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Abstrakt  
 
Tato práce se zaměřuje na rovinu individuálního chování dlouhodobě nezaměstnaných 
osob v širším kontextu jejich životní situace. Hledáme tedy odpověď na výzkumnou 
otázku: Jakým způsobem (strategiemi) řeší (nebo se pokoušejí řešit) dlouhodobě 
nezaměstnaní svou životní situaci? 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. 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 
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. 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 problé-
mem, 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 pod-
mínek na trhu práce ovlivňují situaci nezaměstnaných také další významné okolnosti. 
Především se jedná o jejich osobní charakteristiky (jako jsou sociální status, vzdělání, 
dosažená praxe apod.) nebo jejich rodinný stav (počet závislých členů atd.). Předchozí 
výzkumy (srovnej např. Henwood a Miles 1987) upozornily na významné rozdíly 
v životě zaměstnaných a nezaměstnaných v oblastech, jako jsou sociální kontakty, 
aktivita, smysl života, status a struktura času. Významnou otázkou je, jakým 
způsobem mohou do situace nezaměstnaných zasahovat jejich životní styl a postoje. 
Mareš (2002) uvádí:  

 
… V tomto ohledu je nezaměstnanost též předmětem promyšlených i intuitivních životních 
strategií jak nezaměstnaných osob, tak i osob nezaměstnaností ohrožených. Obsah těchto 
strategií je u nezaměstnaných ovlivněn jednak kulturně, jednak dobou trvání jejich 
nezaměstnanosti. Délka nezaměstnanosti hraje významnou roli již z toho důvodu, že 
s prodlužováním její délky dochází u většiny nezaměstnaných postupně k prohlubování 
potíží a jejich situace nabývá povahy „normálního stavu“. To mění povahu reakce na 
situaci, v níž se ocitli, a tato změna nachází výraz i ve změnách životních strategií 
nezaměstnaných (Mareš 2002:103). 

 
Problému strategií nezaměstnaných se věnuje řada vědních disciplín (kromě 

sociální politiky především ekonomie, sociologie, psychologie, ale také např. etnogra-
fie) a je mu věnována celá řada dílčích teoretických konceptů, které spolu „soupeří“ 
o vysvětlení příčin a okolností tohoto jevu.1 Analytickou nevýhodou těch konceptů, 
které hledají vysvětlující faktory nezaměstnanosti na straně nezaměstnaných (záměrně 
více či méně opomíjejí stranu poptávky po práci), je, že žádný z nich neposkytuje 
ucelený pohled a zároveň každý nabízí odlišné typy vysvětlení (ekonomické, psycholo-
gické apod.). Tato vysvětlení mohou být platná pro některé nezaměstnané, ale také 
nemusí být platná vůbec, případně se může více teoretických konceptů v různé míře 
potvrzovat u jediného nezaměstnaného. 

Při využití tohoto pohledu na výzkumný problém tedy můžeme hovořit o 
různých strategiích nezaměstnaných ve specifické životní situaci dlouhodobé neza-
městnanosti (která je určitým momentálním společným pojítkem jinak často velmi 
rozdílných životních osudů nezaměstnaných osob). Dlouhodobá nezaměstnanost v sobě 
ale zároveň pochopitelně zahrnuje celou řadu dílčích problémů (např. nízká možnost 
uplatnění, nedostatečný příjem, psychické problémy), které spolu úzce souvisejí, 
mohou se navzájem ovlivňovat a z nichž pouze část je tedy spojena s problémy 
finančního charakteru. V této práci se zaměříme především na zachycení životní situace 
dlouhodobě nezaměstnaných a zároveň na způsoby řešení případných problémů 

                                                   
1  Např. Jordan et al. (1992:3) uvádí, že zatímco ekonomové chápou rozhodování chudých lidí ohledně 

zaměstnání jako volby, které jsou prováděny ve vynucených podmínkách (pod tlakem), sociologové 
zdůrazňují vliv sociálních norem a rolí a jejich dopad na strukturální vztahy a sociální politici se zaměřují 
na způsob, kterým sociální dávky formují postoje a životní šance chudých lidí s ohledem na vznik 
závislosti či exkluze ze společnosti. 
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spojených s nezaměstnaností ze strany nezaměstnaných.2 Zároveň se budeme věnovat 
především situaci dlouhodobé nezaměstnanosti, protože: krátkodobá (frikční) neza-
městnanost může být pouhým přechodem mezi dvěma zaměstnáními a není proto 
třeba hledat její příčiny na straně nabídky či poptávky po práci, význam jednotlivých 
problémů v životě nezaměstnaných s prodlužující se délkou nezaměstnanosti obvykle 
narůstá a eventuální přizpůsobení nezaměstnaného na anomickou situaci a vznik 
různorodých strategií vyžaduje delší čas. Poznávacím cílem této práce je na základě 
dostupných teoretických konceptů identifikovat existující postupy nezaměstnaných při 
řešení problémů v situaci dlouhodobé nezaměstnanosti (zvláště pak problémů spoje-
ných s nedostatečným příjmem) a na základě provedených rozhovorů hledat strategie 
a identifikovat faktory, které vedou k volbě určitých řešení. Zároveň využíváme 
možnost porovnat námi dosažené výsledky s dřívější evidencí ohledně těchto aspektů 
nezaměstnanosti (viz výzkumné otázky níže). 

1.1 Zdůvodnění významu poznávacího cíle 

Otázka chování dlouhodobě nezaměstnaných klientů systému sociální ochrany 
je často diskutována nejen mezi odborníky, ale také v tisku a laickou veřejností. 
Argumenty, které jsou ve veřejné diskusi běžně využívány, jsou ovšem často spíše 
ideové než věcné (Bane a Ellwood 1994:128). Zastánci tvrdého přístupu vůči 
nezaměstnaným využívají nejen ekonomické argumenty,3 ale část jejich argumentů 
vychází také z důrazu na potřebu pracovní etiky, hovoří o zneužívání sociálních dávek 
a o nedostatečné potřebnosti těchto klientů. Tento přístup je zastáván také v části 
odborné, především americké literatury (Murray 1984, Mead 1986). Dobře tento postoj 
zachycují Engbersen, Schuyt a Timmer (1990:7), kteří uvádějí, že „existuje předpoklad 
o vztahu mezi výší sociálních dávek… a potenciální ochotou nezaměstnaných hledat si 
zaměstnání. Nezaměstnaní jsou konstantně v podezření… zda skutečně chtějí pracovat. 
Jsou podezříváni, že využívají výhody příjmu, pro který nemusejí pracovat. Čím větší a 
dlouhodobější nezaměstnanost je, tím spíše vzniká tlak držet dávky v nezaměstnanosti 
nízké“. Bauman (1998) zachycuje několik základních principů spojených s tímto 
postojem: 

1) sociální dávky by pro nezaměstnané neměly představovat možnost volby, 

2) princip menšího nároku spočívá v tom, že i nejméně výhodné zaměstnání by vždy 
mělo být výhodnější než pobírání sociálních dávek, 

3) je nutné rozlišování mezi zasluhujícími si (oprávněnými) a nezasluhujícími si 
(neoprávněnými) klienty. 

Na druhé straně zastánci opačného názoru (někdy bývají označováni jako 
poverty lobby) argumentují, že stát by se měl dokázat postarat o své občany, kterým 
nedokáže zajistit uplatnění jejich „práva na práci“. Tito lidé se domnívají, že 
dlouhodobě nezaměstnaní jsou spíše oběťmi globálních ekonomických procesů než 
vlastních voleb, protože přes veškerou svou snahu nenalézají práci a navíc jsou 

                                                   
2  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.  

3  Sociální dávky bývají obecně kritizovány v ekonomické rovině ze dvou důvodů: 1) že přispívají 
k ekonomickým problémům státu (zatěžují státní rozpočty) a 2) že mají negativní dopady na nabídku 
práce na pracovním trhu (Atkinson 1999:62). 
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postrkováni a ponižováni ze strany státních úředníků. Bauman (1998:46) k tomu 
uvádí, že zastánci kolektivní záruky individuálního přístupu k dávkám souhlasí s nor-
malitou života založeného na pracovním výkonu, zároveň ovšem podotýkají, že tato 
norma nemůže být univerzálně dodržena, neboť v soudobé společnosti není dost stálé 
práce pro všechny a je tedy třeba postarat se také o ty, „kteří přepadnou přes 
palubu“, do doby, než získají zaměstnání. 

Na tomto místě je nutno podotknout, že zastánců prvního názorového proudu 
(sociální dávky pro osoby bez příjmu jsou problematické) je mezi laickou veřejností 
přece jen většina. Odborníci v oblasti sociologie a sociální politiky zabývající se 
strategiemi nezaměstnaných se již určitou dobu shodují, že strategie nezaměstnaných 
jsou značně diverzifikované a celá tato problematika je mnohem složitější.4 Cílem 
práce je tedy rozpoznat strategie nezaměstnaných (jako celek) z toho důvodu, 
abychom mohli objasnit, zda a do jaké míry nezaměstnaní skutečně svým chováním 
mohou ovlivnit a ovlivňují svou situaci dlouhodobého příjemce sociálních dávek. 
Z dosavadních výzkumů je patrné, že nezaměstnaní jsou ovlivňováni při volbě 
konkrétních strategií řadou významných faktorů: např. tlakem okolí, svým lidským 
kapitálem, předchozí zkušeností a preferencemi (hodnotami). Symbolickým cílem práce 
je tedy získání využitelných poznatků o charakteru významného aspektu problému 
dlouhodobé nezaměstnanosti, konkrétně chování nezaměstnaných. Můžeme také říci, 
že chceme porozumět životní situaci dlouhodobě nezaměstnaných a jejich chování, 
abychom mohli určit, proč se stali nebo proč zůstávají dlouhodobě nezaměstnanými.  

Uvedená otázka je z hlediska sociální politiky velmi významná, neboť se 
v tomto případě dostávají do přímého rozporu dvě ze základních funkcí moderní 
sociální politiky, a to funkce ochranná a funkce pobídková. Na jedné straně je 
upozorňováno, že klesající úroveň základní sociální ochrany vede ke stále většímu 
propadu určitých kategorií obyvatelstva pod úroveň potřebnou k ochraně před 
chudobou a materiální deprivací. Na druhé straně se pobídky vedoucí k relativně 
včasnému opouštění systému sociální ochrany jeví být nefunkční či alespoň 
nedostatečné. Aplikačním cílem práce je získat takové poznatky, které mohou být 
využity při konstrukci konkrétních nástrojů pro řešení problémové situace těchto lidí ze 
strany státu, ať již na lokální, regionální či národní úrovni, jakožto i pro modifikaci 
stávajících nástrojů (systémů podpory v neza-městnanosti, dávek sociální pomoci 
atd.). 

 

Hlavní výzkumná otázka5 

Jakým způsobem (strategiemi) řeší (nebo se pokoušejí řešit) dlouhodobě 
nezaměstnaní svou životní situaci? 

 
Struktura práce 

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 věnujeme určení těch strategií (případně jejich typů), které souvisejí se 

                                                   
4  Problémem odborné stejně jako obecné diskuze na toto téma je jen obtížné dosažení nestranného 

pohledu na danou problematiku. Jordan et al. (1992:43) oprávněně uvádí, že sociální politika se opírá o 
politické a morální hodnoty, které jsou opět sporné či napadnutelné. A tak technická (vědecká) literatura 
nemůže být chápaná bez svých existujících ideologických východisek.  

5  Dílčí výzkumné otázky naleznete v metodologické části práce v příloze. 
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zkoumaným problémem (kapitola 3). Zjištěné poznatky využíváme v metodologické 
části práce k vytvoření základní struktury našeho polo-strukturovaného rozhovoru. 
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.6 Při zhodnocení výsledků jsme věnovali pozornost předchozí pracovní 
kariéře a příčinám nezaměstnanosti z pohledu nezaměstnaných (kapitola 5), ekono-
mické situaci jejich domácností a strategiím zajištění příjmu domácnosti (kapitola 6), 
vnímání nezaměstnanosti nezaměstnanými a jejich okolím (kapitola 7), motivaci neza-
městnaných k přijetí zaměstnání a faktorům, které tuto motivaci ovlivňují (kapitola 8), 
vnímání systému sociální ochrany ze strany nezaměstnaných (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 a navrhujeme několik podnětů k diskusi jejich důsledků pro 
sociální politiku, především pro tvorbu vhodných nástrojů politiky zaměstnanosti 
(kapitola 11). 

 

                                                   
6  K problému využití více datových zdrojů viz metodologická část práce v příloze. 
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2. Teoretická východiska pro vysvětlení chování 
dlouhodobě 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. Definování teoretických východisek pro naší práci má klíčový 
význam pro vymezení určitého pojetí naší analýzy. 

2.1 Základní paradigmata hledající příčiny rozdílného 
chování nezaměstnaných - strukturální vs. kulturní 
vysvětlení nezaměstnanosti, vliv jednání aktérů 

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 (celá řada autorů, 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 zobrazování jako pasivní a penalizovaní, systematicky znevýhodňo-
vaní veřejnými politikami navzdory jejich upřímné snaze přispívat svou prací 
společnosti (Jordan et al. 1992:38). Řada autorů zastávajících strukturální stanovisko 
připisuje současné problémy vysvětlením souvisejícím se změnami v podstatě trhu 
práce. Autoři argumentují, že mizí kvalitní zaměstnání a místo nich se objevují pracovní 
místa, která jsou málo placená, částečná, dočasná a neposkytují sociální ochranu 
(srovnej Marks 1991:455-456). 

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 předpo-
kladu lze posléze na úrovni politik rozlišovat mezi zasluhujícími si a nezaslouženými 
klienty (Howe 1990:191). Jedním z dalších možných vysvětlení podle kulturního para-
digmatu 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). 
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Stávají se tedy chudými na základě špatných postojů a zvláště špatných voleb (ibid. 
str. 449). Ve své extrémní podobě tento směr líčí chudé jako oportunistické racionální 
egoisty, jejichž utilitaristický vztah k životu preferuje nicnedělání a kteří využijí 
jakoukoli šanci podvést systém, pokud si mohou být jisti, že nebudou dopadeni 
(Jordan et al. 1992:38). Jak uvádí Marks (1991:462), kultura se podle deterministů 
jeví více jako nějaká velmi nakažlivá sociální choroba než jako sdílený systém vědění 
vytvářející životní styl, který je předáván z generace na generaci. Vysvětlení tohoto 
pohledu spočívá podle Howa v zobecňování několika netypických případů na všechny 
nezaměstnané, zároveň bývá často přeceňována skutečná úroveň sociálních dávek a 
podceňována úroveň omezení (Howe 1990:209). Za někdy velmi vyhraněným stano-
viskem těchto autorů v rámci ideologických debat o podstatě problému nezaměstna-
nosti přitom stojí často spíše snaha o ochranu tradičních hodnot spojených s ideami 
zásluhovosti a etiky práce (Howe 1990:212).  

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, 
registrované a neregistrované nezaměstnané atd.) (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 situace (viz níže). V tomto 
kontextu vystupuje do popředí rovina jednání aktérů. Jak uvádí Giddens: 

 

I jedinci ve velmi znevýhodněném postavení se mohou chopit příležitosti ke zlepšení svého 
postavení; moc lidského jednání by neměla být podceňována. Sociální politika může hrát 
významnou úlohu ve zvýšení akčního potenciálu znevýhodněných jednotlivců nebo 
komunit (Giddens 2001:320). 

 
Myšlenka rodinných [i individuálních] strategií je zaměřena na sociální aktéry a 

je možné ji chápat jako přístup odzdola nahoru. Koncept v této podobě vychází z před-
pokladu, že strategie domácností mohou být aktivní, měnit své prostředí a ne být 
pouze tímto prostředím měněny (Jordan et al. 1992:38, Wallace 2002:2-3). Strategie 
je pak možné chápat také jako nástroje dosažení cílů tváří v tvář strukturálním 
bariérám (Moen a Wethington 1992:234).  

 

2.1.1 Vztah mezi strukturou, kulturou a jednáním aktérů 

Někteří autoři se zabývají také vztahem mezi kulturou, strukturou a jednáním 
aktérů. V našem specifickém pojetí7 jsme se rozhodli chápat strukturu, kulturu a 
jednání aktérů jako na sobě nezávislé prvky. Pfau-Effinger (2004:14) uvádí, že vztahy 
mezi kulturními hodnotami, sociálními institucemi a jednáním sociálních aktérů byly 
vždy kontroverzním tématem, zvláště pak s ohledem na vliv, který jednotlivé sféry 

                                                   
7  Diskuzi o tom, zda se tedy ve skutečnosti jedná o tři (struktura-kultura-jednání aktérů) či pouze dva 

(struktura-kultura, struktura-jednání aktérů) na sobě nezávislé prvky sociálního světa zde ponecháváme 
stranou, protože svou teoretickou hloubkou překračuje rámec potřebný pro tuto práci.  
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mají.8 Kultura není podle Pfau-Effinger pouhým elementem sociálních struktur, ale 
existuje samostatně navzdory tomu, že je s těmito strukturami obvykle v interakci. 
Proto je významné brát v úvahu, že sociální aktéři přispívají jak k reprodukci, tak ke 
změně kulturního, institucionálního a strukturálního rámce (ibid. str. 34). Kultura a 
struktura jsou úzce provázány: tím, že strukturální determinanty mají důsledky pro 
identitu, každodenní život a sociální vztahy lidí, dochází k vytváření kulturních vzorců, 
především pokud jsou tyto vlivy trvalejší nebo se reprodukují. Kultura je poté chápána 
jako vzorce každodenního chování a orientace v každodenních problémech, např. 
volbami mezi veřejnou a soukromou sférou života a přesuny mezi těmito sférami 
(Chamberlayne 1999:152). Jiní autoři (Ellis, Thompson a Wildavsky 1990:21 n1) 
ovšem jednoznačnost tohoto vztahu zpochybňují. Podle nich instituce generují osobitý 
soubor preferencí a příklon k určitým hodnotám zároveň legitimizuje odpovídající 
institucionální uspořádání. Lidé se nacházejí v určitém institucionálním uspořádání, 
které nevytvořili, ale jsou to jednotlivci, kteří vytvářejí, podporují nebo mění toto 
uspořádání (ibid. str. 22 n4, viz také Pfau-Effinger 2004:38, 41, Giddens 2001:669). 
Kulturu a jednání aktérů je tedy možné chápat jednak jako důsledek, tak jako příčinu 
institucionálních struktur.  

Otázkou je, do jaké míry můžeme tento 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. Zároveň 
si ovšem uvědomujeme, že tyto tři roviny od sebe prakticky není možné oddělit.9 
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. 

2.2 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, také vycházejí ze strukturálních východisek 
(marginalizace na pracovním trhu, sociální vyloučení), kulturních východisek (under-
class, 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.10 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: 

                                                   
8  viz např. také Dean a Taylor-Gooby (1992:52) 
9  Granovetter (1974:96) např. uvádí, že nezaměstnaní si vzhledem ke svým cílům a možnostem volí 

způsoby jednání, které slouží jejich účelům. Současně ale velké množství překážek limituje jejich 
možnosti: konkurzy, minulá pracovní zkušenost, možnosti mobility a získávání informací. 

10  Tato volba má dva zásadní důvody. Za prvé se strukturální modely převážně přímo netýkají roviny 
jednání aktérů, která je předmětem tohoto výzkumu. Zároveň byly tyto modely již i v českém prostředí 
dostatečně popsány díky pracím Sirovátky (srovnej zvláště Sirovátka 1997). 
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1) Model racionální volby (rational-choice model), 

2) Model očekávání (expectancy model), 

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

 

Všechny tyto tři typy modelů mohou mít za určitých podmínek pro vysvětlení 
životních strategií nezaměstnaných své opodstatnění, a proto se jim nyní budeme 
věnovat poněkud podrobněji. Jako první si přiblížíme model racionální volby. 

2.2.1 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 a 
dostupnost veřejné péče) tím, že si vybírají vzhledem ke své konzistentní sadě prefe-
rencí. 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 nezaměst-
naní. V kontextu dlouhodobé nezaměstnanosti lze podle tohoto modelu očekávat, že 
lidé, kteří postrádají adekvátní možnosti na trhu práce (práce je těžko dosažitelná a 
často také neatraktivní varianta) či mimo něj (skrze sňatek, odchod do důchodu 
apod.), by měli zůstávat klienty systému sociální ochrany po dlouhou dobu (Bane a 
Ellwood 1994: 70, 71). Mezi faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování lidí, lze 
zařadit výši příjmu, náklady na zaměstnání nebo výši sociálních dávek. 

Dále je možné očekávat, že změní-li se podmínky na trhu práce (např. zlepšení 
pracovních podmínek) či v systému sociální ochrany (např. snížení sociálních dávek11), 
změní se také možnosti volby a nezaměstnaní budou na tuto změnu adekvátně 
reagovat. Zároveň by nemělo být s narůstajícím časem obtížnější opustit systém 
sociální ochrany než na počátku nezaměstnanosti (Bane a Ellwood 1994: 94, 95).12 
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 (opakovaná nezaměstnanost), 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 
sociální a morální aspekty takových voleb, a pokud ano, pak opět pouze v ekono-
mickém smyslu (viz Jordan et al. 1992:12, 31).  

                                                   
11  Právě přímý vliv výše sociálních dávek na délku strávenou v nezaměstnanosti byl ale již mnoha výzkumy 

zpochybňován (např. Cooke, McLaughlin a Millar 1989 podle Dean a Taylor-Gooby 1992:59). 
12  Splnění této podmínky je ovšem v praxi spíše nepravděpodobné. Jak dokladují Bane a Ellwood (1994:34), 
četnosti odchodů do zaměstnanosti (exit rates) jsou vždy vyšší v prvních letech nezaměstnanosti a 
výrazně klesají u těch, kdo jsou účastníky schématu po více než dva roky.  



2. Teoretická východiska pro vysvětlení chování dlouhodobě nezaměstnaných 
 
 

 18 

2.2.2 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). 

Vansteenkiste et al. (2005) se zabývají testováním dvou modelů, které bychom 
mohli zařadit do této kategorie, modelem Expectancy-value (EVT) a modelem Self-
determination theory (SDT). Model Expectancy-value vznikl především na základě 
práce Feathera (např. 1992, více viz Vansteenkiste et al. 2005). Autor rozlišuje dva 
základní typy očekávání: 1) očekávání účinnosti chování - tedy přesvědčení, že člověk 
může úspěšně vykonat úkony, které vedou k dosažení cíle 2) přesvědčení ohledně cílů, 
tedy odhad osoby o tom, že takové chování povede k dosažení stanoveného cíle. Např. 
dlouhodobě nezaměstnaný může být přesvědčen, že může dobře vykonat rozhovor 
ohledně přijetí do zaměstnání…a že tento úspěch mu může pomoci k tomu, aby dostal 
tuto práci. Podle modelu Expectancy-value tedy lidé, kteří více očekávají, že mají šanci 
nalézt zaměstnání, hledají intenzivněji a jsou celkově v životě optimističtější (srovnej 
Vansteenkiste et al. 2005:270-271). Dalším významným prvkem Expectancy-value 
modelu jsou potřeby a hodnoty, ať již pozitivní či negativní. Podle modelu lze 
očekávat, že lidé, kteří dávají zaměstnání vysokou pozitivní hodnotu, budou hledat 
práci intenzivněji. Zároveň ale je tento vysoký význam zaměstnání u lidí spojen 
s výrazným negativním prožitkem nezaměstnanosti, pokud tato výrazná hodnota není 
naplňována. 

Model Self-determination (Deci a Ryan 2000a podle Vansteenkiste et al. 
2005:272) si všímá skutečnosti, že pro jednání není významná pouze výše motivace, 
ale také její druh. Někteří nezaměstnaní vnímají zaměstnání jako příležitost k rozvoji 
svých dovedností a hledání zaměstnání je pro ně autonomní a osobní volba. Na druhé 
straně další nezaměstnaní se mohou cítit pod tlakem nebo kontrolováni při hledání 
zaměstnání např. proto, že se obávají toho, že budou ostatními vnímáni jako ti, kdo 
využívají sociální dávky, kvůli finančním problémům nebo kvůli tlaku rodiny či příbuz-
ných. Model SDT proto rozlišuje mezi autonomním a kontrolovaným chováním. Při 
autonomní motivaci jsou lidé např. motivováni k činnosti, protože je zajímavá nebo 
zábavná sama o sobě. O takovou motivaci se jedná také v případech, kdy se 
nezaměstnaný s danými cíli identifikuje (je internalizovaná). Kontrolované chování je 
naopak reflektováno pocitem lidí, že nemají jinou možnost, než se v dané aktivitě 
angažovat. Jedná se o externě regulované chování, které může mít za následek 
psychickou odměnu nebo naopak pocity viny či křivdy, lidé jednají pod tlakem. Podle 
Vansteenkiste et al. (2005:273) řada studií prokázala, že autonomní motivace vede 
k mnohem vyššímu efektu při hledání zaměstnání (viz ibid). 

Součástí vysvětlení pomoci modelu očekávání může být také stigmatizace 
nezaměstnaných, ke které dochází v průběhu jejich nezaměstnanosti. Lidé, kteří již 
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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. Nezaměstnaní se obávají nejistoty spojené s návratem na trh 
práce a ztráty výhod, které získávají v rámci systému sociální ochrany (např. nárok na 
lékařskou péči), protože si uvědomují, že opětovný návrat k sociálním dávkám by 
mohl být obtížný. Čím déle nezaměstnaný zůstává v systému sociální ochrany (jeho 
pocit kontroly nad možnostmi se snižuje), tím obtížnější je pro něj (podle této 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). Tato 
myšlenka je ovšem pouze obtížně empiricky testovatelná, protože míra, se kterou 
nezaměstnaní opouští systém sociální ochrany (exit rate), je do značné míry ovlivněna 
sociálními a demografickými charakteristikami těchto pracovníků (vzdělání, věk, pra-
xe). Pracovníci, kteří jsou na tom vzhledem k těmto charakteristikám lépe, opouštějí 
systém rychleji, naopak znevýhodnění pracovníci zůstávají v systému déle, a to i za 
předpokladu, že se jejich očekávání ani pocit kontroly nezmění (Bane a Ellwood 
1994:99).  

Určitou relevanci modelu očekávání potvrdily některé dřívější empirické studie. 
Již Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002) v klasické studii o nezaměstnanosti v Marient-
halu došli k závěru, že dlouhodobá nezaměstnanost vede ke stavu apatie, ve kterém 
oběti nedovedou adekvátně využít ani těch několik možností, které jim ještě zbývají, 
takže vzniká bludný kruh mezi sníženými příležitostmi a sníženou úrovní aspirace 
(Lazarsfeld 2002:xxxi, Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel 2002:2). Pro další příklady takových 
výzkumů srovnej dále Bane a Ellwood (1994:86).  

2.2.3 Kulturní modely (modely založené na kulturních 
charakteristikách) 

Třetí skupinou teorií snažících se o vysvětlení příčin dlouhodobé nezaměstna-
nosti na straně nezaměstnaných jsou tzv. kulturní modely. Kulturní modely se 
pokoušejí o vysvětlení příčin nezaměstnanosti na základě rozdílů v kultuře jednotlivců 
či skupin lidí.13 Nejprve se při popisu kulturních teorií zaměříme na tzv. duální modely 
(teorie). Podstatou duálních modelů je vymezení dvou protipólů určitého jevu. Ellis, 
Thompson a Wildavsky (1990:21) uvádějí několik příkladů takového dualismu: kromě 
v předchozí části zmíněné kultury a struktury lze uvést např. makro- a mikro- 
objektivní a subjektivní, volbu a předurčenost atd. Tento dualismus se projevuje také 
u některých teorií zabývajících se kulturou chudých či nezaměstnaných. Mezi tyto 
modely je možné zařadit např. teorie o „kultuře chudoby“, „underclass“ nebo „kultuře 
závislosti“. Jmenované teorie předpokládají, že lidé, kteří podle zvolených (většinou 
vzhledem k většinové společnosti odlišných a z jejího pohledu nevhodných) charakte-
ristik patří do společných skupin, mají také společnou a od většinové společnosti 
odlišnou kulturu. Tato kultura je pak z pohledu většinové společnosti chápána jako 
antisociální a kontraproduktivní. Nyní si krátce některé z těchto duálních kulturních 
modelů představíme. 

                                                   
13  Dean a Taylor-Gooby (1992:82) definují kulturu jako obecný termín pro symbolické, naučené, 

nebiologické aspekty společnosti lidí. 
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Underclass 

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 společ-
nosti. 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.14 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 tím, že z různých důvodů žijí 
pohromadě v jasně geograficky oddělených oblastech (většinou městské čtvrti připo-
mínající ghetta) (Bane a Ellwood 1994:79). Je tedy možné hovořit o koncentraci lidí 
s podobnými charakteristikami v geografické izolaci od ostatních lidí. Tyto oblasti jsou 
pak typické vysokou mírou deprivace v mnoha oblastech: neefektivní vzdělávání, 
nedostatek pracovních příležitostí, drogy a vysoká kriminalita, těhotenství mladistvých 
a značná závislost obyvatel na státu. Využívání či zneužívání sociálních dávek je zde 
považováno za normální. Takové chování je nejen tolerováno, ale je považováno za 
přirozenou a zcela legitimní alternativu (Bane a Ellwood 1994:79-80). 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.  

