, 
jakým zaměstnavatelé informují nezaměstnané ohledně přijetí či nepřijetí do 
zaměstnání. Jedná se o jeden z důvodů, proč nezaměstnaní upřednostňují osobní 
kontakt se zaměstnavateli. Značná část respondentů se totiž obtížně vyrovnává se 
strategií zaměstnavatelů, která spočívá v neposkytnutí jasné odpovědi ohledně 
možnosti zaměstnání (č. 3, 6, 8, 10, 14, 21, 22, 79, 144, 148, 187, 410, 687, 769, 
898, 914, 917, 935, 949, 1195). Nezaměstnaní jsou někdy žádání, aby přišli později 
nebo jsou často ujišťováni, že se jim v případě zájmu někdo ozve, že dostanou 
vyrozumění o tom, zda jsou přijati apod. a oni pak dlouho čekají na odpověď, která 
nepřichází. Příčiny neinformování nezaměstnaných o výsledku výběru v případě 
nezájmu o konkrétního pracovníka můžeme chápat jednak jako způsob, jak lze lehce 
„odbýt“ nechtěné zájemce, a zároveň zaměstnavatelé možná tímto způsobem snižují 
psychické náklady spojené s nutností informovat nezaměstnaného o tom, že nebyl 
vybrán ať již bezprostředně při osobním kontaktu či později (je to pro zaměstnavatele 
nepříjemné).  

Zajímavé jsou také případy, kdy mají nezaměstnaní se zaměstnavatelem 
domluvený nástup do konkrétního zaměstnání na pozdější dobu, takže si jiné 
zaměstnání příliš nehledají (např. č. 733). Někdy totiž zřejmě trvá déle, než se 
konkrétní pracovní místo zřídí (nebo k jeho zřízení nakonec ani nedojde). Někteří 
zaměstnavatelé tedy z těchto a možná i jiných důvodů (doufají ve vhodnějšího 
kandidáta) nechávají nezaměstnané delší dobu čekat na výsledek řízení. Někteří 
nezaměstnaní popisují případy, kdy jim zaměstnavatel již přímo přislíbil pracovní 
místo, ale v době, kdy mělo dojít k nástupu do zaměstnání, z toho sešlo (č. 3, 408, 
917, 935, 949, 1283). Respondentka č. 949 dokonce už v konkrétním zaměstnání 
nějakou dobu pracovala, ale nakonec jí zaměstnavatel nedal pracovní smlouvu. Obě 
tyto možnosti (čekání na odpověď o výsledku přijímacího řízení, čekání na zřízení 
pracovního místa) mají pro nezaměstnané paradoxně velmi podobný výsledek: 
zanechávají je v nejistotě, zda si mají dále hledat zaměstnání nebo čekat, zda vyjde 
některá z předchozích žádostí o práci (č. 10, 79, 769). Nezaměstnaní toto vnímají jako 
problematické, protože u řady z nich se objevuje snaha zachovat se k potenciálnímu 
zaměstnavateli „férově“. Takové zážitky, jaké uvádíme výše velkou měrou přispívají 
k frustraci nezaměstnaných. Část z nich také zřejmě po předchozí zkušenosti již 
nečeká, zda konkrétní nabídka vyjde a hledají dál (č. 914, 935).  

Zážitky spojené s neposkytnutím jasné odpovědi ohledně přijetí do zaměstnání 
jsou pro nezaměstnané jedním z prožitků, který má na ně výrazné psychické dopady. 
Prodlužování doby nejistoty u nich totiž zjevně vyvolává napětí a stres (prodlužuje 
obavy z toho, že nebudou přijati). Tento problém zjevně vyplývá z několika příčin. Za 
prvé z celkově výrazné délky procesu výběru pracovníků. Zaměstnavatelé totiž 
nezaměstnané neinformují o negativním výsledku výběru, dokud si nejsou jistí, že 
mají přijatého lepšího kandidáta. Za druhé zaměstnavatelé neinformují nezaměstnané 
proto, aby minimalizovali vlastní psychické dopady z této „povinnosti“. 
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10.3.2 Rozhodování uchazečů ohledně vhodnosti zaměstnání na 
základě zhodnocení prostředí ve firmě, obavy z náročnosti 
zaměstnání 
 

V této části se dále zastavíme u dvou aspektů, které (nejen) v této fázi 
ovlivňují rozhodování nezaměstnaných při zvažování přijetí pracovní nabídky. 
Specifickou, dosud nepříliš známou oblastí je rozhodování nezaměstnaných ohledně 
možnosti přijetí zaměstnání na základě prostředí ve firmě a chování zaměstnavatele 
při osobním kontaktu (č. 7, 78, 144, 949, 1295). Kromě praktického významu, který 
souvisí s nedostatkem informací o práci a jejích podmínkách na počátku kontaktu, zde 
hrají roli také neochota nezaměstnaných pracovat v nevhodném prostředí a obavy 
nezaměstnaných, aby se nesetkali s nesolidním zaměstnavatelem (prostředí vypovídá 
podle názoru nezaměstnaných o firmě jako celku). Nezaměstnaní jsou odrazováni 
především špinavým, neupraveným, stísněným nebo jinak nevhodným pracovním 
prostředím. Faktory, které ovlivňují rozhodování nezaměstnaných v situaci, kdy 
dochází k seznamování nezaměstnaného s prostředím potenciálního zaměstnavatele 
nejsou dosud v literatuře popsané. Nicméně je zřejmé, že se zde objevují okolnosti, 
které nezaměstnaní považovali za důležité ve výpovědích, které uvádíme v 8. kapitole 
(pracovní prostředí, obsah pracovní činnosti, další podmínky na pracovišti atd.). 

Několik nezaměstnaných uvedlo, že odmítli (zvažovali, že odmítnou) určitou 
nabídku zaměstnání (i když by zřejmě v některých případech tuto práci získali), 
protože zaměstnavatel měl na jejich budoucí pracovní výkon požadavky, které se 
domnívali, že nesplňují nebo se obávali, že by takovou práci nezvládli (č. 79, 80, 769, 
917, 1032, 1283, 1295), ať již z důvodu nedostatečné praxe, výrazné fyzické 
náročnosti zaměstnaní nebo zhoršeného zdravotního stavu nezaměstnaných, 
v některých případech se jednalo také o samotnou povahu pracovní činnosti. Jedna 
respondentka např. uvedla, že se nehlásí na místa, u kterých má dojem, že na ně 
nemá zcela odpovídající kvalifikaci, protože kdyby svou práci pak nedělala dobře, tak 
by to považovala za poškozování zaměstnavatele (č. 79). Tyto a podobné úvahy jsme 
zaznamenali ve dvou případech u lidí, kteří pracovali jako účetní (č. 79, 80), a proto je 
možné, že jejich obava vychází také z pocitu odpovědnosti (za škodu), případně ze 
strachu ze situace, kdy se jim v práci nebude dařit.  

 

10.3.3 Důsledek dlouhodobé marginalizace - pokračující hledání 
zaměstnání (??) 
 

Na základě našich rozhovorů je patrné, že jednotlivé strategie hledání 
zaměstnání by bylo zřejmě možné částečně vysvětlit určitými charakteristikami 
respondentů, jako je vzdělání, věk nebo specifický sociální kapitál. Jako dva nejvíce 
patrné příklady lze uvést suverenitu mladých respondentů při práci s internetem nebo 
to, že respondenti s nižší úrovní vzdělání častěji hledali přes známé a pomocí osobního 
kontaktu se zaměstnavatelem. Svou roli zde může hrát také to, jaké způsoby hledání 
zaměstnání jsou nezaměstnaným „příjemné“ (někteří např. upřednostňují osobní před 
telefonickým kontaktem) nebo které jsou jim dostupné. Tyto poznatky by ovšem bylo 
třeba ověřit, případně prohloubit kvantitativním výzkumem. Již nyní je ale možné říci, 
že proces hledání zaměstnání je zřetelně diverzifikovaný a že lze do budoucna 
zvažovat způsoby, jak nezaměstnaným při hledání zaměstnání pomoci.  

V kontextu výše uvedených informací týkajících se silné marginalizace 
dlouhodobě nezaměstnaných se zdá být důležité zmínit, jak nezaměstnaní reagují na 
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výše popisovaný neúspěch při hledání zaměstnání. Tento problém jsme již více 
diskutovali v sedmé kapitole, kde jsme naznačili, že nezaměstnaní takovou situaci 
obtížně prožívají a těžko se s ní vyrovnávají. Z hlediska vlivu na další hledání 
zaměstnání nejčastěji nezaměstnaní deklarují, že v hledání zaměstnání pokračují, byť 
s různou intenzitou.23 V rozhovorech se setkáváme s tím, že i lidé, kteří svou situaci 
na trhu práce vnímají špatně a uvádějí, že mají jen malé šance najít zaměstnání, si 
zaměstnání přesto hledají (např. č. 144). Pouze v několika případech je zjevné, že 
nezaměstnaní si z různých důvodů práci nehledali nebo že sami uvádějí, že jejich 
hledání zaměstnání není nijak intenzivní (č. 16, 18, 19, 410, 733, 757, 1295). Příčiny 
této nižší motivace uvádíme především v sedmé a osmé kapitole, nyní je stručně 
zrekapitulujeme.  

U několika nezaměstnaných jsme se setkali s názorem, že v počáteční fázi 
nezaměstnanosti z různých důvodů (viz kapitola 7) práci nehledali tak intenzivně (č. 
16, 80, 1295). Další kategorii pak tvoří respondenti, kteří nehledali z rodinných 
důvodů nebo závažných osobních důvodů (č. 410, 733, 1295). Někdy jsou také 
příčinou nízké aktivity při hledání zaměstnání zdravotní důvody (č. 757) a s nižší 
hledačskou aktivitou se setkáváme také u lidí v předdůchodovém věku (č. 19), což 
souvisí s jejich malou vírou v možnost nalezení zaměstnání. Dalším specifickým 
důvodem, proč nezaměstnaní v určitých fázích nezaměstnanosti nehledali zaměstnání, 
je vyčkávání nezaměstnaných na odpověď ohledně konkrétního (přislíbeného) 
pracovního místa a očekávání nástupu na rekvalifikaci (č. 725). 

Většina nezaměstnaných, se kterými jsme v našem výzkumu hovořili, tedy 
deklarovala, že si hledá zaměstnání, a to někdy i přesto, že své vyhlídky na pracovní 
uplatnění vnímali jako velmi malé. Je samozřejmě obtížné posoudit, do jaké míry 
v tom hrají roli očekávání nezaměstnaných ohledně správné odpovědi, kterou chtějí 
tazatelé slyšet, a na kolik si zaměstnání skutečně hledají. Celkově lze ale podle 
výpovědí nezaměstnaných říci, že přerušení hledačské aktivity je většinou u 
nezaměstnaných časově omezené a především situačně podmíněné. Náš kvalitativní 
výzkum zachycuje čtyři základní důvody pro sníženou aktivitu při hledání zaměstnání:  

1)  „prázdninový efekt“, kdy část nezaměstnaných odkládá registraci na úřadu práce 
nebo se sice registruje, ale v prvních týdnech nehledá zaměstnání tak intenzivně 

2)  „efekt zdravotního stavu“, kdy nezaměstnaní se závažnými zdravotními problémy 
dočasně rezignují na hledání zaměstnání, ať již ze zdravotních důvodů (potřeba 
rehabilitace) nebo protože jsou v jakémsi psychickém šoku 

3)  „pečovatelský efekt“, kdy nezaměstnaní dávají dočasně či trvaleji přednost svým 
pečovatelským závazkům před hledáním zaměstnání; zvláště je tento efekt patrný 
v situacích závažného zdravotního stavu či dokonce úmrtí člena rodiny 

4)  „důchodový efekt“ - tedy orientace na mimopracovní aktivity u respondentů 
v předdůchodovém věku 

5)  záměrné zneužívání systému z ekonomických důvodů – v našem výzkumu je jeden 
zjevný případ takového chování  

 

Protože většina dlouhodobě nezaměstnaných deklarovala potřebu vrátit se do 
zaměstnání (viz kapitola č. 6 a 8), nepřekvapuje také, že dlouhodobě nezaměstnaní 

                                                   
23  Tuto skutečnost pochopitelně nemáme jak ověřit. Naše víceméně kontrolní otázka na intenzitu hledání 

zaměstnání přinesla různé odpovědi nezaměstnaných: od většiny takových, které považujeme za 
realistické, až po některé, které díky vysoké intenzitě hledání působí spíše nedůvěryhodně.  
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(dle svých výpovědí) pokračují také v hledání zaměstnání Druhou související otázkou 
ale zůstává, nakolik je pokračující hledání zaměstnání aktivitou, která může vést 
(v kontextu výše prezentovaných poznatků) k nalezení zaměstnání a nakolik se hledání 
zaměstnání stává pouze aktivitou ritualizovanou. Nejdůležitějším závěrem těchto 
odstavců pro nás tedy zůstává zjištění, že vlastní aktivita není pro řadu dlouhodobě 
nezaměstnaných způsobem, jak pro sebe najít a získat vhodné zaměstnání. Proto 
můžeme pokračující hledání zaměstnání vnímat jako výsledek procesu, kdy 
nezaměstnaní sice vidí své šance na trhu práce jako poměrně malé, ale prostě se 
odmítají (fakticky se nemohou) vzdát.  

 

10.4 Další řešení nezaměstnanosti - strategie 
přizpůsobení, změny a mobility 
 

Na tomto místě referujeme k postupům, které směřují k pracovnímu uplatnění 
(získání příjmu), ale nejedná se v nich přímo o hledání zaměstnání na formálním trhu 
práce. Obecně se jedná o postupy, které jsou (mohou být) využívány v případě, že 
konvenční způsoby hledání zaměstnání selhávají. Nevýhodou takových postupů ale je, 
že zpravidla nevedou bezprostředně k získání pracovního místa, pouze zlepšují šanci 
nezaměstnaných na pracovní uplatnění nebo hledají určitou alternativu v situaci, kdy 
zaměstnání není dostupné. První takovou možností, kterou budeme diskutovat, je 
možnost rozšíření kvalifikace nezaměstnaných. Rozlišujeme dva základní způsoby 
rozšíření kvalifikace: sebevzdělávání a využití služeb úřadu práce (především 
rekvalifikace). 

 

10.4.1 Možnosti rozšíření kvalifikace (sebevzdělávání) 
 

Oblast sebevzdělávání nezaměstnaných je jednou z oblastí, které vyplynuly 
v rámci tohoto výzkumu jako nové a o nichž máme z literatury pouze minimum 
informací. Kromě rekvalifikací (diskutovaných v následující subkapitole) jsou podle 
výpovědí nezaměstnaných někdy významné také jejich osobní možnosti pro zlepšení 
svého postavení na trhu práce za pomoci zvýšení kvalifikace. Někteří nezaměstnaní 
obecně zdůrazňují, že na sobě člověk musí stále pracovat, aby neztrácel dovednosti (č. 
7, 187, 903). Řešením je podle těchto nezaměstnaných doplnění chybějících 
dovedností buď formou samostudia, sebevzdělávání nebo iniciací svého dalšího vzdělá-
vání ať již formou kurzu k získání speciálních dovedností (č. 7, 913) nebo doplněním 
vzdělání po formální stránce (např. dodělání maturity) (č. 687, 903). V těchto 
případech, kdy respondenti uvažovali o doplnění formálního vzdělání dalším studiem, 
se jednalo především o situace, kdy bylo vzdělání respondentů velmi nízké nebo 
respondenti své předchozí vzdělání nedokončili. Spíše výjimečně jsme se ve 
výpovědích nezaměstnaných setkali s tím, že se tito nezaměstnaní v době výzkumu již 
sami snažili zlepšit svoje dovednosti tak, aby se mohli lépe uplatnit na trhu práce (č. 7, 
79, 80, 110). Jeden z nezaměstnaných se v minulosti opakovaně přihlašoval do kurzu 
jazyků a pokoušel se studovat i samostatně (č. 7). Další z respondentů si koupil 
počítač, aby se mohl zdokonalovat v dovednostech, které získal v rekvalifikačním 
kurzu (č. 110) a jedna z respondentek si také sama zaplatila vzdělávací kurz v oblasti 
počítačů, o který měla zájem (č. 80). Z výpovědí nezaměstnaných zároveň vyplynulo, 
že finanční náklady, které měli nebo očekávali v souvislosti se svým sebevzděláváním, 
nebyly většinou malé a byly otázkou dostupnosti zdrojů na jejich pokrytí (č. 19b, 687, 
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903). Jedna z respondentek uvedla, že velkým problémem v oblasti sebevzdělávání je 
pro ni motivace k samostatné aktivitě a chybějící zpětná vazba (č. 79), a další uvádí, 
že by potřebovala mít možnost si získané dovednosti vyzkoušet (nemá doma počítač) 
(č. 876). Mezi další bariéry dalšího vzdělávání je možné zařadit nedostatek informací 
(č. 935), potřebu péče o rodinu a s tím související nedostatek času (č. 913) a také to, 
že někteří nezaměstnaní přes subjektivně pociťovanou potřebu dalšího vzdělávání 
příliš nevěří, že by se něco naučili nebo že jim to pomůže k nalezení zaměstnání (č. 
410, 949), to, že nezaměstnaní preferují manuální práci (č. 687, 769) nebo je 
vzdělávání pro ně nezajímavé kvůli vysokému věku (č. 1181). 