Jedním z rysů, který je podle mnoha autorů typický pro určité, ze společnosti 
vyčleňované kategorie lidí, je život v tzv. ghettech. Tendence k vytváření segrego-
vaných komunit občanů v mimořádně nevýhodné životní situaci (např. v souvislosti se 
sestěhováváním neplatičů) se jeví z hlediska kulturních modelů jako kontraproduktivní, 
protože je to izolace (mohli bychom říci také vytěsnění či vyloučení), která je podle 
mnoha autorů významnou součástí možného vysvětlení vzniku „underclass“ (např. 
Marks 1991:453, Bane a Ellwood 1994:80). Americké výzkumy chudoby ovšem proká-
zaly, že většina chudých v USA a více než 90 % příjemců sociálních dávek žije mimo 
ghetta (Bane a Ellwood 1994:88-89, 118). Podobně ani v české neromské populaci 
zatím v masovém měřítku nedochází ke koncentraci domácností s trvale nezaměst-
nanými členy pobírajícími sociální dávky. Výjimkami jsou městské čtvrti v oblastech 
nejvíce postižených nezaměstnaností a domy či ulice s holobyty (Vašečka 2001:157). 
Vedletoho se vytvářejí také prostorově koncentrované komunity-ghetta romského 
etnika ve větších městech a izolované enklávy Romů v menších obcích (Sirovátka 
1997:96, 97).  

Kulturní vysvětlení odlišnosti strategií nezaměstnaných se zdá být podle 
některých autorů přínosným pro etnické menšiny, jejichž kultura se výrazně odlišuje 
od kultury majoritní populace. V často diskutovaném případě českých Romů se Vašečka 
(2001) ve stati zabývající se vztahem Romů k sociálním dávkám zmiňuje o odlišné 

behaviorální orientaci dvou skupin obyvatel v jednom systému sociálních dávek (Romů 

                                                   
14  Za poněkud problematický z hlediska použitelnosti konceptu lze považovat fakt, že existuje celá řada 

různých definic a pojetí pojmu „underclass“ (srovnej Mareš 2002:96-98). V užším pojetí je „underclass“ 
spojován především s dlouhodobou závislosti na sociálních dávkách, v širším pojetí i celou řadou dalších 
převážně patologických jevů (např. nízký příjem, život na dávkách, nedostatečně rozvinutý sociální a 
kulturní kapitál, nízká pracovní etika, drogy, kriminalita a násilí, brzké těhotenství atd.) (viz Jencks 
1993:144).  
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a majoritní populace). U Romů se projevuje značná míra přenosu odpovědnosti15 za 
svou situaci směrem ke státu (a to jak za finanční zajištění, tak za získání práce). 
Romové považují za povinnost státu postarat se o své občany. K tomu se připojuje 
skutečnost, že Romové jsou navyklí na jiný životní standard než ostatní příslušníci 
majoritní populace v ČR. Výše sociálních dávek se jim zdá dostatečná, a tudíž 
vyhovující (chybí u nich finanční motivace). Vyniká překvapivý rozpor mezi nízkou 

flexibilitou Romů při strategiích směřujících k opuštění systému sociální ochrany 
(např. neochota se rekvalifikovat) a vysokou flexibilitou při získávání výhod jak 
v České republice, tak v ostatních zemích EU. Vašečka si všímá také skutečnosti, že 
Romové často velmi dobře zvládají krátkodobé strategie spojené se získáním sociálních 
dávek, ale dlouhodobé strategie spojené s plánováním si osvojují obtížněji, což by 
mohlo tento rozpor částečně vysvětlovat.16 Otázka životních strategií nezaměstnaných 
Romů nebyla dosud zodpovězena tak uspokojivě, abychom mohli vynést jednoznačný 
soud o skutečně typických, převládajících strategiích Romů (pokud vůbec takové 
existují). I když je zřejmé, že chování některých Romů se významně odlišuje od 
chování typického pro ostatní příjemce sociální dávek (na rizika odlišnosti obou kultur 
upozorňuje také Mareš 2002:92 n4), jak otázka možného kulturního vysvětlení, tak 
otázka skutečné podstaty a rozsahu odlišnosti v jejich chování zůstávají prozatím 
nezodpovězeny. 

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). Mareš (2002:96) uvádí, že o konstituování 
nezaměstnaných jako svébytné třídy nelze hovořit. Na to je totiž tato kategorie příliš 
heterogenní, diverzifikovaná svými sociálními charakteristikami a také zkušenost 
s nezaměstnaností znamená pro různé lidi různé věci. Gans (1995) k tomuto problému 
uvádí, že definice „underclass“ je flexibilně přizpůsobována tak, aby zahrnovala 
rozličné nežádoucí typy chování, čímž se spíše stává nálepkou, která může být využita 
ke stigmatizaci chudých (Gans 1995:2 podle Bauman 1998:66). Výzkumy mnoha 
autorů potvrdily, že velká většina nezaměstnaných si přeje najít práci, a to navzdory 
poměrně slabým pobídkám (viz např. Kempson 1996) a naopak pouze malá část 
nezaměstnaných buď nikdy nepracovala a/nebo zůstává nezaměstnaná po mnoho let. 
Ani Gallie (1994) nenašel ve svém výzkumu významné rozdíly v politické orientaci či 
pracovní zkušenosti mezi pracujícími a dlouhodobě nezaměstnanými. Podle jeho názoru 
se stávají dlouhodobě nezaměstnaní izolovanějšími a bezmocnějšími, ale nepřestávají 
se identifikovat s pracující třídou a zároveň se cítí více zavázáni pracovní etikou než 
ostatní lidé (Gallie 1994 podle Giddens 2001:322). Celá diskuse kolem pojmu „under-
class“ proto bývá někdy zpochybňována jako příliš ideologická a politicky ovlivněná 
(Marks 1991:460, Bauman 1998, Giddens 2001:320, viz také Mareš 2002:100) a 
koncept sám je zpochybňován jako obtížně operacionalizovatelný.17  

                                                   
15  Problém přenosu odpovědnosti zmiňují jako významný aspekt chování ve své práci také Engbersen, 

Schuyt a Timmer (1990). 
16  K velmi podobnému závěru ohledně upřednostnění krátkodobých před dlouhodobými strategiemi dospěl 

také Ch. Murray v „Losing Ground“ (Murray 1984 podle Jencks 1993:71).  
17  Velikost underclass je v závislosti na definici a způsobu měření také značně rozdílná (viz Dean a Taylor-

Gooby 1992:33). Jencks (1993) např. provedl operacionalizaci pojmu „underclass“ za pomoci sledování 
dílčích jevů, které jsou podle obvyklých definic typickým chováním členů underclass. Chtěl zjistit, zda se 
vývoj těchto jevů skutečně v případě USA dlouhodobě zhoršuje. V souladu s definicí typicky využívanou 
v USA rozlišil příslušníky „underclass“ podle úrovně příjmu (chudí), zdrojů příjmu (nepravidelná práce, 
kriminalita, dávky), kulturních dovedností (gramotnost, znalosti, vzdělání) a morálních norem (nepra-
cující, mladé matky, násilníci) a zvažoval také geografický aspekt (existenci ghett). Zjistil, že sledované 
problémy se během 60-80 let vyvíjely v řadě případů zcela odlišně (některé se zhoršovaly, jiné se naopak 
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Kultura chudoby 

Dalším konceptem patřícím do této kategorie je tzv. kultura chudoby. Jedná se 
o teoretický 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). Kultura chudoby je charakterizována vyloučením ze sociál-
ních institucí, poškozením vztahů s přáteli, příbuznými a sousedy a fatalistickou 
mentalitou. Lidé uvěznění v kultuře chudoby mají pouze krátkodobé vnímání životní 
perspektivy, snížené mínění sami o sobě, pocity bezmocnosti a velmi malé aspirace 
(Lewis 1968:17 podle Engbersen, Schuyt a Timmer 1990:86). 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 dlouhodobým 
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).18 

Kultura chudoby je někdy kritizována ze stejných důvodů jako koncept 
Underclass. Kritika spočívá především v tom, že je zde kultura chudoby chápana jako 
syndrom, který se přenáší z generace na generaci bez hlubší reflexe příčin spočívajících 
v mechanismech adaptace (viz Spanò 1999:195). Takové pojetí je ale obtížně 
prokazatelné, protože i když nevýhodné postavení rodičů může vyústit u jejich dětí 
v celou řadu podobných nevýhod v různých oblastech, není jasné, nakolik je to právě 
kultura či chování rodičů, které přenos těchto nevýhod podmiňují (Bane a Ellwood 
1994:93). Někteří autoři také kritizují koncept pro přílišnou determinističnost 
(Engbersen, Schuyt a Timmer 1990:76).  

 

Kultura závislosti (Culture of dependency) 

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). Kultura 
závislosti je tedy spojena se závislostí na sociálních dávkách. Giddens (1997) k tomu 
uvádí: 

 

Lidé se stávají závislými na programech, od kterých se očekává, že jim umožní vytvořit si 
nezávislý a smysluplný život. Nestávají se pouze materiálně závislými, ale také 
psychologicky závislými na příchodu výplaty sociální dávky. Místo aby zaujali aktivní 

                                                                                                                                                          
zlepšily). Mnoho lidí lze zařadit do „underclass“ podle jednoho sledovaného kritéria, ale podle jiného by 
byli jistě členy střední třídy. Jencks na základě provedené analýzy pochybuje o růstu výskytu underclass 
(jako lidí splňujících sledovaná kritéria) v USA ve druhé polovině 20. století.  

18  Mezi obdobné teorie, které předpokládají mezigenerační přenos znevýhodněného postavení, patří dále 
také tzv. „cyklus deprivace“ (Joseph 1972 podle Dean a Taylor-Gooby 1992:35). 
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přístup ke svému životu, stávají se rezignovanými a pasivními, očekávají, že systém 
sociální dávek je zajistí (Giddens 1997:273 - překlad autora). 

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 % 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).19 Sirovátka 
(1997:101) spojuje zkušenosti marginalizovaných způsobené diskriminací a odmítáním 
a také nízkými mzdovými nabídkami na formálním trhu práce se závislostí na úřadech, 
výsledkem tohoto tlaku je poté určitý fatalismus a přivykání na tento životní styl. 
S prodlužující se nezaměstnaností narůstá mezi nezaměstnanými podíl odrazených lidí, 
ať již z toho důvodu, že postupem času ztrácejí naději na nalezení zaměstnání nebo 
proto, že ostatním kategoriím nezaměstnaných se daří nalézt zaměstnání lépe 
(Engbersen, Schuyt a Timmer 1990:71). V některých případech dochází v důsledku 
partnerských vztahů mezi lidmi s nízkou úrovní lidského kapitálu k (přechodnému) 
vzniku domácnosti bez příjmu ze mzdy, a tím k polarizaci mezi rodinami se dvěma 
příjmy a rodinami bez příjmu (Kempson 1996). Tyto rodiny bez příjmu jsou často 
označovány jako závislé na sociálních dávkách.  

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. Tato forma 
závislosti je podle Lindbecka mnohem rozšířenější v bývalých socialistických zemích 
než v zemích západní Evropy. Druhou formou závislosti je kalkulativně-racionální 
přizpůsobení k životu na sociálních dávkách spojené se subjektivními pocity oprávně-
ného nároku na pobírání sociálních dávek. Tento typ chování byl pozorován především 
v zemích charakterizovaných vysokou mírou dlouhodobé nezaměstnanosti a vysokou 
úrovní sociálních dávek, jako jsou Dánsko a Nizozemsko. První typ takové závislosti 
popisuje např. Sirovátka (2000:196):  

 

Závislost na sociálních dávkách je pro příjemce dávek většinou krajním řešením při 
nejistotě zaměstnání a příjmu a není prvotně kulturně podmíněná (tedy spojená 
s preferencí sociálních dávek před zaměstnáním)…Jejich závislost je pevná tehdy, jakmile 
je nejistota na pracovním trhu vnímána jako dlouhodobá perspektiva a/nebo jakmile tato 
nejistota fakticky příliš dlouho trvá (Sirovátka 2000:196). 

 

Ve druhém pojetí je „Kultura závislosti“ někdy spojována s teoretickým 
konceptem „pasti chudoby“, a tím i 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). Simonyi (1994:5,6) objevila podobné kalkulace v téměř všech rozhovorech 
svého výzkumu, žádný z jejích respondentů přitom nenašel během období na dávkách 
finančně uspokojivou práci. K pasti chudoby přispívá také nízká flexibilita systémů 
sociální ochrany (Kempson 1996) a nejistota nezaměstnaných spojená s opuštěním 
těchto systémů a případným návratem zpět (Jordan et al. 1992:295 n3).  

                                                   
19  To, že jsou tyto domácnosti závislé téměř výhradně na sociálních dávkách, je ale pochopitelně významně 

ovlivněno nastavením systému sociální ochrany omezujícím dalším příjem, respektive „pastí chudoby“. 
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„Kulturu závislosti“ lze popsat jako odklon od souboru hodnot uplatňovaných 
v chování většiny (majority) lidí. 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 z toho důvodu, že v životní 
situaci jednotlivých nezaměstnaných působí mnoho rozdílných faktorů. Některé výzku-
my poukazují na to, že takové chování (příklon k dávkám) se týká pouze malé části 
nezaměstnaných. Dean a Taylor-Gooby (1992:129) identifikovali při rozhovorech 
pouze čtyři respondenty (z 85), kteří pociťovali obavu z nejistoty spojené s trhem 
práce a preferovali jistotu sociálních dávek, bez ohledu na jejich nedostatečnost. 
Sirovátka (2000:194-195) popisuje skupinu příjemců sociálních dávek, kteří 
dlouhodobě či vůbec nikdy nepracovali, přijímají to jako fakt, a lze je tudíž popsat jako 
„pasivní“ či „závislé“. Jejich závislost přitom vychází z dlouhodobého setrvání na 
sociálních dávkách a malé důvěry v možnosti uplatnění na pracovním trhu (tento postoj 
zaujímalo 12 z 92 respondentů jeho výzkumu).20 K obdobnému závěru došli později 
také Dean a Melrose (1997) na základě rozhovorů s nezaměstnanými, kteří systém 
podváděli. Podle autorů se kultura nezaměstnaných jako celek neodlišuje od kultury 
zbytku společnosti (viz ibid. str. 113-114). Další rozsáhlá národní šetření (surveye) 
také přinesla jen málo důkazů o kultuře [závislosti] mezi nezaměstnanými či 
osamělými rodiči (viz Dean a Taylor-Gooby 1992:79, 87, Andersen 2001:7-8).  

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. Andersen (2001:10) zkoumal pocity 
spokojenosti se životem (well-being) mezi dlouhodobě nezaměstnanými a poukazuje 
na to, že související „problémy“ u velmi dlouhodobě nezaměstnaných narůstají, což je 
v rozporu s hypotézou o racionálně přijímané „kultuře závislosti“. Nezaměstnaní 
projevují s prodlužováním nezaměstnanosti větší přání vrátit se do zaměstnání. Mnoho 
z nich chápe zaměstnání jako jedinou možnost pro zajištění adekvátního příjmu. 
Nechtějí být závislými na státu, raději by zajistili svou rodinu za pomoci přiměřené 
životní mzdy (Kempson 1996). Kromě finančních a dalších tlaků, které souvisejí 
s nezaměstnaností, je nezaměstnanost pro mnoho lidí spojena s negativními pocity 
nudy a prázdnoty (Evason 1985:56). Celkově tedy můžeme konstatovat, že duální 
kulturní modely, ačkoli jsou někdy akceptována některá jejich dílčí vysvětlení, jsou 
jako celek zahraničními odborníky spíše odmítány. 

 

 „Kulturní teorie“ 

Nejvýznamnějším samostatným modelem vycházejícím při vysvětlení sociálního 
života z odlišnosti v kultuře je tzv. „Kulturní teorie“, která vznikla v sedmdesátých a 
byla etablována v osmdesátých letech 20. století. 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.  

Kulturní teorie je založena na několika „silných“ předpokladech. Prvním z nich 
je, že preference a úsudky utvářejí svět sociálních vztahů a jakékoli lidské jednání je 
ovlivněno kulturou. Druhým silným předpokladem je, že je možné rozlišit omezený 

                                                   
20  Rozdíly tedy nacházíme také v samotném chování dlouhodobě nezaměstnaných neboť zatímco část z nich 

se stává opakovaně zaměstnanými a nezaměstnanými, další část zůstává dlouhodobě v nezaměstnanosti 
(Dean a Taylor-Gooby 1992:98). 
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počet odlišných kulturních typů a vytvořit tedy typologii kultur. Tato typologie zahrnuje 
rozličné kombinace vzorců (způsobů) sociálních vztahů a pohledů na svět (světových 
názorů). Tyto kombinace jsou nazývány např. subkulturami či způsoby života. 
(Mamadouh 1999:396). Podle tohoto modelu je možné tvrdit, že způsobů myšlení 
(racionality) je několik, proto je „kulturní teorii“ možné považovat za alternativu či 
doplněk k námi již výše zmiňovanému modelu racionální volby (Mamadouh 
1999:397). 

Autorka této teorie Mary Douglas (1978) ve své knize identifikovala dvě 
základní sociální dimenze a předpokládala, že všechny kultury lze posoudit a klasifiko-
vat (přiřadit) 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). Skupi-
nová dimenze vypovídá o vztahu jedince k vybraným sociálním skupinám (je silná, 
pokud je jedinec členem sledované sociální skupiny, a slabá, pokud jejím členem 
není). 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). 
Ale co se ukrývá ve zmíněných dvou sociálních dimenzích? Tato otázka je významná 
nejen pro pochopení teorie jako takové, ale zároveň je klíčová pro její operacionalizaci. 
Existují přitom dvě pojetí, první hledá prvky dimenzí s univerzální platností a druhé je 
hledá pro jediný specifický kontext. O obsahu jednotlivých dimenzí nepanuje sice 
jednoznačná shoda, ale v dosavadních pracích se vyskytují některé společné prvky:  

Pro institucionální dimenzi se zdá být významný rozsah a počet předpisů, 
kterými je chování nezaměstnaných regulováno, a zároveň kontrola, která je pro 
dodržování těchto předpisů uplatňována. Z hlediska nezaměstnaných mohou být 
významné jak otázky nároku na sociální dávky, tak zodpovědnost vůči autoritám, 
které dávku poskytují a míra autonomie, kterou nezaměstnaní pobírající dávky mají 
nebo se snaží uplatňovat při rozhodování o strategiích vzhledem k trhu práce.  

Pro skupinovou dimenzi se zdají být významné kontakty s ostatními členy 
skupiny, jejich blízkost, rozsah a vzájemná podpora, kterou si členové těchto skupin 
poskytují. Další významnou skutečností je omezená dostupnost podpory pro lidi, kteří 
nejsou členy těchto skupin, a potřeba loajality vůči skupinám, jichž jsou nezaměstnaní 
členy.  

Otázka rozporu v rolích se určitým způsobem dotýká obou diskutovaných 
dimenzí, neboť k rozporům v rolích bude s největší pravděpodobností docházet jak 
v rámci těchto dimenzí, tak mezi nimi. Podle „kulturní teorie“ je možné rozlišovat 
celkem tři úrovně analýzy: 

1) interpersonální vztahy, 

2) kulturní podmíněnost chování (cultural bias),21 

3) strategie chování. 

                                                   
21  V češtině nemá termín cultural bias vhodný ekvivalent. Můžeme ale využít také slovní spojení kulturní 

předpojatost, kulturní determinanty apod. (pro vysvětlení pojmu viz následující poznámka).  
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Zároveň je tedy 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). Dosavadní 
práce ne vždy dostatečně reflektovaly rozdíly mezi těmito třemi vzájemně se ovlivňu-
jícími úrovněmi (vztahy, determinanty, strategie). Toto rozlišení a zaměření se na 
určitou úroveň analýzy se zdá být nezbytné. Tato práce se zaměřuje na úroveň 
behaviorálních strategií a další dvě úrovně (analýzy) chápe jako faktory či 
determinanty tohoto chování. Podobným způsobem již byla zaměřena např. kniha 
„Cultural Theory“, která zjišťovala, jakým způsobem kulturní determinanty ovlivňují 
strategické chování spojené s uspokojováním životních potřeb (viz Ellis, Thompson a 
Wildavsky 1990). Stejně jako Thompsona et al. i nás zajímají jako jednotky zkoumání 
jedinci ve svém sociálním prostředí. Ellis, Thompson a Wildavsky (1990:1 n3) definují 
„Cultural bias”22 jako něco, co se vztahuje ke sdíleným vírám a hodnotám. Sociální 
vztahy jsou zde definovány jako sítě (vzorce) interpersonálních vztahů. Pokud určíme 
uskutečnitelnou kombinaci sociálních vztahů a „cultural bias“, můžeme mluvit 
o životním stylu (way of life). Sdílené hodnoty a víry jsou tedy vždy úzce vázány na 
sociální vztahy, které pomáhají legitimizovat. Životní styly jsou uskutečnitelné tím, že 
některé chování je považováno za záslužné a jiné za nevhodné či dokonce 
nepředstavitelné (ibid. str. 2). I když jsou životní styly poměrně stálé, nejsou zcela 
trvalé. Pokud v událostech podle životního stylu očekávaných a nastalých dochází 
k rozporům (například se nabídne lepší varianta řešení či se objeví neočekávané 
překážky), je možné, že jedinec změní své chování směrem ke slibnější variantě (ibid. 
str. 3-4, 26-27, 75).  

„Kulturní teorie“ bývá téměř vždy zobrazována graficky (viz schéma na 
následující straně). Existují dva základní typy grafického zobrazení, které v sobě 
implicitně zahrnují také dva typy analýzy pomocí „Kulturní teorie“. První z nich hledá 
indikátory pro obě dimenze (skupinovou a institucionální) a předpokládá, že jednotlivé 
případy budou dosahovat jistého skóre v obou dimenzích (jsou nějak vychýlené od 
ideální pozice). Druhá skupina se zaměřuje na definované typy osob a hledá indikátory 
pro každý z kulturních typů zvlášť, případně hovoří o prvcích více kulturních typů 
u jediné osoby (Mamadouh 1999:400).  

 

                                                   
22  Cultural bias můžeme definovat také jako interpretování a posuzování určitých fenoménů za pomoci 

termínů příslušných (typických) pro svou vlastní kulturu. „Chůze, poté co jsme se jí naučili, se stává 
automatickou a to samé platí o mnoha každodenních rozhodnutích, které podporují určité vztahy a jiné 
oslabují. Tyto „automatické piloty“ označujeme jako „cultural biases“. Jedná se o sdílené významy, 
společné názory, morální kritéria, drobné odměny a tresty a očekávání společná pro určitý životní styl, 
které se stávají natolik součástí našeho života, že neustále ovlivňují naše preference způsobem, který si 
ani nemusíme uvědomovat“ (Ellis, Thompson a Wildavsky 1990:59). 



2. Teoretická východiska pro vysvětlení chování dlouhodobě nezaměstnaných 
 
 

 27 

Obrázek č. 1 Schéma grafického znázornění „Kulturní teorie“ 

 
Pozn.: V literatuře existuje velké množství grafických znázornění „Kulturní teorie“. Zde využitá poněkud 
modifikovaná verze schématu vychází nejvíce z práce Ellis, Thompson a Wildavsky (1990:8). Poněkud 
běžnější pojetí schématu „Kulturní teorie“ může čtenář nalézt v další části této kapitoly (v tabulce č. 2.1). 

 
 

Následující obecný přehled jednotlivých typů je založen na práci Mamadouh 
(1999:400, 401). 

(A) Kulturní typ umístěný v dolním levém kvadrantu se vyznačuje slabým vlivem 
v síťové i skupinové dimenzi. Jedinec má svobodu navazovat kontakty a jednat 
dle uvážení. Hranice jednání jsou provizorní a jsou předmětem vyjednávání. 
Jedinci nejsou pod kontrolou ostatních, ale zároveň jejich schopnost ovlivňovat 
ostatní je v úměru k jejich pozici v sociálních a formálních sítích. Tento kulturní 
typ je ospravedlňován jako snaha dosáhnout osobních zisků v soutěživém 
prostředí. Spravedlnost tohoto jednání je spatřována v rovnosti příležitostí a vina 
je spojována s osobním selháním (neschopností soutěžit). Hlavním nedostatkem 
tohoto typu je omezená schopnost spolupráce. Tento kulturní typ bývá 
označován nejčastěji jako individualismus, soutěživost nebo podnikavost. 

(B) Levý horní kvadrant je typický silným tlakem formálních nařízení v kombinaci se 
slabou účastí v sociálních skupinách. K izolaci může docházet buď z donucení či 
dobrovolně. Jedinci jen málo ovlivňují svůj život, který je organizován zvenčí. Ve 
skutečnosti žijí na samém okraji sociálních sítí. Za viníka je často označována 
nepřízeň osudu. Hlavním problémem tohoto typu je ochablost, nečinnost a 
neschopnost plánovat dopředu. Tento typ je označován jako izolace, odloučenost, 
atomizovaná podřízenost nebo fatalismus. 

(C) Pravý horní kvadrant je sociálním prostředím charakterizovaným silným vlivem 
skupinové a síťové dimenze. Tento tlak je ospravedlňován větším významem 
zájmu skupiny nad zájmem jednotlivce. Typickými znaky jsou dělba práce, 
rozdílnost rolí a hierarchické sociální vztahy. Spravedlnost je spatřována 
v rovnosti před zákonem a viníky jsou ti, kdo nedodržují stanovená pravidla. 
Hlavní nevýhodou je možnost zneužití důvěry v autoritu a nadřazenost odborníků. 
Tento typ bývá označován jako hierarchie, případně hierarchický kolektivismus. 

(D) V pravém dolním kvadrantu jsou jedinci v silném vlivu sociálních skupin, ale se 
slabým vlivem formálních regulací. Silného vlivu skupiny je dosahováno za 
pomoci intenzivních vztahů mezi členy skupiny. U jednotlivců dochází jen 
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k minimu rozporů v rolích, spravedlnost je spatřována v rovnosti výsledku. 
Taková situace může vyústit ve sdílenou opozici členu skupiny proti vnějšímu 
světu, která drží takovou skupinu pohromadě. Vina je spatřována v chybě 
systému. Takové uspořádání je ohroženo, pokud není schopno řešit své vlastní 
problémy, protože vnější autorita není akceptována. Tento typ je označován jako 
rovnostářství, sektářství, odlišující se skupiny nebo enklávy. 

 

Označení jednotlivých typů má význam pro vnímání jejich konotace. Nejčastěji 
jsou požívány termíny individualismus, fatalismus, 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 poustev-
nictví nebo autonomie/autonomní. Pokud připouštíme existenci třetí dimenze, pak 
autoři „Kulturní teorie“ poněkud překvapivě nacházejí souvislost mezi kulturami, které 
jsou na stejné diagonální ose. Kategorie individualismus (A) a hierarchie (C) jsou 
označovány jako manipulativní kultury a jsou často chápány jako protipóly jednoho 
kontinua, označovaného jako pozitivní diagonála či diagonála „potvrzení“. Druhá 
diagonála (B-D) je nazývána jako negativní diagonála nebo jako diagonála „ustoupení“. 
Podle jiného dělení je možné kultury individualismus (A), hierarchie (C), a rovnostář-
ství (D) označit jako aktivní kultury (protože svou kulturu považují za správnou a mají 
tendenci přenášet ji na další členy) a druhou skupinu pak tvoří pasivní kultury, kterými 
jsou izolace (B) a autonomie (E) (Mamadouh 1999:403). 

Význam „kulturní teorie“ pro tuto práci spatřujeme především v možnosti jejího 
využití jako heuristického nástroje pro rozpoznání kulturní rozmanitosti. Tím se 
dostáváme k velmi důležité otázce stálosti a obecnosti (univerzálnosti) kulturně 
podmíněného chování. Podle autorky konceptu Mary Douglas je kulturně podmíněné 
chování relativně stálou charakteristikou osoby,23 která se sice může měnit v čase 
(např. v přechodu z jedné životní etapy do druhé), ale je hegemonická, platná pro 
všechny oblasti života. Podle dalších spoluautorů konceptu Michaela Thompsona a 
Arona Wildavského (1986)  se kulturní stálost mění v závislosti na kontextu chování, 
např. je jiné v práci a doma.24 To by mohlo znamenat jistou nesoudržnost v chování 
lidí, která by mohla znamenat velké nebezpečí pro obecnou uplatnitelnost této teorie. 
Pokud věříme verzi teorie vysvětlující chování lidí obecně (ve všech prostředích), 
zůstává otázkou, která část prostředí tedy ovlivňuje chování jednotlivců, pokud se 
zaměříme na flexibilnější verzi teorie, pak můžeme kulturní vlivy (bias) posuzovat 
pouze v jistém kontextu či snad dokonce situaci (momentu) (Mamadouh 1999:404). 
Má tedy smysl se těchto podmínek kulturou v takové situací vůbec zabývat? 

Lze říci, že v této práci se budeme zabývat kulturou pouze v jediném kontextu 
kultury, kterým je životní situace dlouhodobě nezaměstnaného příjemce sociálních 
dávek. Další situace a jejich kontext zasahují většinou do života nezaměstnaného 
pouze okrajově či nejsou pro námi definovaný problém důležité, případně jsou 
významné pouze v jedné jediné konkrétní situaci (např. kontext restaurace pro 
uplatnění sociálních kontaktů při hledání zaměstnání). Druhým pro určení možného 
uplatnění teorie vzhledem ke stálosti kultury významným momentem je časové 
hledisko. I když je pravděpodobné, že kulturní podmíněnost (bias) se může v delším 
                                                   
23  Zároveň je možné předpokládat, že neexistuje dlouhodobý rozpor mezi výše zmíněnými úrovněmi 

analýzy „Kulturní teorie“ (vztahy, determinanty a strategie) a že v případě rozporu se některá z úrovní 
přizpůsobuje (Mamadouh 1999:404).  

24  Také Dean a Taylor-Gooby (1992:82-83) upozorňují na skutečnost, že příjemci sociálních dávek partici-
pují na sociálním životě v celé řadě rolí: jsou členy rodin, etnických skupin, obyvateli určitých území, jsou 
v určitém věku a období životního cyklu. Tyto faktory mohou ovlivňovat jejich chování a názory 
způsobem, ze kterého se nemohou jednoduše vymanit. 
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časovém úseku měnit (typicky rozdíl mezi počáteční a dlouhodobou nezaměstnaností), 
pokud bychom uvažovali jeho velmi rychlé situační obměny, nejednalo by se již o 
kulturně ovlivněná rozhodnutí, neboť jistá stálost či setrvačnost je podstatným prvkem 
každé kultury. Třetím, pro uplatnění teorie významným momentem je předpoklad 
sdílení či obdobnosti kultur nezaměstnaných, která umožňuje definování určitého 
limitovaného, byť ne nutně kompletního souboru typických reakcí na podobné situace 
(kulturních typů pro danou situaci) ovlivněných společným či obdobným kulturním 
základem.  

 

Typologie kategorií strategií nezaměstnaných podle Engbersena et al. 

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 strany sociálních 
skupin (např. rodiny, komunity, v nichž žije), tak ze strany institucionálních struktur / 
sítí (grids) - tj. institucí s oficiálními pravidly (např. úřadu práce uplatňujícího pravidla 
výplaty sociálních dávek a povinnosti nezaměstnaného). Existuje předpoklad, že čím 
silnější tlak skupiny a sítě vytvářejí, tím více ovlivňují chování nezaměstnaných, 
respektive že chování nezaměstnaných do značné míry závisí na síle tlaku sociálních 
skupin a institucionálních sítí. Engbersen, Schuyt a Timmer (1990) přiřazují jednotlivé 
typy nezaměstnaných ve své typologii do tohoto modelu, jejich výsledkem je schéma, 
které uvádím níže v tabulce č. 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 chová-
ním 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. Mnozí nezaměstnaní byli ve větší míře ovlivňováni 
vlastním odlišným systémem pravidel a hodnot, a proto pravidla stanovená úřadem 
dodržovali pouze v nezbytné míře nebo je dokonce někdy nedodržovali či obcházeli. 
Obě dimenze (institucionální i skupinovou) lze v této situaci chápat jako vnější faktory, 
které ovlivňují chování nezaměstnaných. Zatímco ve skupinové dimenzi se často mluví 
v této souvislosti jak o tlaku, tak o podpoře sociálních sítí, v institucionální dimenzi 
bývá vliv podpory (např. systému sociální ochrany při ochraně před chudobou) 
diskutován pouze zřídka a důraz je kladen především na tlak vytvářený v této dimenzi.  
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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 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). V následující části se věnujeme 
jednotlivým vymezeným typům kultur nezaměstnaných podrobněji.  

 

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 oni nepracují v neformální 
ekonomice ani nezneužívají sociální dávky. 

 

Konformisté a ritualisté chápali práci „tradičním“ způsobem, jako svou 
povinnost, v nezaměstnanosti se cítili vykořenění a zbyteční. Z různých skupin 
nezaměstnaných si nejvíce hledali práci a byli ochotni přijmout práci i za horších 
podmínek (např. s dojížděním) a s nižší mzdou (Engbersen, Schuyt a Timmer 
1990:56). V hledání práce byli často ovlivňováni sociálními vztahy se svým okolím, 
jejich rodiny na ně vyvíjely určitý nátlak, aby si hledali práci. Mít práci bylo především 
pro muže - „živitele rodin“ - považováno za nutné. Proto tito nezaměstnaní pociťovali 
pocity studu za selhání na trhu práce i za to, že pobírají sociální dávky (což považovali 
za ztrátu nezávislosti). Z téhož důvodu ritualisté pokračovali (kvůli svému okolí - 
příbuzným a známým) v hledání zaměstnání, i když nevěřili, že nějaké naleznou. Tyto 
skupiny nezaměstnaných na druhou stranu získávali podporu a výpomoc od příbuzných 
a známých, se kterými měli blízké sociální vztahy. Sociální sítě ritualistů byly ovšem o 
něco omezenější než v případě konformistů. Konformisté a ritualisté jen zřídka měli 
větší dluhy a většinou dlužili jen jednomu subjektu, kterému pravidelně spláceli malé 
částky. Sociální kontrola okolí se u nich projevovala v malé ochotě zapojit se do 
nelegální či neformální činnosti, protože pro ně představovala příliš velkou míru rizika.  
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3) Odrazení: si již nehledají práci ani vyšší úroveň spotřeby. Nepokoušejí se využít 
dostupné prostředky (úřady práce, rekvalifikace apod.), protože nevěří v jejich 
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.  

 
Odrazení se postupem času stávali izolovanými a do značné míry závislými na 

sociální pomoci. Jejich sociální sítě se postupem času zmenšovaly a jen malé procento 
z nich mělo velké množství přátel, většinou nebyli ani členy žádných skupin. Kontrola, 
kterou měli nad svým vlastním životem, byla postupem času omezená, vnější regulace 
a autority ovládly každý aspekt jejich sociálního života. Často se (se svolením úřadu 
služeb zaměstnanosti) již ani nepokoušeli hledat práci a odmítali účast v rekvalifi-
kacích, protože nevěřili v jejich smysl. Neznamená to, že by neměli zájem o práci, 
většinou měli tradiční chápání práce jako správného prostředku obživy, často měli za 
sebou dlouhou a obtížnou pracovní kariéru. Rezignované postoje „odrazených“ do 
značné míry reflektovaly jejich „realistický“ přístup k šancím na trhu práce. Z důvodu 
opakovaného odmítání ze strany zaměstnavatelů sociální cena způsobená ztrátou 
sebevědomí a ponížením převážila chuť pokračovat v dalších pokusech o nalezení 
zaměstnání. V okolí měli jen malou podporu rodiny a známých a zároveň na ně nebyl 
z téhož důvodu vyvíjen sociální tlak jako u konformistů a ritualistů. Odrazení často 
řešili svou finanční situaci půjčkami, v mnoha případech jejich dluhy pomáhali řešit 
úředníci úřadu služeb zaměstnanosti, což ještě více prohlubovalo závislost odrazených, 
kteří nemohli zacházet volně se svými penězi. Odrazení byli v minulosti tak často 
neúspěšní a zklamaní a stali se tak závislými na státní pomoci, že nevěřili, že by mohli 
pro zlepšení své situace cokoli udělat. V tomto ohledu lze u nich hovořit o projevech 
„kultury závislosti“. 

 
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 za každou cenu 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 neza-
městnanými jsou často lidé, kteří momentálně nechtějí pracovat, ale do budoucna 
práci nevylučují (např. studenti, kteří takto dosáhnou v současnosti vyššího příjmu). 
Zároveň tito nezaměstnaní nepovažují za nesprávné využívat systém sociální 
ochrany. Ze stejného důvodu jen zřídka pracují v neformální ekonomice, protože 
jejich cílem je dosáhnout vyšší úrovně spotřeby bezproblémovým způsobem. 

 

Většina kalkulujících a podnikavých měla utilitaristickou etiku práce - práci 
nechápali jako něco s vlastní hodnotou, ale především jako způsob k získání jisté 
úrovně spotřeby nebo k dosažení vyhovujícího životního stylu. Často se chovali 
pragmaticky až oportunisticky a klidně porušovali stanovená pravidla. Podnikavým i 
některým kalkulujícím šlo tedy především o dosažení jisté úrovně příjmu. Kalkulující 
byli ochotni pro dosažení tohoto cíle (vyšší příjem) investovat (např. se vzdělávali, 
protože doufali, že vzdělání jim zajistí práci a vyšší příjem) (Engbersen, Schuyt a 
Timmer 1990:60). Podnikaví měli mnohem vyšší nároky jak na vymíněné pracovní 
podmínky, tak na úroveň příjmu než ostatní kategorie nezaměstnaných. Kalkulující se 
příliš nesnažili najít si práci, pouze někteří se pokoušeli vylepšit svou situaci na 
formálním i neformálním trhu práce, jiní práci nehledali, protože by jim nepřinesla 
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vyšší úroveň příjmu, než jakou již měli. Jak podnikaví, tak kalkulující měli vyšší 
průměrný měsíční příjem než ostatní skupiny nezaměstnaných, dokázali ve svůj 
prospěch využít platná pravidla (získat pro sebe maximum) nebo případně tato 
pravidla obejít (načerno si přivydělat). K tomu jim pomáhaly poměrně rozsáhlé a 
přitom neosobní sítě známých, které poskytovaly dostatečný prostor pro relativně 
anonymní neformální příležitosti. Ani podnikaví a kalkulující se neobávali půjčit, aby 
zvýšili svojí spotřebu, protože se neobávali sankcí za takové jednání.  

 
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. 

 

Autonomní byli lidé, kteří dělali rádi všechny věci po svém a kteří chtěli být tak 
nezávislí, jak to bude možné. Někteří z nich žili relativně izolovaně, ale bylo to tak, 
protože si to sami přáli.25 Autonomní si nehledali práci, jednak často nepovažovali 
práci za důležitý životní cíl a také si vytvořili pro naplnění života různé alternativní 
strategie. Nikdy se nenudili, velice si vážili své svobody a volného času, často se 
věnovali koníčkům, rozvíjeli svůj talent v řadě oblastí a neustále se vzdělávali. Od 
odrazených se lišili výrazně vyšší mírou sebevědomí (práci si nehledali, protože 
nechtěli, ne protože by měli pocit, že ji nenajdou) a od podnikavých a kalkulujících 
v tom, že se nezapojovali do nelegálních či neoficiálních aktivit (např. protože jim 
nezáleželo v první řadě na příjmu). Autonomní především odmítali přijmout práci za 
omezujících podmínek (pevná pracovní doba, nutnost někoho poslouchat). Práci by 
přijali pouze pokud by to neomezovalo jejich pocit svobody a přinášelo by jim to pocit 
štěstí a uspokojení. Stejný vztah měli i k možnostem rekvalifikace, chtěli zajímavou 
práci, která by je bavila, a odmítali takové nabídky, které by vedly k jejich umístění do 
„svazující“ práce, raději zůstávali nezaměstnaní. Autonomní se snažili co nejvíce 
vyhnout přímému kontaktu s pracovníky úřadu služeb zaměstnanosti (nejčastěji psali 
dopisy). Otázkou je, zda se tímto způsobem snažili udržet si co nejvyšší míru 
nezávislosti či zda se tím projevovaly některé jejich povahové rysy (samotářství, 
obtížnější navazování kontaktů, nechuť k jednání s autoritami apod.). 

Autonomní byli ale zároveň nejúspěšnější skupinou nezaměstnaných z hlediska 
uspokojování životních potřeb, žili často sami skromným životním stylem (nakupovali 
za nejnižší ceny a bazarové věci) a jen zřídka se zadlužovali, někteří dokonce dokázali 
něco uspořit. Snažili se žít co nejvíce nezávisle na příbuzných a známých. Přestože 
autonomní uznávali jiné hodnoty a normy chování než většina společnosti a přestože 
žili pouze z prostředků státní podpory, nevedlo to u nich k přivydělávání nelegální 
prací. Dávka pro ně byla životně důležitým zdrojem příjmu, zárukou jejich svobodného 
způsobu života, a proto nechtěli riskovat její ztrátu kvůli pochybným ziskům (tento 
způsob chování navíc také neodpovídal jejich hodnotám). Cítili se zcela odpovědní za 
svůj život a své chování a nesvalovali vinu na jiné, vůbec se u nich neprojevovaly 
pravicové názory, které byly typické např. pro podnikavé. 

                                                   
25  Ellis, Thompson a Wildavsky (1990:29) uvádějí, že autonomní (hermiti - poustevníci) se, na rozdíl od 

ostatních skupin, snaží své sociální kontakty minimalizovat. 
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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.  

Engbersen, Schuyt a Timmer (1990) 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 (byli 
zaměstnatelnější a velmi se snažili najít práci), podíl odrazených, ale i podnikavých a 
kalkulujících (kteří považovali za výhodnější zůstat na podpoře) mezi dlouhodobě 
nezaměstnanými byl vyšší. Mnoho nezaměstnaných (většinou podnikavých) ve skuteč-
nosti 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).  

Celkově tedy můžeme podle teorie nalézt dva základní mechanismy snížené 
motivace nezaměstnaných k hledání zaměstnání: 1) to, že život bez práce považují 
z nějakého důvodu za výhodnější než pracovat (podnikaví, autonomní, částečně kalku-
lující), 2) to, že nevýhody spojené s hledáním práce jsou tak velké a šance najít práci 
tak malá, že se nezaměstnaní přestávají pokoušet práci najít (odrazení, částečně 
ritualisté). Kulturní teorie celkově přináší ve snaze o vysvětlení chování nezaměst-
naných 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 redukcionis-
tickou. Kulturní teorie byla využita v mnoha oblastech, převážně ale v dílčích studiích 
(např. Mars 1982, Engbersen, Schuyt a Timmer 1990). Zároveň je ovšem její využití 
tímto způsobem někdy kritizováno jako příliš založené na popisu jednotlivců a 
ilustrativních příkladech, zvláště v situacích, kdy je využíváno jako heuristický nástroj 
bez reflexe procesu vzniku jednotlivých subkultur, respektive přiřazení jedinců k určité 
subkultuře (Mamadouh 1999:405).  

Otázkou také zůstává, zda je skutečně možné chování nezaměstnaných 
vysvětlit pouze na základě zapojení se a tlaku sociálních skupin a sítí. Nezaměstnaní 
jsou totiž ve svých strategiích do značné míry ovlivňování také svými osobnostními 
charakteristikami (inteligencí, vzděláním, hodnotovým žebříčkem apod.) a jejich 
zvolené strategie jsou výsledkem střetávání těchto osobních charakteristik s tlakem 
okolí (ať již sociálních skupin či sítí). Pokud dojde např. ke střetu mezi institucí 
vyžadovanými pravidly chování a chováním upřednostňovaným ze strany nezaměstna-
ného, mohou individuální zájmy snadno převážit tlak institucionální sítě (což vede 
např. k obcházení pravidel a zneužívání dávek).26 Je ovšem pochopitelné, že čím větší 
tlak skupiny a sítě vyvíjejí, tím obtížnější je pro nezaměstnaného se tomuto tlaku 
nepodvolit. 

                                                   
26  Bourdieu a Wacquant (1992) v návaznosti na Webera vyvozují, že lidé dodržují pravidla a konvence do té 

míry, pokud jejich zájem na jejich dodržování (zisk) není převážen jejich zájmem (ziskem) na jejich 
nedodržování (Bourdieu a Wacquant 1992:115, 131-135 podle Hakim 2000). 
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2.3 Závěr kapitoly 
Možná 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.27 
Model racionální volby je dále kritizován především pro to, že spíše ignoruje roli 
sociálních vztahů. Jordan et al. (1992:2) např. uvádějí, že chudí ve svých výpovědích 
svá rozhodnutí zdůvodňovali spíše s ohledem na své role v rodině, a tedy vzhledem 
k vzájemné odpovědnosti (při zajištění příjmu, péči o děti apod.) než v ekonomických 
termínech či výpočtech. I když tito lidé využívali výpočtů a ekonomického rozhodování 
s ohledem na to, jak maximalizovat rodinný příjem, toto rozhodování bylo vždy 
vedeno s ohledem na rodinu, partnerství a členství v sociálních skupinách. 

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, jako je např. ritualismus, práce na černo jako důsledek utilitaristického 
postoje nezaměstnaných nebo autonomní postoje části nezaměstnaných související 
s nízkou úrovní spotřeby. 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 nezaměst-
naných k jednotlivým kulturním typům je minimálně částečně oprávněná. Empirické 
indikátory, které využili Engbersen et al. (1990), dostatečně empiricky nedokládají 
rozdíly mezi jednotlivými typy.28 V tomto ohledu dále považuji za problematický 
aspekt Engbersenova, Schuytova a Timmerova (1990) výzkumu především nízký 
počet žen (kolem 30 % respondentů) a pouze velmi částečnou reflexi vlivu pohlaví na 
utváření jednotlivých kulturních kategorií. Přes určité výhrady jsou ale výše zmíněné 

                                                   
27  Řezníček a Sirovátka (1994:35) uvádějí, že řada nezaměstnaných je charakterizována malou sebe-

důvěrou, nižší flexibilitou, a naopak větší pasivitou a závislostí. Projevuje se i zvýšená anxieta (úzkost) 
blokující sociální začlenění. Kromě neúspěchu na trhu práce k tomuto fenoménu přispívá také omezení 
sociálních sítí některých nezaměstnaných.  

28  Zvláště k poměrně nízkým počtům respondentů v některých kategoriích výzkumu.  
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teorie významným pramenem při definování oblastí výzkumu (konceptualizaci 
výzkumu) v této práci. V následující kapitole se dále zaměříme na individuální rovinu 
chování a na specifický teoretický model nazývaný v literatuře „strategie jednotlivců“ 
nebo případně „strategie domácností“ a na jeho návaznost na další teoretické modely, 
jako jsou např. teorie lidského a sociálního kapitálu. 
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3. Teoretický koncept strategie a jeho využití 
pro životní situaci nezaměstnaných 

V této kapitole se věnujeme vymezení konceptu „životní strategie“ (nezaměst-
naných) a možnostem jeho využití při definování jednotlivých voleb nezaměstnaných 
(především v situaci nedostatku finančních prostředků). Protože pojem strategie je 
v odborné literatuře využíván v mnoha, často velmi rozdílných významech,29 definuji 
nyní tento pojem tak, jak bude využíván v této práci.  

 
Strategie nezaměstnaných jsou 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. 
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 dlouho-
době 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). Lidé posuzují všechny zdroje (např. čas, schopnosti, nástroje či peníze) a 
úkoly (péče o děti, vzdělání, nakupování, péče o dům) vedoucí k dosažení krátkodo-
bých a dlouhodobých cílů (Simonyi 1994:11). Tilly (1987) definoval rodinné adaptivní 
strategie jako sady „nevyjádřených pravidel regulujících chování“ členů rodiny. Tyto 
strategie mají dvě funkce: zaprvé se jedná o způsoby racionální kalkulace vedoucí 
k ekonomickým a sociálním rozhodnutím, které ovlivňují celou domácnost, a za druhé 
o „uplatňování již existujících návodů a zkušeností při řešení každodenních situací“, tj. 
o sadu pravidel rozhodování nabízejících řešení problémů (Tilly 1987:124 podle Moen 
a Wethington 1992:235). 

Jordan et al. (1992:18) konstatuje, že koncept strategie je především založen 
na modelu racionální volby, ale může být také využíván pro aplikaci na teoretické 
problémy struktury a akce (viz také Moen a Wethington 1992). V tomto ohledu mohou 
být tedy strategie způsobem, jak porozumět interakci mezi strukturou a jednáním 
aktérů (Morgan 1989 podle Wallace 2002:4). Wallace (2002:2) zároveň uvádí, že 
koncept strategií byl díky svým předpokladům (zaměřuje se na jednání aktérů, jako 
jednotku zkoumání často využívá domácnost a bere v úvahu také neformální či domácí 
práci) podroben výrazné kritice ze strany strukturalistů. Howe k tomuto problému 
                                                   
29  Pojem strategie je využíván k popisu jak makroekonomických, tak mikroekonomických procesů. Trendy 

v porodnosti, zaměstnanosti, sňatečnosti atd. jsou často popisovány jako následky (indikátory) rodinných 
strategií, druhá perspektiva sleduje změny členství nebo rolí na úrovni jednotlivých domácností (Moen a 
Wethington 1992:238). 
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píše, že každému, i tomu nejzávislejšímu příjemci sociálních dávek, zůstává přeci jen 
jistá míra autonomie a kontroly nad vlastním životem. Je ovšem obtížné říci, zda 
značně omezené možnosti, které chudí lidé mají, nemají v důsledku vliv na přetrvávání 
jejich nevýhodné pozice (Howe 1990:14). Otázkou také je, zda můžeme něco o 
chování lidí vyvozovat z pozorovaných výsledků. Sociální vyloučení nemusí být také ve 
všech případech důsledkem vnějšího vyloučení lidí - naopak, mohou to být sami 
jedinci, kteří se vylučují z většinové společnosti. Lidé se mohou sami rozhodnout 
odmítnout nabídku zaměstnaní nebo zůstat ekonomicky neaktivní (Giddens 2001:325). 
Nosným přístupem, jak uchopit koncept životních strategií, se jeví být také přístup 
průběhu života (life-course approach), který může přispět k vysvětlení životních 
podmínek i voleb jednotlivých osob ve specifických historických, sociálních a kulturních 
kontextech (srovnej Moen a Wethington 1992:245-246). 

3.1 Strategie zaměstnání, strategie zajištění příjmu, 
rodinné strategie… 

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 se jedná o jednotlivce a domácnosti, kteří využívají omezené 
zdroje k přežití v rizikovém prostředí (Wallace 2002:2). Snel a Staring (2001:11) 
popisují přizpůsobovací strategie následujícím způsobem: 
 

Využíváme termín „přizpůsobovací strategie“, abychom popsali všechny strategicky 
zvolené činnosti, které jednotlivci a domácnosti ve špatné socio-ekonomické pozici 
využívají, aby omezili své výdaje nebo vydělali nějaký dodatečný příjem, který by jim 
umožnil zaplatit základní potřeby (jídlo, ošacení, bydlení), tak, aby nepropadli příliš pod 
životní úroveň společnosti, ve které žijí. Přizpůsobovací strategie jsou tedy série 
strategických činností založených na vědomém posouzení alternativních plánů činností 
(Snel a Staring 2001:11 - překlad autora). 

 
Jedná se tedy o mechanismy adaptace na změněné ekonomické podmínky za 

účelem zmírnit rozdíly mezi potřebami rodiny a dostupnými zdroji (Moen a Wethington 
1992:235). Strategie nezaměstnaných jsou v literatuře rozdělovány podle mnoha 
kritérií. 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).30 Jordan et 
al. (1992:35) také na základě svého výzkumu vyvozují, že jejich respondenti nebyli 
často v situaci, kdy by mohli vytvářet strategie s ohledem na svou participaci na trhu 
práce (zaměstnání bylo příliš nepravidelné a nepředvídatelné). Pokud tyto domácnosti 
sledovaly nějakou strategii, pak to byla příjmová strategie - ta spočívala v pečlivém 
plánování výdajů domácnosti (pravidelných i nepravidelných) a ve strategickém 
                                                   
30  Lokshin a Yemtsov (2001) např. rozdělují strategie nezaměstnaných na 1) aktivní strategie (aktivně 

využívající svůj lidský kapitál a materiální zdroje) - např. přestěhování, 2) strategie využívání sociálních 
sítí a státní podpory, 3) úsporné strategie (viz Lokshin a Yemtsov 2001:8-9). Bohatší domácnosti mají 
v krizové situaci větší předpoklad pro využívání aktivních strategií, chudší domácnosti více spoléhají na 
nabídku pomoci (ibid. str. 12).  
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využívání sociálních dávek (často i za cenu porušení stanovených pravidel). Z koncep-
tuálního hlediska tedy 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). V domácnostech 
dochází k interakci mezi potřebami zajištění příjmu a pracovními aspiracemi obou 
partnerů na straně jedné a potřebami zajištění domácnosti na straně druhé. Jedná se 
přitom ale o dvě stránky téhož procesu: jak zajistit adekvátní zdroje a jak je 
„zpracovat“ do spotřeby takovým způsobem, aby byl členům rodiny zajištěn adekvátní 
životní standard respektive uspokojující kvalita života. V této oblasti se rodiny 
(v případě nezaměstnanosti) dostávají také do interakce s institucemi sociálního státu, 
sociálními sítěmi i institucemi trhu práce.  

 

- Dalším typem je strategie péče o děti a zajištění domácnosti (kdo a jak zajistí 
péči o děti, kdo a jak zajistí fungování domácnosti). Jedná se o způsoby, kterými 
nezaměstnaní řeší mimopracovní úkoly většinou spojené s chodem jejich domácnosti. 
V literatuře bývá někdy zdůrazňováno, že genderové rozdělení takových úkolů 
ovlivňuje uplatnění žen na trhu práce. Rozhodujícími aspekty zde přitom jsou hodnoty, 
role, dělba práce a možnosti externalizace a internalizace těchto aktivit. Tyto strategie 
nejsou hlavním cílem této práce, přesto se v práci na mnoha místech objevují jako 
významné.  

 

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 
(využití vlastních zdrojů), strategie pomoci přátel a rodiny, strategie zaměstnání a 
strategie zajištění sociálních dávek. Toto rozlišení vlastně vychází z klasického 
schématu zdrojů příjmu: trh práce - rodina - sociální stát.  

 

- 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. 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 
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ale pochopitelně zajímá především proces získání zaměstnání (jakou práci každý 
z partnerů přijme, jak si hledá zaměstnání atd.).31  

 

- Strategie zajištění sociálních dávek je nezaměstnanými využívána především 
v těch situacích, kdy nejsou jiné příjmy dostupné nebo je preferována ekonomická 
neaktivita (např. v situaci, kdy jsou strategie zajištění péče o děti a zajištění 
domácnosti prioritou před zaměstnáním). Zároveň se část odborné i laické veřejnosti 
domnívá, že strategie pobírání dávek jsou preferovány také z jiných důvodů, jako je 
např. nezájem o pracovní uplatnění.  

  

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, tak 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).  

Problematiku životních strategií dále komplikuje to, že je možné rozlišovat 
strategie krátkodobé, směřující k momentálnímu uspokojení základních životních 
potřeb, a strategie dlouhodobé, zaměřené na dlouhodobé zlepšení životní situace, 
tj. strategie sociální mobility (Roberts 1991, 1994 podle Snel a Staring 2001:11, 12). 
Podle Robertse přitom krátkodobé strategie odrážejí hodnoty a způsoby chování 
lokální komunity, jejíž je domácnost součástí, zatímco strategie sociální mobility více 
vycházejí z centrálních hodnot a obvyklých způsobů, jak uspět ve společnosti. Cíle 
dlouhodobě nezaměstnaných se navíc mohou v průběhu času měnit a zároveň se 
těmto novým cílům přizpůsobují také jejich životní strategie (Engbersen, Schuyt a 
Timmer 1990: 77, Gallie a Vogler 1994: 148).  

 

3.1.1 Problematické aspekty využívání konceptu životních 
strategií 

 
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 

                                                   
31  Granovetter (1974:18) diskutuje význam osobních, strukturálních a kulturních faktorů při hledání 

zaměstnání. Autor uvádí, že nezaměstnaní rozhodně provádějí volby, neboť pečlivě posuzovali nabídky 
zaměstnání, s nimiž se setkávali, a jejich osobní a kulturní faktory bezesporu hrají roli v tom, jaké 
zaměstnání si vyberou. Na druhou stranu při vysvětlení toho, jaké pracovní příležitosti nezaměstnaní 
získali, jsou velmi užitečná strukturální vysvětlení. Zde se jedná především o životní situaci 
nezaměstnaného, která spoluutváří jeho síť sociálních kontaktů, přičemž tyto věci mohou nezaměstnaní 
jen obtížně ovlivnit. 
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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 (viz 
také níže).  

Druhým často diskutovaným aspektem životních strategií je rovina individuál-
ního versus kolektivního rozhodování v rámci domácnosti. Jednotlivá rozhodnutí 
totiž podle teoretického rozdělení mohou být: 

a) společná rozhodnutí osob v domácnosti (partnerská, i další osoby v domácnosti),  

b) individuální rozhodnutí, která ale berou v úvahu společné podmínky, 

c) individuální rozhodnutí, která se na společné podmínky neohlížejí. 

 

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.32 Hlavním 
argumentem pro toto tvrzení je, že např. muži a ženy mají jak rozdílné individuální 
charakteristiky, tak ve skutečnosti velmi odlišné možnosti volby z hlediska zaměstna-
nosti, mezd i sociálních dávek a je proto pravděpodobné, že strategie mužů a žen 
budou rozdílné (Jordan et al. 1992:19). 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“.33 Na jedné straně je možné, že páry spolupracují vzhledem k morálním 
standardům členství, sdílení a spravedlnosti při volbě aktivit na trhu práce (Jordan et 
al. 1992:19). Hlavním nedostatkem přístupu očekávajícího spolupráci při rozhodování 
ale je, že opomíjí význam moci; strategie jednotlivce či skupiny totiž mohou být 
limitem pro volby a strategické možnosti ostatních [např. zaměstnavatelů nebo dalších 
členů rodiny], svými volbami omezují volby uchazečů o zaměstnání (Jordan et al. 
1992:18-19). 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. Barbieri a Russell 
(2000:321) upozorňují, že využívání domácnosti jako jednotky posouzení zanedbává 
aspekt finanční závislosti a význam, který tato závislost může mít na materiální a 
subjektivně vnímanou pohodu žen. Další autoři ale zároveň argumentují, že termín 
strategie domácnosti neznamená, že spolu členové domácnosti nějak výrazně spolu-
pracují a ani dokonce, že spolu mluví. Wallace (2002:9) např. uvádí, že v jejím 
výzkumu docházelo k rozdělení úkolů a zdrojů i přesto, že mezi členy domácnosti 
panovaly silné antipatie. 