Oblast vzdělávání je ale respondenty, kteří se k ní vyjadřovali, hodnocena 
většinou poměrně pozitivně. Nezaměstnaní lidé často mají zájem zlepšovat své 
dovednosti, což se ostatně povrzuje také níže v oblasti rekvalifikací. Situace 
nezaměstnaných je z hlediska možnosti sebevzdělávání poněkud jiná než u 
zaměstnaných osob. Nezaměstnaní totiž oproti zaměstnaným mají na takové aktivity 
mnohem více času, na druhou stranu se jim mnohdy nedostává potřebných finančních 
prostředků. Význam sebevzdělávání pro nezaměstnané je, kromě snahy o to nějak 
zlepšit své šance či udělat něco se svým životem, také způsobem, jak se mohou 
věnovat nějaké smysluplné aktivitě a tím zmenšit negativní psychické dopady 
nezaměstnanosti. Celkově ale můžeme předpokládat, že jak rozsah takových aktivit, 
tak jejich efekt na nalezení zaměstnání jsou spíše malé. Prakticky jedinou dostupnou 
možností tak pro nezaměstnané zůstávají rekvalifikace. 

 

10.4.2 Možnosti a přínos rekvalifikací na úřadech práce 
 

Rekvalifikace jsou v České republice nejčastěji využívaným nástrojem aktivní 
politiky zaměstnanosti, přesto zůstává podíl nezaměstnaných, kteří jsou do těchto 
programů zařazováni, poměrně nízký. V současné době ale význam i rozsah 
rekvalifikací díky podpoře ze strany EU roste. Specifickou problematikou spojenou 
s hledáním zaměstnání přes úřady práce jsou možnosti a ochota nezaměstnaných 
k nastoupení rekvalifikace. To souvisí např. s nutností a ochotou změnit obor pracovní 
činnosti tak, jak na to upozorňujeme v kapitole 8. U překvapivě velké části 
nezaměstnaných jsem zaznamenal buď předchozí zkušenost s rekvalifikacemi či 
s ucházením o ně a/nebo současnou ochotu k nastoupení rekvalifikace (č. 2, 4, 6, 12, 
13, 18, 21, 79, 110, 148, 187, 408, 410, 725, 757). Tito nezaměstnaní obecně chápali 
rekvalifikaci pozitivně jako příležitost a očekávali, že jim její absolvování pomůže při 
budoucím nalezení zaměstnání či zlepšení jejich šancí na trhu práce. Někteří 
respondenti přímo uváděli, že se jednalo o specifický rekvalifikační kurz určený pro 
specifickou marginalizovanou skupinu (č. 757). V některých případech bylo patrné, že 
nezaměstnaní si mohli vybrat obor rekvalifikace sami na základě posouzení zájmu o 
určitý obor nebo svých nedostatků, což jejich motivaci dále zvyšovalo (č. 18, 78). 
V jednom případě nezaměstnaný zmiňoval, že na rekvalifikaci, o kterou má zájem, 
bude navázána nabídka pracovního místa (č. 725). S názorem, že nezaměstnaný má o 
rekvalifikaci zájem, ale zároveň si je vědom, že ani potom nemusí sehnat práci, jsme 
se setkali spíše výjimečně (č. 903). Důvody (motivace) k rekvalifikaci ale (jak říká 
respondentka č. 78) mohou být různé. Určitým zajímavým zjištěním je existence tzv. 
rezignační rekvalifikační strategie. Takovou strategii můžeme popsat jednak jako 
přihlášení se k rekvalifikaci kvůli vyšší podpoře, ale především (spíše) jako postoj 
nezaměstnaného, který se domnívá, že být v rekvalifikaci je každopádně lepší než být 
nezaměstnaný. Rekvalifikace je totiž pro nezaměstnaného jednak určitou jistotou 
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zajištění pro další období a zároveň je strategií, která nezaměstnanost v očích okolí 
legitimizuje.  

Podíl lidí, kteří mezi našimi respondenty podstoupili rekvalifikaci, byl relativně 
vysoký, což lze vysvětlit poměrně dobrým zacílením rekvalifikací na ty nejvíce 
marginalizované nezaměstnané a zároveň tím, že v obou výzkumech se tuto kategorii 
podařilo v rámci rozhovorů dobře zachytit. Nejen v tomto, ale také v dalších 
kvantitativně zaměřených výzkumech (viz rozšířená verze) se přitom ukazuje, že 
ochota dlouhodobě nezaměstnaných k rekvalifikaci je celkově poměrně vysoká, 
přičemž hlavním motivem je větší šance na uplatnění na trhu práce, i když vliv dalších 
motivů (peníze, rezignace) je zde také někdy patrný. Vysokou ochotu k rekvalifikaci 
můžeme vysvětlit také tím, že nezaměstnaní vnímají rekvalifikaci mnohdy jako jedinou 
relativně dostupnou možnost, jak svou situaci řešit.  

Naopak někteří nezaměstnaní uváděli, že jim rekvalifikace nebyla vůbec 
nabízena, že o ni nežádali a že je tato možnost ani nenapadla (č. 7, 19, 22, 935, 
1032, 1209), buď ze zdravotních důvodů (č. 1209) nebo z důvodu, že už se jim 
v jejich věku a při jejich krátké pracovní perspektivě rekvalifikovat nevyplatí (č. 1291) 
nebo z důvodu své neochoty měnit kvalifikaci. Příčiny neochoty měnit kvalifikaci lze 
spatřovat buď v tom, že respondenti měli praxi v oboru, o který byl na trhu práce 
relativní zájem, nebo naopak v tom, že se jednalo o respondenty, jejichž celkové 
šance na uplatnění na trhu práce byly velmi nízké. Zaznamenali jsme, že 
nezaměstnaní někdy (spíše výjimečně) rekvalifikaci odmítali, protože považovali svou 
kvalifikaci za dostatečnou (i přesto, že dlouhodobě nemohli najít práci), respektive 
protože chtěli pracovat v oboru, který již dříve vykonávali (č. 7, 15, 687), nebo 
uváděli že odmítli rekvalifikaci v určitém oboru, protože tento obor považovali za pro 
sebe nevhodný nebo neatraktivní (č. 6, 78, 687, 1186a, 1195). Někteří nezaměstnaní 
dále uvedli, že by se v určitém (nabízeném) rekvalifikačním kurzu nenaučili nic nového 
(č. 10, 687, 769, 1032). Nezaměstnaní takto referovali především ke kurzům 
obecných dovedností (jako jsou práce na počítači), nemůžeme ale nijak ověřit, zda 
danou problematiku skutečně ovládali. Celkově tedy můžeme rozlišit následující 
kategorie nezaměstnaných:  

a)  ty, kteří se v (nedávné) minulosti nebo v současnosti rekvalifikovali,  

b)  ty, kteří se dosud nerekvalifikovali, ale měli by rekvalifikaci o zájem,  

c)  ty, kteří o této možnosti vůbec neuvažovali, nebo o ní nevěděli,  

d)  ty, kterým byla rekvalifikace nabídnuta, ale odmítli ji.  

Mezi faktory, které motivaci nezaměstnaných ovlivňují, je zřejmě možné zařadit 
vzdělání nezaměstnaných, obor rekvalifikace, vliv věku nebo skutečnost, že dlouho-
době nezaměstnaní jsou více motivovaní.  

Zajímavé jsou situace, kdy se představy nezaměstnaných a pracovníků 
úřadu práce o rekvalifikaci rozcházely. V první řadě jsem zaznamenal několik 
případů, kdy byli nezaměstnaní k rekvalifikaci motivováni pozitivní či negativní sankcí. 
Respondentka č. 757 uvádí, že jí v případě odmítnutí rekvalifikace hrozilo odebrání 
peněžité podpory a zároveň, že jí tato podpora byla při rekvalifikaci navýšena a 
prodloužena. Velmi zajímavý je také případ, kdy úřad práce poslal nezaměstnaného na 
rekvalifikaci - „motivační kurz“ poté, co jim oznámil, že hodlá dělat přijímací zkoušky 
na vysokou školu (č. 187).  

Někteří nezaměstnaní uváděli také negativní zážitky a zkušenosti se svou 
snahou o získání rekvalifikace. Jednak si někteří stěžovali na různá omezení, která 
vůči nim pracovníci úřadů práce uplatňují při žádosti o rekvalifikaci. Za prvé se jednalo 
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o prvek finanční dostupnosti (případně finanční výhodnosti) rekvalifikací. Někteří 
respondenti komentovali (hodnotili) skutečnost, že přijetí rekvalifikace sice má vliv na 
zvýšení podpory v nezaměstnanosti, ale neovlivňuje výši dávek životního minima (č. 1, 
79). Ve dvou případech měli pracovníci úřadu práce na nezaměstnaného požadavek 
sehnání budoucího zaměstnavatele pro obor, na který se chtěl rekvalifikovat, pokud 
chtěl mít rekvalifikaci zdarma (č. 1, 91). V dalších případech respondenti uváděli, že 
by si rekvalifikaci případně museli sami zaplatit (č. 79, 91, 876), v prvním případě 
proto, že nezaměstnaná již jednu rekvalifikaci absolvovala, ve druhém případě proto, 
že úřednici úřadu práce měli s poskytováním rekvalifikací špatné zkušenosti. Ochotu 
dlouhodobě nezaměstnaných zaplatit si rekvalifikaci u úřadu práce přitom nelze i 
vzhledem k jejich často svízelné finanční situaci příliš předpokládat. V dalším případě 
se jednalo o malou ochotu rekvalifikovat matku s dětmi, která chtěla po rekvalifikaci 
pracovat pouze na částečný úvazek (č. 6). Ve dvou případech pak také o neochotu 
rekvalifikovat nezaměstnané, kteří nebyli na ÚP evidováni dostatečně dlouho (č. 8, 
903), a to i v případě, kdy byla respondentka absolventka a byla nezaměstnaná 
opakovaně (č. 903). Nezaměstnaní ovšem někdy uváděli, že i v těchto (odmítavých) 
případech se nakonec rekvalifikaci i přes tyto překážky povedlo realizovat. Další 
nezaměstnaní ovšem také uváděli, že rekvalifikace, o kterou měli zájem, v té době 
neprobíhala nebo byla místa v rekvalifikacích již obsazená (č. 1, 6, 80).  

Celkově je tedy přiřazení nezaměstnaných do rekvalifikačních kurzů ovlivněno 
celou řadou faktorů. Na jedné straně je to celková nabídka (finanční a prostorová 
dostupnost rekvalifikací), informovanost nezaměstnaných o chystaných rekvalifikacích, 
zájem a motivace nezaměstnaných rekvalifikaci přijmout, dále pak také posouzení 
pracovníků úřadu práce o tom, zda je rekvalifikace pro nezaměstnaného vhodná, a 
vzájemná dohoda mezi nezaměstnaným a pracovníkem ÚP. Celkový zájem 
nezaměstnaných o rekvalifikace byl ale poměrně velký, což se potvrzuje také tím, že 
řada z nich již rekvalifikaci dříve absolvovala.  

 

Přínos absolvovaných rekvalifikací pro nezaměstnané 

V této pasáži se zabýváme celkovým přínosem absolvovaných rekvalifikací pro 
nezaměstnané. Několik respondentů absolvované rekvalifikace hodnotilo celkově 
pozitivně jako přínos (č. 78, 79, 110, 187, 408, 725, 757). Po obsahové stránce byli 
nezaměstnaní spokojení především s tím, že rekvalifikace byly zajímavé, že se něco 
nového naučili a že jsou tímto způsobem motivovanější k učení a více se naučí, než 
kdyby se o to pokoušeli sami. Někteří respondenti hodnotili pozitivně také sociální 
dopady rekvalifikace, které spatřovali v tom, že měli co dělat, nenudili se, přišli na jiné 
myšlenky a poznali nové lidi. Z hlediska průběhu kurzu někteří respondenti chválili 
chování a přístup instruktorů nebo časové podmínky kurzu. Jeden z respondentů 
zároveň velmi ocenil související možnost dostat se na určitou dobu zadarmo na 
internet (č. 110). Další respondentka uvedla, že rekvalifikace měla pozitivní přínos 
v tom, že se k ní pracovníci úřadu práce poté začali chovat lépe (č. 757), a jedna 
respondentka uváděla, že doklad o rekvalifikaci oceňovali zaměstnavatelé (č. 410). 
Rekvalifikace mají kromě získaných znalostí pro některé nezaměstnané také velmi 
důležité vedlejší sociální efekty.  

Naproti tomu jako problematický se jeví přínos pro uplatnitelnost nezaměstna-
ných. U některých nezaměstnaných jsme zaznamenali, že přes absolvování 
rekvalifikace se jim následně (přesto, že již uplynula určitá doba) nepodařilo najít 
zaměstnání. Rekvalifikace našich respondentů celkově většinou probíhaly v několika 
vymezených oborech. Jednalo se o rekvalifikace v oboru skladník (č. 13), kurz sváření 
(č. 12), obor ekonom malého podniku (č. 79), práci na počítači (č. 410, 725, 757), 



10. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných při hledání zaměstnání 
 
 

 128

angličtinu (č. 410), základy ekonomiky a účetnictví (č. 4, 13, 408, 410, 757). Někteří 
nezaměstnaní také absolvovali kurzy ohledně komunikace, asertivity a řešení konflikt-
ních jednání či způsobu, jak si hledat zaměstnání (č. 148, 757). Respondentka č. 757 
uváděla, že absolvovala hned několik těchto vzájemně navazujících rekvalifikačních 
kurzů (motivační kurz, počítače, účetnictví). Určitá skupina respondentů nepovažovala 
v rekvalifikaci získané znalosti či dovednosti za dostatečné pro pracovní uplatnění (č. 
12, 79, 148, 410). Respondent, který absolvoval motivační kurz, jeho přínos 
nehodnotil příliš dobře s tím, že mu to téměř nic nepřineslo (č. 148). Také respondent, 
který absolvoval kurz sváření, uvádí, že podle jeho názoru není získaná kvalifikace 
přes nesporný přínos dostatečná pro získání či vykonávání příslušného zaměstnání. 
S tímto názorem souhlasila také další respondentka, která uvedla, že dle jejího názoru 
byl tříměsíční rekvalifikační kurz příliš krátký a mohl být v některých oblastech 
podrobnější a odborněji zaměřený v oboru (č. 79). Také respondentka č. 410 řekla, že 
absolvovaný kurz počítačů byl zaměřený na začátečníky, a proto se zde naučila jen 
málo nových věcí. Naopak respondent č. 725 tento typ kurzu velmi ocenil, protože 
s počítači předtím nikdy nepracoval. Hlavním problémem je ale u rekvalifikací následné 
pracovní uplatnění. Jeden starší respondent se zkušenostmi s odmítáním zaměstnava-
teli vyjádřil názor, že na rekvalifikace by měly být navázány konkrétní nabídky 
zaměstnání, jinak tyto rekvalifikace ztrácejí smysl (č. 91). Tuto požadovanou 
provázanost jsem zaznamenal u několika respondentů, u nichž byla rekvalifikace 
navázána (měla být do budoucna navázána) na další nástroje aktivní politiky 
zaměstnanosti např. v podobě praxe (č. 410, 725, 757, 1030) nebo na nabídku 
zaměstnání. V některých případech se ale tuto provázanost na pracovní místo nakonec 
(do doby rozhovoru) nepodařilo zajistit (č. 757).  

Problematika hodnocení přímých efektů rekvalifikací je poněkud ztížena tím, že 
nemáme k dispozici data o skutečném uplatnění absolventů kurzů, můžeme tedy 
hodnotit pouze na základě výpovědí nezaměstnaných. Náš výzkum zachycuje 
především ty nezaměstnané, kterým se rekvalifikace neosvědčily z hlediska toho, že 
by jim dopomohly k nalezení zaměstnání. Zde je patrné, že ne vždy se podaří 
v rekvalifikačních kurzech nastavit úroveň nových poznatků tak, aby vyhovovala i 
nezaměstnaným, kteří již základy ovládají. Otázkou také je, zda je úroveň získaných 
znalostí dostatečná pro to, aby zvýšila atraktivitu těchto nezaměstnaných u 
zaměstnavatelů. Rekvalifikace rozvíjející dovednosti využitelné v širším spektru 
pracovního uplatnění (počítače, jazyky) se zdají být zvláště významné pro starší 
nezaměstnané, u nichž tyto poznatky nebyly součástí běžného vzdělání nebo od té 
doby zastaraly a kteří nemají v daném oboru ani základní dovednosti. Specifickou 
skupinou, pro kterou se rekvalifikace zdají být klíčové, jsou pak respondenti se 
základním vzděláním, u nichž by rekvalifikace spojená s možností praxe a získáním 
výučního listu mohla zásadním způsobem přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti těchto 
uchazečů. Někteří nezaměstnaní absolvovali řadu navazujících rekvalifikací, v těchto 
případech je ale důležité, aby tyto nové poznatky mohli využít také na novém 
pracovním místě, zprostředkovaném ÚP nebo např. vytvořeném v rámci APZ. Gallie 
(2001:2) upozorňuje, že pokus vycvičit nezaměstnané v nových dovednostech během 
poměrně krátké doby může mít pouze omezené výsledky vzhledem k tomu, že tito lidé 
strávili poměrně dlouhá období bez toho, aby se učili nové věci či jen udržovali své 
schopnosti se učit. 

 

Další opatření aktivní politiky zaměstnanosti 

Výjimečně jsme se u nezaměstnaných setkali také s hodnocením jiných opatření 
aktivní politiky zaměstnanosti. Protože těchto nezaměstnaných nebylo mezi našimi 
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respondenty mnoho, je tato část spíše jen nástinem jednotlivých postřehů a 
zkušeností dlouhodobě nezaměstnaných. Celkově nízká účast našich respondentů 
v programech APZ odpovídá skutečnému zařazení nezaměstnaných do těchto 
programů. Oba absolventi, kterým byli nabízeny tzv. absolventské praxe, tuto 
možnost nepovažovali za dobrou. Jeden z nich tvrdil, že tyto programy nejsou pro 
zaměstnavatele dostatečnou pobídkou (zaměstnavatelé trvají na praxi) (č. 903) a 
další, že tito zaměstnavatelé mají obavu ze zbytečné investice do pracovníků a že 
nabízená místa nejsou dostatečně atraktivní (jedná se spíše o jakousi výpomoc), také 
mzda na úrovni podpory je dle jeho názoru příliš nízká (č. 187). Pokud budeme za 
další alternativu k uplatnění na trhu práce považovat práci v chráněné dílně, můžeme 
říci, že většina pracovníků (i těch, kteří měli závažné zdravotní problémy) takovou 
práci nezmiňovala a zřejmě ani neuvažovala (kromě č. 19, 110). Jeden z nezaměstna-
ných sice uvádí, že se pokoušel získat práci v chráněné dílně, ale po návštěvě 
pracoviště od toho upustil (č. 19). Další alternativou by pro dlouhodobě nezaměstnané 
mohlo být soukromé podnikání s počáteční podporou od úřadu práce, ale tato varianta 
také zřejmě není příliš frekventovaná. Jediný nezaměstnaný, který zmínil, že o této 
možnosti uvažoval, uvádí, že nedostal na založení podnikání od ÚP v rámci APZ 
prostředky (č. 898).  

Dva nezaměstnaní se účastnili také projektů zaměstnávání na bázi veřejných 
prací - jednalo se přitom o práci v pečovatelské službě (č. 757) a sadařské práce pro 
obec (č. 1030). Jeden z těchto nezaměstnaných uvádí, že mu taková práce vyhovuje, 
protože by jinak sháněl práci pouze velmi obtížně (č. 1030). Současně oba tito lidé 
vypovídají, že jim v rámci veřejně prospěšných prací bylo umožněno doplnit si 
kvalifikaci tak, aby mohli svou práci lépe vykonávat. Z výpovědi respondentky č. 757 
je dobře patrné, jak je zde tedy vlastně otočen klasický model rekvalifikace-hledání 
zaměstnání na model dosazení na pracovní místo-doplnění kvalifikace. Druhý 
nezaměstnaný uváděl také určité nevýhody veřejně prospěšných prací. První z nich 
spatřoval v tom, že nebylo možné, aby v rámci veřejně prospěšných prací pracovali 
oba dva partneři (č. 1030). Zároveň je z jeho výpovědi patrné, že taková místa ve 
formě veřejně prospěšných prací jsou někdy spíše dočasná a nepřestavují pro 
nezaměstnané tedy potřebnou jistotu (i když je zde někdy možný přechod do 
stabilního zaměstnání). V obou případech veřejně prospěšných prací, které jsem 
v našem výzkumu zaznamenali, se tedy jedná o vesměs pozitivní zkušenost 
nezaměstnaných s tímto typem programu. Ukazuje se tedy, že tyto programy 
nemusejí být pouze „strašákem“, ale mohou v být značným přínosem pro 
nezaměstnané, jejichž šance na trhu práce by jinak byly nízké nebo mohou být 
dokonce někdy také mostem k normálnímu zaměstnání (byť ve veřejném sektoru). 
Ukazuje se ale, že kvalita těchto programů je do značné míry závislá na dostatku 
finančních prostředků. 

Kromě výše zmíněných aspektů aktivní politiky zaměstnanosti dále nezaměst-
naní někdy poukazují na snahu zaměstnavatelů o (dle jejich názoru) maximální využití 
či dokonce zneužívání aktivní politiky zaměstnanosti. Takové postupy se podle 
nezaměstnaných projevují především v tom, že zaměstnavatelé jsou nezaměstnané 
ochotní přijmout pouze za podmínek získání státních dotací (kdy je tedy prakticky 
nemusí platit) a pokud tyto dotace ze strany úřadu práce skončí, tak je opět 
propouštějí (č. 757, 914, 1030, 1210).  

 



10. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných při hledání zaměstnání 
 
 

 130

10.5 Možnost podnikání  
 

Na závěr této části se věnujeme strategiím, které jsou specifickými východisky 
ze situace dlouhodobé nezaměstnanosti, a to možnosti soukromého podnikání, 
prostorové mobilitě, možnosti dojíždění do zaměstnání a práci v šedé ekonomice. 
Možností řešení v situaci dlouhodobé nezaměstnanosti by pro určitou část 
nezaměstnaných lidí teoreticky mohla být možnost soukromého podnikání. Tato 
varianta se ale (v souladu s některými předchozími výzkumy) jako reálná možnost 
pro nezaměstnané příliš nepotvrzuje, a to přesto, že někteří z nich již mají 
s podnikáním zkušenost (viz kapitola 5). Nezaměstnaní, kteří možnost podnikání 
zmiňují, totiž tuto možnost často odmítají (č. 1, 79, 110, 725, 917). Uvažovala o ní 
pouze respondentka 914, další dva respondenti by o ní uvažovali při změně podmínek, 
ale nyní nikoli (č. 3, 898). Důvody, proč nezaměstnaní do budoucna o podnikání 
neuvažují, jsou velmi podobné jako důvody, proč někteří naši respondenti dříve 
podnikání zanechali. Celkově lze říci, že hlavními důvody, proč respondenti odmítali či 
neuvažují o možnosti podnikání, bylo především příliš velké riziko a obtížnost 
podnikání (č. 79), finanční náklady na zřízení živnosti (č. 898), těžké podmínky 
z hlediska daní (č. 917) a přílišná konkurence (č. 110). S tím souvisel názor, že by se 
respondent odvážil podnikat spíše s někým dalším než samostatně (č. 110). Další 
respondent uváděl jako důvod, proč neuvažuje o podnikání, nutnost mít dobré 
kontakty a uplácet (č. 917). Samostatné podnikání není tedy strategií, která by se 
jevila dlouhodobě nezaměstnaným jako příliš atraktivní nebo dokonce vůbec možná 
volba. I v kvantitativních výzkumech se totiž ukazuje, že ochota podnikat je velmi 
nízká. Navíc jen malá část těch, kdo by podnikání zvažovali, by k němu nakonec reálně 
přistoupila. Svou roli v tom hraje jejich celkově poměrně nízké sebevědomí na jedné 
straně a na druhé straně obtížné podmínky pro start podnikání a malé možnosti se 
takovým podnikáním uživit. Nezaměstnaným také chybějí specifické dovednosti, které 
jsou pro podnikání nezbytné.  

 

10.6 Mobilita jako strategie nezaměstnaných 
 

Další forma strategie je spojená s hledáním zaměstnání mimo místo bydliště, 
což je ovšem v případě přijetí zaměstnání spojeno s nutností dojíždění do zaměstnání 
nebo přestěhování. Tyto dvě možnosti jsou sice ve své podstatě zdánlivě obdobné, ale 
přesto zde nacházíme některé významné rozdíly. Obecně lze říci, že o možnosti 
stěhování za prací nezaměstnaní většinou neuvažují. S ochotou ke stěhování jsme 
se v našich rozhovorech setkávali pouze výjimečně a častěji (by) byla spojena např. 
s preferencí života v určitém prostředí (především preference městského nebo 
venkovského života) (č. 5, 8, 9, 10, 14, 22, 23) nebo s rodinnou situací, rodinnými 
plány (č. 11, 410) než přímo s hledáním zaměstnání. V některých případech se u 
nezaměstnaných jedná o kombinaci více takových důvodů (č. 769). Strategii stěhování 
kvůli nalezení zaměstnání jsme zaznamenali pouze ve dvou případech, jednalo se o 
mladší svobodné respondenty (č. 1, 769). Jeden z nich odešel přímo do města, kde 
doufal získat pracovní uplatnění, a druhý se přestěhoval tak, aby to měl do získané 
práce blíže. Další z respondentů využili možnosti vycestovat za prací do zahraničí (č. 
16) nebo o takové možnosti uvažovali (č. 410, 1295). V jednom případě jsem ale také 
zaznamenal negativní vliv nedávného přestěhování respondentky do menšího města 
na možnost nalezení zaměstnání (č. 6). Celkově můžeme říci, že stěhování za prací je 
mezi respondenty vzácné. Další kategorii tvoří nezaměstnaní, kteří uvedli, že jsou 
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z rozdílných důvodů potenciálně ochotní ke stěhování (č. 7, 12, 148, 187, 769). U 
několika respondentů jsme zaznamenali ochotu k mobilitě (kamkoli) s tím, že oni si 
zvyknou všude (č. 7, 12), a další respondent předpokládal budoucí nutnost mobility 
kvůli uplatnění ve specializovaném oboru (č. 187). Zde je ale nutné zdůraznit, že se 
v těchto případech jednalo o respondenty bez rodinného zázemí. 

Většina respondentů, kteří v rozhovorech hovoří o možnosti stěhování, se 
přestěhovat za prací odmítá nebo také uvádí, že o tom ani nikdy neuvažovala. 
S odmítáním stěhování souvisí především skutečnost, že většina nezaměstnaných je 
spokojená s místem, kde žije nebo se způsobem jak žije (v domku, v bytě apod.) (č. 4, 
11, 13, 14, 16, 18, 19, 725). Jeden z respondentů uvedl, že v minulosti již stěhování 
kvůli konkrétní nabídce práce skutečně odmítl (č. 13). Někteří z respondentů také 
obecněji uvedli, že by jim stěhování v ničem (při nalezení práce) nepomohlo (č. 9, 22). 
V několika případech hrála při odmítání mobility roli neochota odstěhovat se z velkého 
města, kde je větší dostupnost vzdělání (č. 4, 5). Dalšími důvody vedoucími 
k odmítání mobility jsou velké finanční náklady spojené se stěhováním (č. 3, 19), 
vyšší věk respondenta (už to nemá cenu) (č. 11, 19) a vybudované sociální sítě 
v místě bydliště (nezaměstnaní zde mají rodinu, přátele, děti či partner tu chodí do 
školy atd.) (č. 4, 13, 19, 22, 187, 725). Významným argumentem proti stěhování jsou 
také sociální či pečovatelské závazky (kdyby se nezaměstnaný odstěhoval, nemohl by 
pomoci rodině) (č. 2, 1295). Celkově je tedy nízká ochota nezaměstnaných ke 
stěhování pochopitelná, neboť se ukazuje, že taková strategie je značně riziková a 
obsahuje výrazné sociální a ekonomické náklady. Nezaměstnaní jsou často spokojení 
tam, kde žijí, nechtějí opouštět své sociální sítě, stěhování pak představuje problém 
z hlediska zajištění nového bydlení, nalezení zaměstnání pro všechny pracující členy 
rodiny a šance na nalezení zaměstnání v jiných regionech je přitom pro dlouhodobě 
nezaměstnané také relativně malá. Pokud v našem výzkumu byli někteří respondenti 
ke stěhování za prací ochotní, byli to pouze mladí respondenti a lidé bez rodinného 
zázemí, naopak ženy a starší lidé to odmítali.  

Základním kritériem, které ve výpovědích nezaměstnaných vysvětluje jejich 
ochotu k dojíždění do zaměstnání, je vzdálenost, respektive časová náročnost při 
dojíždění. Někteří nezaměstnaní uvádějí, že jim denní dojíždění do zaměstnání na 
přiměřenou (menší) vzdálenost nevadí (č. 2, 12, 80, 144, 769, 903, 917, 935, 1252, 
1291), že ho museli akceptovat nebo že by ho případně přijali apod. (č. 144, 733, 
949). Jako magická číslice se v rozhovorech několikrát objevila hraniční vzdálenost 
dojezdnosti kolem 50 kilometrů (při dobrém spojení) nebo také jako časový ekvivalent 
hodina cesty. Pro některé nezaměstnané je již tato vzdálenost příliš velká. Dalším 
aspektem, který ovlivňoval ochotu k dojíždění, bylo městské, případně venkovské 
prostředí. Respondenti, kteří žili v Brně, někdy uváděli, že jsou ochotní dojíždět 
v rámci systému veřejné dopravy (IDS), ale nikoli již mimo Brno. Několik respondentů 
žijících dále od místa zaměstnání ovšem uvádí, že z hlediska možnosti dojíždění do 
zaměstnání nemají k dispozici vhodné spojení, které by jim umožnilo být v práci ráno, 
v noci nebo o víkendu ve stanovenou dobu nebo se dostat domů ze zaměstnání (č. 10, 
12, 21, 408, 733, 757, 903, 1030). Proto by potřebovali zaměstnání, které by bylo 
snadno dostupné (např. blízko od vlaku), nebo kde by bylo možné přizpůsobit pracovní 
dobu. O dojíždění do zaměstnání uvažují zvláště lidé z vesnic a ze strukturálně 
postižených oblastí, kde dochází k velké kumulaci nezaměstnanosti. Z výpovědí 
nezaměstnaných tedy vyplývá, že dopravní spojení může představovat někdy problém 
i na poměrně krátkou vzdálenost a že někteří z nich z tohoto důvodu odmítli konkrétní 
pracovní nabídky.  

Dojíždění na delší vzdálenost nebo práci mimo domov respondenti, pokud o 
něm hovoří, spíše odmítají (č. 1, 2, 78, 79, 144, 148, 410, 725, 757, 769, 949, 1283). 
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Výjimkou je zřejmě pouze respondent č. 935, kterému by práce mimo domov nevadila. 
Důvodem odmítání delšího dojíždění je kromě špatného spojení jednak velká časová 
ztráta a značná finanční nákladnost (č. 725, 757) a jednak negativní dopady, které 
respondenti očekávají v případě dojíždění pro svůj rodinný život a kvůli péči o děti či 
rodiče (č. 78, 110, 144), případně též uvádějí některé bariéry zaměstnání (viz též 
kapitola 5). Obdobně se dá říci, že respondenti někdy odmítali také povolání, která 
kvůli obsahu práce vyžadují časté a dlouhé cestování, např. místo řidiče v kamionové 
dopravě (č. 144) či dealera (č. 408).  

Celkově můžeme konstatovat, že ochota pracovat ve větší vzdálenosti mimo 
místo bydliště je v ČR velmi nízká. Nejméně ochotní k využívání této strategie jsou 
zjevně respondenti s vybudovaným rodinným zázemím a zvláště pak ženy. V tomto 
ohledu jsou pro respondenty jejich sociální vztahy, závazky nebo kvalita rodinného 
života významnějším životním motivem než nalezení zaměstnání. Pokud v našem i 
v dalších výzkumech někteří respondenti o stěhování nebo o dojíždění za prací uvažují, 
tak především proto, že se jedná o lidi s omezenými sociálními sítěmi, např. některé 
mladší respondenty nebo naopak lidi osamělé, rozvedené apod., jejichž ztráty by při 
přestěhování nebyly tak významné. Pozitivním zjištěním je bezesporu zřetelná ochota 
respondentů k dojíždění na kratší vzdálenosti, které se brání pouze osoby 
s významnými bariérami zaměstnání (např. matky s malými dětmi). 

 

10.7 Příležitostná práce a práce v šedé ekonomice 
 

Základní povinností nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce je hledat 
si v souladu s platnými předpisy zaměstnání na formálním trhu práce. Zde vymezený 
typ strategií je specifický tím, že do jisté míry porušuje buď pravidla stanovená pro 
systém sociální ochrany, pravidla daňového systému, případně porušuje nějaká další 
institucionální pravidla či zákony. To, zda bylo pravidlo porušeno, přitom nezáleží 
pouze na podstatě takové aktivity, ale ve větší míře také na specifické pozici a 
právním statusu zainteresované osoby a na právním kontextu, v němž se takové 
jednání odehrává (Snel a Staring 2001:9). Nejčastější strategií porušující pravidla 
systému sociální ochrany je práce v šedé ekonomice.24 Takto definované aktivity jsou 
často považovány kromě svých přímých negativních účinků (často jsou to aktivity 
porušující zákon) u nezaměstnaných také za formu „zneužívání“ sociálních dávek.  