Jordan et al. (1992) ve svém výzkumu poukazují jak na společná, tak na 
individuální rozhodnutí partnerů. Společný přístup a vyjednávání se netýká všech 
rozhodnutí, neboť některá jsou příliš nedůležitá, osobní nebo jsou ve sféře výrazného 
vlivu jednoho z členů domácnosti. Výsledné strategie tedy nemusí vždy vyjadřovat 
přání všech členů domácnosti (Moen a Wethington 1992:239). Jordan et al. (1992) 
totiž ve svém výzkumu zjistili, že společné rozhodování partnerů se týká především 

                                                   
32  Zatímco R. E. Pahl (autor konceptu strategií domácností) považuje individuální strategické rozhodování za 

výjimečné, řada dalších autorů ho považuje za velmi časté či převažující (viz např. Jordan 1992:139, 
Moen a Wethington 1992:239). 

33  Jordan et al. (1992:195) rozlišuje následující teoretické modely vyjednávání mezi partnery: kontrakt 
(založený především na ekonomických faktorech), spolupráci (jako společné čelení obtížným podmínkám) 
a vyjednávání (které je založené na aktivitě podmíněné aktivitou druhého z partnerů). 
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„příjmové strategie“ (tedy objemu a způsobu využití získaných prostředků), ale 
rozhodování o způsobu získání těchto prostředků (tedy o povaze zaměstnání partnerů) 
je zvláště u mužů mnohem více individuální za předpokladu, že zajišťuje dostatečný 
příjem (Jordan et al. 1992:198, 204).34 Podle Jordana et al. (1992:199) dochází mezi 
partnery také k diskusi ohledně rozhodnutí týkajících se zaměstnání partnerky, tato 
diskuse se ovšem zaměřuje na zajištění péče o děti a ne na podstatu práce samotné. 
Rozhodnutí o povaze zaměstnání je (v běžných případech) ponecháno na partnerce. 
Ochota obou partnerů podílet se na chodu domácnosti (např. na péči o děti) je ovšem 
v některých případech významnou bariérou pro vstup žen na trh práce (ibid. str. 170, 
173). Společná příjmová strategie a strategie péče o děti jsou ale zřejmě 
nejvýznamnějšími, široce rozšířenými strategiemi, ve kterých se partneři vzájemně 
ovlivňují (Jordan et al. 1992:204-205). Tyto strategie pak ale ve svých důsledcích 
mohou ovlivňovat také strategii ohledně zaměstnání.  

Společné rozhodování bývá v literatuře často akcentováno u příjmové strategie. 
Nezaměstnaní berou při rozhodování o přijetí zaměstnání v úvahu finanční situaci celé 
domácnosti, tedy její příjem včetně sociálních dávek (Clasen, Gould a Vincent 
1998:197). Příkladem může být, že ke změně individuální příjmové strategie členů 
domácnosti někdy dochází právě v důsledku vynucené změny v příjmové situaci 
jednoho z partnerů, kdy druhý partner reaguje na chybějící příjem hledáním zaměst-
nání nebo změnami v domácím hospodaření (Moen a Wethington 1992:235). Podle 
tradičního modelu domácnosti lze předpokládat, že pokud se partnerovi daří příjmově 
dobře (na trhu práce), jeho partnerka má méně důvodů také pracovat. Pokud partner 
nevydělává dost peněz, má partnerka větší tendenci mít práci (de Graaf a Ultee 
2000:277). Tento vztah ale nemusí v nízkopříjmových domácnostech platit. Jordan 
et al. (1992:183) uvádí, že přínos žen pro ekonomickou situaci domácnosti s oběma 
pracujícími partnery byl ve velké většině případů jeho výzkumu významný a v šesti 
případech (z toho ve čtyřech na plný úvazek) byl větší než příjem partnera nebo dost 
velký na to, aby ovlivnil jeho rozhodnutí ohledně postavení na trhu práce. Uplatnění 
obou partnerů na trhu práce je někdy těmito partnery chápáno jako příležitost pro 
zvýšení příjmu domácnosti nad úroveň uspokojování základních životních a příležitost 
pro uspokojování finančně náročnějších potřeb (dovolené, koníčky dětí) či dlouhodo-
bých rodinných investic (bydlení) (Jordan et al. 1992:134-135n4, 159.).  

Z výše uvedených příčin se zdá být využívání konceptu společné strategie 
domácnosti v některých ohledech 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). 
Významnou 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), zaměření se nejprve na 
nezaměstnané jednotlivce a následně je zkoumat také v kontextu jejich domácností.  

                                                   
34  Autoři to dokládají tím, že v řadě případů v jejich výzkumu spolu partneři před rozhodnutím o přijetí 

zaměstnání ani nehovořili (viz ibid. str. 197-198). 



3. Teoretický koncept strategie a jeho využití pro životní situaci nezaměstnaných 
 
 

 42 

3.1.2 Kulturní (a strukturální) kontext formování strategií 

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. Významným způsobem k diskuzi ohledně kulturního vlivu na formování 
strategií přispívají Jordan et al. 1992, kteří v návaznosti na Janet Finch uvádějí, že:  

 
Členové rodin ospravedlňují svá rozhodnutí za pomoci termínů, které vycházejí z kontextu 
a životních potřeb ostatních. Jejich výpovědi vyjadřují kulturní normy zahrnující kritéria 
posouzení, jakým typem služby jsou komu zavázaní, jak dlouho atd. Tato morální kritéria 
zároveň dávají těmto lidem morální prostor v rámci obecného (společenského) chápání 
toho, co je správné či v pořádku, podporovaného kontakty (konverzacemi) s členy svých 
skupin i ostatních lidí. Naplnění či nenaplnění těchto morálních norem v sociálních vztazích 
pak může vést ke společenské vážnosti či naopak k pocitům hanby (Jordan et al. 1992:78-
79 - překlad autora).  

 
Podle Mertona (2000:135) je volba prostředků k dosažení (kulturně podmíně-

ných) 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, tak, aby 
současně naplňovalo jejich vnitřní potřeby, tužby či přání (ibid. str. 313 n14).  

Výše popsaný vztah je možné identifikovat také v situaci nutnosti uspokojování 
(základních) životních potřeb.35 Lidé mohou řešit vztah mezi svými zdroji a potřebami 
rozdílným způsobem. Můžeme předpokládat, že potřeba uspokojování životních potřeb 
ovlivňuje chování lidí. Tato potřeba je ovšem také do jisté míry “sociálním konstruk-
tem”, který vychází z jejich způsobu života, který je navíc podporován a legitimizován 
členy jejich komunit. Příslušníci všech rozdílných způsobů života tedy definují své 
potřeby a zdroje tak, aby strategie, které využívají, podporovaly jejich kulturně daná 
očekávání (cultural bias), a tím odpovídaly jejich životnímu stylu (jejich preference 
vycházejí z jejich životního stylu). Pokud existuje více způsobů života, pak ovšem 
nemůže existovat pouze jeden cíl, kterého se všichni zainteresovaní lidé v maximální 
míře snaží dosáhnout (Ellis, Thompson a Wildavsky 1990:39-40). Základní potřeby 
lidí, stejně jako jejich zdroje, jsou omezené, potřeby lidí by se přitom ideálně měly dát 
pokrýt z dostupných zdrojů (ibid. str. 41). K rozdílům může docházet v tom:  

1)  jak velká úroveň potřeb je považována za dostatečnou (například pro 
asketického mnicha je uspokojování životních potřeb snadnější než pro předsedu 
vlády). Také se bude lišit definice základních potřeb (tedy které potřeby jsou 
považovány za základní). Předpokládáme přitom (stejně jako Merton), že velká 

                                                   
35  V následující pasáži volně vycházíme z knih „Cultural Theory“ od autorů Ellise, Thompsona a Wildavského 

(1990), proto čtenáři doporučujeme srovnat tamtéž (nejen) str. 39-40. Dalším textem, který nás do jisté 
míry inspiroval, je již zmiňovaná Mertonova „Sociální struktura a anomie“. 
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většina lidí aspiruje na kulturně ovlivněné cíle, jako je např. větší úroveň příjmu, 
než jaké v současnosti dosahují, vyšší společenský status, vědecké uznání apod.36 

2)  jaká je hodnota práce a zhodnocení možnosti pracovního uplatnění. Někteří 
autoři (Gallie et al. 1998 a George a Jones 1997 podle Isaksson et al. 2004:208) 
se domnívají, že hodnoty práce se vytvářejí během socializace a pracovní kariéry 
(zkušeností) a i když se nemění podle dispozicí, jsou citlivé na změny, jsou ovliv-
ňovány novými a kritickými zážitky a zároveň změnami sociálních rolí. Nezaměst-
nanost je jedním z takových kritických zážitků, u kterého můžeme očekávat, že 
může měnit hodnotu práce, neboť znamená zásadní ohrožení osobních i rodinných 
příjmů a sociálních podmínek. Bane a Ellwood (1994:86) uvádějí, že sociální normy 
a očekávání hrají významnou roli v pracovních rozhodnutích. To sice znamená, že 
hodnoty lidí hrají roli, ale neexistují důkazy, že pobírání sociálních dávek je 
spojeno s deviantními hodnotami. 

3)  jestli jedinec dokáže zvládat své potřeby a zdroje. Pokud jedinec neovládá 
své potřeby a/či zdroje, dostává se do situace, kdy se snaží přizpůsobit co nejlépe 
podmínkám, které jsou mimo jeho kontrolu (strategie přežití). V takové situaci se 
může ocitnout např. v případě umístění do ústavního zařízení či při pobírání 
sociálních dávek. Pokud lidé věří, že jejich zdroje jsou dané a nemohou je ovlivnit, 
potom jedinou jejich dostupnou strategií je snížení potřeb (spotřeby) (Ellis, 
Thompson a Wildavsky 1990:34 n5). K možnostem ovládat své zdroje může 
přispívat také rozdělení kontroly nad finančními prostředky v domácnosti. Lidé sice 
mohou své potřeby určitým způsobem regulovat, ale musí přitom brát ohled na 
sociálně stanovená pravidla, jejichž porušení by je poškodilo v očích ostatních 
(např. šaty dětí).  

 

Kulturní a strukturální podmínky formování strategií jsou tedy významné, 
pokud spoluurčují způsoby, kterými se nezaměstnaní rozhodují. Podle výše zmíněných 
autorů se kulturně podmíněná očekávání mohou projevovat jak ve volbě určitých cílů 
(čeho chci dosáhnout), tak v interakci s dalšími členy komunit, kde formují očekávání 
ohledně těchto vzájemných interakcí (jak mohu postupovat, komu jsem čím               
zavázán).37 Strukturální podmínky se pak projevují především v tom, čeho mohu 
dosáhnout, a ve způsobu, jakým toho budu dosahovat (insitucionálně omezené 
chování). Výše zmíněné aspekty jsou přitom ve vzájemné interakci. K tomuto 
problému se vracíme v závěru kapitoly.  

 

3.2 Typologie strategií nezaměstnaných při řešení 
problému uspokojování (základních) životních potřeb 
 

V této části se budeme podrobněji zabývat konkrétními možnostmi pro strategie 
nezaměstnaných vzhledem k zajištění příjmu. Pro základní přehled jednotlivých 
možností přitom využíváme typologii Haerpfer, Latcheva a Wallace (2004) (viz tabulka 
č. 3.1 na následující straně) sledující jednotlivé formy a sektory ekonomiky. V této 

                                                   
36  Dokladem ekonomické, kulturní a společenské podmíněnosti strategií nezaměstnaných je mezinárodní 

srovnání (Haerpfer, Latcheva a Wallace 2004:43), z něhož vyplynulo že ekonomický blahobyt není vždy 
přímočaře asociován s pocity deprivace. V některých zemích včetně ČR se lidé cítili špatně i v případech, 
kdy na tom byli „relativně“ dobře. To vyvolává otázky jako: S kým se tito lidé srovnávají? 

37  Máme přitom na mysli i zvnitřnělé závazky a očekávání, tedy takové vnitřní mechanismy chování, které 
nejsou zvnějšku nijak vynucované (např. altruismus). 
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typologii jsou možnosti pro uplatnění nezaměstnaných vyjádřeny jednak podle sektorů 
ekonomiky (např. zemědělství, průmysl) a jednak podle stupně formalizace oblastí 
možného uplatnění. Získání zaměstnání (na formálním trhu práce) nemusí být jedinou 
strategií vyvolanou potřebou adaptace na ztrátu zaměstnání. Kromě strategií níže 
zmíněných existují alternativní strategie kalkulující se sociálními dávkami, únikem do 
legitimních statusů (studium, péče o děti, důchody) či prací v neformální ekonomice 
(Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002a:9). 

Jak již jsme naznačili v předchozí části, zásadním aspektem strategií nezaměst-
naných je jejich orientace na trh práce nebo k ekonomice domácnosti. To, jakým 
způsobem nezaměstnaní „soutěží“ o místa na trhu práce, závisí mimo jiné na jejich 
možnostech domácí produkce. Pokud mzda z práce na pracovním trhu roste, stále 
větší procento nezaměstnaných bude preferovat tuto práci (Atkinson 1999:56). 
K tomu je ovšem třeba dodat, že neformální ekonomika je sociálně, ekonomicky a 
kulturně ukotvena, takže nabývá různého rozsahu a významu v různých kontextech. 
Na jednu stranu je možné chápat např. práci v domácnosti jako obdobu archaické 
formy předprůmyslové svépomoci, jako něco, k čemu je možné se uchýlit v případech 
kolapsu formální ekonomiky, nebo situace, kdy nelze ve formální ekonomice získat 
potřebné zdroje. Na druhou stranu může neformální ekonomika představovat důležitou 
základnu pro produkci a reprodukci, která je klíčová pro rozvoj poprůmyslových a 
informačních společností. Navíc ekonomika domácnosti zahrnuje „sociální ekonomiku“ 
včetně výměny informací mezi domácnostmi (Haerpfer, Latcheva a Wallace 2004:5-6). 
V našem výzkumu můžeme očekávat spíše první výše uvedenou možnost. Sociální 
státy, které jsou pod stálými finančními tlaky, totiž v důsledku vedou nezaměstnané 
ke stále většímu využívání vlastních zdrojů (Wallace 2002:10). 

 

Tabulka č. 3.1 Vztah mezi různými typy formální a neformální ekonomiky 

formální sektor neformální sektor  

státní ekonomika 
ekonomika 
formálního  
trhu práce 

ekonomika 
neformálního 
trhu práce 

ekonomika 
domácností  
a nepeněžní 
transakce 

primární sektor 
(zemědělství) 

kolektivní a státní 
farmy  

nezávislí zemědělci  

prodej přebyteč-
ných zemědíl. 
produktů na ulicích 
či trzích 

zemědělské pro-
dukty produkované 
a spotřebovávané 
domácnostmi  

sekundární sektor 
(průmysl) 

mnoho centrálních 
oblastí průmyslu 

soukromé oblasti 
průmyslu 

(robotárny - sweat 
shops), průmysl. 
práce v domác-
nosti 

produkování 
průmyslového 
zboží např. oděvů 
pro vlastní potřebu 

terciární sektor 
(služby) 

zdravotnictví, 
školství  

finanční služby, 
bankovnictví, 
restaurace, 
opraváři, lékaři, 
učitelé atd. 

řemeslníci a opra-
váři, dělající 
melouchy, 
prostituce, cizinci 
pracující bez 
povolení 

domácí práce, péče 
o závislé osoby 

kvartární sektor 
(informace  
a kultura)  

státní média, 
divadla, opery atd. 

soukromá média, 
satelity, radia  

nelegální prodej 
softwaru  
a filmových nosičů 

internetová 
nekomerční 
komunikace  
a freeware 

Zdroj: Haerpfer, Latcheva a Wallace (2004) (upraveno) 
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Řada autorů identifikovala možné typy strategií využívaných nezaměstnanými 
při získávání životních prostředků,38 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 způso-
bu spotřeby a 3) změna ve zdroji ekonomických prostředků (Elder 1974 podle Moen a 
Wethington 1992:240). Různé typy strategií získané z literatury (viz tabulka 3.2) 
můžeme přiřadit do skupin podle Elderovy typologie:  

1)  změna v potřebách (nebo nárocích) rodin - snižování výdajů snížením spotře-
by, 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 (pro přehled viz tabulka č. 3.2). 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 dů-
vodů, které jsou 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 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. V následující 
části se zabýváme tím, jakým způsobem nezaměstnaní využívají zdroje k řešení své 
situace. Při volbě strategií ovšem hrají roli také omezení související s potřebou zajištění 
chodu domácnosti.  

 

                                                   
38  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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Tabulka č. 3.2 Jednotlivé typy strategií nezaměstnaných v situaci dlouhodobé 
nezaměstnanosti  

druh strategie  konkrétní situace 
využívání služeb veřejných zprostředkovatelů práce 
využívání služeb soukromých zprostředkovatelů práce 
hledání dopisy (a e-mailem) 
telefonování zaměstnavatelům 
návštěvy firem 
čtení a zadávání inzerátu 
využívání kontaktů 
vlastní podnikání 

hledání zaměstnání 

rekvalifikace 
přijetí práce na dobu určitou a nejisté práce 
přijetí práce pod úrovní kvalifikace 
přijetí práce za nižší mzdu 
změna druhu pracovní činnosti 
práce na částečný úvazek 

flexibilita 

přijetí práce s obtížnými pracovními podmínkami 
dojíždění do zaměstnání 
(týdenní a delší) práce mimo bydliště  
přestěhování za prací na jiné místo  

I) hledání zaměstnání 
na formálním trhu 
práce (práce s pracov-
ní smlouvou či podni-
kání) a strategie, které 
zlepšují šance na 
nalezení zaměstnání 

mobilita 

práce v zahraničí 
práce bez ohlášení úřadům 

šedá ekonomika 
nárazové přivydělávání 

II) hledání zaměstnání 
a jiných zdrojů na 
neformálním trhu 
práce či porušování 
zákona 

černá ekonomika kriminalita a prostituce 

využití úspor 
prodej a zastavení věcí 

jednorázové 
spotřebovávání 
zdrojů pronájem a změna bydlení za účelem ušetření, 

přestěhování k příbuzným 
zvýšení domácí produkce (např. zelenina), příp. směna 
produktů  

III) využívání 
vlastních zdrojů  

produkce  
a spotřebovávání 
zdrojů nahrazení kupovaného zboží vlastními produkty 

snižování výdajů na základní životní potřeby (ošacení, 
jídlo atd.) 
omezování sociálních aktivit a koníčků  

IV) snižování výdajů  

nejet na dovolenou 
zadlužování V) žádat o pomoc jiné 

instituce, osoby  
 

charita 
žádat o pomoc rodinu 
žádat o pomoc přátele 

VI) žádat o pomoc 
sociální sítě 

 
žádat o pomoc komunitu 
podpora v nezaměstnanosti sociální dávky pro 

nezaměstnané životní minimum 
starobní důchod 
invalidní důchod 

VII) žádat o pomoc 
instituce sociálního 
státu únikové strategie 

mateřská dovolená 

Zdroje strategií: Howe 1990, Dean a Taylor-Gooby 1992, Gallie a Vogler 1994, Sirovátka 1997, Lokshin a 
Yemtsov 2001, Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002a, Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002b. 

 



3. Teoretický koncept strategie a jeho využití pro životní situaci nezaměstnaných 
 
 

 47 

3.3 Využívání zdrojů při rozhodování nezaměstnaných - 
finanční (hmotný) kapitál, lidský kapitál a sociální 
kapitál 

Jedním z nejvýznamnějších znaků připsaných strategiím nezaměstnaných je 
vysoký stupeň heterogenity. 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, tedy to, kým jsou. Individuální charak-
teristiky nezaměstnaných nám mohou být dobrým vodítkem při porozumění jejich 
životní situaci. „Ekonometrické studie věnují pozornost individuálním charakteristikám 
nezaměstnaných nebo dlouhodobě nezaměstnaných, jako je zejména úroveň kvalifi-
kace, pracovní zkušenost, zdravotní stav, ale současně i jejich demograficko-sociálním 
charakteristikám, jako je pohlaví, věk, rasa, rodinný stav, sociální-třídní původ, místo 
bydliště a podobně (Sirovátka 1997:32)“. Sirovátka (1997:43) ovšem zároveň 
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 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).39 

Koncept materiálního či finančního kapitálu včetně způsobu získávání a alokace 
těchto prostředků je do značné míry obsažen ve výše diskutovaném konceptu životních 
strategií, a proto jej na tomto místě již nediskutujeme. Některé individuální charakte-
ristiky 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. Spoluautor konceptu lidského kapitálu ekonom Gary S. Becker (1997:195) 
uvádí:  

 
Analýza lidského kapitálu vychází z předpokladu, že se jednotlivci rozhodují o svém 
vzdělání, pracovní průpravě, lékařské péči a o ostatních doplňcích k vědomostem a zdraví 
na základě porovnání výnosů a nákladů. Výnosy zahrnují vedle zlepšení výdělků a 

                                                   
39  Řada autorů se domnívá, že sociální kapitál je vlastností sociálních vztahů nebo dokonce vlastností 

společenství lidí a že ho není možné připisovat konkrétním osobám (viz Phillips 2006:133, 138). Toto 
oddělení sociálního kapitálu od osob ale není z našeho hlediska významné, neboť je pouze otázkou 
konceptualizace pojmu sociální kapitál. Pro vysvětlení strategií lidí totiž není až tak důležité, zda je 
sociální kapitál vlastností (charakteristikou) lidí nebo zda se lidé pouze odlišují v míře, v jaké mají přístup 
k sociálnímu kapitálu (který je vlastností společenství), a způsobu, jakým sociální kapitál využívají. 
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zaměstnání kulturní a ostatní nepeněžní zisky, zatímco náklady obvykle závisí především 
na ušlé hodnotě času stráveného na získání těchto investic. 

 

Lidský kapitál pak můžeme mj. chápat jako soubor individuálních dovedností a 
poznatků potřebných k pracovnímu uplatnění. Lidský kapitál je důležitý jednak v tom, 
jaké schopnosti a dovednosti mohou nezaměstnaní nabídnout případnému zaměstna-
vateli, a také v tom, že ovlivňuje způsob, kterým se nezaměstnaní rozhodují při 
zvažování dalšího postupu (např. při hledání nebo ucházení se o zaměstnání). Celkově 
se tak lidský kapitál může výrazně projevovat v úspěšnosti při hledání zaměstnání. 

Sociální kapitál pak (podle jedné z definic)40 referuje ke způsobům, kterými lidé 
participují ve společnosti a k formám sociálních vazeb, které se zde uplatňují (Delhey 
a Newton 2005 podle Eichler 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 dobrovolných 
organizacích)41 a neformální kapitál (sítě neformálních sociálních vztahů). Zcela 
základní otázkou ovšem je, k čemu sociální kapitál vlastně slouží, jaký je jeho význam. 
Coleman (1988) se domnívá, že sociální kapitál může fungovat jako zdroj, který je 
možné využít k dosažení cílů. Těchto cílů je přitom dosahováno jak vědomě, tak 
mimoděk. V řadě případů je totiž zisk ze sociálního kapitálu důsledkem jiných procesů. 
Při dosahování cílů není přitom také až tak důležité, zda se jedná o formální či 
neformální sociální kapitál.42 Sociální kapitál může být zdrojem: 

- k dosažení (nespecifikovaných) 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),  

- 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 společ-
nosti (jeho mocí) a množstvím kontextů, ve kterých se pohybuje43 (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 rozlišují některé 
z následujících základních složek sociálního kapitálu:  

- potřeba využití (zda je nutné sociální kapitál využít), 

- dostupnost pomoci, 

- důvěra v ostatní aktéry, 

                                                   
40  Zásadním problémem konceptu sociálního kapitálu je ne zcela ujasněné vymezení tohoto pojmu (viz 

Phillips 2006). 
41  Zde je ovšem velmi důležité rozlišení, do jaké míry je členství v takových organizacích dobrovolné. 
42  Již Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002) ukázali, jak může být „dobrovolné“ členství v určitých organizacích 

(např. známý klub přátel žehu) výraznou (potenciální) výhodou pro sdružené členy. 
43  Někteří autoři zdůrazňují rozdíl mezi vázajícím (bonding) sociálním kapitálem, který váže jednotlivé členy 

skupin jednoho k druhému, a spojujícím (bridging) sociálním kapitálem, které spojuje jednotlivé skupiny 
a sociální sítě (Narayan 1999 podle Phillips 2006:133).  
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- vnímaná povinnost, 

- sociální normy a sankce. 

 

Pichler a Wallace (2007) zdůrazňují, že v zemích střední a východní Evropy je 
právě využívání neformálního sociálního kapitálu značné (srovnej ibid.). Řada autorů 
uvádí, že ve východoevropských zemích došlo v době komunismu k vytvoření silných 
neformálních recipročních sítí,44 což je i dnes spojováno s nedostatečnými možnostmi 
pro rozvinutí jiných forem občanské společnosti (viz Pichler a Wallace 2007:424). 
Haerpher et al. (2002:697) se domnívají, že v postkomunistických zemích lidé vnímají 
situaci tak, že ačkoli lidé mohou profitovat z neformálního sociálního kapitálu, zisk ze 
zapojení se do veřejného prostoru a z dalších forem formálního sociálního kapitálu by 
byl nízký. V tomto kontextu je zajímavé sledovat, jakým způsobem nezaměstnaní lidé 
využívají formálního i neformálního sociálního kapitálu k řešení své situace.  

3.4 Závěr kapitoly 
Rozhodování nezaměstnaných  

Na závěr této kapitoly se pokusíme objasnit naší teoretickou představu o tom, 
jakým způsobem se tedy nezaměstnaní rozhodují v kontextu své životní situace. Toto 
pojetí tedy 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 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 
individuální charakteristiky respondentů, ale zároveň také to, jakým způsobem 
jednotliví nezaměstnaní hodnotí své možnosti v jednotlivých segmentech pracovního 
trhu, co ovlivňuje jejich strategie.45  

Kromě výše uvedeného hraje svou roli také to, zda mají nezaměstnaní dostatek 
informací pro adekvátní rozhodování. Podle Jordana et al. (1992:35) např. bylo 
(v jeho výzkumu) zaměstnání pro pracovníky na sekundárním segmentu pracovního 
trhu často tak nepravidelné a nepředvídatelné, že neumožňovalo plánované rozhodo-
vání o nabídce práce. Jordan et al. (1992:119) si při výzkumu skupiny nepravidelných 
pracovníků dále všimli, že řada z nich nevěděla, jak mohou jejich rozhodnutí 
dopadnout, ale přesto byli ochotní řadu věcí zkusit, aby si je vyzkoušeli (ve smyslu 
prošli jimi) a získali zkušenosti. Příčinou takového chování byla zřejmě určitá forma 

                                                   
44  V situaci, kdy některé komodity nebo služby byly jen obtížně dostupné na trhu zboží, bylo vlastnictví 

některého z těchto zdrojů výhodou, kterou bylo v omezené míře možné zpeněžit nebo kterou bylo možné 
poskytnout lidem ve svém okolí bezplatně s tím, že lidé takto získanou výhodu ocenili. Obdobně, když 
někdo potřeboval něco, co nebylo momentálně v jeho dosahu, měl alespoň na koho se obrátit. 

45  Tento „interpretační rámec“ do značné míry vychází z modelu očekávání, který jsme diskutovali již dříve. 
Lidé samozřejmě vnímají určité složky svého lidského kapitálu (např. věk, praxi apod.) a na základě 
tohoto „sebepojetí“ hodnotí možnosti svého uplatnění na trhu práce. Jak uvádí Sirovátka: „Marginální 
postavení jako koncept definovaný ostatními účastníky pracovního trhu se postupně stává součástí sebe-
koncepce marginální pracovní síly jako prožitá zkušenost (Sirovátka 1997:101). Prožitá zkušenost má 
mimo jiné vliv také na sebereflexi, která dále ovlivňuje strategické chování nezaměstnaných. Součástí 
chápání svého postavení na trhu práce je nejen sebereflexe vlastního postavení na trhu práce, ale i 
postavení ostatních lidí v podobné situaci (tedy referenčních skupin), případně strukturálních podmínek“.  



3. Teoretický koncept strategie a jeho využití pro životní situaci nezaměstnaných 
 
 

 50 

předchozí zkušenosti (nepravidelná zaměstnání) spojená s ochotou nést přes 
odpovědnost vůči své rodině přece jen větší riziko.  

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 (a jejich strategií) 
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 soukro-
mých 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. V současné 
době probíhající zpřísňování parametrů systémů sociální ochrany by mělo nezaměst-
nané přimět k tomu, aby převzali odpovědnost za svou situaci, aby se zabránilo jejich 
závislosti na sociálních dávkách. Pro omezení možné finanční (proti-pobídky) vzhledem 
k účasti na trhu práce je zde především silný trend k testování sociálních dávek, u nějž 
se bere v úvahu příjem celé rodiny (Atkinson 1999:89, Gallie a Paugam 2000:6). 
Zpřísňování pravidel pro poskytování sociálních dávek tedy vede k nárůstu závislosti 
na rodině, příbuzných, známých a charitě. Výzkum tohoto problému zatím ukazuje, že 
negativní (finanční) dopady těchto redukcí by sice nemusely být tak významné 
(Becker a Silburn 1990 podle Dean a Taylor-Gooby 1992:71, SSRC 1991 podle Dean a 
Taylor-Gooby 1992:71), ale jsou spojeny s využitím individuálních, privátních řešení, 
tedy pomoci rodiny a přátel, ale také lichvářů či prosté „obejití se bez“ (Craig 1992 
podle Dean a Taylor-Gooby 1992:71).  