Na příjem ze zaměstnání či přímo práci v šedé ekonomice jsme se nezaměstna-
ných respondentů většinou přímo nedotazovali, významná část respondentů nicméně 
takové aktivity sama uvedla. V některých případech dále vyplynuly z výpovědí určité 
neobjasněné rozpory mezi uváděnými příjmy a výdaji, které vzbuzují pochybnosti. 
Pouze u malé části respondentů jsme ale zaznamenali, že práce v šedé ekonomice má 
charakteristiky regulérního běžně placeného zaměstnání (č. 20) nebo to z výpovědi 
nezaměstnaného nebylo možné posoudit (č. 9). Mnohem častěji jsme zaznamenali 
nepravidelnou či příležitostnou práci, kterou respondenti charakterizují jako brigády, 
záskoky či přivýdělky (č. 1, 5, 16, 22, 78, 187, 687, 757, 876, 903, 917, 960), což 
nemusí zřejmě nutně souviset s výší výdělku, ale spíše s tím, že se jedná o dočasnou 
či krátkodobou práci (stavební práce, stánkový prodej, mytí nádobí v restauraci, 

                                                   
24  Šedá ekonomika bývá definována různým způsobem. Minimální definice zahrnuje tvorbu zboží a služeb, 

které nejsou přihlášeny ke zdanění. Některé širší definice do šedé ekonomiky zahrnují také kriminální 
aktivity (včetně prostituce) a v některých případech také domácí produkci (Howe 1990:48). Podle jiné 
definice neformální (šedá ekonomika) zahrnuje všechny ekonomické aktivity, které nějakým způsobem 
porušují legislativu či formálně stanovená pravidla dané země (srovnej Snel a Staring 2001:9). 
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roznášení letáků, doučování dětí) nebo s tím, že se jedná o práci na dohodu, nikoli o 
pracovní poměr (č. 960). V některých případech je z výpovědí nezaměstnaných u této 
příležitostné práce obtížné rozlišit, zda se jedná o nezdaněný či nepřiznaný příjem. 
Někteří nezaměstnaní, kteří takto pracují, také sociální dávky nepobírají (takže se 
nejedná o zneužívání sociálních dávek). U větší části respondentů lze ale 
předpokládat, že tyto aktivity hlášené ani zdaněné nejsou. Pouze jeden nezaměstnaný 
uvádí, že tyto aktivity (zřetelně ale pouze v některých případech) hlásí na úřadu práce 
a dávka je mu vždy na čas pozastavena (č. 687). Z výpovědí nezaměstnaných je 
zřejmé, že pracovní aktivity, které zmiňují, by ve většině případů nemohly 
pravděpodobně (kvůli dočasnosti, nepravidelnosti, nejistotě a nízkému výdělku) samy 
o sobě stačit k zajištění jejich obživy. Klasickým příkladem mohou být nezaměstnaní 
řemeslníci, kteří chodí tzv. „na fušky“.  

Určitá forma práce v šedé ekonomice je na pomezí mezi zaměstnáním a 
určitou formou svépomocných aktivit. Tyto aktivity tedy často nejsou ohodnocené 
pouze finančně, ale minimálně částečně také materiálně (č. 22, 987, 1186b). Jedna 
respondentka uváděla, že si přivydělává tím, že šije oblečení pro sousedy (č. 876), a 
další tím, že rovná ovoce a zeleninu na nádraží a jako odměnu nedostává plat, ale 
může si nějakou zeleninu či ovoce odnést (č. 1186b). Další respondenti si přilepšovali 
prací v zemědělství (č. 687), prací v kuchyni nebo sběrem a prodejem léčivých bylin 
(č. 22). Některé tyto aktivity jsou svým objemem a finančním přínosem spíše 
zanedbatelné, jiné např. šití oděvů se mohou vyrovnat jiným formám práce v šedé 
ekonomice. Celkově lze ale říci, že se jedná o pracovní příležitosti na samém okraji 
pracovního trhu. Řada těchto „zaměstnání“ by za běžných pracovních podmínek zcela 
jistě nevznikla, jejich výhodou je totiž právě jen to, že nejsou zdaněná, jinak svou 
kvalitou nemohou zaměstnáním na formálním trhu práce konkurovat. Přínos těchto 
zaměstnání je pro nezaměstnané i přes zřejmě nízký příjem významný právě pro velké 
„napětí“ rodinných rozpočtů, které jsme popisovali v šesté kapitole. Můžeme tedy říci, 
že se jedná o přístup „každá koruna dobrá“. 

V našem výzkumu nacházíme osoby pracující v šedé ekonomice mezi muži i 
ženami, ve všech věkových kategoriích i stupních vzdělání. Zejména u některých 
starších respondentů je přitom překvapivé, jak se dokázali na tento typ aktivit 
adaptovat. Jak ukazuje např. výpověď respondenta č. 1, klíčovým faktorem při získání 
zaměstnání mohou být sociální kontakty. I nabídka nelegálního zaměstnání totiž může 
být přátelskou službou a zároveň tento typ dohody vyžaduje od obou stran navázání 
určité důvěry, protože se jedná o nelegální aktivitu. Respondenti s omezenými 
sociálními sítěmi tedy někdy nemusí mít k nelegálnímu výdělku příležitost. Celkově lze 
konstatovat, že neformální ekonomika je (nejen) v České republice přítomná a náš 
výzkum její rozsah zřejmě adekvátně nezachycuje. V našem výzkumu, který toto 
téma přímo nezachycoval, deklarovala nějakou formu (většinou příležitostné) práce 
v šedé ekonomice minimálně pětina nezaměstnaných. Toto číslo je přitom zřetelně 
ještě podhodnocené (někteří lidé toto téma odmítají). Z hlediska toho, co naše data 
ukazují, ale samotný rozsah participace v šedé ekonomice tento fenomén dobře 
nevysvětluje, a proto je významnější sledovat příčiny vzniku či přetrvávání šedé 
peněžní ekonomiky.  

Nejzávažnějším důvodem bude zřejmě větší dostupnost takového zaměstnání 
(nezaměstnaní jsou z mnoha důvodů lépe schopní takovou práci sehnat) (č. 1, 10, 15, 
16, 22, 1186b). Další respondenti ale také uváděli, že se jim brigádnickou práci 
nedařilo sehnat (č. 769, 1252). V tomto ohledu zřejmě výrazně záleží na tom, v jakém 
prostředí se nezaměstnaný běžně pohybuje a jaké má kontakty. Pro některé 
nezaměstnané dále může i práce na černo představovat přínos z hlediska možnosti 
seberealizace (nefinančních přínosů zaměstnání) tím, že mohou alespoň něco dělat, 
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když nemohou sehnat normální práci. Dle výpovědí respondentů, kteří byli ochotní 
hovořit o práci na černo, se taková práce nejeví (ve většině případů) jako dobrovolně 
zvolená či preferovaná strategie, ale spíše jako východisko z nouze. Někteří 
nezaměstnaní naznačují, že takovou práci přijímají (byli by nuceni ji přijmout) 
z ekonomické nutnosti nebo také vzhledem k časovým nebo zdravotním problémům, 
které neumožňují přijmout jiná zaměstnání (č. 1, 78, 757). S tím ovšem souvisí také 
nemožnost získat u stejného zaměstnavatele práci za legálních podmínek, protože 
zaměstnavatel o takové zaměstnávání nemá zájem (č. 16). Nezaměstnaní si možná 
uvědomují relativní finanční výhodnost práce na černo, což ale naše rozhovory příliš 
nezachycují (s výjimkou č. 757). Dalším (výjimečným) důvodem pro práci na černo 
bylo příliš velké břemeno, které pro určité lidi představuje placení daní při podnikání (č. 
20). Faktory, které podle nezaměstnaných i výsledků předchozích výzkumů (viz 
rozšířená verze) vedou nezaměstnané k participaci v šedé ekonomice, se tedy dají 
rozdělit do několika skupin:  

-  Faktor marginalizace: Práce v šedé ekonomice je jediná práce, kterou jsou 
nezaměstnaní schopní sehnat (otázka příležitosti), pro některé nezaměstnané je to 
jediný typ zaměstnání, který jim umožňuje zvládnout své ostatní povinnosti nebo 
který vyhovuje vzhledem k jejich omezením, i práce v šedé ekonomice přináší 
některé nefinanční výhody zaměstnání. 

-  Faktor nastavení systému sociální ochrany: Sociální dávky jsou příliš nízké 
k zabezpečení životního standardu - přivýdělek v šedé ekonomice může vést 
k větší nezávislosti, systém sociálních dávek je vnímán jako nespravedlivý.  

-  Faktor trhu práce: Určité skupiny zaměstnavatelů tuto formu zaměstnání 
podporují, taková práce by za běžných podmínek ani nemohla z různých důvodů 
vzniknout.  

-  Faktor motivace: Některým nezaměstnaným možná více vyhovuje nepravidelné 
doplňování příjmu než stálé zaměstnání. 

 

Práci v šedé ekonomice vnímáme především jako východisko ze situace 
marginalizovaného postavení na trhu práce. Významnou otázkou zůstává, zda je 
typická především pro pracovníky, pro které je práce na formálním trhu práce zcela 
nedostupná, nebo zda je možné ji zaznamenat i u těch nezaměstnaných, kteří některé 
nabídky na formálním trhu práce odmítají (což by znamenalo, že taková práce je 
z určitých hledisek pro nezaměstnané výhodnější). K tomu je možné dodat, že sociální 
dávky v kombinaci s nedeklarovaným přivýdělkem např. nezaměstnaným v tomto 
ohledu mohou paradoxně poskytovat jistotu (neboť na těchto přivýdělcích nejsou 
přímo existenčně závislí). V následující pasáži se proto zabýváme postoji nezaměstna-
ných k práci v šedé ekonomice.  

Postoje nezaměstnaných k nelegálnímu zaměstnání jsou různorodé. První 
kategorii tvoří respondenti potenciálně ochotní k práci v šedé ekonomice. Kromě výše 
zmíněných respondentů, u kterých je patrné, že takto pracují, další nezaměstnaná 
v době výzkumu zvažovala nabídku určitého typu brigádnické práce (č. 733). Jeden 
respondent také takovou práci neshání především proto, že se domnívá, že je obtížné 
ji získat, ale nebránil by se jí (č. 725). Přesto je třeba zdůraznit, že se stále jedná o 
menšinu nezaměstnaných, u kterých jsme takové postoje zaznamenali. U části 
nezaměstnaných byly patrné pokusy své aktivity v šedé ekonomice v rozhovoru 
maskovat, což by naznačovalo, že mají obavu z odhalení nebo se za tyto aktivity stydí 
(viz také níže). Pouze výjimečně pak bylo z výpovědí nezaměstnaných patrné, že si 
plně uvědomují, že při práci na černo postupují nelegálně a že takové riziko 
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dobrovolně či pod finančním tlakem akceptují (č. 1, 9, 78, 960). Jeden z těchto 
respondentů např. dokonce pracuje dále na černo, přestože se v současnosti kvůli 
práci na černo soudí se svým minulým zaměstnavatelem. 

Někteří nezaměstnaní naopak práci na černo z různých důvodů (obecně či 
v konkrétních případech) přímo odmítali (č. 15, 144, 408, 687, 757, 914, 1186b, 
1213), říkali, že o ní ani neuvažovali (č. 742), nebo uváděli obecněji, že by se nechtěli 
dostat do rozporu se zákonem, krást apod. (č. 125, 144, 725). Hlavním důvodem 
odmítání práce v šedé ekonomice byla tedy u těchto nezaměstnaných neochota dělat 
něco nelegálního, někdy také doprovázená obavou z dopadů, kdyby se na takové 
jednání přišlo (č. 15, 687, 1186b, 1213). V některých případech ale byla výpověď 
respondentů v tomto ohledu také rozporná, neboť na jednu stranu uváděli, že práci na 
černo odmítají, a na druhou stranu to na základě jejich výpovědi vypadalo, že ji 
vykonávají či v minulosti vykonávali (č. 687, 757). Tyto respondenty bychom nejspíše 
zařadili do kategorie „opatrných“, kteří se snaží svou práci v šedé ekonomice 
maskovat. 

Shrneme-li na závěr důvody uváděné (nezaměstnanými) jako příčiny práce 
v šedé ekonomice, pak nejvýznamnějším je ekonomická nutnost spojená s potřebou 
zabezpečit potřeby rodiny, využívání větší jistoty spojené s pobíráním sociálních dávek, 
neschopnost vyhovět přísným administrativním požadavkům systému sociální ochrany, 
uplatňování vlastních morálních pravidel a náborové praktiky některých 
zaměstnavatelů, kteří svým jednáním takovou práci umožňují. Podle našich zjištění 
práce v šedé ekonomice vychází především ze snahy nezaměstnaných dosáhnout ve 
společnosti obvyklého životního standardu a v tomto ohledu je jen velmi obtížně 
takové chování označit za projev jiné kultury. Zároveň je důležité, že v šedé 
ekonomice pracují často lidé, kteří na tom nejsou ekonomicky dobře (např. lidé jinak 
zcela závislí na sociálních dávkách). V neposlední řadě je třeba na tomto místě 
zdůraznit roli sociálního kapitálu (možnosti, kontakty, důvěra mezi lidmi) jako 
významné aspekty přístupu k práci v šedé ekonomice. 

Dosavadní výzkumy se ve výsledcích ne zcela shodují v počtu nezaměstnaných, 
kteří porušují státem stanovená pravidla pro pracovní poměry a/či neoprávněně 
pobírají sociální dávky. Shoda naopak panuje v tom, že taková kategorie 
nezaměstnaných v nějaké míře existuje na všech pracovních trzích v Evropě. V této 
souvislosti má z hlediska státní intervence význam především potřeba zjistit skutečný 
rozsah takového způsobu jednání v podmínkách ČR (což je ovšem obtížné) a zároveň, 
je-li to možné, posoudit či rozlišit takové jednání podle společenské závažnosti. 
Některé soudobé systémy sociální politiky (částečně i ČR) již počítají s určitými 
formami práce v neformální ekonomice za určitých podmínek jako s legitimní možností 
zlepšení finanční situace nezaměstnaných, čímž taková činnost přestává být nelegální 
a současně je možné ji lépe sledovat. Otázkou ale zůstává, zda taková zaměstnání 
mohou být dostatečným přínosem k sociálnímu začlenění a zda není lepší věnovat 
raději pozornost integraci nezaměstnaných do více hodnotných zaměstnání.  
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Závěr 
Je trh práce pro dlouhodobě nezaměstnané dostupnou 
alternativou? 
 

V této kapitole jsme se věnovali různým aspektům souvisejícím s procesem 
hledání zaměstnání na trhu práce. Z výpovědí nezaměstnaných vyplývá určitý 
poměrně obecně využívaný model hledání práce, jehož součástí je především 
sledování různorodých inzerátů, návštěvy úřadů práce, využívání pomoci rodiny, přátel 
a známých a následný osobní kontakt či později účast ve výběrovém řízení. Mezi 
nejvýznamnější poznatky vyplývající z této části můžeme zařadit především celkově 
nízkou důvěru a spokojenost dlouhodobě nezaměstnaných se službami poskytovanými 
úřady práce. Dále je z výpovědi nezaměstnaných patrné, že jako problematický 
vnímají i kontakt se zaměstnavatelem, a to především v těch případech, kdy jsou 
v této fázi procesu hledání zaměstnání vyřazeni bez možnosti účastnit se dalšího 
výběru uchazečů o zaměstnání. Můžeme tedy také v návaznosti na předchozí kapitoly 
diskutovat určité mechanismy výběru pracovníka a výběru zaměstnání. Někteří 
nezaměstnaní uvádějí, že sice dostávají (nejčastěji dostali jednou či dvakrát) určité 
nabídky pracovních příležitostí, ale jejich podmínky byly pro ně nepřijatelné. Druhá 
významná kategorie nezaměstnaných (pravděpodobně ještě více marginalizovaná) pak 
uvádí, že prakticky žádné pracovní nabídky nedostává (zaměstnavatelé nemají 
zájem). Obě tyto kategorie pak ale shodně uvádějí, že při ucházení se o pracovní 
místa, kde měli tito respondenti zájem pracovat, opakovaně neuspěli.  

Pokud se nezaměstnaným dlouhodobě nedaří získat zaměstnání na formálním 
trhu práce, mohou se někdy jevit jako vhodné řešení další postupy zvyšující jejich 
zaměstnatelnost nebo vedoucí k získání výdělku. Rekvalifikace na úřadech práce ale, 
přes svůj nesporný přínos v některých oblastech (nezaměstnaní je celkově hodnotí 
poměrně dobře), v některých popsaných případech nepředstavují pro některé 
nezaměstnané trvalé východisko, neboť nevedou k trvalejšímu pracovnímu uplatnění. 
Svou roli v tom hraje více faktorů, např. malá dostatečnost naučených dovednosti, 
silná marginalizace rekvalifikovaných (nezájem zaměstnavatelů) a malá možnost 
vyzkoušet si získané dovednosti na chráněném pracovním místě. Soukromé podnikání 
pak nezaměstnaní více méně vylučují jako neatraktivní a rizikovou možnost a odmítají 
také strategie spojené s mobilitou (mimo kratší dojíždění).  

Participace v šedé ekonomice jako alternativa k pracovnímu uplatnění na 
formálním trhu práce je v našem výzkumu poměrně dobře patrná. Co je ovšem 
významné, je především forma a obsah pracovních příležitostí, které naši respondenti 
v rozhovorech popisují. Nemůžeme zde vyloučit práci respondentů v tzv. plnohodnot-
ných zaměstnáních, ale můžeme potvrdit poměrně vysokou účast našich respondentů 
v příležitostných, dočasných, brigádních a obdobných aktivitách. Tato forma práce 
v šedé ekonomice je vlastně prováděna na samém okraji pracovního trhu, na místech, 
která by pravděpodobně trvaleji nevznikla, někdy se dokonce jedná o aktivity pouze 
s materiální odměnou apod. Takové aktivity dlouhodobou alternativu k pracovnímu 
uplatnění nepředstavují, jsou nicméně někdy pro nezaměstnané výhodné, neboť jsou 
oním příslovečným „vrabcem v hrsti“ v situaci, kdy „holub (rozuměj placené 
zaměstnání) je na střeše“. V situaci poměrně výrazné materiální deprivace v některých 
domácnostech (srovnej kapitola 6) je pro nezaměstnané každá vydělaná koruna 
dobrá, neboť je přibližuje k dosažení určitého dostatečného životního standardu, který 
sociální dávky neposkytují (viz také Jordan et al. 1992).  
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Je tedy patrné, že pro marginalizované dlouhodobě nezaměstnané není někdy 
pracovní uplatnění alternativou (ačkoli bychom to samozřejmě očekávali), neboť 
mnohdy taková možnost není vůbec dostupná, jindy pak pouze za podmínek, které 
jsou pro ně nepřijatelné (viz kapitola 8). V některých případech pak bude 
u respondentů, s nimiž jsme hovořili, další pracovní uplatnění velmi obtížné, nebo 
možné pouze ve specifickém pracovním režimu (závažné zdravotní handicapy). 
V dalších případech je možnost jejich pracovního uplatnění spojena pouze s výraznou 
pomocí ať již od státu nebo od jiných institucí, které se touto problematikou zabývají, 
protože oni sami v procesu hledání zaměstnání (ať již vlastní vinou či nikoli) selhávají. 
Základem takové pomoci ovšem je uplatnění individuálního přístupu a pevné 
rozhodnutí nerezignovat, tedy neponechat dlouhodobě nezaměstnané jejich osudu. 
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11. Dlouhodobá nezaměstnanost v ČR - ideály, 
realita a perspektiva 
 

Dlouhodobá nezaměstnanost není v historii lidstva ničím novým. Při studiu řady 
pramenů, které jsou využity v této práci, jsem se mimo jiné vnitřně zabýval otázkou, 
co se na problematice nezaměstnanosti změnilo od doby výzkumu v Marienthalu 
(v rakouském průmyslovém městečku v době hospodářské krize). S překvapením 
jsem pak musel konstatovat, že nejen při srovnání s tímto, ale také s řadou dalších 
výzkumů provedených ve Velké Británii a v dalších evropských zemích nenacházíme 
tak výrazné rozdíly, jak bychom asi očekávali. To naznačuje, že nezaměstnanost je 
fenoménem, který (přes některé dílčí změny provedené ve 20. století - např. v úrovni 
sociálního zabezpečení) zůstává v různých kontextech obdobný. Řada výsledků tohoto 
výzkumu, ale i předchozích prací zabývajících se nezaměstnaností v České republice 
ukazuje shodné výsledky jako výzkumy provedené v jiných zemích v 80. a 90. letech 
a výsledky výzkumů provedených v ČR na počátku 90. let se výsledkově často shodují 
s výzkumy provedenými po roce 2000 (viz zvláště rozšířená verze). 

Přesto tento výzkum přinesl některá poměrně překvapivá zjištění a poukázal na 
oblasti, kterým při dosavadním výzkumu nebyla věnována až taková pozornost. Za 
nejvýznamnější z těchto zjištění považujeme vytvoření hypotézy o tom, jakým 
způsobem kvalita zaměstnání může ovlivňovat motivaci nezaměstnaných k přijetí 
konkrétních pracovních nabídek. Překvapivým pak bylo např. také nepotvrzení tlaku ze 
strany okolí ve výpovědích nezaměstnaných (i když to neznamená, že by ho 
nezaměstnaní vnitřně nepociťovali) nebo způsob, jakým je vnímání nezaměstnanosti 
v rodině ovlivněno postavením nezaměstnané osoby v rámci této rodiny. Mezi další 
aspekty nezaměstnanosti, které si do budoucna bezesporu zaslouží naší pozornost, 
patří vliv sociálního kapitálu na možnosti uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných, 
problematika prvního kontaktu nezaměstnaných se zaměstnavatelem, role 
personálních agentur, vliv sebevzdělávání, možnost podnikat  atd.  

Celková nezaměstnanost v České republice díky ekonomické konjunktuře 
v posledních letech spíše klesá. Zároveň se ale potýkáme s významným sociálním 
problémem, a to se stabilním a zároveň vysokým podílem dlouhodobě nezaměstna-
ných. Zatímco počet volných pracovních míst je relativně vysoký, dlouhodobě 
nezaměstnaní se na těchto místech téměř neuplatňují. Chybí jim totiž požadované 
dovednosti, jsou na zadních místech ve frontě uchazečů, jsou opakovaně odmítáni 
zaměstnavateli na základě svých charakteristik a zároveň se jim nedaří se s takovou 
situací bez cizí pomoci vyrovnat. Vysoký podíl nezaměstnaných zároveň pociťuje i ze 
své strany určité bariéry zaměstnání (zdravotní, rodinné důvody). S pocity totální 
závislosti na pracovnících úřadu práce či indikátory sociální izolace jsme se v našich 
rozhovorech sice téměř nesetkávali, na druhou stranu jsou u některých 
nezaměstnaných dobře patrné projevy určité rezignace či bezmocnosti. 

Jedním z klíčových témat této práce je problém motivace dlouhodobě 
nezaměstnaných k hledání zaměstnání. U několika nezaměstnaných bylo možné 
sledovat zajímavou souvislost ve formování strategie v počáteční fázi nezaměstnanosti. 
Tito nezaměstnaní uvádějí, že pro ně počáteční období nezaměstnanosti v určitém 
smyslu představovalo úlevu (označovali ho jako jakousi dovolenou) a umožnilo jim 
uspořádat si určité své záležitosti (někteří byli v tomto období také nemocní, takže 
svůj status chápali jako nezaměstnanost pouze částečně). Zároveň je patrné, že 
někteří nezaměstnaní, zvláště pokud se předtím s nezaměstnaností nesetkali, 
neuvažovali možnost, že by si zaměstnání nenašli nebo že ho do budoucna budou 
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hledat pouze obtížně. Předcházející faktory se pak do jisté míry podílejí na tom, že 
někteří nezaměstnaní (jen menší část) v počátečním období nezaměstnanosti 
nehledají práci příliš intenzivně. 

Na druhou stranu většina dlouhodobě nezaměstnaných svůj problém vnímá jako 
poměrně palčivý a snaží se dle svých možností hledat si zaměstnání. Ekonomická 
situace v rodinách dlouhodobě nezaměstnaných je jen výjimečně příznivá, naopak 
většina těchto domácností má větší či menší problémy zabezpečit své základní životní 
potřeby. Pouze u několika nezaměstnaných jsme se ale setkali s problémem, kdy bylo 
pro ně hledání zaměstnání obtížné z důvodu neschopnosti zajistit svou základní životní 
situaci. Poněkud častěji bylo hledání zaměstnání pro nezaměstnané obtížné také 
z finančních důvodů. Nastíněné mechanismy ukazují ve většině případů na adaptaci 
nezaměstnaných na procesy marginalizace na pracovním trhu, případně vytěsnění 
z trhu práce. Preference pobírání sociálních dávek v situaci dobrých možností uplatnění 
na trhu práce se zdá být v masovém měřítku málo pravděpodobná, neboť současné 
systémy sociální ochrany nejsou až na výjimky nijak štědré, pobírání sociálních dávek 
je spojeno s významným stigmatem a u většiny nezaměstnaných převládají obecnější 
hodnoty spojené s významem zaměstnání. Postoje nezaměstnaných při hledání 
zaměstnání jsou ale minimálně v některých případech spojené s posuzováním kvality 
zaměstnání a výše mzdy. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:53) k tomu konstatují, 
že se vyhraňují dvě skupiny nezaměstnaných - obě se pohybují na sekundárním trhu 
práce: první, která je vcelku aktivní a střídá často zaměstnání a nezaměstnanost, a 
druhá, která neriskuje nejistoty s touto strategií spojené a zůstává v nezaměstnanosti 
v delších obdobích. Na tomto místě se ještě jednou vracíme k problému s výběrem 
respondentů. Ze strany pracovníků úřadů práce je proti výsledkům této práce 
v ústních sděleních mnohem více akcentována role nízké obecné pracovní motivace (tj. 
žádný zájem o práci, život na sociálních dávkách vyhovuje). Tyto relevantní námitky 
proto musíme brát v úvahu, stejně jako existenci více paralelních skupin s rozdílnými 
cíli a úrovní motivace mezi dlouhodobě nezaměstnanými. 

V odpovědi na naší výzkumnou otázku pak konstatujeme, že strategie dlouhodobě 
nezaměstnaných skutečně zahrnují celou škálu v teorii popisovaných postupů, které 
v první řadě směřují k vlastnímu řešení momentální nepříznivé finanční situace (např. 
úsporné strategie), za druhé k získání zaměstnání (včetně zvyšování zaměstnatelnosti 
a mobility), za třetí k řešení mimo formální zaměstnanecký poměr (podnikání, šedá 
ekonomika) a za čtvrté k opuštění trhu práce (sociální dávky, únikové strategie). 
Volba jednotlivých postupů (případně jejich kombinací) je přitom zjevně úzce vázána 
na posouzení vlastní životní situace. Protože se v našem případě jedná o kvalitativní 
výzkum, pokusím se nyní naše nejvýznamnější závěry zobecnit do několika základních 
hypotéz: 

 

H1: Nezaměstnanost je na počátku především nedobrovolná, ve výrazně menším 
počtu případů pak dobrovolná, v některých případech pak také silně situačně 
ovlivněná fází životního cyklu (absolventi, ženy s dětmi, starší pracovníci).  

H2: Ekonomická situace domácností nezaměstnaných není v řadě případů dobrá, 
některé domácnosti si postupně přivykají skromnému způsobu života. Část 
nezaměstnaných je akutně ohrožena chudobou a sociálním vyloučením. 

H3: Nezaměstnaní vnímají svou nezaměstnanost většinou značně negativně, někdy 
včetně zásadních dopadů na jejich psychiku. Kromě ekonomické situace 
domácnosti se projevují negativní zkušenosti s hledáním zaměstnání nebo 
s jednáním s úřady.  
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H4: Rodina a bezprostřední okolí hraje v situaci nezaměstnaných převážně 
pozitivní roli. Nezaměstnanost není kromě výjimečných případů vnímána blízkým 
okolím jako cosi stigmatizujícího, protože je vnímána jako nedobrovolná a 
nezaviněná. 

H5: Ačkoli obecná pracovní motivace je relativně vysoká, je dále ovlivňována 
dalšími životními okolnostmi (např. rodina), které mohou být ještě významnější 
než zaměstnání.  

H6: Ačkoli obecná pracovní motivace je relativně vysoká, motivace k přijetí 
specifických zaměstnání může být výrazně nižší vzhledem k nabízeným podmínkám 
a okolnostem zvažovaného zaměstnání. Významné přitom je vnímat kvalitu práce 
(i mzdu) jako faktor, který tuto motivaci nezaměstnaných ovlivňuje. 

H7: Sociální dávky jsou v naprostné většině vnímány jako nízké a závislost 
respondentů na nich (např. při zajištění bydlení) je přitom značná (intervenujícím 
faktorem je zde bezesporu rodina). Obdobně jako u nezaměstnanosti obecně je 
proto i příjem sociálních dávek racionálně akceptovanou volbou (která ovšem s 
sebou nese určité negativní náklady). 

H8: Proces hledání zaměstnání můžeme pro snazší orientaci rozdělit do tří fází 
(informace - kontakt - přijetí), z nichž každá má pro přijetí do zaměstnání svůj 
klíčový význam. Nezaměstnaní, s nimiž jsme hovořili, jsou často při hledání 
zaměstnání opakovaně odmítáni, zjevně proto, že patří mezi marginalizovanou 
pracovní sílu a protože mají někdy specifické bariéry zaměstnání.  

H9: Možnosti využít dalších možností pro zlepšení svého postavení (snad 
s výjimkou rekvalifikací a práce v šedé ekonomice) jsou poměrně omezené a/nebo 
je nezaměstnaní odmítají.  

H10: Práce v šedé ekonomice je z pohledu nezaměstnaných především 
východiskem z výše popsané situace marginalizace či dokonce vyloučení z trhu 
práce.  

 

Těchto deset hypotéz tedy představuje pouze zachycení nejdůležitějších a nejlépe 
formulovatelných zjištění (která je třeba dále ověřovat) a nemůže ani zachycovat 
všechny vzorce jednání, které jsme v tomto výzkumu zachytili. Přesto se na tomto 
místě pokusím o své osobní dílčí zobecnění, která zároveň navazuji na výsledky 
předchozích výzkumů na stejné téma (viz zvláště rozšířená verze), a na laskavém 
čtenáři ponechávám, aby si případně učinil také svá vlastní. Na základě poznatků 
uvedených v této práci tedy považuji za hlavní problémy spojené s dlouhodobou 
nezaměstnaností především: 

a) strukturální problémy na trhu práce,  

b) nízkou nebo neodpovídající kvalifikaci či vzdělání, nedostatek praxe, 

c) bariéry zaměstnání (především zdravotní omezení, potřebu skloubit zaměstnání 
s péčí o rodinné příslušníky a obtížnost dojíždění),  

d) postoje zaměstnavatelů, především nízkou ochotu přijímat z nějakého hlediska 
rizikovou pracovní sílu, 

e) relativně malou úspěšnost úřadu práce při uplatňování těchto dlouhodobě 
nezaměstnaných lidí,  

f) problém s motivací nezaměstnaných, který souvisí např. s nízkou kvalitou práce a 
pastí nezaměstnanosti. 
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Těchto šest příčin dlouhodobé nezaměstnanosti není vzhledem k soudobé teorii 
pracovního trhu nijak překvapivých. U dlouhodobě nezaměstnaných respondentů 
nacházíme jak výrazné prvky faktoru marginalizace na trhu práce, tak výrazné prvky 
faktoru adaptace (přežívání na sociálních dávkách nebo bez individuálního příjmu, 
šedá ekonomika). Mj. se tímto způsobem projevuje vztah mezi formálně ukotvenými 
institucemi (jako jsou stát, úřady práce, sociální referáty nebo firmy) a individuálním 
jednáním aktérů (zaměstnavatelů, personalistů, pracovníků úřadů práce, 
nezaměstnaných a jejich sociálních sítí), což ukazuje na určitou relevanci teoretických 
konceptů, které na tyto vztahy upozorňují (např. Kulturní teorie nebo koncept 
sociálního kapitálu). Zůstává ale nicméně otázkou, jakým způsobem hledat řešení pro 
výše vymezené problémy.  

 

11.1 Diskuze o aplikaci v oblasti sociální politiky 
 

Tato studie na mnoha místech ukazuje, že nezaměstnaní se potýkají s mnoha 
objektivními skutečnostmi majícími negativní vliv na jejich šanci na nalezení 
zaměstnání a naopak jejich nízká motivace pracovat se v rozhovorech nepotvrdila. 
Zároveň je zde ale třeba zdůraznit, že ačkoli se mohou příčiny nezaměstnanosti 
nacházet mimo dosah řešení dostupného nezaměstnaným (což odoporuje tezi o 
invididualistickém vysvětlení nezaměstnanosti) neznamená to nutně, že by individuální 
řešení nezaměstnanosti na úrovni opatření sociální politiky nemohlo nezaměstnaným 
pomoci (spíše naopak, a to i s výhradou k dosavadnímu charakteru intervence). 
Protože cílem této práce bylo mimo jiné identifikovat možnosti implementace opatření 
sociální politiky na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným, případně modifikace nástrojů 
stávajících, zmíníme v této části některé návrhy pro diskuzi. Využíváme tedy tuto 
možnost, abychom poukázali na podle našeho názoru klíčové oblasti a možnosti 
intervence v nich. Při tvorbě návrhů doporučení pro sociální politiku vycházíme kromě 
výsledků tohoto výzkumu dále mj. ze současné úpravy zákona o zaměstnanosti, 
zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákoníku práce. Jako základní předpoklad pro 
hledání řešení v oblasti sociální politiky vnímáme uplatnění práva na zaměstnání a na 
přiměřenou sociální ochranu / kvalitu života. 

První oblastní je posílení ekonomiky a tvorba nových pracovních míst. 
Náš výzkum byl specifický v tom, že zvláště rozhovory provedené v roce 2002 byly 
uskutečněny z větší části ve výrazně strukturálně postižených regionech a 
nezaměstnaní, se kterými jsme hovořili, si tuto skutečnost také uvědomovali. Výrazné 
míry nezaměstnanosti v některých regionech přitom dlouhodobě přetrvávají. 
Problémem České republiky tak není pouze sektorová a vzdělanostní, ale také 
prostorová distribuce nezaměstnanosti. Zároveň se ukazuje, že ochota dlouhodobě 
nezaměstnaných v ČR k prostorové mobilitě je z mnoha důvodů velice nízká. 
V současnosti, kdy celková míra nezaměstnanosti výrazně poklesla, se proto nabízí 
úvaha, zda nevěnovat mimořádnou pozornost strukturálně postiženým regionům nebo 
zda na druhé straně nepodpořit mobilitu pracovní síly. Problémem České republiky 
zůstává i po téměř 20 letech od listopadu 1989 problematická infrastruktura na jedné 
straně (která odrazuje investory od stavby větších továren v nejhůře postižených 
regionech) a obtížná bytová situace (zvláště pak nízká dostupnost bydlení a 
dlouhodobě neřešená otázka sociálního bydlení) na straně druhé. O něco příznivěji se 
jeví možnost dojíždění do zaměstnání na kratší vzdálenost, kde můžeme zřejmě 
očekávat větší ochotu ze strany nezaměstnaných.  
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Specifickou oblastí, která si zaslouží naší pozornost, je jistě také podpora 
vzniku a fungování menších firem v rámci České republiky. Nezaměstnaní (bývalí 
podnikatelé či živnostníci, ale i další osoby) si ve svých výpovědích často stěžovali na 
„nerovné“ podmínky podnikání pro malé a velké firmy a problematické nastavení 
daňových systémů. Z výpovědí nezaměstnaných je také patrné, že o podnikání by 
z výše uvedených důvodů většinou ani neuvažovali. Podpora tvorby podnikání sice 
mezi nástroji APZ již existuje, ale zároveň není zcela jasné, nakolik je tato možnost 
reálná. Jako reálnější se jeví např. u specializovaných řemeslníků. V rámci programů 
SÚPM bylo v roce 2006 vytvořeno přes 25 tisíc pracovních míst, údaje o podílu 
samostatně podnikajících osob na těchto místech ale nemáme k dispozici. 
V neposlední řadě se pak možnosti pro uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných mohou 
do budoucna vytvářet v oblasti tzv. „sociální ekonomiky“. 