 

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 při 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: 

- životní potřeby nezaměstnaného a jeho rodiny (stupeň řešení a další 
aspirace) 

- další problémy spojené s nezaměstnaností (psychické problémy, neshody v domác-
nosti) - součástí práce jsou jen okrajově 

- další možné individuální a rodinné bariéry, problémy a potřeby, které situaci 
ovlivňují 
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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 

 

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)  

 

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. 

 



3. Teoretický koncept strategie a jeho využití pro životní situaci nezaměstnaných 
 
 

 52 

Obrázek č. 3.1 Konceptuální rámec formování strategií nezaměstnaných při 
řešení problému uspokojování základních životních potřeb 
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Na výše uvedeném schématu byly jednotlivé strategie (z tabulky č. 3.2) 

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 na neformální sféru, 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 dodržování institucionálních norem a 
kulturních očekávání. Zde jsme z důvodu zjednodušení uplatnili přece 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 a mechanismy, které jsme 
z důvodu zachování přehlednosti do konceptuálního schématu raději nezakreslili. 
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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 práce).  
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4. Metodologické aspekty výzkumu 

V této části se zaměřujeme na diskuzi metodologických aspektů našeho 
výzkumu strategií nezaměstnaných a mechanismů, které tyto strategie ovlivňují. 
Z ekonomického hlediska je nespornou nevýhodou, že v pracích, jako je tato, se 
zaměřujeme téměř výhradně pouze na stranu nabídky práce a opomíjíme přitom do 
jisté míry poptávku po práci (viz Granovetter 1974:8). Domníváme se ale, že obecné 
procesy fungování trhu práce již byly v literatuře mnohokrát dostatečně popsány a 
jejich zahrnutí by přesáhlo rámec, ve kterém je účelné analýzu provádět. Zároveň je 
možné v budoucnu na tuto práci navázat a rozšířit výzkumné pole o další procesy 
interakce mezi strategiemi nezaměstnaných a strategiemi ostatních subjektů, ať již 
zaměstnavatelů či pracovníků institucí.  

 

V práci si klademe následující hlavní výzkumnou otázku: 

Jakým způsobem (strategiemi) řeší (nebo se pokoušejí řešit) dlouhodobě nezaměstnaní 
svou životní situaci? 

 

K zodpovědění této výzkumné otázky mělo přispět zodpovězení následujících dílčích 
výzkumných otázek:  

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

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

Jak mohou zjištěné poznatky o strategiích nezaměstnaných pomoci při volbě a tvorbě 
nástrojů sociální politiky pro dlouhodobě nezaměstnané? (kapitola 11)  

 

4.1 Specifické pojetí našeho výzkumu 
 

Výzkum tohoto typu má určitá specifika a úskalí, která bychom rádi v této části 
práce zachytili. V této publikaci využíváme některé teorie, jejichž uplatnění má přímé 
dopady jak na teoretické „ukotvení“ celého výzkumného problému, tak pro budoucí 
interpretaci výsledků (např. „Kulturní teorie“, koncept „životní strategie“, koncept 
sociálního kapitálu). Využití „Kulturní teorie“ pro určení interpretativního rámce 
(nejvýznamnějších aspektů zkoumaného problému) stejně jako vymezení několika 
kulturních typů nezaměstnaných přitom vychází z poměrně silných předpokladů. Asi 
nejvýznamnější z nich uvádějí s ohledem na zobecnitelnost výzkumu (Ellis, Thompson 
a Wildavsky 1990:xiii):  
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Je pravdou, že lidé vytvářejí významy. Ale je současně pravdou, že je možné vytvářet 
výroky o pravidelnostech, které nám pomáhají vysvětlit nebo dokonce předpovědět (či 
dovodit) lidskou tvorbu těchto významů. Subjektivita nemusí být nutnou překážkou 
pravidelnosti, pokud se různé kategorie lidí cítí subjektivně podobným způsobem vzhledem 
k podobným objektům [nebo v podobných situacích].  

 
Podobně jako Barker (1999:24) přitom nepředpokládáme, že jsou naše 

poznatky zobecnitelné pro celou populaci, naším předpokladem a přesvědčením však 
je, že postihují trendy přítomné v celé populaci dlouhodobě nezaměstnaných. Chtěli 
bychom zároveň zdůraznit, že cílem našeho výzkumu je identifikace určitých mecha-
nismů či aspektů jednání, které mohou vysvětlit různé způsoby jednání dlouhodobě 
nezaměstnaných. U tohoto typu kvalitativního výzkumu přitom není příliš podstatné, 
zda jsme určité způsoby chování či jeho zdůvodnění zachytili u většiny nezaměst-
naných či pouze u jednoho jediného. V tomto kontextu je třeba čísla určující konkrétní 
nezaměstnané, která jsou uváděna u jednotlivých výpovědí - citací nebo u jednotlivých 
typů jednání, chápat nikoli jako snahu o kvantifikaci našich výsledků, ale jako 
pomůcku, která má jak výzkumníkovi, tak čtenáři usnadnit interpelaci dat a orientaci 
v textu.  

Koncept strategií domácností je úzce vázán na hodnoty a kulturu, které jsou 
spojeny s využíváním konkrétní strategie. Jde tedy o to, abychom porozuměli způsobu, 
kterým jedinci vnímají zdroje, na které jsou vázány jejich strategie (Wallace 2002:11). 
Význam konceptu strategie je založen na předpokladu, že je třeba ptát se přímo 
domácností nebo jednotlivců, co dělají, abychom porozuměli tomu, jakým způsobem 
chápou své prostředí. Jedná se tedy o induktivní koncept založený na určitých typech 
empirického výzkumu (Wallace 2002:4). Využití konceptu strategie domácností může 
být chápáno také jako vlastní metoda analýzy, využívaná k porozumění rozličným 
kombinacím formální, neformální a domácí práce a rozdělení objemu práce do těchto 
aktivit. Někdy strategie domácností zahrnují pouze aktivity, které nejsou státem 
regulovány (nebo se tomu vyhýbají), a/nebo mohou zahrnovat formy reciproční či 
neplacené směny mezi domácnosti či domácí produkci (Pahl a Wallace 1985 podle 
Wallace 2002:5). Tradičně výzkumníci uplatňují „objektivní“ hledisko měření a zjišťují, 
jak členové domácností jednají v reakci na nepříznivé vnější podmínky. I když je tento 
přístup „přitažlivý“, je předmětem významných chyb v měření, protože některé 
zjištěné aktivity mohou být způsobené z vnější příčiny a nemusí reflektovat opravdové 
volby členů domácnosti (Lokshin a Yemtsov 2001:3). 

Tento výzkum se zaměřuje na individuální výpovědi nezaměstnaných o určitých 
výzkumníkem předem stanovených tématech. Výpovědi nezaměstnaných o rozhodo-
vání je možné chápat (vzhledem k trhu práce) jako jedinečné a unikátní, byť s ohledem 
na to, že se toto rozhodování odehrává v širším systému sociálních vztahů a zobrazuje 
také určité kulturní hodnoty (Jordan et al. 1992:77-78). Uvažování o tom, jak se 
chovat (rozhodnout), je praktická aktivita, kterou členové komunit dávají smysl svému 
světu a podmínkám, v nichž se všichni nacházejí. V rozhovorech o rozhodnutích 
týkajících se trhu práce je racionalita praktickou schopností této skupiny sociálních 
aktérů v jejich specifické situaci (nezaměstnanosti). Členové komunity tedy vytvářejí 
své individuální varianty výpovědí v rámci sdíleného porozumění společné situace 
(Jordan et al. 1992:277-278 n32-33). Společnost je možné chápat jako soubor 
struktur, zvyků a konvencí, které jednotlivci reprodukují či transformují a které by 
neexistovaly, pokud by to tito jedinci nedělali. Společnost není ani nezávislá na lidské 
aktivitě, ale ani zcela jejím produktem. Úkolem výzkumníka je rekonstruování sociál-
ních vztahů na základě poznatků (vyjádření) získaných z individuálních výpovědí 
(Jordan et al. 1992:79). Každý výzkum tohoto typu se odehrává ve svém specifickém 
makro- (kulturním, ekonomickém) i mikro- (situačním) kontextu a výsledek je 
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ovlivněn osobnostmi jak tázaného, tak tázajícího se. Nezaměstnaní si uvědomují, že 
jsou posuzování na základě výpovědí, které dávají světu, a podle toho vypovídají, 
jejich popisy reality jsou výzkumníkovi předkládány se snahou o dosažení morální 
správnosti odpovědi. Jejich výpověď může být tedy ovlivněna tím, že bere v úvahu 
možné názory druhých osob, a tím, že respondent je v popisované situaci osobně 
angažován (Jordan et al. 1992:77 n39). Proto tazatel svou osobou ovlivňuje výsledky 
výzkumu již při rozhovoru a podruhé jsou tyto výsledky ovlivněny při interpretaci 
získaných dat.  

4.2 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 a porozumět tak vzorcům chováni lidí. Využití 
interview volně strukturovaných podle schématu relevantních aspektů umožňuje 
respondentovi více svobody prezentovat perspektivy, které nebyly původně výzkumní-
kem navrženy. Výzkumník také může navodit určitá témata, která se zdají mít pro 
vypovídající osobu význam, a tím dospět k porozumění tomu, proč tento člověk 
zastává prezentované názory (Dean a Taylor-Gooby 1992:81). Velmi výstižně celý 
výzkumný proces vystihují Jordan et al. (1992:68):  

 
Zde máme v rozhovorech obsaženy výpovědi chudých lidí o těchto rozhodnutích, jak je 
udělali a které faktory brali v úvahu. Máme jejich vlastní retrospektivní rekonstrukce jejich 
chování a jejich pokusy ospravedlnit je tazateli tím, že poukazují na aspekty (reálné či 
myšlené) svých osobních, rodinných, komunitních a ekonomických podmínek… (Jordan et 
al. 1992:68 - překlad autora). 

 
Tato práce je vytvářena za účelem získání nových poznatků a obohacení teorie 

sociálních věd o určitém aspektu nezaměstnanosti.46 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. 

Design kvalitativního výzkumu závisí na tematickém kontextu a cíli výzkumu. 
Kvale (1996:95-97) argumentuje, že jednou z definic kvalitativního výzkumu je 
„systematické produkování nových poznatků“. Bez prezentace předchozích poznatků 
o zkoumaném jevu je obtížné jak pro výzkumníka, tak pro čtenáře ujistit se, zda 
poznatky získané z rozhovorů jsou nové, a tedy jaký je vědecký přínos práce. 
Tematické porozumění předmětu výzkumu dále ovlivňuje to, jakým způsobem je 
výzkum proveden a jaká metodologická rozhodnutí jsou učiněna. Tímto způsobem se 
využité teoretické koncepty přenášejí např. do toho, jakých aspektů studovaného 
problému si výzkumník všímá, a zároveň do toho, jaké otázky klade. Rozhovory, které 
mají potvrdit výzkumníkovy hypotézy, jsou více strukturované tak, aby mu umožnily 
provádět srovnání mezi jednotlivými respondenty (ibid. str. 97). Tato práce bohužel 
vzhledem ke zvolené metodě neumožní (a není to ani jejím záměrem) podrobně 
posoudit skutečný rozsah využívání zjištěných strategií. Je ovšem možné na její 

                                                   
46  Pro informace o tvorbě teorie v kvalitativním výzkumu srovnej Strauss a Corbinová (1999). 
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výsledky později navázat z hlediska výzkumného vzorku rozsáhlejším výzkumem 
kvantitativního charakteru, který zjištění rozsahu využití strategií umožní. 

 

4.3 Jednotka zkoumání, problémy výběru respondentů 
 

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 (srovnej schémata rozhovorů obou výzku-
mů v příloze této práce), 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 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.47 Rozhovory z roku 2006 proto vnímáme především jako rozšíření či 
doplnění datového materiálu.  

Jak již jsme zdůvodňovali v kapitole o strategiích nezaměstnaných, jednotkou 
zkoumání našeho výzkumu by měli být dlouhodobě nezaměstnaní jednotlivci. Otázky 
týkající se jejich domácností 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. Ve výzkumu Syrovátky a jeho kolegů byli nezaměstnaní pro rozhovor kontakto-
váni po roce nezaměstnanosti. Jednalo se přitom o nezaměstnané, kteří na počátku 
nezaměstnanosti vyplnili vstupní dotazník (v předchozím kole výzkumu). 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). Při zaměření na určitou část dlouhodobě nezaměstnaných je ovšem třeba 
reflektovat, že nezaměstnaní obecně by pravděpodobně ukázali poněkud jiný 
“obrázek” způsobů hledání zaměstnání či zajištění obživy (Granovetter 1974:9).  

Specifickým problémem jsou možnosti výběru respondentů pro výzkum. 
Řezníček a Sirovátka (1994) prováděli na počátku 90. let ve vybraných okresech ČR 
podobně zaměřený výzkum, jako je tento. Ve své knize pak popisují některé problémy, 
které se týkají především velké senzitivy části zjišťovaných údajů a vyplývající nízké 
validity specifických zjištění: 

 
                                                   
47  Toto pojetí ale celkově vychází z předpokladu, že podmínky nezaměstnanosti se během těchto čtyř let 

příliš nezměnily (a to dokonce ani vzhledem k podmínkám pobírání sociálních dávek) a data je tudíž 
možné interpretovat společně. 
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U výzkumu podobného typu je velmi ožehavý problém spolehlivosti a validity. Vyplývá to 
z obtížnosti přístupu k respondentům, neboť osobní údaje nezaměstnaných včetně jejich 
adresy podléhají zákonu o ochraně individuálních údajů. Rovněž to vyplývá z důvěrného, 
emotivního nebo i prakticky významného kontextu některých zjišťovaných údajů z hlediska 
respondentů, a proto z možnosti jejich záměrného nebo nezáměrného zatajování či 
zkreslování. Vedle legislativního aspektu je tedy významný i aspekt etický. Kontakt 
vynucovaný v zájmu reprezentativnosti může snadno vyvolat reakci dotazovaných, která se 
projeví zkreslením dat při dotazování, a negativně tak ovlivní spolehlivost celého výzkumu 
(Řezníček a Sirovátka 1994:20). 

 
Podobně jako tito autoři, i já jsem narazil na problém s obtížnou dostupností 

respondentů, jejichž osobní údaje, které by je pomohly identifikovat a navázat s nimi 
kontakt, nejsou veřejně přístupné. Ke kontaktu s nezaměstnanými jsem proto použil 
jednak své sociální sítě (pro testovací rozhovory) a jednak jsem nezaměstnané 
kontaktoval přes instituce, kde se tito nezaměstnaní mohou vyskytovat (tedy v tomto 
případě přes úřady práce). Takový postup s sebou pochopitelně přinesl i určitý problém 
se samovýběrem respondentů, kteří byli ochotní na moje otázky odpovědět.48 
Z hlediska vypovídací hodnoty našeho výzkumu je dále třeba poznamenat, že některé 
typy respondentů nejsou zřejmě mezi respondenty vůbec zastoupeny nebo jsou zřejmě 
proti skutečnosti podhodnoceny, zvláště pak kvůli kategorickému odmítnutí rozhovoru. 
Tyto typy respondentů bych na základě svých zkušeností s kontaktem označil katego-
riemi: nemluvní (nechtějící komunikovat), neochotní (kategorické odmítnutí z různých 
důvodů), zdráhaví (odmítnutí) a rozčilení nebo ve špatné náladě. Protože se ale jedná 
o výzkum kvalitativního typu, nepovažujeme toto omezení za natolik významné.  

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 pracovali49 (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 nedáv-
no minulé nezaměstnanosti se nijak neodlišovaly od výpovědí současných nezaměst-
naných. Naopak se tato okolnost ukázala být výhodou při zachycení některých 
zajímavých aspektů našich výsledků (např. pasáž přijetí méně kvalitního zaměstnání). 
I z tohoto důvodu jsme se rozhodli zahrnout i tyto rozhovory do materiálu, se kterým 
jsme v této práci pracovali. Významné problémy pak spatřuji při interpretaci údajů 
ohledně vymíněné mzdy. Jednak vzhledem k tomu, že rozhovory proběhly v letech 
2002 a 2006, není možné jednotlivé částky dost dobře porovnat, respondenti z roku 
2002 nebyli navíc na tuto otázku přímo dotazováni. Proto jsem se rozhodl pracovat 
s číselnými údaji pouze u respondentů z roku 2006, a to spíše s ohledem na obecnou 
relaci k jejich současnému příjmu, příjmu domácnosti, minimální a průměrné mzdě. 
Jednalo se mi tedy spíše o další doplnění kontextu rozhodování nezaměstnaných. Ve 
dvou případech jsem se také setkal s tím, že nezaměstnané tato otázka vzhledem 

                                                   
48  Výzkum v roce 2006 byl prováděn jednak technikou sněhové koule a jednak osobním (nezprostředko-

vaným) kontaktem na úřadech práce, prakticky se jedná o kombinaci technik sněhové koule, namát-
kového a účelového výběru (viz Barker 1999:23-24). Podle Kvala (1996:101-102) by měla být hlavním 
měřítkem při stanovování velikosti výzkumného vzorku saturace odpovědí. Kvale považuje běžně za 
dostatečný počet 5-25 rozhovorů. Stejným problémem se zabývá také Barker (1999:11), který uvádí, že 
„jediným zkušenostním pravidlem je použití přinejmenším dvou případových studií (rozhovorů nebo 
skupinových diskusí) pro každou proměnnou, která je zvažována. Jestliže je tedy proměnnou pohlaví, 
věk, socioekonomický status a dosažené vzdělání, měl by výzkum obsahovat alespoň dvě případové 
studie ke každé položce“. V rámci skupiny dlouhodobě nezaměstnaných jsme se snažili zaměřit na pokud 
možno heterogenní vzorek, ovšem se zaměřením na zastoupení některých typických skupin dlouhodobě 
nezaměstnaných (osaměle žijící, osamělí rodiče, Romové apod.).  

49  To souvisí se skutečností, že nezaměstnaní byli pro rozhovor vybírání na základě dříve vyplněného 
dotazníku.  
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k jejich životní situaci pobouřila nebo lze z jejich odpovědi usuzovat, že jejich odpověď 
není myšlena zcela vážně. 

 

4.4 Analýza a interpretace dat 

V tomto oddíle se krátce zmíním o problému analýzy a interpretace dat. 
K analýze dat jsem využil počítačový program Atlas 5.0, ve kterém jsem jednotlivým 
úryvkům přiřazoval kódy podle jejich významu vzhledem k jednotlivým tématům 
vyplývajícím z konceptualizace této práce. Data byla v průběhu analýzy zcela 
anonymizována tak, aby neobsahovala informace, které by mohly jakkoli vést k identi-
fikaci 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 číslov-
kou 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 veškerý datový materiál 
prošli ještě jednou a doplnili naše výsledky o další informace, které nám při první práci 
s daty unikly.  

Při interpretaci a tvorbě závěrů z rozhovorů s nezaměstnanými si autor 
uvědomuje, že výpovědi nezaměstnaných jsou v některých případech ať již záměrně či 
nezáměrně zkreslené a že některé aspekty jejich životních situací jsou na základě 
prezentovaných výpovědí pouze obtížně vysvětlitelné. Další významné interpretační 
omezení výsledků práce je možné spatřovat v tom, že zatímco v určitých oblastech se 
z rozhovorů podařilo získat poměrně rozsáhlý datový materiál, některé další oblasti se 
v rozhovorech objevily jako nové a z toho důvodu zde není možnost posoudit, zda se 
tyto skutečnosti vyskytují ve skupině nezaměstnaných častěji, respektive nakolik jsou 
významné. Protože tuto práci chápeme především jako možnost diskutovat mikro-
sociální dimenzi nezaměstnanosti, srovnáváme zde dále výsledky našeho výzkumu 
s předchozími výzkumy na obdobná témata, především z anglosaského a českého 
prostředí. Naše závěry a interpretace pak tedy vztahujeme jak k našim datům, tak 
k výsledkům předchozích výzkumů, které zde mají jak konfirmační, tak rozšiřující 
funkci (citované výzkumy jsou jak kvalitativní, tak kvantitativní povahy). Protože si 
uvědomujeme obecně nízké možnosti zobecnění našeho výzkumu na všechny neza-
městnané v České republice, bylo by vhodné vybrané výsledky tohoto výzkumu dále 
ověřit reprezentativním výzkumem sociálních aspektů dlouhodobé nezaměstnanosti 
v České republice. 
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4.5 Dlouhodobá nezaměstnanost v rozhovorech s neza-
městnanými v letech 2002 a 2006 

V následujících kapitolách práce prezentujeme empirické poznatky, které jsme 
získali za pomoci rozhovorů s nezaměstnanými. V této části proto uvádíme první 
základní informace o kontextu a způsobu provádění výzkumu. Empirická část obsahuje 
především informace získané ve mnou provedených rozhovorech (rozhovory č. 1-23) 
z roku 2006 a v rozhovorech provedených v rámci výzkumu „Dlouhodobě nezaměst-
naní“ v roce 2002. Některé informace jsme zcela výjimečně doplnili také na základě 
rozhovoru s nezaměstnanými (v roce 2006), kteří odmítli mluvit na diktafon, ale jinak 
byli ochotní si o svých problémech pohovořit. V rámci výzkumu „Dlouhodobě neza-
městnaní“ 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. V tabulce č. 4.1 je možné 
sledovat základní zjištěné charakteristiky respondentů v obou výzkumech. Naším 
cílem bylo zachytit alespoň několika případy různé typy nezaměstnaných respondentů 
podle základních charakteristik, jako je věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav apod. 
V tomto ohledu je tedy možné srovnat tyto respondenty se strukturou nezaměstnanosti 
v jednotlivých kategoriích v letech, kdy výzkum probíhal. 

 

4.5.1 Charakteristika nezaměstnanosti v regionech v době 
výzkumu 

 
V této části se zaměřujeme na celkovou charakteristiku nezaměstnanosti 

v regionech, kde byly prováděny rozhovory, ve stejném období v letech 2002 a 2006. 
Je zjevné, že volba regionů v roce 2002 byla částečně vedena intenzitou problému. 
Okresy Karviná a Louny byly v červenci roku 2002 s mírou nezaměstnanosti 19,0 a 
18,0 % druhým a třetím nejvíce postiženým regionem v České republice, zatímco Brno 
město a Brno venkov byly z hlediska míry nezaměstnanosti ve třetí desítce sledo-
vaných okresů a blízko celostátnímu průměru. Karviná a Louny jsou typickými 
představiteli regionů se závažnými strukturálními problémy, které souvisejí s úpadkem 
určitých odvětví průmyslu, jako je hornictví či zemědělství, Brno pak představuje 
prototyp velkoměsta a menších satelitních městeček. Celkový počet nezaměstnaných 
v jednotlivých regionech je pochopitelně ovlivněn mimo situace na trhu práce také 
velikostí regionů (srovnej tabulka č. 4.2).  

Z dat z roku 2002 je dále patrné, že mezi nezaměstnanými mírně převažují 
ženy (v závislosti na regionu - celkový rozdíl ovšem není velký) a nezanedbatelnou 
část nezaměstnaných tvoří absolventi a mladiství. V roce 2006, kdy jsem prováděl 
druhou část výzkumu, se celková situace v nezaměstnanosti oproti roku 2002 příliš 
nezměnila. Absolutní počet uchazečů o zaměstnání v Brně i v celé ČR ve sledovaném 
období ještě mírně narostl (míru nezaměstnanosti není možné dobře porovnat, protože 
výpočet byl prováděn podle jiné metodiky výpočtu). Výraznou změnou je ale úbytek 
registrovaných absolventů a mladistvých a mírný nárůst počtu osob se zdravotním 
postižením. I přes nárůst celkového počtu uchazečů o zaměstnání dále klesal podíl 
těch, kdo byli příjemci podpory v nezaměstnanosti, což lze zřejmě vysvětlit vysokým 
podílem dlouhodobě nezaměstnaných (srovnej tabulka č. 4.3). V tomto ohledu je 
alarmující především výrazný nárůst počtu dlouhodobě nezaměstnaných a růst 
průměrné délky evidence v obou regionech, kde byly rozhovory prováděny v roce 2002 
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i 2006. Celkově tedy můžeme konstatovat, že se jednalo o regiony s poměrně značným 
rozsahem problému dlouhodobé nezaměstnanosti.  

Zároveň můžeme na základě srovnání předpokládat, že nezaměstnaní, se kte-
rými byly rozhovory provedeny, svými charakteristikami víceméně odpovídají tomu, co 
bychom mohli očekávat s ohledem na prezentované strukturální statistiky nezaměst-
nanosti (tento výsledek nás uspokojuje, protože se zde v žádném případě nejedná o 
výběrový soubor, jako je tomu v kvantitativních výzkumech). Na druhou stranu je 
třeba poznamenat, že vzhledem k potřebě dobrovolného souhlasu respondentů s roz-
hovorem (problém samovýběru při kontaktu) a vzhledem k citlivosti některých témat 
zde některé skupiny nejsou až tolik zachyceny (např. Romové či lidé bez domova). 
Tuto skutečnost nepovažujeme vzhledem k typu výzkumu za problematickou, avšak 
domníváme se, že je přece jen třeba na ni čtenáře předem upozornit. 
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Tabulka č. 4.1 Vybrané základní charakteristiky respondentů 

rozhovory z roku 2006 

číslo 
délka 

nezaměst-
nanosti 

pohlaví věk 
vzdělání/ 

zaměstnání* 
rodinný stav 

budoucnost / 
očekávání 

(mzda) 
region 

č. 1 
opakovaně, 
nyní rok 
a čtvrt 

muž 29 let 
středoškolské / 
ostraha objektů, 
ob. zástupce  

svobodný - žije 
s otcem 

10 tisíc čistého Česká Lípa 

č. 2 
opakovaně, 
nyní 4 měsíce 

muž mladý dělník 
svobodný - žije 
s matkou 

9 - 10 tisíc Česká Lípa 

č. 3 2 roky muž starší 
elektrikář, 
OSVČ 

ženatý, dcera  12 - 14 tisíc Česká Lípa 

č. 4 2 roky žena 
střední 
věk 

VŠ  
samoživitelka 
- 1 dítě 

- Brno 

č. 5 - muž mladý 
SŠ, 
absolvent 

svobodný - Brno 

č. 6 3/4 roku žena 
střední 
věk 

vyučená, 
pracovala ve 
zlatnictví 

vdaná, 2 děti 
(po RD) 

neví Brno 

č. 7 3 roky muž  42 let 
pracovník 
v bance 

svobodný, bez 
dětí 

15 tisíc Brno 

č. 8 9 měsíců žena 
střední 
věk 

dámská 
krejčová 

 
má nalezenou 
práci 

Brno 

č. 9 6 měsíců muž 59 let 
VŠ zeměd., 
vedoucí údržby 

ženatý -  
2 dospělé děti 

19 tisíc 
čistého  

Brno 

č. 10 11 měsíců  muž starší 
elektromech./ 
prodavač 

ženatý, 2 
závislé děti  

10 tisíc  
čistého 

Brno 

č. 11 20 měsíců muž 60 let  
rozvedený,  
2 děti (1 záv.) 

práci nehledá Brno 

č. 12 3 roky muž 
střední 
věk 

strojní zámečník 
3x rozvedený 
dosp. dcera 

podle práce  
10 - 12 tisíc 

Brno 

č. 13 
opakovaně,  
nyní 3-4 roky 

muž 
střední 
věk 

nástrojař, 
dopr.podnik, 
supermarket 

žije s rodiči, 
svobodný 

10 - 15 tisíc 
hrubého 

Brno 

č. 14 8 měsíců muž mladý 
reprodukční 
grafik (bez 
maturity) ab. 

žije s rodiči, 
svobodný 

našel práci / 80 
Kč na hod. 

Brno 

č. 15 2,5 roku muž  mladý 
kuchař, stavař, 
trest. 

svobodný, dítě, 
alimenty 

16 - 17 tisíc 
čistého 

Brno 

č. 16 10 měsíců muž  24 let 
střední, VŠ 
nedodělal, pr. 
jen man. 