Jako naprosto klíčová se jeví být oblast zajištění sociální ochrany a 
současně pobídkové funkce systému. Nejen v tomto, ale také v dalších výzkumech 
se totiž ukazuje, že oproti jiným evropským zemím jsou nezaměstnaní v České 
republice z hlediska chudoby ve srovnání s ostatními kategoriemi obyvatelstva výrazně 
rizikovou a postiženou kategorií.25 Významnou otázkou, která je ale v poslední době 
poněkud opomíjena, je, zda systém sociální ochrany v případě domácností 
nezaměstnaných plní svou ochrannou funkci. V poslední době provedené změny ve 
skladbě životního minima někde doprovázené také přechodem k poskytování převážně 
hmotné podpory (stravovací kupony) vzbuzují totiž určité pochybnosti. Tento problém 
je významný nejen z hlediska tzv. sekundární chudoby, tedy situace, kdy je chudoba 
způsobena špatným hospodařením s dostupnými prostředky, ale také z hlediska 
nutnosti vynakládat dostupné finanční zdroje na předem vázané účely (nájem) nebo 
v situacích, kdy je úroveň sociálních dávek vzhledem k životní situaci nedostatečná 
(např. krytí výdajů na léky apod.).  

Mareš a Sirovátka (2006) upozorňují, že závažným problémem nezaměstna-
ných příjemců dávek životního minima (hmotné nouze) by mohla být jejich malá 
svoboda využít získané prostředky podle svých momentálních priorit a potřeb. Náš 
výzkum pak ukazuje, že i ve starém systému sociální ochrany vznikaly někdy závažné 
problémy se zabezpečením základních životních potřeb rodin. Tím, že je systém 
sociální ochrany nastaven pro některé kategorie „velmi skromně“, může paradoxně 
zamykat nezaměstnané v chudobě - ať už se jedná o problémy rychlého vyčerpání 
zdrojů, pasti chudoby, obavy z obtížného návratu k sociálním dávkám v případě 
nulových rezerv, problémy s výdaji na hledání zaměstnání atd. Za závažný problém 
pak považujeme to, že domácnosti dlouhodobě nezaměstnaných se na tento systém 
adaptují a učí se tak vlastně žít v chudobě. Dalším problémem, kterému dosud nebyla 
věnována adekvátní pozornost, je společné posuzování příjmu v rámci zákona o 
pomoci hmotné nouzi (životním minimu) a odebrání podpory v nezaměstnanosti 
absolventům a efekty, které toto společné posuzování má na životní situaci 
nezaměstnaných osob. Zákon o pomoci v hmotné nouzi dosud čeká na zhodnocení na 
základě kvantitativní analýzy. Přes některé pozitivní prvky (patrné z institucionálního 
nastavení systému) zůstává jeho celková efektivita při eliminaci chudoby 
nezodpovězenou otázkou.26 Domníváme se, že ochrana před chudobou (a zvláště pak 
před chudobou dětí, které žijí v rodinách nezaměstnaných) musí být souběžným 
úkolem sociální politiky, který není nijak závislý na ostatních opatřeních sociální 
politiky vedoucích k uplatnění nezaměstnaných na trhu práce (ať už se jedná 

                                                   
25  Viz také novější analýzy ČSÚ na datech SILC. 
26  Současně se bohužel projevuje celková složitost systému, která neumožňuje nezaměstnaným se 

v problematice adekvátně orientovat. 
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o opatření vedoucí ke zprostředkování zaměstnání, opatření ochranná a ve zvláštním 
režimu nebo opatření pobídkového charakteru).  

Pokud je vhodné do budoucna podporovat také nepravidelnou či dočasnou 
práci,27 je důležité, aby návrat do systému sociální ochrany byl relativně jednoduchý a 
umožňoval adekvátní přístup k finančním prostředkům. Systém by měl tedy 
umožňovat poměrně snadný vstup (a to i opakovaně),28 ale zároveň by měl uplatňovat 
dostatečnou škálu nástrojů, které (s výjimkou některých odůvodněných případů) 
neumožní zvláště velmi dlouhodobé (např. více než dva roky) setrvávání v tomto 
systému. To znamená zajistit (zvláště preventivní) aktivitu již v počátcích 
nezaměstnanosti u těch osob, které jsou klasifikovány jako rizikové.  

Nicméně je třeba také zdůraznit, že pracovní uplatnění není bohužel (navzdory 
našim očekáváním) vždy prostředkem řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. 
Nezaměstnaní totiž vnímají část pracovních příležitostí značně negativně a brání se 
přijetí takových pracovních nabídek. V tomto kontextu je pochopitelně obtížné odlišit, 
která zaměstnání jsou ještě z hlediska kvality práce odpovídající a která již nikoli.29 
Můžeme ale konstatovat existenci některých charakteristik pracovního místa, které 
nezaměstnaní v našem výzkumu hodnotili negativně (např. velká fluktuace zaměst-
nanců, vysoká míra přesčasové práce, práce v noci, neproplácení přesčasové práce, 
„nevhodné“ chování zaměstnavatele). Ukazuje se, že řešením dlouhodobé 
nezaměstnanosti je z pohledu nezaměstnaných pouze takové zaměstnání, které 
splňuje základní podmínky, jako je přiměřená mzda (tedy mzda minimálně v tom 
rozsahu, který chrání, v kombinaci s dalšími příjmy v rodině a s doplňkovými dávkami, 
domácnost před chudobou) a kde dochází k dodržování základních ustanovení 
právních předpisů (zvláště pracovních podmínek a dodržování pravidel ohledně 
přesčasové práce). Domníváme se, že zvýšení kvality práce v některých firmách může 
být pro dlouhodobě nezaměstnané výrazným motivačním faktorem k přijetí těchto 
zaměstnání. Celá problematika je ovšem obtížná v hledání rovnováhy mezi právem 
nezaměstnaných na svobodnou volbu zaměstnání a možnostmi pro efektivní postih 
těch, kdo se pracovnímu uplatnění vyhýbají (k opatřením pobídkového charakteru 
referujeme v části věnované zprostředkování zaměstnání).  

Jedním z velkých dilemat současné sociální politiky zůstává postoj sociální 
politiky k nedeklarované (nelegální) práci. Hlavním problémem, na který ale 
výzkumy jen obtížně mohou najít odpověď, je celkový rozsah pracujících v šedé 
ekonomice.30 Různé odhady na toto téma totiž mohou být jen obtížně relevantním 
zdrojem pro naše posouzení. Ukazuje se ale, že nedeklarovaná práce zahrnuje velmi 
různorodé typy aktivit. Tento i další dřívější výzkumy poukázaly na jeden závažný 
aspekt nedeklarované práce: často se jedná o práci dočasnou, příležitostnou a zároveň 

                                                   
27  Někteří nezaměstnaní bohužel, jak je zřejmé, jinou práci nezískávají. Příslušná legislativa (zákon 

o zaměstnanosti, zákon o pomoci v hmotné nouzi) obsahuje celou řadu ustanovení, která 
nezaměstnaným nad jeden rok ukládají přijetí i krátkodobých zaměstnání (s délkou trvání do tří měsíců). 
V tomto kontextu můžeme mít ovšem výrazné pochybnosti, zda taková zaměstnání mohou pomoci 
z hlediska ochrany základního životního standardu nebo sociálního začlenění těchto osob.  

28  A tedy poskytovat určitou jistotu při přechodu do zaměstnání s ohledem na možnost návratu k sociálním 
dávkám (Sheehan a Tomlinson 1998:455). Taková jistota je významná zvláště tam, kde je zaměstnání 
dočasné nebo se zkušební dobou (což je prakticky vždy).  

29  Určitým normativním hlediskem posouzení zde může být znění příslušných pracovněprávních předpisů. 
Řada v této práci uvedených postupů je totiž v rozporu s těmito předpisy (např. zákaz diskriminace, 
zákaz obtěžování na pracovišti, zákaz přesčasové práce nad stanovený limit) nebo má charakter jejich 
záměrného obcházení. Zákon o zaměstnanosti uvádí, že „Úřad práce…není povinen nabízet a zveřejňovat 
nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, který opakovaně a prokazatelně porušuje povinnosti 
vyplývající z pracovněprávních a mzdových předpisů“ (zákon o zaměstnanosti č. 435/2004, § 38). 

30  Viz nicméně zajímavou studii European Commission (2007). 
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pouze relativně málo ohodnocenou – celkově tedy můžeme říci o práci, která často 
nemá charakter regulérního zaměstnání. Otázkou pak samozřejmě zůstává, jak 
k takové práci nezaměstnaných přistupovat, zvláště pak u osob pobírajících dávky 
hmotné nouze. Jedním z řešení využívaných v zahraničí je zavádění tzv. working 
disregards (tedy nezapočítávaných částek).31 V ČR byl tento systém částečně zaveden 
v roce 2004 zákonem o zaměstnanosti a v roce 2006 zákonem o pomoci v hmotné 
nouzi. Na jednu stranu zavedení této možnosti může legalizovat tuto práci v šedé 
ekonomice, což může mít pozitivní efekty: 

- příležitostná práce pomáhá nezaměstnaným ke kontaktu s trhem práce (Dean a 
Melrose 1997:116), 

- tím, že by se zmenšil objem nelegálně vykonávané práce, by se zvedla 
informovanost o těchto typech přechodných aktivit, které lze v současných 
podmínkách sledovat pouze velice obtížně, 

- přivýdělek by mohl u části nezaměstnaných závislých především nebo výhradně na 
sociálních dávkách umožnit podstatné zlepšení velmi špatné ekonomické situace a 
pomoci jim při vymanění se z dluhů či stavu na hranici absolutní chudoby, 

- příležitostná legalizovaná práce může být u některých nezaměstnaných branou 
k lepšímu či trvalejšímu zaměstnání.  

 

Na druhou stranu proti zavedení nezapočítávaných částek hovoří také řada 
argumentů:  

- systém sociální ochrany v hmotné nouzi není primárně určen k tomu, aby s jeho 
pomocí lidé mohli dlouhodoběji pracovat v jiné ekonomické pozici než zbytek 
pracujících; pokud by k takové změně došlo, pak by se jistě jednalo o zásadní 
změnu legitimity celého systému, 

- využívání nezapočítávaných částek může u některých nezaměstnaných prohlubovat 
past nezaměstnanosti a snižovat jejich ochotu k hledání lepšího zaměstnání, a tím 
také zvyšovat závislost na dávkách sociálního státu, 

- nezapočítávané částky by ve skutečnosti mohly být zneužívány k zakrývání 
nelegálního zaměstnání ve větším objemu, než jaký by working disregard 
umožňoval,  

- working disregards nebudou zaměstnavateli využívány, neboť existuje argument, 
že nelegálně realizovaná práce by v podmínkách nutné legalizace (např. placení 
přiměřené daně) často nebyla zaměstnavateli touto formou realizována, protože by 
oběma stranám přinesla jen velmi malý zisk. 

 

Současná úprava zákona o zaměstnanosti mírný přivýdělek umožňuje, ale tento 
má vliv pouze u podpory v nezaměstnanosti, započítávání pro důchodové účely, dávky 
nemocenského zabezpečení a v tom, že odvody pojistného na zdravotní pojištění platí 
stát. Zákon o pomoci v hmotné nouzi řeší tuto problematiku započítáváním pouze 
70procentního podílu z příjmu pro získání dávky. Určitou alternativou by mohl být 
working disregard vytvořený ve formě určitého konta určeného pro delší období (např. 
12 měsíců), které by nezaměstnaný mohl čerpat buď jednorázově nebo postupně. 
Taková forma disregardu by pomohla především v případech přechodu do legálního 

                                                   
31  Jedná se o parametr systému sociální ochrany, který umožňuje nezaměstnaným, aby si v určeném 

období přivydělali určitou sumu bez toho, aby jim byla krácena sociální dávka.  
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zaměstnání, neboť by v prvním měsíci nedošlo ke ztrátě nároku na sociální dávky, což 
by umožnilo nezaměstnaným více „riskovat“ při přijetí zaměstnání. Určitou formou 
takové pomoci mohou být také jednorázové fakultativní dávky sociální pomoci, které 
jsou nezaměstnaným vyplaceny v případě nalezení zaměstnání a pomohou jim přečkat 
období do první výplaty (viz též Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002b:56). 

Druhým možným způsobem řešení problematiky práce v šedé ekonomice jsou 
kontrolní a sankční mechanismy. Zákon o zaměstnanosti ostatně s potlačováním 
nelegální práce v současné úpravě počítá. V této souvislosti jsou především posíleny 
možnosti kontrolujících osob na pracovišti zaměstnavatele a také sankce vůči 
zaměstnavatelům není nevýznamná (až 2 miliony Kč). Otázkou ale je, nakolik jsou 
tyto možnosti využívány. Internetový článek, který se touto problematikou zabývá, mj. 
uvádí: 

Firmy, u kterých kontroloři najdou lidi pracující na černo, mohou dostat až dvoumilionovou 
pokutu. Ta je však při zjištění prvního prohřešku podstatně nižší. Malá firma může dostat 
desetitisícový trest, velký podnik padesátitisícový. Větším firmám se však podle slov jejich 
personalistů takové riziko nevyplatí. Nechtějí riskovat ztrátu dobré pověsti. Majitelé 
některých malých firem však uvažují jinak. Na černo lidé pracují v různých večerkách 
a hernách. Hrozbu desetitisícové pokuty takovým podnikatelům kompenzuje fakt, že 
takovou částku lze za člověka bez pracovní smlouvy ušetřit za dva až tři měsíce.32  

Nízkou výši udělených pokut potvrzují i již citované kontrolní zprávy. Zároveň 
se podle údajů dostupných za jednotlivé regiony jedná zhruba o desítky takových 
zachycených případů ročně.  

Pokud ovšem bereme v úvahu některé výpovědi nezaměstnaných a také 
postřehy dalších výzkumů, pak velmi účinným nástrojem proti nedeklarované práci je 
rozšíření (případně zkvalitnění) nabídky legálních pracovních příležitostí včetně 
podpory nestandardních, ale legálních pracovních příležitostí pro specifické kategorie, 
jako jsou lidé s malými dětmi nebo zdravotně handicapovaní (což by mohlo určitou 
část nelegální práce legalizovat nebo proti ní vytvořit odpovídající alternativu).  

Další zajímavou oblastí je proces zprostředkování zaměstnání. Určitou 
polemiku v této práci jistě vyvolala značná kritika nezaměstnaných na adresu úřadu 
práce. Na jedné straně je zřejmé, že tato kritika je ovlivněna (někdy značnými) 
očekáváními nezaměstnaných ohledně role úřadu práce, na druhé straně je zřejmé, že 
úřad práce v některých případech působí v procesu zprostředkování zaměstnání více 
méně formálně. Rezervy v individuální práci s nezaměstnanými, které se v této práci 
projevují, mohou být jistě důsledkem snížené organizační kapacity ÚP, Česká 
republika by ale mohla usilovat také o rozvinutí kvalitního specializovaného profesního 
vzdělávání pro zprostředkovatele, které funguje v některých západních zemích. 
V kontextu zprostředkování zaměstnání můžeme uvažovat o několika oblastech 
pomoci dlouhodobě nezaměstnaným. Jedním ze způsobů je zrychlení (např. okamžité 
informování nezaměstnaných o novém místě) a zkvalitnění informačních toků tak, aby 
součástí formálních způsobů zprostředkování zaměstnání byly podrobnější informace o 
nabízených pracovních místech (viz např. Granovetter 1974:132, 135). Stejně důležité 
pak je rychlé předání informace o obsazení pracovního místa.33 Zjevnou potenciální 
výhodou je také zlepšení obsahu informací v procesu hledání zaměstnání, neboť to 

                                                   
32  <http://www.penize.cz/zpravy/5116/prace-na-cerno-se-netresta/> 
33  Pokud bereme v úvahu znění zákona o zaměstnanosti, pak: „Zaměstnavatel je povinen do 10 

kalendářních dnů oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku a 
neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto míst“ (zákon o zaměstnanosti č. 
435/2004, § 35). V tomto institucionálním kontextu nejsou překvapivé časté stížnosti nezaměstnaných 
na neaktuálnost pracovních nabídek.  
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spíše povede k tomu, že se vhodní kandidáti dostanou na vhodná volná místa a 
zmenší to budoucí problémy s adaptací na pracovišti. 

Druhou oblastí, která je při uplatnění nezaměstnaných významná, je naučit 
dlouhodobě nezaměstnané dovednostem potřebným k hledání zaměstnání (např. 
napsat životopis, umět v kontaktu prodat své dovednosti, více si věřit). Je 
pravděpodobné, že takové dovednosti pomohou zaměstnavatelům při rozhodování 
ohledně vhodnosti kandidátů – na druhou stranu ale zaměstnavatelé někdy uvádějí, že 
to v jejich rozhodování nehraje roli (např. Sheehan a Tomlinson 1998:463). Zvláště 
nezaměstnaným s délkou nezaměstnanosti nad dva roky musí být věnována výrazná 
pozornost. Významným prvkem systému by pak měl být individuální (nikoli však nutně 
disciplinující) přístup a propojení výplaty sociálních dávek na ostatní subjekty, jako 
jsou úřady práce nebo neziskové organizace, města a kraje (jako na subjekty, které 
mohou s uplatněním nezaměstnaných výrazně pomoci).34  

Někteří dlouhodobě nezaměstnaní jsou součástí registrů také proto, že se sami 
neumějí „dobře prodat“, jsou objekty diskriminace apod. V takových případech by 
intervence a lobování za jejich uplatnění mohla pomoci. Zde se nabízí možnost 
spolupráce mezi pracovníkem a klientem při návštěvě zaměstnavatele - podporované 
zaměstnání (tato možnost již je také testována). Součástí pomoci dlouhodobě 
nezaměstnaným může být také stanovení individuálního akčního plánu, v těchto 
případech ale lze o účelnosti tohoto postupu uvažovat pouze pokud se nebude jednat 
jen o formalizovaný postup. Část rozhovorů dále ukázala, že pro některé je obtížné 
pokrýt finanční náklady na hledání zaměstnání. Jedná se především o telefonní 
poplatky, cestovné k zaměstnavateli, náklady cesty na úřad práce, inzertní noviny atd. 
Zde je možné poskytovat nezaměstnaným na tyto výdaje zvláštní prostředky (např. 
proplácením jízdenek). Na tento problém pamatuje zákon o pomoci v hmotné nouzi, 
otázkou je, jak je tato skutečnost řešena u osob, které na tyto sociální dávky nemají 
nárok.  

V neposlední řadě je třeba vnímat problémy spojené s pobídkovou funkcí 
systému. Je zřejmé, že mezi žadateli o pomoc v hmotné nouzi vždy budou lidé, kteří 
se snaží systém využít bez toho, aby chtěli svou životní situaci zlepšovat vlastními 
silami. I když tato kategorie nemusí být nijak velká, je její existenci třeba brát 
v úvahu (i když takové chování není pochopitelně jednoduché prokázat). Jako 
poměrně efektivní řešení se v obdobných případech může jevit aktivní přístup k řešení 
situace dlouhodobě nezaměstnaného, jeho účast v pracovním výcviku (zvláště 
v případech předchozí nízké kvalifikace), případně zařazení na společensky účelné 
pracovní místo. Prosté vyřazení z evidence by pak mělo být využíváno pouze ve 
specifických případech.  

Oblastí, která je v literatuře často zmiňována, je přizpůsobování dovedností 
nezaměstnaných požadavkům trhu práce (rekvalifikace, vzdělávání). Tato oblast 
se v posledních letech dostává do popředí celospolečenského zájmu. Dlouhodobě 
nezaměstnaní pracovníci se potýkají s celkově nízkou úrovní vzdělání, s úzce 
zaměřenou kvalifikací nebo se ztrátou možnosti svou kvalifikaci uplatnit. Zároveň se 
ukazuje, že uplatňovaná post hoc řešení této problematiky (rekvalifikace) jsou velmi 
pracná a ne vždy vedou k očekávaným výsledkům. Mezi důvody, které jsme v tomto 

                                                   
34  Zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004, § 2-2, § 7-4) tuto spolupráci uvádí, její skutečný rozsah mi ovšem 

není znám. Ve výzkumu, který jsme prováděli s dalšími kolegy v roce 2005 ve vybraných regionech, se 
ale ukázaly značné prvky resortizmu v této oblasti (viz Sirovátka et al. 2006:59). Fungování této 
spolupráce každopádně závisí na zájmu všech zúčastněných aktérů. Určitou možností řešení může být 
alokace menší části prostředků na APZ přímo na jednotlivé obce, což ovšem nutně neznamená pouze 
rozvoj projektů veřejně prospěšných prací. Jde spíše o to, aby obce začaly vnímat nezaměstnanost svých 
obyvatel také jako „svůj problém“. 
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kontextu identifikovali, jsou především nedostatečná úroveň dosažených znalostí, 
problematická návaznost na budoucí pracovní uplatnění (např. značný počet 
rekvalifikací na místo účetního) a nedůvěra zaměstnavatelů ve schopnosti těchto 
absolventů. Jak někteří zahraniční autoři zdůrazňují (např. Gallie 2001), vzdělávání je 
třeba chápat jako celoživotní proces. V tomto kontextu jsou lidé, kteří pracují 
v nekvalifikovaných manuálních profesích bez jakékoli možnosti současného 
profesního rozvoje nebo doplňování kvalifikace, do budoucna předem jasnými 
poraženými. Zároveň se celá ekonomika potýká se zásadním nedostatkem v řadě 
relativně odborných manuálních profesí. Proto se nabízí otázka, jak do budoucna 
všechny formy dosažení či dalšího rozšiřování kvalifikace přizpůsobit tak, aby tito 
pracovníci nacházeli odpovídající uplatnění. S tím souvisí také problém pracovního 
uplatnění osob, jejichž lidský kapitál je možné z důvodu nízkých individuálních 
předpokladů zvyšovat jen mírně a pozvolna. Výrazným krokem vpřed uskutečněným 
v této oblasti v poslední době je bezesporu možnost snazšího dosažení formálního 
potvrzení o získané kvalifikaci v oboru, kde osoba dlouhodobě pracovala. Takové 
postupy získávání kvalifikace „za pochodu“ budou zřejmě do budoucna kvůli rychlému 
technickému rozvoji a neustále rostoucím požadavkům na flexibilitu pracovní síly 
nezbytné (jasnou prioritou Evropské unie v této oblasti je celoživotní vzdělávání, což 
může být příkladem i pro Českou republiku).  

Poslední oblastí, která si zaslouží naší pozornost, je bezesporu zaměstnávání 
osob znevýhodněných na trhu práce (ať již z objektivních příčin nebo kvůli 
diskriminaci). Část nezaměstnaných, se kterými jsme hovořili, tvořila tzv. tvrdé jádro 
nezaměstnanosti. I když jejich životní situace a problémy jsou zjevně individuální, 
nabízí se otázka, zda nějakým způsobem přímo nepodpořit zvláště zaměstnanost 
těchto osob. Základním požadavkem, který v této oblasti můžeme očekávat, je 
rovnost příležitostí (zejména při přijímání do zaměstnání, ale i v oblasti pracovního 
výcviku apod.). V některých případech je zřejmě jediným východiskem přizpůsobení 
pracovních míst bariérám zaměstnání marginalizované pracovní síly. V těchto 
případech je totiž zřejmé, že zaměstnání pracovníků je možné pouze za specifických 
podmínek (jedná se např. o zdravotně handicapované či některé matky s dětmi).  

V tomto kontextu bývají jako možnosti pomoci zmiňovány přímé či nepřímé 
dotace pro podniky zaměstnávající dlouhodobě nezaměstnané nebo jinak 
znevýhodněné pracovníky či vyhrazení podílu vytvářených míst ve veřejném sektoru 
pro tyto pracovníky (Office of the Tánaiste 1995 podle Sheehan a Tomlinson 
1998:466). Domníváme se, že i dočasná (ale nikoli příliš krátkodobá) místa na 
(částečně) chráněném trhu práce jsou pro nezaměstnané i pro společnost výhodnější 
než neaktivita a dlouhodobý život v chudobě nebo na hranici chudoby. Stěžejním 
požadavkem i na těchto místech ale musí zůstat určitá základní kvalita práce. 
Legislativa těmto postupům vychází vstříc poskytováním příspěvku na zapracování 
nebo tvorbou společensky účelných pracovních míst.  

Specifickou kategorií, která potřebuje přímou podporu, jsou osoby pečující. Zde 
je přímá intervence ze strany státu (respektive municipalit) zřejmě jediným řešením. 
Některé analýzy ukazují, že rodiče by přivítali celkové prodloužení nebo větší flexibilitu 
doby ve veřejných zařízeních pro předškolní děti. Zároveň by bylo možné 
institucionálně podpořit také zaměstnávání na částečné úvazky, které je pro mnoho 
rodičů z jejich pohledu zřetelně jediným východiskem. Naše analýza totiž ukazuje, že 
samotné přizpůsobení v oblasti veřejné péče nemůže situaci těchto rodičů řešit, 
protože podmínky na trhu práce jim adekvátní návrat na pracovní trh neumožňují. 
Ženy proto vnímají oboustranné výrazné náklady příležitostí, které jsou pro ně jen 
obtížně akceptovatelné (situace je tím obtížnější, čím jsou děti menší).  
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Práce v mnoha ohledech poukázala na to, že problém nezaměstnanosti není 
tolik problémem snížené motivace nezaměstnaných jako spíše jejich omezených 
možností pro řešení vlastní situace, obtížných vnějších okolností a určitého 
implementačního deficitu na straně sociální politiky. Systém sociální politiky v České 
republice prošel v posledních letech výraznou úpravou (modernizací) a v řadě případů 
se jedná o opatření, u nichž můžeme očekávat určitý pozitivní dopad na řešení 
problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti. Je nicméně zřejmé, že přes určité dílčí 
úspěchy zůstává řešení dané oblasti v polovině cesty (dlouhodobá nezaměstnanost 
zůstává palčivým problémem). Do budoucna je proto potřebné jednak provést další 
analýzy situace dílčích skupin na trhu práce a jednak zajistit komplexní evaluaci 
současného řešení a případně zapracovat další návrhy opatření. 

 

 



Literatura 
 
 

 149 

Literatura 
 
ALM, Susanne - GALLIE, Duncan. Unemployment, Gender, and Attitudes to Work. In 
Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe. Gallie, Duncan - 
Paugam, Serge (eds.). Oxford: Oxford University Press. 2000. ISBN 0198280394. 
Kapitola 6, s. 109-133. 

ANDERSEN, Jørgen Goul. Coping with long-term unemployment: Economic security, 
labour market integration and well-being. Helsinki: Aalborg university, Centre for 
comparative welfare state studies. 2001. 

ATKINSON, John William. An Introduction to Motivation. The University series in 
psychology. Princeton, N.J.: Van Nostrand. 1964. 

AULETTA, Ken. The Underclass. New York: Random House. 1982. ISBN 0394523431. 

AXELROD, Robert. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books. 1984. 
ISBN 0465021220. 

BANE, Mary Jo - ELLWOOD, David T. Welfare Realities: From Rhetoric to Reform. 
Cambridge, MA: Harvard university press, 1994. ISBN 0674949129. 

BARBIERI, Paolo - PAUGAM, Serge - RUSSELL, Helen. Social Capital and Exits from 
Unemployment. In Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe. 
Gallie, Duncan - Paugam, Serge (eds.). Oxford: Oxford University Press. 2000. 
ISBN 0198280394. Kapitola 10, s. 200-217. 

BAUMAN, Zygmunt. Work, consumerism and the new poor. Philadelphia: Open 
university press. 1998. ISBN 0335201563. 

BECKER, Gary Stanley. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with 
Special Reference to Education. New York: National Bureau of Economic Research. 
1964. - (3rd ed). Chicago: University of Chicago Press. 1993. ISBN 0226041204. 

BECKER, Gary Stanley. A treatise on the Family. London. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press. 1981. ISBN 0674906969.  

BISON, Ivano - ESPING-ANDERSEN, Gøsta. Unemployment, Welfare Regime, and Income 
Packaging. In Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe. 
Gallie, Duncan - Paugam, Serge (eds.). Oxford: Oxford University Press. 2000. 
ISBN 0198280394. Kapitola 4, s. 69-86. 

BURKITT, Nick - EDWARDS, Laura. Wanting More from Work? Expectations and 
Aspirations of People in Low and Middle-paid Jobs. Labour Market Trends, 2001, 
vol. 109, no. 7, s. 375-378. ISSN 1361-4819. 

CLASEN, Jochen - GOULD, Arthur - VINCENT, Jill. Voices Within and Without: Responses 
to Long-Term Unemployment in Germany, Sweden and Britain. Policy Press. 1998. 
ISBN 1861340907. 

COLEMAN, James S. Social Capital in the Creation of Human Capital. The American 
Journal of Sociology, 1988, vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: 
Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, 
s. S95-S120. ISSN 0002-9602. 

DEAN, Hartley - MELROSE, Margaret. Manageable Discord: Fraud and Resistance in the 
Social Security System. Social Policy & Administration, 1997, vol. 31, no. 2, 
s. 103-118. ISSN 0144-5596. 



Literatura 
 
 

 150

DEAN, Hartley - Taylor-Gooby, Peter. Dependency culture: the explosion of a myth. 
Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. 1992. ISBN 0745012256. 

DEEM, Rosemary. Work, unemployment and Leisure. London: Routledge. 1988. 
ISBN 0415008603. 

DELHEY, Jan - NEWTON, Kenneth. Predicting cross-national levels of social trust: Global 
pattern or nordic exceptionalism? European Sociological Review, 2005, vol. 21, no. 4, 
s. 311-327. ISSN 0266-7215. 

DOUGLAS, Mary. Cultural Bias. Royal Anthropological Institute Occasional Paper No. 35, 
London: Royal Anthropological Institute. 1978. Reprinted in: Douglas, Mary. In the 
Active Voice. London: Routledge and Kegan Paul. 1982. ISBN 071009065X. 
s. 183-254.  

DOUGLAS, Mary - WILDAVSKY, Aaron. Risk and Culture: An Essay on the Selection of 
Technical and Environmental Dangers. Berkeley: University of California Press. 1982. 
ISBN 0520044916. 

ELDER, Glen H., Jr. Children of the Great Depression: Social Change in Life Experience. 
Chicago: University of Chicago Press. 1974. ISBN 0226202623. 

ENGBERSEN, Godfried – SCHUYT, Kees – TIMMER, Jaap. Cultures of Unemployment. Long-
term Unemployment in Dutch Inner Cities. Working paper No. 4, Leiden: Dept. of 
Sociology, University of Leiden. 1990. 

Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions). Quality of work and employment in Europe: Issues and Challenges. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 2002. 

European Commission. European Employment Observatory Review: Spring 2004. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 2004. 
ISSN 1725-5376. 
URL: <http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2005/kean04001_en.pdf> 

European Commission. Special Eurobarometer 284: Undeclared work in the European 
Union (Report). 2007. 
URL: <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_284_en.pdf> 

EVASON, Eileen. On the edge: a study of poverty and long-term unemployment in 
Northern Ireland. London: Child poverty action group, Calvert's North Star Press. 
1985. ISBN 0903963914. 

FINCH, Janet. Family obligations and social change. Cambridge, UK: Polity Press. 1989. 
ISBN 0745603246. 

GALLIE, Duncan. Working Life, Social Participation and Welfare, UWWCLUS working 
paper, project 00-0028. Oxford: UWWCLUS (Unemployment, Work and Welfare 
Cluster). 2001. 
URL: <http://www.nuff.ox.ac.uk/projects/uwwclus/Papers/restrict/Gallie.pdf> 

GALLIE, Ducan - JACOBS, Sheila - PAUGAM, Serge. Unemployment, Poverty and Social 
Isolation: Is there a Vicious Circle of Social Exclusion? Paper Presented to the Euresco 
Conference on Labour Market Change, Unemployment and Citizenship in Europe, 
Helsinki, 20-25th April 2001. 

GALLIE, Duncan - VOGLER, Carolyn. Unemployment and Attitudes to Work. In Social 
Change and the Experience of Unemployment. Gallie, Duncan – Marsh, Catherine - 
Vogler, Carolyn (eds.). Oxford: Oxford University Press. 1994. ISBN 0198279175. 
Kapitola 4, s. 115-153. 



Literatura 
 
 

 151 

GERSHUNY, Jonathan - MARSH, Catherine. Unemployment in Work Histories. In Social 
Change and the Experience of Unemployment. Gallie, Duncan – Marsh, Catherine – 
Vogler, Carolyn (eds.). Oxford: Oxford University Press. 1994. ISBN 0198279175. 
Kapitola 3, s. 66-114. 

GIDDENS, Anthony. Sociology. Cambridge: Polity Press. 2001. 768pp. 4th edition. 
ISBN 0745623115. 

GOFFMAN, Erving. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. 
Harmondsworth: Penguin books. 1970. ISBN: 0140209980 

GRANOVETTER, Mark. Getting a job: a study of contacts and careers. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 1974. ISBN 0674354168  

HAERPFER, Christian - LATCHEVA, Rossalina – WALLACE, Claire. The Informal Economy in 
East-Central Europe 1991-1998. Sociological series 64, Vienna: Institute for Advanced 
Studies. ISSN 1605-8011. URL: <http://www.ihs.ac.at/publications/soc/rs64.pdf> 

HAREVEN, Tamara K. The History of the Family and the Complexity of Social Change. 
The American Historical Review, 1991, vol. 96, no. 1, s. 95-124. ISSN 0002-8762. 

HENWOOD, Felicity - MILES, Ian. The experience of unemployment and the sexual 
division of labour. In Unemployed People: Social and Psychological Perspectives. 
Fryer, David - Ullah, Philip (eds.). Philadelphia: Open University Press. 1987. 
ISBN 0335155065. Kapitola 3, s. 94-110. 

HORA, Ondřej. Rozbor systémů kompenzace příjmů v nezaměstnanosti ČR v 
mezinárodní komparaci. In Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Sirovátka, 
Tomáš (ed.). Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF. 2003a. Část III, kapitola 3, s. 14-
44. 