žije s rodiči, 
svobodný 

práce v 
zahraničí 

Brno 

č. 17 6 měsíců muž 
střední 
věk 

zedník svobodný 20 tisíc hrubého Brno 

č. 18 

3/4 roku, 
předtím 13 
let na 
mateřské 

žena  
střední 
věk 

vyučená 
zahradnice, 
prodavačka, 
číšnice 

vdaná, 3 děti - Brno 

č. 19 14 let muž starší zámečník ženatý, 1 dítě 
plánuje 
starobní důchod 

Brno 

č. 20 měsíc muž 
střední 
věk 

podnikatel - práce na černo Brno 

č. 21 3 roky žena 
střední 
věk 

ZŠ,  
v pekárně 

rozvedená, bez 
dětí 

10 - 15 tisíc Brno 

č. 22 5 let žena 54 let SŠ, 3 roky VŠ 
rozvedená,  
2 dosp. děti 

10 čistého / 
práce na černo 

Brno 

č. 23 5 let žena 
střední 
věk  

ZŠ,  
kuchařka 

rozvedená,  
2 děti 

našla práci, 
13 tisíc  

Brno 
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rozhovory z roku 2002 

číslo 
délka 

nezaměst-
nanosti 

pohlaví věk 
vzdělání/ 

zaměstnání* 
rodinný stav 

budoucnost / 
očekávání 

(mzda) 
region 

č. 78 1 rok žena 32 let 
SŠ / 
návrhářka obuvi 

rozvedená,  
1 dítě 

10 tisíc / 
práce na černo 

Karviná 

č. 79 2 roky žena 48 let 
střední 
ekonomické/ 
ekonomka 

vdaná, 1 dítě 7 - 8 tisíc Karviná 

č. 80 

skoro 1 rok/ 
z toho půl 
roku na 
nemocenské  

žena 45 let 

střední 
ekonomické/ 
SŠ/účetní, 
fakturantka 

rozvedená,  
2 děti 

teď 6,5 tisíce 
čistého 

Karviná 

č. 91 9 měsíců muž 47 let 
vyučený/ 
obuvník 

rozvedený,  
2 děti 

9,5 tisíce, 
zaměstnaný 

Karviná 

č. 110 
3 roky, rok 
rehabilitace 
po PÚ 

muž 33 let 
vyučený/ 
zámečník 

svobodný  
(družka,  
1 dítě) 

17 tisíc Karviná 

č. 125 
opakovaně, 
celkem 12 
měsíců 

žena 55 let SŠ/prodavačka 
rozvedená, 
bez dětí 

7 tisíc Brno 

č. 144 2 roky muž 55 let 
vyučený/ 
dělník, řidič 

rozvedený, 
bez dětí 

1,5 tisíce Brno 

č. 148 23 měsíců muž 20 let vyučený svobodný 5 tisíc Brno 

č. 187 3/4 roku muž 25 let 
VŠ 
(matematika, 
ekonomie) 

svobodný, 
bez dětí 

6 tisíc,  
studuje PGS 

Brno 

č. 408 
opakovaně, 
3 roky 

žena - 
SŠ/ 
dělnice 
v masokomb. 

vdaná/dítě 7 tisíc Louny 

č. 410 2 roky žena 25 let SŠ, dělnice 
vdaná, bez 
dětí 

10 tisíc, 
je v domácnosti 

Louny 

č. 687 6 měsíců muž 33 let 
ZŠ/dělník 
v továrně, zedník 

ženatý, 1 dítě - Louny 

č. 725 
opakovaně, 
nyní 1 rok 

muž 43 let 
vyučený/práce 
v cestovní 
kanceláři 

svobodný neví Louny 

č. 733 rok žena 48 let 
ZŠ/skladnice na 
veterině 

vdaná, bez 
dětí 

6 tisíc Louny 

č. 742 7 měsíců žena 45 let 
vyučená/ 
dělnice 

vdaná, děti - Louny 

č. 757 44 měsíců žena 48 let 
vyučená/vedoucí 
prodejny 

vdaná, bez 
dětí 

- Louny 

č. 769 18 měsíců žena 24 let 
vyučená/ 
dělnice 

svobodná, 
bez dětí 

7 tisíc Louny 

č. 876 2 roky žena 35 let vyučená/šička 
rozvedená,  
1 dítě 

6 - 7 tisíc 
(čistá mzda) 

Karviná 

č. 898 9 měsíců muž 24 let 
vyučený/ 
klempíř 

svobodný, 
bez dětí 

již pracuje  Karviná 

č. 903 20 měsíců žena 20 let 
vyučená  
s maturitou/ 
prodavačka 

svobodná  
pracuje za málo 
peněz, doplácí jí 
do živ. minima 

Karviná 

č. 914 
opakovaně, 
2 roky 

žena 41 let ZŠ / mj. podnikala vdaná, 1 dítě 6 tisíc Brno 

č. 917 3/4 roku muž 45 let vyučený 
ženatý, bez 
dětí 

- Brno 

č. 935 2 roky  muž 28 let ZŠ / nekval. práce 
svobodný,  
1 dítě 

- Brno 

č. 949 
od 11/2000 
(přibližně rok 
a půl) 

žena 42 let 
SŠ, 
prodavačka 

rozvedená,  
2 děti 

8 hrubého Brno 

č. 960 16 měsíců muž 32 let 
VŠ/ 
asistent režie 

svobodný práce na černo Brno 
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pokračování 

rozhovory z roku 2002 

číslo 
délka 

nezaměst-
nanosti 

pohlaví věk 
vzdělání/ 

zaměstnání* 
rodinný stav 

budoucnost / 
očekávání 

(mzda) 
region 

č. 1030 
3 roky 
(12 měsíců 
VPP) 

muž 56 let ZŠ ženatý 
veřejně 
prospěšné práce 

Louny 

č. 1032 8 měsíců muž 27 let 
SŠ/business 
asistent 

svobodný, 
bez dětí 

- Louny 

č. 1181 6 měsíců žena 55 let ZŠ/ skladnice 
vdaná, 
dospělé děti 

předčasný 
důchod 

Karviná 

č. 1186 2 roky muž 48 let ZŠ/dělník 
žije 
s družkou, 
bez dětí 

7 tisíc čistého Karviná 

č. 1195 
nezaměst-
naná 3 roky  

žena 26 let 

vyučená 
mechanik/ 
pracovala jako 
servírka 

žije s druhem 
/ 1 dítě  
mateřská 
dovolená 

6 čistého 
(v době 
rozhovoru dítěti 
4 měsíce) 

Karviná 

č. 1209 

5 měsíců 
v roce 1995; 
1 rok 9 
měsíců nyní 

muž 55 let 
SŠ / 
vedoucí pracovník 

ženatý, 1 dítě - Karviná 

č. 1210 2 roky žena 56 let ZŠ/uklízečka vdaná, 4 děti - Karviná 

č. 1213 
 
 

2 roky žena 53 let ŽŠ / dělnice 
vdaná, bez 
dětí 

předčasný 
důchod ze 
zdravotních 
důvodů 

Karviná 

č. 1252 18 měsíců muž - 
ZŠ/dělník na 
jatkách 

svobodný 40 Kč/hod Brno 

č. 1283 15 měsíců žena 52 let vyučená / dělnice 
vdaná, bez 
dětí 

15 tisíc pro 
celou rodinu, 
příspěvek pro 
opatrování 
člena rodiny 

Brno 

č. 1291 18 měsíců žena 52 let ZŠ 
vdaná, bez 
dětí 

- Brno 

č. 1295 6 měsíců žena 50 let 
vyučená/ 
skladnice 

vdova 8 tisíc Brno 
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Tabulka č. 4.2 Počty nezaměstnaných uchazečů ve regionech, kde byly 
prováděny rozhovory, v době výzkumu v červenci 2002 a v březnu 2006 

počet uchazečů o zaměstnání 

ze sl. 2 s příspěvkem 

ženy 
absolventi 
a mladiství 

2002 
celkem dosaži-

telní 
celkem 

dosaži-
telné 

celkem 
dosaži-

telní 

občané 
se ZPS 

celkem ženy 

míra 
nezam. 

v % 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 

Louny 7 778 7 591 4 061 4 009 652 559 806 2 359 1 258 18,0 

Brno-
město 

19 003 18 481 9 697 9 562 2 126 1 861 2 137 6 268 3 319 9,7 

Brno-
venkov 

6 231 5 954 3 503 3 425 873 713 1 082 2 923 1 575 8,2 

Karviná 25 897 25 196 12 656 12 653 4 590 4 195 2 927 5 826 3 002 19,0 

celkem 
ČR 

479 241 467 370 247 978 245 726 62 212 55 120 63 883 172 515 92 028 9,2 

počet uchazečů o zaměstnání 

ze sl. 2 s příspěvkem 

ženy 
absolventi a 

mladiství 
2006 

celkem dosaži-
telní 

celkem 
dosaži-
telné 

celkem 
dosaži-

telní 

občané 
se ZP 

celkem ženy 

míra 
nezam. 

v % 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 

Česká 
Lípa 

5 342 5 003 2 718 2 523 316 311 900 1833 1687 8,5 

Brno-
město 

19 387 18 125 9 961 9 235 1 243 1 192 2 544 4 200 2 178 8,9 

Brno-
venkov 

6 314 5 694 3 522 3 130 479 434 1 260 2 090 1 016 6,5 

celkem 
ČR 

514 759 479 984 260 538 240 205 35 887 33 255 76 324 153 550 71 735 8,8 

Zdroj: MPSV - statistiky správy služeb zaměstnanosti 7/2002 a 3/2006 (vybraná data). 
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Tabulka č. 4.3 Počty nezaměstnaných uchazečů ve regionech, kde byly 
prováděny rozhovory, v době výzkumu v červenci 2002 a v březnu 2006 podle 
délky nezaměstnanosti  

  délka nezaměstnanosti 

2002 
region 

do 3 
měsíců 

3-6 
měsíců 

6-9 
měsíců 

9-12 
měsíců 

12-24 
měsíců 

nad 24 
měsíců 

celková 
evidence 
(v tisících 

dní) 

průměrná 
délka 
(ve 

dnech) 
1 243 1 023 861 752 1 213 2 119 

Louny 
17,2 % 14,2 % 11,9 % 10,4 % 16,8 % 29,4 % 

4 500 624 

4 023 3 147 1 910 1 931 3 176 3 837 Brno-
město 22,3 % 17,5 % 10,6 % 10,7 % 17,6 % 21,3 % 

8 442 468 

1 691 1 090 579 643 921 873 Brno-
venkov 29,2 % 18,8 % 10 % 11,1 % 15,9 % 15,1 % 

2 133 368 

4 087 3 082 2 233 2 392 4 591 8 879 
Karviná 

16,2 % 12,2 % 8,8 % 9,5 % 18,2 % 35,1 % 
17 387 688 

110 192 76 038 49 350 45 396 70 448 102 879 
celkem ČR 

24,3 % 16,7 % 10,9 % 10 % 15,5 % 22,6 % 
224 975 495 

2006 
region 

do 3 
měsíců 

3-6 
měsíců 

6-9 
měsíců 

9-12 
měsíců 

12-24 
měsíců 

nad 24 
měsíců 

celková 
evidence 
(v tisících 

dní) 

průměrná 
délka 
(ve 

dnech) 
1 656 996 567 317 708 1 098 

Česká Lípa 
31 % 18,6 % 10,6 % 5,9 % 13,3 % 20,6 % 

2 573 482 

4 184 2 468 2 179 1 318 3 199 6 039 Brno-
město 21,6 % 12,7 % 11,2 % 6,8 % 16,5 % 31,1 % 

13 250 683 

1 774 971 836 431 965 1 337 Brno-
venkov 28,1 % 15,4 % 13,2 % 6,8 % 15,3 % 21,2 % 

3 062 485 

128 771 87 176 56 572 32 637 75 700 133 903 
celkem ČR 

25 % 16,9 % 11 % 6,3 % 14,7 % 26 % 
314 519 611 

Zdroj: MPSV - statistiky správy služeb zaměstnanosti 2q/2002 a 1q/2006 (vybraná data). 
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5. Předchozí pracovní kariéra - vnímané příčiny 
nezaměstnanosti 

R: No jak jste mě kontaktovali, tak to jo, to se mně stalo vlastně po první [co jsem nezaměstnaná]. 
Jinak jsem celou dobu od svých devatenácti roků pořád pracovala (č. 78). 

 
Touto kapitolou začínáme prezentaci výsledků našeho výzkumu. Nejprve se 

přitom zaměřujeme na pracovní historii nezaměstnaných a na příčiny jejich neza-
městnanosti. 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. Při 
identifikování důvodů, proč někteří lidé zůstávají dlouhodobě nezaměstnaní, nám 
může výrazně pomoci jejich vlastní perspektiva toho, proč se jim nedaří nalézt 
zaměstnání a jaké problémy je provázejí. V této kapitole se tedy také věnujeme tomu, 
jak sami nezaměstnaní vnímají svou životní situaci, jak vnímají své možnosti uplatnění 
na trhu práce, zda vnímají nějaké překážky pro pracovní uplatnění apod. Při hledání 
vysvětlení jsme se zaměřili především na tzv. strukturální (mimo dosah nezaměst-
naných) a individuální vysvětlení nezaměstnanosti, zvláštní pozornost věnujeme oblasti 
překážek v pracovním uplatnění. 

5.1 Předchozí pracovní kariéra nezaměstnaných, 
poslední zaměstnání 

Nejprve se zaměřujeme na předchozí pracovní kariéry dlouhodobě nezaměstna-
ných. Reynolds (1951:106 podle Granovetter 1974:30) uvádí, že jádro nezaměst-
naných tvoří lidé, kteří vstupují na trh práce, kteří byli propuštěni, kteří opustili 
předchozí zaměstnání kvůli nespokojenosti nebo kteří jsou nezaměstnaní tak dlouho, 
že ztratili nárok na podporu. Na základě tohoto rozlišení a dále výzkumů Simonyi 
(1994),50 Řezníčka a Syrovátky (1994) a Sirovátky (2000) můžeme uvažovat o několika 
typech předchozích kariér dlouhodobě nezaměstnaných, které ve svém důsledku 
mohou indikovat jednak dosavadní chování nezaměstnaných vzhledem k trhu práce a 
zároveň mohou ovlivňovat to, jakým způsobem nezaměstnaní vnímají své současné 
postavení a šance na trhu práce. 

V následujícím rozlišení různých pracovních kariér jsou současně zakompono-
vána 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 dovole-
né). Kvalitativní výzkum nám neumožňuje tato dvě hlediska striktně rozlišovat, a tak 
v následujících pasážích spíše referujeme k typickým situacím či okolnostem předchozí 
pracovní kariéry nezaměstnaných. Jedná se o následující typy: 

1. hledisko: 

                                                   
50  Simonyi (1994:7) rozlišuje nekvalifikovanou kariéru části svých respondentů, kteří často střídali zaměst-

nání a dříve pracovali převážně v nekvalifikované či polokvalifikované práci. Mezi tyto pracovníky patřili 
také lidé, kteří měli původně poměrně vysokou úroveň kvalifikace, ale nikdy nebo již dlouho ve svém 
oboru nepracovali. Druhým typem jsou podle autorky lidé, kteří celý život pracovali u jednoho zaměstna-
vatele. Jejich dosavadní kvalifikace ale byla do značné míry devalvována tím, že o jejich obor není 
v současnosti zájem nebo mají zdravotní problémy. 
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- „náhlá a trvalá nezaměstnanost“ - tedy náhle přerušené (většinou dlouhodo-
bější) zaměstnání, po kterém následuje déle trvající nepřerušovaná nezaměst-
nanost; v této kategorii jsou často lidé, kteří ztratili zaměstnání kvůli zdravotním 
problémům 

- střídání méně stabilních zaměstnání, případně sestupná kariéra - zde jsou 
zahrnuti např. ti, kdo často střídají zaměstnání – buď proto, že to jejich profese 
vyžaduje, nebo proto, že jsou marginalizovaní na trhu práce 

 

2. hledisko (zahrnuje také předchozí dva typy):  

- dobrovolný či vynucený ochod ze zaměstnání - lidé, kteří odešli ze svého 
posledního zaměstnání kvůli nespokojenosti, lidé, kteří odešli z posledního 
zaměstnání za jinak nestandardních podmínek 

- dřívější podnikatelé - především lidé, kteří dříve pracovali jako drobní 
živnostníci, ale nyní jsou nezaměstnaní 

- absolventi - mladí lidé bez předchozí nebo pouze s jednou krátkodobou 
zkušeností se zaměstnáním 

- matky s dětmi - nejpravděpodobněji po návratu z rodičovské dovolené 

 

5.1.1 Případy tzv. náhlé nezaměstnanosti 
 

Prvním, zřejmě nejčastějším typem předchozí pracovní kariéry je tzv. náhlá 
nezaměstnanost. Z výpovědí našich nezaměstnaných vyplývá základní poznatek 
o tom, 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 neza-
městnaností. Někteří z nich přitom pracovali obdobně jako respondentka č. 78 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, rušení či stěhování pobočky, snižování stavů, nadbytečnost, propouštění) (č. 7, 
78, 79, 80, 91, 144, 408, 733, 742, 757, 769, 917, 935, 1181, 1213, 1252, 1283, 
1295). Někteří nezaměstnaní byli kvůli restrukturalizaci nejprve přeřazeni ve stejném 
podniku na jiné místo, ale toto řešení trvalo jen několik měsíců či let a poté byli 
definitivně propuštěni. Obdobně někteří respondenti měli možnost být přeřazeni na 
jinou práci, ale tuto práci by ze zdravotních důvodů nezvládali, a tak museli ze 
zaměstnání odejít. Někdy byli při propouštění upřednostňováni starší pracovníci: 

R: To víte, ono tam se řeklo, že se bude propouštět, že je málo práce, a že, nebo jako, že 
máme málo zakázek a že budou propouštět no a že jako to a většinou ty, co maj před 
důchodem nebo tak, tak že ty propustí, co můžou jako jít spíš do důchodu. No a mně 
chybělo právě ještě půl roku, abych mohla jít do toho, jako předčasnýho důchodu, no ale, 
že chodím často na nemocenskou, takže kvůli tomu [mě propustili] (č. 1213). 

 

Kromě problému souvisejícího s úpadkem určitých odvětví označují nezaměst-
naní někdy za příčinu úpadku podniku či firmy také špatný management bývalého 
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vedení firmy. Takové hodnocení se přitom týkalo jak podniků, které existovaly již před 
rokem 1989, tak menších soukromých firem vzniklých až po roce 1989. V některých 
případech byla ztráta zaměstnání spojená také se změnou majitele podniku nebo se 
změnou požadavků na kvalifikaci v konkrétním zaměstnání (č. 914, 1181).  

Náhlá nezaměstnanost byla ve výzkumu Řezníčka a Sirovátky (1994:38-39) 
nejčastějším typem (54 %) ukončení předchozí pracovní kariéry. Objevovala se stejně 
často na všech třech v jejich výzkumu sledovaných lokálních pracovních trzích a u 
obou pohlaví, typická byla pro střední a vyšší věk a může být dále umocněna 
zhoršeným zdravotním stavem těchto lidí, někdy v důsledku výkonu jejich předchozího 
zaměstnání. Můžeme přitom předpokládat, že se jedná o nezaměstnanost nedobro-
volnou. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:12) konstatují, že většina nezaměstnaných 
končí svůj pracovní poměr nedobrovolně - propuštěním (41 %), skončením pracovního 
poměru na dobu určitou (14 %), zrušením pracovního místa (11 %), konkurzem 
zaměstnavatele (2 %). Celkem tedy v jejich výzkumu ztratilo zaměstnání nedobrovolně 
67 % jejich respondentů. Také Evason (1985:41) uvádí, že většina nezaměstnaných 
přišla o práci díky uzavření podniku nebo pro nadbytečnost a menšina kvůli zdravotním 
problémům, které jí zabránily vrátit se do zaměstnání, a pouze několik nezaměst-
naných nikdy nepracovalo. Engbersen, Schuyt a Timmer (1990:38) uvádějí jako 
důvody propouštění ze zaměstnání uzavírání podniků v méně perspektivních odvětvích, 
nedobrovolnou fluktuaci v určitých odvětvích (dočasné úvazky) a zpomalení růstu 
v určitých odvětvích. 

Podle některých autorů je situace těchto nezaměstnaných v některých ohledech 
specifická. Sirovátka (1997) uvádí zřejmě typický příklad kategorie pracovníků, „kteří 
dříve dosahovali na firemních pracovních trzích dost vysokého statusu: vysoké mzdy, 
vysoké společenské ocenění a také další speciální výhody (podnikové rekreace, léčebné 
pobyty a další výhody v systému podnikové sociální péče). Nejlepším příkladem jsou 
bývalí těžební pracovníci, ale i další profese těžkého průmyslu a stavebnictví“ 
(Sirovátka 1997:104). Tito pracovníci se stávají často dlouhodobě nezaměstnanými. 
Odmítají totiž přijmout taková zaměstnání, která svou povahou neodpovídají jejich 
představě vytvořené v minulých letech. Jejich minulá zkušenost se dostává do kruté 
konfrontace s vynucenými strukturálními změnami na trhu práce, případně změnami 
v jejich zdravotním stavu. Z citovaného Sirovátkova výzkumu vyplývá, že předchozí 
zkušenost by tedy mohla ovlivňovat motivaci a flexibilitu nezaměstnaných, nemusí to 
tak ovšem být ve všech případech, neboť někteří z těchto lidí zůstávají nezaměstnaní 
z důvodu nezájmu zaměstnavatelů. Dalším faktorem, který zde může hrát roli, je horší 
orientace těchto pracovníků na trhu práce. Granovetter (1974:88) např. zjistil, že 
nejlepší informace o možnostech zaměstnání mají lidé, jejichž předchozí průměrná 
délka zaměstnání je dva až pět let. Naopak lidé, kteří po delší dobu pracují na jednom 
místě, ztrácejí možnost navázat dostatečný počet osobních kontaktů a ztrácejí přehled 
o dalších možnostech zaměstnání. 

V našem výzkumu se tedy 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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5.1.2 Fragmentalizovaná či sestupná kariéra 
 

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 respon-
denty s nízkou úrovní vzdělání pracující 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 
(dočasné) 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). 
Následující výpovědi nezaměstnaných dokumentují proměnlivost jejich pracovní 
kariéry. 
 

R: To bylo většinou delší [nezaměstnanost], asi dvakrát po roku nebo po roku a půl (č. 1).  
_____________________ 
 
R: Dělal jsem střední odborné učiliště elektrotechnické, obor nástrojař. Pracoval jsem 
v dopravním [zřejmě firma, která vyrábí dopravní prostředky], v dopravním podniku, pak 
jsem dělal chvílu celního deklaranta pro jednu hodonínskou firmu, chvílu jsem dělal v 
supermarketu, a od té doby nemám nic…Vždycky mezi těma zaměstnáníma jsem měl 
nějaký přetržky, kdy jsem chvílu byl na Úřadu práce, takže... (č. 13) 

 
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 respon-
dentů (č. 3, 11, 1030, 1181) se může objevovat proces, který Řezníček a Sirovátka 
nazývají sestupná kariéra (viz níže). Příkladem sestupné kariéry je následující výpověď 
respondenta: 

  
R: Tak v podstatě ta zkušenost vychází z toho, protože já prakticky po určité době, kdy 
prostě se rozpadl ten propagační podnik - to byl můj poslední, kde jsem dělal asi 23 
roků…Tak jsem šel pracovat ke stavební firmě jako helfer a tam po těch-- asi po třech 
letech jsem nějak začal mít nějaký problémy s očima a šel jsem na operaci.. na oční 
operaci, po kteréžto operaci mi bylo doporučeno, abych absolutně už tam nikdy nelezl…(č. 
11).  

 
Dalším typem pracovní kariéry je opakované střídání krátkodobých zaměstnání 

stejné úrovně s kratší či delší nezaměstnaností (Řezníček a Sirovátka 1994:42). Mareš, 
Sirovátka a Vyhlídal (2002a:13) konstatují, že pokud nezahrnují osoby bez předchozí 
pracovní kariéry, 63 % jejich respondentů mělo již dříve zkušenost s nezaměstnaností, 
33 % dokonce opakovaně. Největší pravděpodobnost opakované nezaměstnanosti 
byla mezi kvalifikovanými dělníky (76 %) a nekvalifikovanými dělníky, zemědělskými 
dělníky a manuálními pracovníky v prvovýrobě (shodně 80 %). Svou roli zde hrálo 
také pohlaví v kombinaci se vzděláním respondentů, kdy nekvalifikovaní muži byli 
častěji nezaměstnaní (srovnej ibid. str. 16). Střídání zaměstnání je v těchto případech 
důsledkem nejisté pracovní situace (nedobrovolná ztráta zaměstnání) (Bane a Ellwood 
1994:98) a příjmové situace (odchází, protože příjem nestačí na potřeby rodiny) 
v těchto zaměstnáních. Galie a Vogler (1994:145-146) se domnívají, že minulá zkuše-
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nost opakovaně nezaměstnaných zvyšuje schopnosti těchto lidí při hledání zaměstnání, 
což jim umožňuje postupovat při něm efektivněji. Tito lidé navíc často pracují 
v oblastech, kde je častá fluktuace běžná či není neobvyklá (např. stavebnictví, pásová 
výroba). Jackson a Warr (1984 podle Jackson a Walsh 1987:209) zjistili, že pro tyto 
nezaměstnané je nezaměstnanost pravidelnou zkušeností, sezónní zaměstnání jsou pro 
ně součástí životního stylu, která neovlivňuje hospodaření jejich domácností.  

Řezníček a Sirovátka (1994:40) uvádějí, že dalším typem kariéry je pak 
„sestupná kariéra“, tedy náhlá ztráta zaměstnání, po které následuje déle trvající 
nezaměstnanost, přijetí zaměstnání na nižší kvalifikační nebo příjmové úrovni, spoje-
ného s nižším sociálním statusem, někdy dočasného, po jehož ztrátě následuje další 
období nezaměstnanosti. Tento typ kariér je často důsledkem aktivity dlouhodobě 
nezaměstnaných na pracovním trhu ve snaze vyřešit nebo předejít situaci trvající 
nepřerušované nezaměstnanosti. Ve zmiňovaném výzkumu byl zastoupen přibližně 
pětinou respondentů.  

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.51 Přispívá k tomu také nárůst dočasných a nepravi-
delných pracovních kontraktů. Jak uvádí Bauman (1998:27) „..v soudobé společnosti 
mizí stabilní, dlouhodobá a trvající zaměstnání nebo jsou tato zaměstnání vyhrazena 
nevelké kategorii vyvolených. Naopak, nová pracovní místa jsou většinou zaměstnání 
na dobu určitou, dočasná či na částečný úvazek. Klíčovým slovem se stává flexibilita 
jako hlavní motiv ve hře, ve které jsou v jejím procesu neustále měněna pravidla“. 
Velký tlak v oblasti nominální flexibility nacházíme především na sekundárním trhu 
práce (viz Hora 2007).  

 

5.1.3 Dobrovolný či vynucený odchod z předchozího zaměstnání 

 
Druhým významným hlediskem v pracovních kariérách je už zmíněný důvod 

odchodu z předchozího zaměstnání. Jak jsme uváděli v předchozí části, jedná se větši-
nou 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). V první části oddílu 
referujeme k těm nezaměstnaným, kteří své zaměstnání opustili na vlastní žádost. 
U většiny nezaměstnaných se přitom jednalo pouze o opuštění jednoho (nejčastěji 
posledního) zaměstnání, pouze u respondentky č. 1195, která pracovala jako servírka, 
se jednalo o vícekrát opakovanou strategii. 
 

R: To bylo většinou, většinou že jsem já teda odešla. Ne že by se mně to nelíbilo, ale byly 
tam nějaké určité problémy, nebo nějaké ty důvody se tam vždycky našly. Nebylo to, že 
by jako propouštěli nebo tak (č. 1195). 

 
                                                   
51  Podle dat „OECD Economic survey of the European Union 2007“ (data za rok 2005) je tato průměrná 

délka zaměstnání v ČR necelých deset let. 
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Z výpovědí těchto 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.  
 

R: No, já jsem dělala v jednom podniku, jako ve strojírenství, a tam se mi nelíbilo, protože 
jsem dělala asi za tři lidi práci, furt se mi ta práce jako zvyšovala a nebyla jsem za to 
odměněná, furt jsem měla stejnej plat, a tak mně manžel teďko jakosehnal mně práci 
jinde, líp oceněnou, tak jsem prostě tak jsem jako podala výpověď, pudu tam, jenže ono 
to tam nakonec nevyšlo, takže jsem zůstala doma, šla jsem na pracovní úřad a nemám 
práci (č. 410). 

 
Druhým důvodem pak je, že v předchozím zaměstnání nevydrželi pracovat, 

což souvisí především s negativním vnímáním kvality zaměstnání (špatné pracovní 
podmínky apod.) (č. 16, 949). Nízká kvalita zaměstnání je tedy specifickou příčinou 
odchodu pracovníků, která souvisí s celou řadou v této pasáži diskutovaných dílčích 
aspektů zaměstnání, zvláště pak u zaměstnání na sekundárním trhu práce. K proble-
matice nízké kvality práce se dále podrobněji vracíme v 8 kapitole.  
 

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 zaměst-
nancem ke sporu, který vede až k podání výpovědi nebo k propuštění ze zaměstnání. 
Specifickými případy jsou pak ty, kdy se nezaměstnaní se svým zaměstnavatelem 
dokonce soudili (č. 9, 410). Nezaměstnaní své problémy v zaměstnání komentují 
následujícím způsobem:  
 

R: Dostal jsem se do křížku se zaměstnavatelem, kterej, tak jak moře jiných, prostě 
zadával práci na něco. A já jsem v té organizaci napřed dělal vedoucího, no a pak to 
vyměnili a dělal jsem vedoucího údržby. Údržby, která čítala 50 lidí, na svých provozech. 
My jsme neměli prácu, ta se zadávala druhým, protože od vlastní údržby nedostal nic. No 
a mně se to nelíbilo, řekl jsem to nahlas, tak mně dal výpověď. Dostal jsem výpověď - 
nevyužití kvalifikace - teda, neuspokojivé pracovní výsledky, v 98. roce, a od tý doby se 
soudím. A furt a já už dělám kroky, kde to pošlu do Štrasburku (č. 9). 

 _____________________ 
 

R: Protože už fakt jsem toho měla hodně a už aj potom jsme se tam dost hádali, 
vyměňovali názory, prostě, že já mám více a já mám více a ty máš to a ty máš to, ale byly 
to opravdu rozbroje. Nějaký pan [jméno], tenkrát byl správce budov, tak on nás měl jako 
pod, jako my jsme byly jeho, on byl náš nadřízený. No a prostě, já nevím, v životě jsem 
neměla takové potíže, já mám v sobě takovej, jak se říká, ten šestej smysl nebo poznám 
povahu lidí, kteří se prostě přetvařují a kteří prostě to. A á jsem dělala a všude mě měli 
rádi, vždycky ve všem jako to. A tam byl cítit už od začátku takovej ten, ten nadřazenej, 
takovej ten - já jsem někdo, já jsem z kanceláře, ty se se mnou nebav, ty seš jenom 
uklízečka, jo. Takové to, to jsem nezažila. To teďkom co je, slyším to i od jiných, že to je 
tak fakt někdy (č. 1210). 

 
Někdy také nezaměstnaní 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. Respondentka č. 1291 např. odešla dobrovolně, protože po pracovním úraze 
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v daném zaměstnání se již psychicky na danou práci necítila. Další respondenti 
uvádějí:  

 
R: …já jsem tam zůstala pracovat pouze jeden týden a já jsem odnesla vlastně tu nejhorší 
práci, protože my jsme to tam zařizovali, a mě už teda v tý době začaly bolet – jaksi už 
jsem měla problémy, jo už s tou páteří a s nohama se žílama… A byly to dvanáctky. Já 
jsem zrovna chytla samý dvanáctky. Ratejna prostě veliká, říkám a já jsem to opravdu 
nezvládla. Já jsem šla v pondělí ráno k doktorce s tím, aby mi dala léky jenom, a že to tak 
nějak prostě ze sebe to a ona mi řekla, že ale jako ví, že jak je to veliký, a jestli to tak 
půjde dál, že tam stejně nevydržím dělat (757).  
_____________________ 
 
R: …byla jsem uklízečkou na učilišti a byli jsme tam jako čtyři a pak tam byla jako na 
dílnách a z našeho patra, to byla třípatrová, dali jednu pryč, s tím, že se musí šetřit, no a 
ona prostě odešla jako pryč. To byl dost velký úsek, strašně velký, to rozdělili a já toho 
vlastně plochou měla nejvíc… No a tak já jsem prostě, najednou peníze snížili, že, roboty 
přidali… A já už byla vyčerpaná, nemocná a čekám na operaci. A už jsem zase, v lednu mi 
zjistili, že mám se srdcem. Tak už to prostě bylo dost pro mě. Bylo to i na infarkt, dalo by 
se říct (č. 1210). 

 
V dalších případech byla důvodem odchodu také 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. Jeden z těchto respondentů 
k tomu říká: 
 

R: …když jsem se potom zašel na sociálku zeptat, kolik budu brát, jo, tak jsem si říkal: to 
se mi vyplatí bejt doma, jo, holt se kousat nudou a nemám se támhle dřít soboty, neděle, 
svátky, jo, ... a brát za to skoro ty jedny a ty samý peníze? To mi za to nestojí, ne, to už 
rovnou budu doma a budu brát to samý, že jo (č. 687). 

 
Druhou skupinou jsou odchody zcela nedobrovolné. Tato skupina nezaměst-

naných uváděla, že byli donuceni k opuštění zaměstnání změnou či zhoršením pracov-
ních 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 jinou práci, přeřazení na jiné pracoviště apod.).  
 

R: No, přeřaděj na jinou práci, jo, takhle, já jsem dělal na [název vesnice], to je kousek 
odsud, asi, já nevím, sedm kilometrů, jo, jsem dělal, jo. Oni nás vzali, přeřadili nás do 
[název města], což je pětadvacet kilometrů, jo, snížej plat, základní plat snížej o pět 
stovek, jo, teď vlastně já jsem minimálně patnáct set měsíčně jenom projel. Jo. A co mi 
zbývalo? Mně zbyly čtyry tisíce (č. 1030).  

 
Příčinou takové strategie je zřejmě potřeba restrukturalizace, některé respon-

denty 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 neposlední řadě mohou být 
nezaměstnaní propuštění také kvůli porušení kázně (v případě respondenta č. 1186 se 
jednalo o alkohol na pracovišti).  
 

R: Ano? On si ho [syna] vzal k sobě, on tam byl zapra- on tam byl zaměstnanej asi tak půl 
roku - i já tam byla půl roku. Potom přišla v květnu kontrola ze státní správy, na mně 
neshledala žádný prostě nedostatky, ale na něho ano, protože byl málo vytížený. No a tak 
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pan doktor - ředitel se rozhodl, že moji práci dá tomu svému synovi, i když tam jako chodil 
v takovým různým stavu, ale dal mu moji - a tím pádem já přišla o zaměstnání. A mně 
napsal nadbytečnost (č. 733).  
_____________________ 
 
R: …byla totiž předtím taky nezaměstnaná a ten zaměstnavatel, s ním jsem se soudila, 
protože... protože mi znepřístupnil jako do kanceláře, jako mi zamknul dveře a vůbec jsem 
tam nesměla, nedal mně výpověď a taky tam nastoupila nějaká jiná paní místo mě. No a 
tak jsem jako potřebovala výpověď a zápočťák od něj, jo, a to mi nechtěl dát, ani mně 
nedal tři vejplaty mi nedal, tak jsem se s ním začala soudit, no a kvůli tomu, že jsem byla 
v soudním řízení, tak mě nevzali ani na pracák ani do evidence a ani jsem nemohla do 
žádný jiný práce (č. 410). 

 
Část nezaměstnaných tedy opustila své předchozí zaměstnání za specifických 

podmínek. Engbersen, Schuyt a Timmer (1990:38) rozlišují dva základní typy „dobro-
volného“ opuštění zaměstnání. První skupina nezaměstnaných opustila zaměstnání 
z osobních důvodů, jako je narození dítěte nebo psychické problémy, druhá pak 
z důvodů souvisejících se zaměstnáním, jako je nespokojenost s prací nebo konflikt se 
zaměstnavatelem. Autoři byli překvapeni zjištěním, že pro část nezaměstnaných 
opuštění zaměstnání nepředstavovalo žádný problém (k tomuto problému se vracíme 
v kapitole 7). 

Předchozí výzkumy se ale zaměřují především na otázku problémů v zaměstnání 
jako příčiny odchodu pracovníků. Jordan et al. (1992:94-99) diskutují vliv chování 
zaměstnavatelů a některých dalších aspektů kvality práce (monotónní práce bez 
možnosti přerušení, frustrace ze zaměstnání) na rozhodování pracovníků o tom, zda 
budou práci vykonávat. Obdobně jako v našem výzkumu i v tomto výzkumu vedly 
spory se zaměstnavatelem někdy k ukončení pracovního poměru, ať již ze strany 
zaměstnavatele či zaměstnance (také ibid. str. 161). Jordan et al. (1992) to 
zdůvodňují požadavkem pracovníků na respekt a spravedlivý přístup zaměstnavatele. 
Sheehan a Tomlinson (1998:453) uvádějí, že asi třetina jejich respondentů byla 
v minulosti obětí nějakého zastrašování ze strany zaměstnavatele nebo kolegů. 
Většinou se jednalo o slovní útoky, ale asi ze třetiny také o útoky fyzické a u čtvrtiny 
případů mezi ženami o sexuální obtěžování. Autoři uvádějí, že tato zkušenost měla na 
jejich respondenty silný vliv ohledně toho, kde byli ochotni zvažovat zaměstnání. 
Problematičnost pracovních podmínek je tedy ovlivněna tím, co pracovníci od 
zaměstnání očekávají. Řezníček a Sirovátka (1994:41) tento problém popisují u 
pracovníků se sestupnou kariérou. Uvádějí, že po přijetí nového a horšího zaměstnání 
dochází při konfrontaci s novými zaměstnavateli a novými požadavky ke konfliktům 
částečně vyplývajícím z adaptačních obtíží, částečně z frustrací spojených se statu-
sovou degradací.  

V souladu s předchozími kvantitativními výzkumy 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 propouštěni, 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). 
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5.1.4 Bývalí živnostníci a podnikatelé 
 

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, příkladem je výpověď 
respondenta č. 3: 
 

R: …a vlastně naposledy jsem začal jako marodit, dělal jsem v divadle, tam jsem dělal 
technika, tam jsem začal marodit, je to asi před deseti lety a se zádama jako, ti mě 
propustili, našli si teda jinýho a vod tý doby vlastně jsem hledal práci asi dva roky v 
podstatě bez úspěchu. Potom teda aby to tak jsem začal podnikat, jako to znamená, že 
jsem si udělal vlastně stánek na trhu a de facto vlastně jsem podnikal tím, že jsem 
prodával :: a vlastně nápoje, že jo prodával jsem žil jsem teda z toho rabatu co byl… 
živnost zkrachovala a přešel jsem na úřad práce a od tý doby vlastně sháním zaměstnání 
nějaký s tím, že já mám zdravotní omezení různý a věk kolem šedesát let, už vlastně práci 
neseženu…(č. 3). 

 
Tito lidé uváděli několik skupin důvodů, proč museli podnikání zanechat. Jednak 

to jsou důvody, které souvisejí s podmínkami hospodářské soutěže. Nezaměstnaní 
poukazují na především na příliv cizího zboží, rozvoj supermarketů a nerovnou 
konkurenci ze strany velkých firem, zdražování vstupů atd. (č. 20). Další respondent 
uváděl také obecně vysoké další náklady (nájem) a neudržitelnost živnosti (č. 914). 
Důvodem pro zanechání podnikání byla dle jednoho respondenta (č. 9) také prakticky 
nutnost uplácení, aby dostal zakázku. Respondentka č. 914 zanechala podnikání poté, 
co po vykradení neměla na opětovné otevření živnosti, respondentka č. 125 kvůli 
přílišné náročnosti, která ji vyčerpávala, a respondent č. 1209 ze zdravotních důvodů.  
 

R: Čtyři roky jsem jezdil na soukromo, čtyři roky jsem platil daně, všechno, jo, prostě.. 
nebyl problém. Ale teďka už prostě došla ta doba, že prostě já jsu závislej třeba na 
malejch obchodech, protože malý obchody ode mě berou zboží a tak dále, jo…Takže mě 
deptají supermarkety, jejich akce, prostě, protože já nejsu schopnej jít se zbožím pod 
jejich ceny (č. 20).  
_____________________ 
 
R: Ano. To byl stánek občerstvení na konečné, tam jsme vlastně brambůrky se tam 
smažily, pivo se točilo, hranolky se dělaly, minerálky se prodávaly, taková výletní 
restaurace to byla. To jako, že to dá na rok do pronájmu, no a říkám, po třech měsících 
jsme museli odejít, protože to, co jsme vydělali, jsme zaplatili jemu za pronájem a nezbylo 
nám nic. To jsem měla, živnostenskej list jsem si udělala (č. 914). 

 
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. Ve 
výpovědích těchto respondentů zazněly tři zásadní aspekty:  
 
1) Jednak to, že jim z jejich činnosti nezbývalo dostatek peněz pro uspokojení jejich 
potřeb a potřeb jejich rodiny.  

 



5. Předchozí pracovní kariéra - vnímané příčiny nezaměstnanosti 
 
 

 76 

R:…no a v době kdy teda začaly se zvyšovat dá se říct sociální dávky nebo odvody a to, 
tak už teda to bylo neúnosný, protože ten výdělek de facto byl nízkej jo, bylo to sice na 
přežití, ale ten výdělek byl nízkej a tím, že se zvedly ty dávky kolem dvou tisíc to dělá ty 
odvody měsíčně, čímž dá se říct už tak nezůstávalo na to…(č. 3). 

 
2) To, že v situaci, kdy živnostenský list využívali pouze k nepravidelnému navýšení 
příjmu, znamenaly pro ně tyto povinné odvody příliš velkou zátěž, obzvláště v obdo-
bích, kdy nesehnali zakázky a nevydělali nic. Proto pro ně vlastnictví živnostenského 
listu představuje příliš velkou zátěž a riziko.  
 

R: To je práce, kterou bych chtěl dělat, většina..což je třeba obchodní zástupce ...většina 
zaměstnavatelů požaduje živnostenský list. S tím mám špatné zkušenosti, pokud si ho 
zařídím a nebudu vydělávat tolik, aby mi to stačilo nebo abych s tím vůbec byl schopný žít, 
tak potom jeho rušení nebo pozastavení živnosti a rušení pojištění a obnovování pojištění 
je proces složitý dlouhý a docela nepříjemný běhání (č. 1).  

 
3) To, že paušální výše minimálních odvodů pro ně byla příliš vysoká. 
 

R: Mně ze začátku jako.. se vztahovala na mě ta inkubační doba, kdy jsem platil daně z 
toho, co jsem skutečně vydělal, tak to ještě jakž takž šlo, ale.. po dvouch letech platíte z 
předpokládanýho výdělku 108 tisíc nebo co, ale to už.. když děláte sám, to.. Já jsem dělal, 
já dělám topení.. tak.. to.. to ne (č. 9). 
_____________________ 
 
R: Protože já, jako malej soukromej podnikatel, jsu sám nebo zaměstnával jsem jednoho 
člověka, dva, příležitostně, jo, protože jsem nestíhal. Ale jako když mám zaplatit minimální 
daň devět a půl tisíce, jo? Prostě platím daň z nafty, platím všechno za dvě auta, platím 
silniční daň - jako dálniční prostě, jo, prostě jako dálniční známku, všechno…Podívejte, 
když si to spočítáte, nemusíte vydělat ani korunu, jo, když máte dvě auta na firmu a sebe, 
jenom sebe, tak dáváte zhruba kolem osmdesáti tisíc ročně, jo, prostě, jde státu. 
Nepočítám, že prostě stát má, já nevím, z litru benzínu šestnáct korun…(č. 20). 

 
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 nedobro-
volně, protože již živnost dále „neutáhla“. Význam vztahu mezi soukromým podniká-
ním a nezaměstnaností není doposud dostatečně popsán (a ani statistiky tyto kategorie 
nesledují), bylo by proto zřejmě do budoucna vhodné tento problém sledovat.  
 

5.1.5 Absolventi a lidé s malou zkušeností na trhu práce 

 
Další skupinu mezi našimi respondenty tvořili absolventi (č. 2, 5, 14, 16, 148, 

187, 903). Mezi absolventy zde přitom řadíme 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 zaměst-
nání neměli přitom jen mladí vyučení lidé, ale také středoškoláci a vysokoškoláci. 
Z těchto případů můžeme ale v několika případech 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.  
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Dalším typem pracovní kariéry je tedy „kariéra absolventa“, který má problémy 
s počátečním uplatněním na trhu práce, případně nezaměstnanost osob, které nikdy 
nepracovaly nebo pracovaly jen krátkodobě. Podle Sirovátky (2000:196) se může 
jednat až o čtvrtinu nezaměstnaných. Tito mladí lidé jsou díky malé praxi 
znevýhodněni na trhu práce, mají malou nebo žádnou odpovědnost za závislé osoby a 
často využívají značnou pomoc sociálních sítí, díky níž a předchozím návykům z období 
studia (s nízkou úrovní příjmu) jsou jejich finanční nároky menší, takže mohou být po 
omezené období s životem na sociálních dávkách poměrně spokojeni. Jak intenzivní 
podpora ze strany služeb zaměstnanosti, tak jejich aspirace (životního uplatnění) jim 
ovšem v drtivé většině nedovoluje setrvávat na sociálních dávkách delší dobu.  

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. 

 
5.1.6 Matky s menšími dětmi (po rodičovské dovolené) 
 

Poslední zde diskutovanou skupinu tvoří nezaměstnané ženy, které před 
začátkem nezaměstnanosti byly na mateřské či rodičovské dovolené (č. 4, 6, 18, 876). 
Pro tyto respondenty bylo typické spíše delší přerušení pracovní kariéry (mnohdy 
zůstávají doma do vyššího věku dítěte, častěji jsou také více než 2 roky nezaměst-
nané). 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, takže finančně na tom byla rodina poměrně dobře. 
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. Respondentka č. 876 např. uvádí, že její zaměstnavatel v době, kdy byla 
na rodičovské dovolené, zanikl, takže se nemohla vrátit do původního zaměstnání. 
Někdy se také může zřejmě jednat o ženy, které dočasně upřednostňují rodinný život 
před pracovním uplatněním. 

Tento typ Řezníček a Sirovátka (1994:42) označují obecněji jako kategorii, 
která byla dlouho mimo pracovní trh, což se částečně projevuje i v našem výzkumu. 
Jak uvádějí Clasen, Gould a Vincent (1998), osamělí rodiče v Německu tvořili v kon-
trastu s ostatními kategoriemi nezaměstnaných specifickou kategorii s velmi dlouhými 
dobami strávenými mimo pracovní trh. 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.  
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5.1.7 Význam pracovní historie a důvodu předchozího opuštění 
zaměstnání 

 
Jak je patrné, předchozí pracovní zkušenost (pracovní kariéra) se v jednotlivých 

výše vymezených kategoriích značně odlišuje. Berger a Piore v této souvislosti 
upozorňují, že: „Protože kvalita lidské zkušenosti [na trhu práce] se značně liší podle 
segmentů, do nichž je společnost a ekonomika rozdělena, a protože se významně liší 
způsobem, jenž není postižitelný jedinou proměnnou, jako je příjem, životní zkušenosti 
se zdají být v podstatě nesouměřitelné“ (Berger a Piore 1980:11 podle Sirovátka 
1997:38). 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 i vzhledem k námitce uvedené v předchozím odstavci 
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 neza-
městnaných 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 taková. Některé předpokládané dopady předchozí pracovní 
kariéry na současnou situaci nezaměstnaných uvádí Granovetter, jiné doplňujeme na 
základě tohoto výzkumu: 

- pracovní historie může mít přímé dopady na současnou pracovní situaci 
(Granovetter 1974:94) např. tím, že má pracovník změněnou pracovní schopnost 

- ti, kdo byli velmi dlouho v jednom zaměstnání, mají omezený počet pracovních 
kontaktů potřebných k hledání zaměstnání (Granovetter 1974:88-89) 

- přihlížejí k ní zaměstnavatelé - zvláště pokud byl kandidát dlouho mimo trh práce 
nebo nezaměstnaný 

- přihlížejí k ní nezaměstnaní - při volbě pracovních příležitostí (co umí, co by chtěli 
vykonávat) 

 

Výše uvedené základní rozlišení kategorií nezaměstnaných (náhle nezaměstnaní, 
absolventi, matky s dětmi) je 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. Předchozí pracovní kariéra - vnímané příčiny nezaměstnanosti 
 
 

 79 

5.2 Vysvětlení současné situace z pohledu nezaměst-
naných 

V námi uplatňované perspektivě je dále významné věnovat pozornost tomu, 
jaká vysvětlení vlastní nezaměstnanosti a vysvětlení nezaměstnanosti obecně uplatňují 
sami nezaměstnaní. Howe (1990:192) udává, že nezaměstnaní mají tendenci přiklánět 
se při hledání příčin nezaměstnanosti buď k strukturálnímu (makroekonomickému) či k 
zásluhovému druhu vysvětlení (které je založeno na příkladech a znalosti místních 
poměrů) (též Hutson a Jenkins 1987:44-45, McRae 1987:72-74, Ullah 1987:143). 
Clasen, Gould a Vincent (1998:195) rozdělují bariéry zaměstnání do čtyř skupin: 
nedostatek pracovních příležitostí, osobní okolnosti, problémy s přechodem ze sociál-
ních dávek do zaměstnání a předsudky zaměstnavatelů. Dean a Taylor-Gooby 
(1992:90-91) identifikovali následující kategorie: potřeba péče o děti nebo rodiče, 
nedostatek kvalifikace a praxe, nedostatečně vysoké mzdy, věk, zdravotní problémy, 
stigma a diskriminace, nedostatek prostředků pro hledání zaměstnání, chybějící 
reference a kriminální minulost. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:34) rozlišují tři 
základní faktory: deficit dostupnosti trhu práce, charakter nabízených pracovních míst 
a ochotu a schopnost přizpůsobit se. Prakticky všechny tyto důvody se v nějaké míře 
objevily i ve výpovědích našich respondentů.  
 

5.2.1 Strukturální podmínky z pohledu respondentů 
 

Jedna velká kategorie vysvětlení nezaměstnanosti se věnuje strukturálním 
podmínkám, především pak podmínkám na trhu práce. Respondenti skutečně vnímají 
situaci na lokálním trhu práce jako významný faktor obtížného nalezení zaměstnání. 
Může se přitom jednat jednak o strukturální změny na trhu práce (omezení těžby uhlí 
apod.) ale i o jiné faktory. V některých případech nezaměstnaní takto vysvětlovali 
vlastní problémy s hledáním zaměstnání, jindy referovali k nezaměstnanosti v regionu 
jako takové. 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),52 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). Další nezaměstnaný 
uvádí, že nejsou k dispozici „dobrá“ pracovní místa (č .91).  

Nezaměstnaní v této souvislosti popisovali, že se během posledních několika let 
situace v jejich oboru výrazně změnila (např. hovořili o úpadku podnikání a prodeje ve 
sféře malých obchodů díky rozvoji velkoobchodů) (č. 3, 10, 20). Někteří z nezaměst-
naných uváděli, že v jejich vlastním oboru se zvýšila konkurence, je zde mnoho 
nezaměstnaných (č. 10, 79). Další respondenti uváděli, že jejich práce je přímo či 
nepřímo (dovozem) vytěsňována levnější pracovní silou cizinců apod. (č. 21, 78, 144, 
725). Tyto názory nezaměstnaných dokumentují následující výpovědi nezaměstnaných: 

 

                                                   
52  Nezaměstnaní zmiňují v této souvislosti především určitá odvětví, např. hornictví (č. 1181). 
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R: …nehledě k tomu, že se zlikvidovaly veškerý český obchody, velkoobchody a tohle 
všechno to dnes už je likvidačně jenom tím, že oni vlastně nemůžou nakupovat někde, 
v nějakejch českejch velkoobchodech, ale musej to brát z těhle hypermarketů, 
supermarketů atd., takže nikdy nemůžou dosáhnout nějaký rozumný úrovně, aby ty lidi 
k sobě natáhli (č. 3). 
_____________________ 
 
R: Tady ten obuvnickej průmysl nemůže fungovat, pokud opravdu nešijete práci ve mzdě. 
Že třeba máte, nebo vám ten výsek dovezou odněkud odjinud, jo, z ciziny, vy to 
zpracujete a pošlete jim to zase zpátky a oni si to tam z podkovy zpracujou. Ale takhle 
jako výroba je prostě úplně zabitá v této republice. V rámci toho, že ten východ nás prostě 
převálcuje, co se týká výroby (č. 78). 

 
Určitou variantou strukturálních vysvětlení (většinou ekonomicky zaměřených) 

jsou pak vysvětlení ekonomicko-politická. Stejně jako v některých zahraničních výzku-
mech, 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. Následující výroky jsou typickými ukázkami tohoto 
postoje.  
 

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). 
_____________________ 
 
R: No, abych byla upřímná, když to takhle sleduju v tý televizi, tak velká pusa, ale nic se 
nekoná. Kdyby opravdu něco chtěli, tak to opravdu by šlo. Práce by byla, kdyby něco dělali 
(769). 
_____________________ 
 
R: Já nevím. To fakt, to já nevím. Asi potom naše vláda, nebo já nevím, já si to nedovedu 
vysvětlit, co tak naráz, že ta práce není nebo co, já nevím. Kdo za to může? Ale asi vláda 
nebo já nevím. Co říkám, za komunistů měli robotu aj zavření a teď. Nic, no tak já nevím. 
Já sice neberu ani komunisty, ani ty, ale říkám si že to, jakýsi to, divný (č. 1213). 

 
U těchto respondentů je kromě reflexe vlastního nevýhodného pracovního 

postavení (někdy výrazně horšího než jakého dosahovali 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 ze strany nezaměstnaných jsou 
charakteristická také pro řadu dalších výzkumů. Evason (1985:55) uvádí, že většina 
jeho nezaměstnaných respondentů považovala za hlavní příčinu své nezaměstnanosti 
externí faktory (především celkovou ekonomickou situaci). Také Sirovátka (1997:52) 
považuje za významné determinanty strategií lidí na pracovním trhu strukturální před-
poklady, především reflexi segmentace pracovního trhu a jeho vlivu na konceptualizaci 
vlastní situace a strategií aktérů pracovního trhu a zhodnocení vlivu sociálně defino-
vané role v rodině. Clasen, Gould a Vincent (1998:155) popisují situaci, kdy 
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nezaměstnaní reflektují, že je velký převis zájemců o zaměstnání proti nabízeným 
místům nebo že, ačkoli nacházejí velký počet pracovních inzerátů, nenacházejí nic 
vhodného pro ně samotné. Také muži v Jordanově et al. výzkumu hovořili 
o rozhodnutích týkajících se trhu práce za pomoci svých znalostí ekonomiky. Někdy se 
tyto znalosti týkaly globální či národní ekonomiky, někdy detailního popisu situace na 
lokálním trhu práce, ale každopádně pro ně byla znalost ekonomických podmínek 
zásadní pro legitimizaci jejich rozhodnutí. Zároveň muži v tomto výzkumu vnímali svá 
rozhodnutí jako součást své role živitelů rodin. Pokud hovořili o vztazích ovlivňujících 
jejich rozhodnutí, hovořili nejen o své rodině, ale také o lokálních sociálních sítích, 
sítích příbuzných a přátel, o přátelství v komunitě a o kultuře a ekonomice jejich 
bydliště (Jordan et al. 1992:86-87, 254).  

Jak je patrné i v našem výzkumu, tento typ vysvětlení nemusí být nutně pouze 
čistě ekonomický. V Evasonové výzkumu dávali nezaměstnaní vinu za svou situaci 
spíše než hospodářské recesi politice vlády (Evason 1985:43). Lokshin a Yemtsov 
(2001) si všímají toho, že v éře socialismu stát většině obyvatelstva poskytoval 
základy pro sociální inkluzi a kohezi. Kromě specifických kategorií (jako byli disidenti), 
ostatní kategorie obyvatelstva byly buď zaměstnány nebo spadaly pod jiný připsaný, 
sociálně akceptovaný status (např. veterán, matka mnoha dětí, důchodce, zdravotně 
postižený). V našem i v předchozích výzkumech se tedy objevuje několik základních 
aspektů spojených s tímto postojem: nespokojenost se ztrátou určitých sociálních 
jistot, mezi které patřilo dříve právo na práci, nespokojenost s průběhem transformace 
a současným fungováním ekonomiky (rozsahem pololegálního chování, korupce apod.) 
a nespokojenost s politikou vlády, která by měla za tyto skutečnosti nést odpovědnost. 

Podle Howa je pravděpodobné, že se zhoršováním ekonomické situace se jak 
mínění nezaměstnaných, tak i zaměstnaných o příčinách a řešeních nezaměstnanosti 
bude přiklánět k makroekonomické variantě vysvětlení nezaměstnanosti (Howe 1990: 
161). Podle Mareše (2002:89) přesvědčení nezaměstnaných, že jejich situace není 
výsledkem jejich osobního selhání a osobní nedostatečnosti, ale výsledkem fatálních 
vnějších okolností, na které nemají vliv, jim pomáhá v obtížné životní situaci udržet 
sebevědomí. Pokud ale žije nezaměstnaný v prostředí s větším počtem (koncentrací) 
znevýhodněných lidí, zvyšuje se současně pravděpodobnost, že ztratí naději a odvahu 
pro aktivní řešení své situace (Sen 1993 podle Spanò 1999:196). Strukturální 
vysvětlení nezaměstnanosti jsou tedy poměrně častá. Ukazují mimo jiné na problémy 
pracovníků upadajících průmyslových odvětví (jako je hornictví, 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 (viz kapitola 4). Samostat-
nou otázkou je, nakolik běžná je kritika nezaměstnaných týkající se politicko-ekono-
mických vysvětlení. Protože ale takové postřehy nacházíme i v dalších výzkumech 
(např. Evason 1985), nelze předpokládat, že by se jednalo o české specifikum.  

 

5.2.2 Chybějící vzdělání či individuální dovednosti 
 

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 vzdělání, 
např. v tom, že nemají maturitu, mají jen základní vzdělání atd. (č. 14, 21, 144, 769, 
935, 914, 1181, 1186, 1210, 1291). V jednom případě byl problém ale také v tom, že 
zaměstnavatelé požadovali pro daný obor vysokoškolské vzdělání (č. 1032) (viz také 
kapitola 10). Ve velmi obtížné situaci se nicméně v tomto ohledu ocitali především 
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respondenti se základním vzděláním (nevyučení), kteří se jasně řadili mezi uchazeče, 
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. 
… 
R: … je to možný tím aj, no že prostě já můžu být většinou, když jdu třeba se hlásit k 
zednické, tak já můžu být většinou jenom pomocná síla nějaká. Když má někdo výuční list 
a takový, tak ho vemou určitě dřív, nebo má praxi v tom, tak ho vemou určitě dřív než mě 
třeba, no. Aj tak se to dá možná vysvětlit (č. 935). 

 
Další respondenti spatřovali jednu z příčin své nezaměstnanosti v chybějících či 

nedostatečných individuálních dovednostech, např. v 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.  
 

R. Šance jsou relativně v pořádku, akorát je problém jazyková bariéra. Já jsem v podstatě 
jako systémový technik počítačů, s tím, že máte všude internet, všude máte všechno v 
angličtině, začíná globalizace vesmíru, a jelikož já umím maximálně rusky k tomu.. Ruštinu 
já dneska vlastně jako nepoužívám a není to.. není to.. světový jazyk v podstatě, i když 
jako dneska už taky začíná být. Tak ta angličtina je prostě problém. Ale jako u mě, jako 
technickýho zaměření spíš, i třeba na tý střední škole mně šla líp matematika a fyzika než 
ta ruština…(č. 7). 

 
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 (přesněji řečeno nutnosti ovládání 
nových znalostí či dovednosti pro určitá povolání), které nebyly u starších generací 
součástí běžného vzdělání (č. 7, 9, 18, 19b, 110, 917, 949, 1195).  
 