HORA, Ondřej. Pobídkové strategie systémů sociálních dávek, opatření pobízející 
k placené práci. In Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. Sirovátka, Tomáš 
(ed.). Praha a Brno: FSS MU, VÚPSV, NVF. 2003b. Část III, kapitola 3, s. 47-58. 

HORA, Ondřej. Subjektivní chudoba v ČR podle zjištění výběrového šetření pracovních 
sil. In Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a 
srovnání se zeměmi EU. Sirovátka, Tomáš, et al. Praha: VÚPSV. 2005. Díl 1, 
kapitola 3, s. 35-46. 

HORA, Ondřej. Příjmově znevýhodnění pracovníci - Pracovní uplatnění a 
nezaměstnanost jako faktory příjmové situace domácností. IVRIS working papers. 
Brno: IVRIS. 2007, č. 2, s. 1-48. ISSN 1802-0062. 

HOWE, Leo. Being Unemployed in Northern Ireland: An Ethnographic Study. New York: 
Cambridge University Press. 1990. ISBN 0521382394. 

HUTSON, Susan - JENKINS, Richard. Family Relationships and the Unemployment of 
Young People in Swansea. In The social world of the young unemployed. White, 
Michael (ed.). London: Policy Studies Institute. 1987. ISBN 0853744165. Kapitola 3, 
s. 37-54. 

CHAMBERLAYNE, Prue. Cultural analysis of the informal sphere. In Welfare and culture in 
Europe: towards a new paradigm in social policy. Chamberlayne, Prue, et al. (eds.). 
Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 1999. ISBN 1853027006. Kapitola 8, s. 151-
171. 

ISAKSSON, Kerstin, et al. Work values among the unemployed: Changes over time and 
some gender differences. Scandinavian Journal of Psychology, 2004, vol. 45, no. 3, 
s. 207-214. ISSN 0036-5564. 



Literatura 
 
 

 152

JAHODA, Marie. Employment and Unemployment: A Social-Psychological Analysis. 
Cambridge: Cambridge University Press. 1982. ISBN 0521242940. 

JAHODA, Marie - LAZARSFELD, Paul Felix - ZEISEL, Hans. Marienthal: the Sociography of 
an Unemployed Community. New Brunswick: Transaction Publishers. 2002. 
ISBN 0765809443. 

JENCKS, Christopher. Rethinking social policy: race, poverty, and the underclass. New 
York: Harper Perennial. 1993. ISBN 0060975342. 

JOHNSON, Clifford M. - LEVITAN, Sar A. Beyond the Safety Net: Reviving the Promise of 
Opportunity in America. Cambridge: Ballinger. 1984. ISBN 0887300138. 

JORDAN, Bill, et al. Trapped in poverty?: labour-market decisions in low-income 
households. London: Routledge. 1992. ISBN 0415068673. 

LABINI, Mauro. Job Search Methods and Outcomes for the Employed and Unemployed: 
an empirical investigation. Pisa: S. Anna School of Advanced Studies, Strasbourg: 
Université Louis Pasteur. 2005.  
URL: <https://mail.sssup.it/~syloslabini/Job%20search.pdf> 

LEWIS, Oscar. The children of Sánchez, autobiography of a Mexican family. New York: 
Random House. 1961. 

LINDBECK, Assar. Welfare state disincentives with endogenous habits and norms. 
OCFEB, Erasmus University Rotterdam, Research Memorandum 9505, 1995. Později 
publikováno jako Lindbeck, Assar. Welfare state disincentives with endogenous habits 
and norms. The Scandinavian Journal of Economics, 1995, vol. 97, no. 4, s. 477-494. 
ISSN 0347-0520. 

LINDSAY, Colin - MCQUAID, Ronald W. The 'employability gap': long-term unemployment 
and barriers to work in buoyant labour markets. Environment and Planning C: 
Government and Policy, 2002, vol. 20, no. 4, s. 613-628. ISSN 0263-774X. 

LOKSHIN, Michael M. – YEMTSOV, Ruslan. Household strategies for coping with poverty 
and social exclusion in post-crisis Russia. Washington, USA: World Bank. 2001. 

MAMADOUH, Virginie. Grid-group cultural theory: an introduction. GeoJournal, 1999, 
vol. 47, no. 3, s. 395-409. ISSN 0343-2521. 

MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON. 2002. Třetí 
rozšířené vydání. ISBN 80-86429-08-3. 

MAREŠ, Petr. Od práce emancipující k práci mizející. Sociologický časopis, 2004, 
roč. 40, č. 1-2, s. 37-48. ISSN 0038-0288. 

MAREŠ, Petr - SIROVÁTKA, Tomáš. Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní 
a pracující chudí. Sociologický časopis, 2006, roč. 42, č. 4, s. 627-655. ISSN 0038-
0288. 

MAREŠ, Petr - SIROVÁTKA, Tomáš - VYHLÍDAL, Jiří. Ztráta zaměstnání: reakce, plány a 
flexibilita nezaměstnaných (1. vlna panelového šetření). Praha, Brno: VÚPSV. 2002a. 
URL: <http://www.vupsv.cz/Mares_Ztrata_zamestnani.pdf> 

MAREŠ, Petr - SIROVÁTKA, Tomáš - VYHLÍDAL, Jiří. Strategie nezaměstnaných – druhá 
vlna dotazování v panelovém šetření (stav po šesti měsících nezaměstnanosti). Praha: 
VÚPSV. 2002b. 
URL: <http://www.vupsv.cz/Vyhlidal_Mares_Sirovatka_Strategie_nezam_2.pdf> 

MARKS, Carole. The Urban Underclass. Annual Review of Sociology, 1991, vol. 17, 
s. 445-466. ISSN 0360-0572. 



Literatura 
 
 

 153 

MCRAE, Susan. Social and Political Perspectives found among Young Unemployed Men 
and Women. In The social world of the young unemployed. White, Michael (ed.). 
London: Policy Studies Institute. 1987. ISBN 0853744165. Kapitola 5, s. 61-86. 

MERTON, Robert K. Social Structure and Anomie. In Social Theory and Social Structure. 
Merton, Robert K. Revised and enlarged ed. Glencoe: Free Press. 1957. Kapitola 6. 

MERTON, Robert K. Sociální struktura a anomie. In Studie ze sociologické teorie. 
Merton, Robert K. Praha: SLON. 2000. ISBN 978-80-86429-70-0. s. 132-177. 

MINGIONE, Enzo. Urban survival strategies, family structure and informal practices. In 
The capitalist city: global restructuring and community politics. Smith, Michael Peter – 
Feagin, Joe R. (eds.). Oxford: Basil Blackwell, Ltd. 1987. ISBN 0631151826. s. 297-
322. 

MOEN, Phyllis - WETHINGTON, Elaine. The Concept of Family Adaptive Strategies. Annual 
Review of Sociology, 1992, vol. 18, s. 233-251. ISSN 0360-0572. 

NAMAZIE, Ceema Zahra. The Effect of Unobservables on Labour Supply Decisions: The 
formal and informal sector during transition. CASEpaper 72, London: CASE, London 
School of Economics. 2003.  
URL: <http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/cp/CASEpaper72.pdf> 

NELSON, Margaret K. - SMITH, Joan. Working Hard and Making Do: Surviving in Small 
Town America. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press. 
1999. ISBN 0520215753. 

Office of the Tánaiste. Report of the Task Force on Long-Term Unemployment. Dublin: 
Stationery Office. 1995. ISBN 0707623340. 

OSBERG, Lars. Fishing in Different Pools: Job-Search Strategies and Job-Finding 
Success in Canada in the Early 1980s. Journal of Labor Economics, 1993, vol. 11, 
no. 2, s. 348-386. ISSN: 0734-306X. 

PAHL, Raymond E. - WALLACE, Claire. Household work strategies in an economic 
recession. In Beyond Employment. Household, Gender and Subsistence. Redclift, 
Nanneke – Mingione, Enzo (eds.). Oxford: Blackwell. 1985. ISBN 0631134484. 

PAUGAM, Serge - RUSSELL, Helen. The Effects of Employment Precarity and 
Unemployment on Social Isolation. In Welfare Regimes and the Experience of 
Unemployment in Europe. Gallie, Duncan – Paugam, Serge (eds.). Oxford: Oxford 
University Press. 2000. ISBN 0198280394. Kapitola 12, s. 243-264. 

PAYNE, Malcolm Stuart. Modern social work theory: a critical introduction. Houndmills: 
Macmillan. 1991. ISBN 0333474783. 

PFAU-EFFINGER, Birgit. Development of Culture, Welfare States and Women's 
Employment in Europe. Bodmin, Cornwall: Ashgate. 2004. ISBN 0754616932. 

PHILLIPS, David. Quality of Life: Concept, policy and practice. London a New York: 
Routledge. 2006. ISBN 0415323541. 

PICHLER, Florian - WALLACE, Claire. Patterns of Formal and Informal Social Capital in 
Europe. European Sociological Review, 2007, vol. 23, no. 4, s. 423-435. ISSN 0266-
7215. 

PREMUSOVÁ, Jarmila - SIROVÁTKA, Tomáš. K formování dlouhodobé nezaměstnanosti 
v České republice - Zhodnocení výsledků srovnávací studie ze tří lokalit. Sociologický 
časopis, 1996, roč. 32, č. 1, s. 39-50. ISSN 0038-0288.  
URL: <http://sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/311_039PREMS.pdf> 



Literatura 
 
 

 154

ROBERTS, Bryan R. Household coping strategies and urban poverty in a comparative 
perspective. In Urban life in transition. Gottdiener, Mark - Pickvance, Chris G. (eds.). 
London: Sage. 1991. ISBN 0803939744. s. 135-167. 

ŘEZNÍČEK, Ivo - SIROVÁTKA, Tomáš. Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální 
síť (srovnávací studie tří okresů). Brno a Filadelfie: Vydavatelství Masarykovy 
univerzity v Brně. 1994. ISBN 8021012463. 

SHEEHAN, Maura - TOMLINSON, Mike. Long-term unemployment and the Community 
Work Programme. In Policy Aspects of Employment Equality in Northern Ireland. 
McLaughlin, Eithne - Quirk, Pádraic (eds.). Belfast: The Standing Advisory Committee 
on Human Rights. 1996. ISBN 0952752816. 

SIMONYI, Agnes. Employment and life changes of the long-term unemployed in 
Hungary, SOCO project paper no. 9. Vienna: Institute for Human Sciences. 1994. 

SIROVÁTKA, Tomáš. Marginalizace na pracovním trhu. Příčiny diskvalifikace a selhávání 
pracovní síly. Brno: Masarykova univerzita. 1997. ISBN 8021017163. 

SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální dávky a jejich příjemci: na „sociální trampolíně“ nebo ve 
slepé uličce? Sociologický časopis, 2000, roč. 36, č. 2, s. 181-199. ISSN 0038-0288. 

SIROVÁTKA, Tomáš, et al. Sociální začleňování v České republice: evropská a česká 
agenda? Studie CESES. Praha: CESES FSV UK. 2006, č. 3, s. 55-77. ISSN 1801-1640. 

SNEL, Erik - Staring, Richard. Poverty, migration, and coping strategies: an 
introduction. Focaal - European Journal of Anthropology, 2001, no. 38, s. 7-22. 
ISSN 0920-1297. 

STINCHCOMBE, Arthur L. Constructing Social Theories. New York: Harcourt, Brace and 
World. 1968. Chicago: University of Chicago Press, 1987 (nové vydání). 
ISBN 0226774848. 

THOMAS, William Isaac. The Unadjusted Girl: with cases and standpoint for behavior 
analysis. Boston: Little, Brown, and Co. 1923.  

WALLACE, Claire. Between the Family and the State: Young People in Transition. In The 
social world of the young unemployed. White, Michael (ed.). London: Policy Studies 
Institute. 1987. ISBN 0853744165. Kapitola 1, s. 1-30. 

WALLACE, Claire. Household strategies: their conceptual relevance and analytical scope 
in social research, draft, později publikováno jako: Wallace, Claire. Household 
Strategies: their conceptual relevance and analytical scope in social research. 
Sociology, 2002, vol. 36, no 2, s. 275-292. ISSN 0010-3802. 

WARDE, Alan. Household work strategies and forms of labour: conceptual and empirical 
issues. Work, Employment & Society, 1995, vol. 4, no. 4, s. 495-515. ISSN 0950-
0170. 

WARR, Peter. Work, Unemployment and Mental Health. Oxford: Clarendon Press. 1987. 
ISBN 0198521588. 

 

 


	1. Uvedení výzkumného problému
	2. Teoretická východiska pro vysvětlení chování nezaměstnaných
	2.1 Teoretické modely hledající příčiny rozdílného chování nezaměstnaných
	2.1.1 Model racionální volby
	2.1.2 Modely založené na očekávání (a motivaci)
	2.1.3 Kulturní modely

	Závěr: Vysvětlení chování nezaměstnaných na základě výše uvedených modelů

	3. Koncept životní strategie a jeho využití pronezaměstnané
	3.1 Typologie strategií nezaměstnaných při řešení problému zajištění životních potřeb
	3.1.1 Využívání zdrojů (kapitálu) při rozhodování nezaměstnaných

	Závěr: Rozhodování nezaměstnaných

	4. Metodologické aspekty výzkumu
	4.1 Použitá metoda a její zdůvodnění vzhledem ke stanovenému cíli

	5. Předchozí pracovní kariéra - vnímané příčiny nezaměstnanosti
	5.1 Předchozí pracovní kariéra nezaměstnaných, poslední zaměstnání
	5.2 Vysvětlení současné situace z pohledu nezaměstnaných
	Závěr: Vliv pracovní historie a příčiny nezaměstnanosti

	6. Ekonomická situace dlouhodobě nezaměstnaných
	6.1 Význam životních nákladů rodin pro životní situaci dlouhodobě nezaměstnaných
	6.2 Řešení obtížné finanční situace ze strany nezaměstnaných
	Závěr: Přivykání na život v chudobě

	7. Vnímání nezaměstnanosti nezaměstnanými a jejich okolím
	7.1 Reakce nezaměstnaných - prožívání nezaměstnanosti
	7.1.1 Různé typy vyrovnávání se s neúspěchem při hledání zaměstnání

	7.2 Dopady nezaměstnanosti na sociální vztahy
	7.2.1 Vztahy v rodině během nezaměstnanosti
	7.2.2 Vztahy mimo rodinu nezaměstnaného

	Závěr: Dlouhodobá nezaměstnanost a její důsledky

	8. Význam zaměstnání a motivace nezaměstnaných, kvalita práce - flexibilita, ochota pracovat
	8.1 Význam a přínos zaměstnání pro nezaměstnané
	8.1.1 Význam práce jako zdroje finančních prostředků
	8.1.2 Význam nefinančních přínosů zaměstnání
	8.1.3 Snížená motivace nezaměstnaných k přijetí zaměstnání

	8.2 Představa nezaměstnaných o konkrétních zaměstnáních
	8.2.1 Zájem nezaměstnaných o určité obory pracovní činnosti
	8.2.2 Nízká kvalita práce jako odrazující faktor při hledání zaměstnání

	8.3 Šance na nalezení zaměstnání z pohledu nezaměstnaných
	8.4 Očekávání nezaměstnaných ohledně pracovního příjmu
	8.5 Přijetí méně kvalitního zaměstnání
	Závěr: Sophiina volba? Životní perspektiva dlouhodobě nezaměstnaných

	9. Sociální dávky a jejich vliv na životní situaci nezaměstnaných
	9.1 Žádost o sociální dávky, vstup do systému sociální ochrany
	9.2 Zkušenosti nezaměstnaných s různými aspekty pobírání sociálních dávek
	Závěr: Strategie nezaměstnaných vůči systému sociální ochrany

	10. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných při hledání zaměstnání
	10.1 Průběh hledání zaměstnání - strategie nezaměstnaných
	10.1.1 První fáze - získání informace o existenci pracovního místa
	10.1.2 Zprostředkování zaměstnání
	10.1.2.1 Zkušenosti nezaměstnaných s úřady práce
	10.1.2.2 Zprostředkovací personální (a pracovní) agentury
	10.1.2.3 Hledání přes rodinu a známé - role osobních kontaktů při hledání zaměstnání


	10.2 Způsoby hledání zaměstnání ve druhé fázi - kontakt se zaměstnavatelem
	10.2.1 Okolnosti uplatňované při rozhodování zaměstnavatelů

	10.3 Způsoby hledání zaměstnání ve třetí fázi - výběr a zaškolení pracovníka
	10.3.1 (Ne)informování nezaměstnaných o výsledku přijetí či nepřijetí do zaměstnání, prodlužování doby před nástupem do zaměstnání
	10.3.2 Rozhodování uchazečů ohledně vhodnosti zaměstnání na základě zhodnocení prostředí ve firmě, obavy z náročnosti zaměstnání
	10.3.3 Důsledek dlouhodobé marginalizace - pokračující hledání zaměstnání (??)

	10.4 Další řešení nezaměstnanosti - strategie přizpůsobení, změny a mobility
	10.4.1 Možnosti rozšíření kvalifikace (sebevzdělávání)
	10.4.2 Možnosti a přínos rekvalifikací na úřadech práce

	10.5 Možnost podnikání
	10.6 Mobilita jako strategie nezaměstnaných
	10.7 Příležitostná práce a práce v šedé ekonomice
	Závěr: Je trh práce pro dlouhodobě nezaměstnané dostupnou alternativou?

	11. Dlouhodobá nezaměstnanost v ČR - ideály, realita a perspektiva
	11.1 Diskuze o aplikaci v oblasti sociální politiky

	Literatura