R: Já lituju jenom toho, že v době, kdy já jsem chodil do základních škol, se tyto počítače 
neučily na školách. Byl bych mnohem dál a mohlo to všechno dopadnout třeba úplně jinak. 
Ale to je mimo. Ale já si myslím, že přes ty počítače, že já se dostanu, já se tam někam 
nabourám (č. 110). 
_____________________ 
 
R: No.. já jsu ta generace, která doplatila ve školách na výuku jazyků. Takže já se sice 
německy nějak tak domluvím, ale to nestačí. To chcou aktivně. To stejný počítače. Já to.. 
když jsem jako dělal, tak jsem to měl jako spíš pomůcku na přilepšení, ale nějaký.. 
nějaký.. vkládat tam nějaký až tak věci, to ne (č. 9). 

 
Svou roli v tomto procesu hraje také dlouhodobá nezaměstnanost. Někteří 

nezaměstnaní uváděli, že v průběhu nezaměstnanosti ztrácejí obecné i specifické 
znalosti potřebné v povolání a zároveň nemají možnost naučit se novinky oboru (č. 7, 
12, 408). 
 

R: No protože když.. když člověk z toho vypadne, z toho kolotoče vlastně pracovního na 
delší dobu, tak ty technologie a ten vývoj jde tak rychle dopředu, takže potom se dostat 
zpátky do toho děje, je dost složitý. Od toho strojů a všeho a pak se v tom člověk hůř 
orientuje (č. 12). 
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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. (viz dále kapitola 10).  

 

Gallie a Vogler (1994:150-151) konstatují, že vzdělání bez ohledu na pracovní 
motivaci je výrazným faktorem šance na nalezení zaměstnání, což spojují s 
technologickým rozvojem. Jencks (1993:180) to vysvětluje tím, že povaha práce se 
přizpůsobuje obvyklému standardu vzdělání ve společnosti. Z toho důvodu mohou lidé, 
kteří měli vzhledem ke svým vrstevníkům v dřívějších dobách nadprůměrné znalosti, 
ztrácet ve srovnání s mladšími generacemi, u nichž je vyšší úroveň těchto znalostí 
součástí standardní výbavy. Gallie (2001:5) konstatuje, že starší manuální pracovníci 
jsou také kategorií, která má v zaměstnání velmi malé možnosti dalšího rozvoje a 
vzdělávání. Některé teorie pak spojují šance těchto nezaměstnaných s tzv. efektem 
hystereze (úpadek nezaměstnaných během nezaměstnanosti) a s teorií fronty (viz 
Horáková a Rákoczyová 2003:203 n3). Nezaměstnaní si zjevně tyto problémy 
uvědomují. Jordan et al. (1992:310) uvádějí, že jedna z jejich respondentek očekávala 
problémy s návratem na trh práce, neboť předpokládala že její dovednosti (např. pro 
práci s počítači) budou zastaralé. Clasen, Gould a Vincent (1998:191) zjistili, že 
nezaměstnaní respondenti ve velké míře akceptovali potřebu zvyšovat a obnovovat 
své dovednosti, ale jejich ochota v tomto ohledu byla ovlivněna přístupem ke 
kvalitnímu výcviku a jejich názorem na užitečnost výcviku v situaci nedostatku pracov-
ních příležitostí.  

Problém chybějících dovednosti je v ČR specifický tím, že kromě výše zmíně-
ných faktorů ovlivňujících pracovní uplatnění je starší generace znevýhodněna také 
díky výrazné modernizaci výroby po roce 1989. V období před rokem 1989 bylo děl-
nické 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.53 Situace dnešních absolventů je proto ve frontě uchazečů výrazně 
lepší než situace čtyřicátníků.  

 

5.2.3 Chybějící „kapitál“ - role kontaktů a peněz při hledání 
zaměstnání 
 

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).  
 

R: No, myslím si, že problém je spíš je najít toho vhodnýho zaměstnavatele, jako.. I když 
zase si myslím, že spousta těch zaměstnavatelů ano, má nějaký určitý nabídky, ale člověk 
o nich neví. Informovanost především. Že nemáte správný informace. Samozřejmě když je 
člověk doma nebo na internetu, tak moc mezi ty lidi nechodí, nemáte tamhle různý 

                                                   
53  Což ovšem automaticky neznamená, že by běžná jazyková znalost lidí ve stejné situaci žijících v západní 

Evropě byla výrazně vyšší. Pro pracovníky v této generaci totiž nebyla znalost cizích jazyků tak potřebná, 
jako je tomu dnes.  
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oťukaný kontakty. Člověk už vlastně zapadne do takový bubliny jako a.. Jo? Nevíte ten 
konkrétní.. konkrétní prostě.. Tamhle je třeba nějaká pozice, jako jo? (č. 7). 
_____________________ 
 
R: Já si spíš myslím, že hodně těch podnikatelů co jsou vlastně, tak že tam hodně spíš ty 
známosti hrají roli, že když mám někoho známého na tom místě a má odcházet, tak si 
okamžitě sežene někoho blízkého (č. 1195). 

 
Další skupina problémů spojených s hledáním zaměstnání má materiální pova-

hu. Někteří respondenti uváděli, že je 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. Následující 
výpovědi nezaměstnaných ukazují, že finanční náklady hledání zaměstnání mohou být 
i poměrně vysoké a že někdy i poměrně malé náklady hledání zaměstnání představují 
pro nezaměstnané značný problém.  

 
R: …jako tam u mě byl problém ohledně toho dítěte, ohledně toho času, jako že, máte 
pocit, že furt si sháníte práci, taky jde o to, že furt někam musíte jezdit. Tím pádem, že 
třeba do té Ostravy, nebo tak, se musíte zeptat. Takže vás to stojí peníze, zjistíte, že tam 
nic nevyřídíte, vrátíte se zpátky, jste z toho otrávený…(č. 78). 
_____________________ 
 
R: Oni mi řeknou, musíte se snažit. Dneska jsem si koupil Karvinsko, já jsem dal za 
Karvinsko dneska osm korun, to bych měl půl chleba. No musel jsem koupit (č. 1186). 
_____________________ 
 
R: Vám řeknu jednu věc - jednou jsem dostal - taky krásnej příklad - jednou jsem - 
nebudete tomu věřit - dostal tři nabídky na zaměstnání. Tak jsem si říkal jsem v Brně, 
autem, objezdím to. Já jsem najel, nebudete mně věřit, já jsem najel sto kilometrů po 
Brně. Ty tři místa než jsem objel. Úřad tam, fabrika nebo pracoviště tam. Teď jsem přijel 
na to pracoviště, tam mně řekli, "ne, to my máme úředníky tam, jeďte tam." Tak jsem 
přijel tam, to je v Králové Poli a Mokrá. Tak tu trasu jsem absolvoval s nulovým 
výsledkem.. z Mokré. Tam, jednou, dvakrát, třikrát. Takže ono.. a to je.. to byly tři (č. 19). 
… 
R: [manželka]: Ano, z toho, co dostanete, tak vlastně si musíte všechno ještě hradit, že. 
To není.. A teď my teda, můžeme říct, máme auto, že. Sice ne nový - starší, ale.. děláte si 
to vlastně za svoje finance, vám na to nikdo nic nedá. A kdybyste měl jezdit šalinou, tož to 
abyste jeden den šel a druhej tam, a někde jinde (č. 19b). 

 
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: 
 

R: No tak.. důvody jsou, důvody jsou finanční, důvody jsou.. důvody mám.. problém mám 
s bydlením, což mě hodně.. hodně jako deprimuje a omezuje. A navíc.. finanční problémy 
- od všeho.. to se odvíjí všechno od peněz - nejsou peníze, tak pak není bydlení, když není 
bydlení, tak se i ta práce potom těžko shání (č. 12). 

 
Nezaměstnaní tedy někdy zdůrazňují roli sociálních kontaktů pro možnost 

pracovního uplatnění. Řezníček a Syrovátka (1994:59) v této souvislosti hovoří o lidech, 
kterým se v situaci dlouhodobé nezaměstnanosti podařilo úspěšně využít svého lids-
kého kapitálu a nastalou krizi tak zmírnit nebo vyřešit. Právě v těchto případech podle 
nich dochází k zaangažování mimorodinné sociální sítě. Zde dochází k významnému 
paradoxu. Podle Granovettera (1974:35, 96) ti zaměstnaní, kteří mají zaměstnání s 
vyššími příjmy, museli s menší pravděpodobností tato místa aktivně hledat. Tento 
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poznatek odpovídá klasickému chápání trhu práce podle duálního modelu insiders / 
outsiders. Jak uvádí Brown (1967), lze předpokládat, že ti, kdo aktivně hledají 
zaměstnání, by tak nečinili, kdyby nemuseli, tedy že by nemuseli hledat zaměstnání, 
pokud by byli dost dobří (Brown 1967 podle Granovetter 1974:36). Zároveň jim 
sociální kontakty mohou nabídkou práce pomoci v nalezení zaměstnání i v situacích, 
kdy sami aktivně nehledají, ale jen dávají navenek najevo zájem o nějakou práci (ibid 
str. 35). Naopak lidé, kteří jsou znevýhodnění, často nejsou v situaci, kdy by jim jejich 
kontakty mohly pomoci v získání zaměstnání. Možnosti pomoci sociálních sítí pro 
nalezení zaměstnání dále diskutujeme v kapitole 10. 

Předchozí výzkumy také zachytily problémy, které mají nezaměstnaní vzhledem 
k nákladům spojeným s hledáním zaměstnání. Gallie a Vogler (1994: 149-150) 
uvádějí, že zdroje (ať už v podobě informací či finančních prostředků) hrají při hledání 
zaměstnání významnou roli. Umožňují totiž udržovat sociální kontakty a zaplatit 
náklady hledání zaměstnání. Těmito náklady mohou být výdaje za poštovné (Jahoda, 
Lazarsfeld a Zeisel 2002:81), za telefon, za cestování k potenciálním zaměstnavatelům 
nebo na různé úřady. Gallie, Jacobs a Paugam (2001  podle Gallie 2001:37-38) zjistili, 
že chudoba omezuje možnosti nezaměstnaných při hledání zaměstnání např. omeze-
ním informací (nemají na telefon) a dopravy (nemohou si dovolit mít auto) a také 
omezeními v oblečení, které jim neumožňují se dobře prezentovat při interview. Efekt 
nákladů na hledání zaměstnání sledovali také Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:42). 
Bohužel je v tomto výzkumu tato možnost poněkud nešťastně sloučena s možností 
nedostatečné dopravní obslužnosti (kterou diskutujeme v kapitole 10). Dohromady 
obě možnosti deklarovalo 23,3 % respondentů. Autoři konstatují, že nedostatek 
finančních prostředků deklarovali chudí, zdravotně handicapovaní a osoby s nízkou 
úrovní vzdělání. 

Role sociálních kontaktů při hledání zaměstnání je zřejmě oprávněně nezaměst-
nanými 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, jak si hledat zaměstnání. 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). V této 
oblasti se tedy ve výpovědích nezaměstnaných potvrzují výsledky předchozích 
výzkumů.  

 

5.2.4 Zdravotní stav jako limitující faktor v pracovním uplatnění 
 

Při přijetí tzv. „individuálního“ vysvětlení příčin nezaměstnanosti hrají velmi 
významnou roli tzv. překážky v zaměstnání či bariéry zaměstnání, tedy takové 
skutečnosti, které dle názoru dlouhodobě nezaměstnaných omezují jejich možnosti 
uplatnění na trhu práce. Clasen, Gould a Vincent (1998:153) uvádějí, že nejčastěji 
zmiňovanými  bariérami  zaměstnání  v  jejich výzkumu  byly   pečovatelské povinnosti,  

 



5. Předchozí pracovní kariéra - vnímané příčiny nezaměstnanosti 
 
 

 86 

zdravotní omezení a věk.54 Mezi překážkami nalezení vhodného zaměstnání někteří 
naši nezaměstnaní uvádějí zdravotní důvody, respektive 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 (např. 
jako šičky, údržbáři, skladníci, pracovníci technických služeb, horníci atd.). Většina 
z nich spojovala své zdravotní problémy především s tímto předchozím výkonem 
povolání, někteří také utrpěli pracovní úraz (č. 19, 1291).  

 
R: [pracovala jsem] V pekárně, teď mám problémy s páteří, mám chronické onemocnění z 
těch pekáren, takže do pekárny jít nemůžu a vzhledem k tomu, že mám teda základní 
vzdělání, tak s prací od tehdy je to těžší (č. 21). 
_____________________ 
 
R: Pracoval jsem v jednom velkém závodě, kde jsem utrpěl úraz. Jsem vyučenej 
opravovat zemědělské stroje, ale pracoval jsem jako zámečník. Tam jsem byl dvacet let, 
na tom pracovišti, utrpěl jsem úraz, z toho.. pracovní úraz. Z toho úrazu mě dali do 
invalidního důchodu, do plnýho. Po asi, já nevím, rok a půl, dva roky, jsem byl v tém 
plným invalidním důchodu. Pak mně ho vzali, nechali mi částečnej invalidní důchod, a od 
té doby se plácám tady po těch... čistím kliky (č. 19). 

 
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).  
 

R: Úraz páteře, jsem měl přeraženou páteř, takže to mám zafixovaný železama z obou 
stran, postiženou aj nohu - jako citlivost nohy a….Tím aj jako omezenej v pohybu jako na 
to.. na uhýbání, a jako fyzickou zátěž a takový všechny ty věci (č. 19). 

 
Zdravotní problémy nezaměstnaných se totiž pro nezaměstnané projevují 

v konkrétních omezeních pracovní činnosti. Zdravotní potíže jim velmi často neumož-
ňují dlouhodobě chodit (č. 19, 1209), stát (č. 19, 914, 1291), ohýbat se nebo dokonce 
sedět (č. 19, 914, 876, 1291), zvedat těžká břemena, provádět namáhavou práci (č. 
19, 757, 914, 1186, 1209, 1283, 1291) nebo pracovat v noci, na směny, příliš 
dlouhou dobu apod. (č. 1, 19, 757, 914), pracovat v prašném či alergenním prostředí 
(č. 1210, 1283), pracovat s drobnými předměty / namáhat oči (č. 733, 757), psát na 
stroji, na počítači (č. 1291) atd. 

 
R: Ne, mám sníženou pracovní schopnost, že podle, mám, nesmím provádět namáhavou 
práci a ... No v podstatě nesmím provádět žádnou namáhavou práci…Tak ideální 
zaměstnání pro mě by bylo možná někde nějakej vrátnej, strážnej bez pochůzek. Nevím, 
jinak si to nedokážu před.., já si nedokážu jinak představit, co by kde bylo něco takovýho 
volnýho vůči mému zdravotnímu stavu (č. 1209). 

 

                                                   
54  Zde diskutujeme především první dvě možnosti, protože ty jsou také našimi nezaměstnanými vnímány 

jako bariéry zaměstnání (omezení) z jejich strany. Na druhou stranu věk je spíše faktor, který ve svém 
rozhodování zohledňují zaměstnavatelé, a to i v těch případech, kdy „výkonnost“ pracovníka nemůže 
reálně ovlivnit (srovnej kapitola 10).  
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Respondentka č. 757 pracovala 20 let jako prodavačka a po propuštění na 
začátku 90. let si našla práci jako pečovatelka v pečovatelské službě pro seniory, kde 
pracovala 6 let. Poté, co byla tato pečovatelská služba zrušena, přešla na obdobnou 
práci v domově důchodců, kde už ale svou práci díky problémům se zády přestala 
zvládat, a po domluvě s lékařem dostala částečný invalidní důchod. K možnostem 
svého pracovního uplatnění říká:  
 

R: Protože já bych byla nemožná vyloženě, jo. Dneska jako bych to vůbec nevydržela, jako 
po pravdě řečeno, no, protože mně se to naopak čím víc se mi to zhoršuje, takže já bych 
tudletu práci vůbec už nemohla dělat. A v tom krámu jedině opravdu nějakou minimální 
lehkou práci. 
… 
R:…jenomže zase, to máte vrátnici, ale zase na dvanáct hodin. Já to na dvanáct hodin 
nevydržím (č. 757). 

 
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 dříve 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). Tito lidé se tedy někdy charakte-
rizují tak, že jejich zdravotní stav není podle lékařů natolik vážný, aby měli plný 
invalidní důchod nebo dokonce ani změněnou pracovní schopnost, ale zároveň je při 
volbě povolání významně omezuje (č. 11, 13, 913). 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. Dejme nyní ještě 
jednou slovo respondentovi č. 19, kterého můžeme považovat za jeden z nejzávažněj-
ších případů zdravotního omezení.  
 

R: No.. abych to řekl takhle, úraz jsem měl v roce 88, takže když si to spočítám, když si to 
spočítám.. Rok jsem prošel nemocnicema a tím veškerým zdravotním zařízením, 
rehabilitace a to.. Takže jsu.. ten plný invalidní důchod jsem dostal asi, já nevím, v roce, 
já nevím, 91 nebo ke konci roku 90, tak nějak. No tak zhruba dva roky- za dva roky mi ho 
vzali, takže od toho, já nevím, 92. roku jsem [nezaměstnaný] (č. 19). 

 
Prakticky stejné zdravotní problémy (často vyplývající z předchozího výkonu 

povolání), jako popisují naši nezaměstnaní, uvádějí také další výzkumy. Dřívější 
výzkumy citované v práci EUROFOUNDu (2002), věnované jednotlivým zdravotním 
problémům spojeným se zaměstnáním upozorňují na převahu zdravotních potíží 
spojených s problémy s páteří a také se stresem a celkovou únavou pracovníků 
(srovnej EUROFOUND 2002:14-15). Clasen, Gould a Vincent (1998:137, 152-153) 
uvádějí, že závažné zdravotní problémy způsobené předchozím zaměstnáním byly 
příčinou ztráty zaměstnání a vedly k dlouhodobé nezaměstnanosti u téměř poloviny 
jejich respondentů v Německu. Tito respondenti uváděli, že vzhledem k jejich před-
chozímu úrazu či nemoci z povolání již nebylo možné vrátit se do jejich předchozího 
zaměstnání, a proto tito nezaměstnaní hledali zaměstnání v oborech, které nebyly 
tolik fyzicky náročné (např. nevyžadovaly časté vstávání a sedání nebo nošení těžkých 
břemen).  

Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:17) také konstatují zdravotní problémy 
u významné části respondentů, a to již v počátku nezaměstnanosti - 2,1 % se 



5. Předchozí pracovní kariéra - vnímané příčiny nezaměstnanosti 
 
 

 88 

změněnou pracovní schopností, 3,8 % s částečným invalidním důchodem a 15 % 
respondentů uvádělo potíže ovlivňující jejich možnost zaměstnání. Obdobně ve 
výzkumu Simonyi (1994:8) tvořili nezaměstnaní s různými zdravotními problémy 
téměř čtvrtinu respondentů. Tyto problémy pak podle autorky ovlivňovaly jak hledání 
zaměstnání, tak schopnost akceptovat určité pracovní podmínky. Tito respondenti ale 
měli zároveň jistotu v tom, že často pobírali nebo věděli, že budou do budoucna pobírat 
invalidní důchod. Řezníček a Sirovátka (1994:72) k tomu uvádějí, že problematickou a 
neúspěšnou skupinou se jeví být spíše lidé se zdravotními potížemi než lidé s přiznanou 
změněnou pracovní schopností nebo s invalidním důchodem. Tito pracovníci totiž 
nejsou v rámci pracovního trhu nijak chráněni, zatímco jejich zdravotní omezení jsou 
při rozhodování o přijetí do zaměstnání naopak významná. 

V našem výzkumu se většinou jedná o respondenty, u nichž můžeme hovořit 
o náhlé nezaměstnanosti, případně o sestupné kariéře, která ale náhlou nezaměstna-
nost svými důsledky připomíná. Pouze u malé části respondentů se jedná o respon-
denty, kteří se na danou situaci (zřejmě i díky menšímu rozsahu zdravotních problémů 
či díky tomu, že je zdravotní problémy postihly jako relativně mladší) dokázali 
adaptovat, a celý život tak pracovali jako marginalizovaní pracovníci. Zároveň již nyní 
můžeme konstatovat, že zdravotní problémy nezaměstnaní mají kromě vlastních 
mnohdy významných omezení pro uplatnění pracovníků negativní vliv také v tom, že 
jsou negativním signálem pro zaměstnavatele. Oproti ostatním výzkumům si v tomto 
výzkumu více všímáme toho, jakým způsobem nezaměstnané jejich zdravotní 
handicapy reálně omezují, což se zdá být pro další intervenci klíčové (viz dále kapitola 
10). 

 

5.2.5 Péče o děti nebo rodiče jako limitující faktor v pracovním 
uplatnění 
 

Další skupina respondentů (většinou ženy) uvádí 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, samoživitelky 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). Prvním 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). Matky s dětmi svou situaci komentují následujícím 
způsobem:  
 

R: Já jsem chtěla jako reklamantku dělat. To bylo od pondělka do pátku, ranní směny to 
byly, nevzali mě. Nevzali, protože mezi tu dobu bych musela i na pokladnu, nebo jako 
recepční, nebo něco takového tam dělat a to je v sobotu, v neděli a já nemám kde kluka 
dát (č. 876). 
_____________________ 
 
R: Tím, že jsem časově omezená skrz děti. Že je musím ráno vypravovat do školy a 
odpoledne, když se vrací ze školky, ze školy, tak abych byla doma, protože jsou ještě 
menší, takže nemůžou bejt samy. Mně by.. Ideální by bylo tak od osmi do tří, no tak jako 
řekněte mi, kde já můžu jenom…Abych ráno vypravila děti a odpoledne byla zase s nima. 
… 
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Takže.. takže.. Málokdo si vezme na poloviční úvazek a nebo když jsou to pracoviště třeba 
na směny, těm pracovníkům se nebude líbit, že já budu chodit v určitou dobu a pořád 
stejnou a oni musí na tu druhou. Byť takový práce na směny.. jako práce je dost, ne že by 
nebyla, ale.. prostě když je člověk omezenej časem, tak je to horší (č. 18). 

 
Problematická je v tomto ohledu především práce, která vyžaduje pracovní 

uplatnění v pozdních odpoledních, nočních hodinách55 a o víkendech, kdy veřejná péče 
nefunguje (č. 733, 876). Další překážkou v zaměstnání je podle některých responden-
tek vzhledem k potřebě péče o děti či rodiče také nemožnost dojíždět daleko za prací 
(č. 6. 78, 144, 408, 733).  
 

R: To, že máme dvě dětí [je příčinou nezaměstnanosti], potřebuju práci na zkrácený 
úvazek, že manžel pracuje od nevidím do nevidím, a to opravdu jako.. protože manžel 
musí. 
… 
Je mi to celkem jedno, co budu dělat, ale právě potřebuju nějakou práci, abych to mohla 
skloubit s tou školkou. Mám [nesrozumitelné] chodila pro děcka do školky, ze školky. 
Klidně budu stát v obchodě, mně je to jedno (č. 6).  

 
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). 
Respondentka č. 78 vypráví o situaci, kdy byla coby samoživitelka nezaměstnaná, a 
jakým způsobem upřednostňuje zájmy dítěte nad požadavky zaměstnání. Závažným 
problémem přitom pro ni bylo také to, že neměla ve městě žádné příbuzné, kterým by 
mohla dítě svěřit tzv. na pohlídání. 

 
R: …když má člověk to dítě a je samoživitel, tak tam je víc na místě se věnovat tomu 
dítěti. Takže ta práce, jako je důležitá samozřejmě, ale musí to být v dosahu toho dítěte, 
musíte se mu fakt jako věnovat, protože tam jsou ty problémy obrovské. Jako co se týká 
financí, co se týká toho času a když je to dítě v té čtvrté třídě, tak fakt jako nesmíte ho 
nechat zvlčit. Pokud nechcete mít z něho nějakého flinka. Takže to bylo pro mě jako hodně 
náročné. Ještě v rámci toho, že já jsem tam dělala i u jednoho známého, který má něco 
jako počítačovou firmu, takže jsem tam dělala, tak vydržela jsem tam měsíc, měla jsem 
sice za to třeba dejme tomu 6000 jo, ale bylo to strašně náročné, protože já jsem přes 
den měla na pracáku kurz, po kurzu jsem šla k němu do firmy a teď jsem tam do toho 
počítače prostě bušila a byla jsem tam až do večera a to dítě bylo nezaopatřené, jo (č. 
78). 

 
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, neboť si uvědomo-
vali svou obtížnou situaci. K situaci pečujících osob se z jiného hlediska ještě vracíme 
v 8. kapitole. 

 

Naše výsledky korespondují s výzkumy dalších autorů. Jak uvádí Sirovátka 
(2000:193), zaměstnání je u nezaměstnaných spojeno s požadavky na možnost sladit 
práci s péčí o děti, tedy požadavky na jednosměnnou práci, upravenou či zkrácenou 
pracovní dobu a bez nutnosti dojíždět. Clasen, Gould a Vincent (1998: 194, 210) 
konstatují, že nezaměstnaní ve Švédsku a Německu čelili řadě bariér zaměstnání, 
především vzhledem k potřebám zajištění péče o malé děti nebo starší příbuzné, 
případně kvůli nemoci. Problémem pro respondenty v Německu v této souvislosti byl 

                                                   
55  V několika případech jsem zaznamenal u žen navíc obavu z toho, být někde v noci sama, cestovat sama 

atd., což souvisí s obavou z možnosti přepadení apod. 
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především nedostatek zařízení péče o děti, nevhodná školní doba a prázdniny nebo 
zaměstnání vyžadující práci na směny či dlouhé dojíždění do zaměstnání. Jordan et al. 
(1992:28) na základě svého výzkumu upozorňují, že ženy si často nemohou vybrat, 
jak velký počet hodin budou pracovat a kdy, a to ani u práce na částečný úvazek, 
neboť pracovní doba je vyžadována zaměstnavatelem. Dalším faktorem, který se 
podařilo Jordanovi et al. (1992) zachytit a který se objevuje i v našem výzkumu, je 
omezená možnost využití neformální péče ze strany příbuzných a partnera. Problema-
tické je podle autorů zvláště pro samoživitelky také přijetí práce na částečný úvazek, 
která by jim z hlediska potřeby péče o děti nejlépe vyhovovala, neboť taková práce 
má jen velmi malý ekonomický přínos. 

U matek menších dětí a dalších pečujících osob se tedy setkáváme s nemožností 
přizpůsobit své možnosti požadavkům zaměstnavatele především v oblasti pracovní 
doby a možnosti dojíždění. Ukazuje se, že zvláště pro matky menších dětí nebo matek 
dětí se zdravotními problémy se jeví (dočasně) jako ideální práce na zkrácený úvazek 
(výrazný podíl zkrácených úvazků u této kategorie se ukazuje také na některých 
kvantitativních datech - např. VŠPS). Zvláště u žen s nižší úrovní vzdělání a pracující 
v určitých oborech (jako je např. pásová výroba) je ale získání práce na částečný 
úvazek jen obtížně dosažitelné. Pracovní uplatnění navíc vyžaduje zajištění stálé 
(nikoli pouze příležitostné) a zároveň finančně dosažitelné péče o dítě.56 

5.3 Závěr kapitoly 
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 (převážně v manuálních profesích) 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 mnoho (někdy desítek) let velmi marginali-
zovanou 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 nezaměst-
nanost 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. Toto pojetí tedy bere v úvahu 
vlastní definici situace ze strany respondentů. Někteří z našich respondentů (např. č. 
9, 10, 187) sami charakterizovali svou situaci za pomoci více faktorů: strukturálního 
vysvětlení (nedostatek pracovních míst), ale také osobních bariér zaměstnání či menší 
ochoty některých nezaměstnaných přijímat nabízenou práci. Za nejvýznamnější z příčin 

                                                   
56  Právě u žen s dětmi se totiž můžeme především setkávat s problémem pasti nezaměstnanosti (viz dále 

kapitola 8). 
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nezaměstnanosti, které uváděli respondenti v tomto výzkumu, považuji (kromě 
strukturálních problémů v regionu) 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 nezaměst-
naných se pak mimo výše uvedených problémů setkáváme také s omezeným 
rejstříkem pracovních dovedností a celkově nízkou úrovní vzdělání. Významná 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 (tomuto problému se podrobněji věnujeme v kapitole 10).  

Otázka, zda je významnější strukturální determinace či determinace kulturní a 
otázka určení hranic vlivu ekonomických verzus 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 % respondentů, nedosta-
tečnou kvalifikaci 40-50 %, nízké mzdy 20-60 %, neochotu či nemožnost dojíždět do 
zaměstnání uvedlo asi 40 % respondentů, zdravotní důvody uvedla asi čtvrtina 
respondentů a namáhavost zaměstnání asi čtvrtina osob se základním vzděláním a 
vyučených. Někteří autoři (např. Roberts 1982:23 podle McRae 1987:71, Spanò 
1999:198) přitom ale zdůrazňují, že ať už nezaměstnaní vnímají příčiny nezaměstna-
nosti jako strukturální nebo individuální problém, jejich osobní řešení jsou v naprosté 
většině vnímána jako individuální a nikoli kolektivní (např. ideologická či politická). 
Podle McRae (1987:82) 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 (strategie zajištění příjmu) 

Takže je to těžké no. Život je těžký (č. 876). 
 

 
V této části práce se věnujeme především porozumění základní příjmové situaci 

dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rodin. Právě základní ekonomická situace 
domácnosti totiž je, jak bude patrné z následujících kapitol, významným faktorem, 
který ovlivňuje strategie dlouhodobě nezaměstnaných. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 
(2002b:15) poukazují na to, že v nezaměstnanosti klesá příjem domácnosti o 25 
(někdy také až o 35) %. Celkovou ekonomickou situaci domácností nezaměstnaných, 
v souvislosti se způsoby, kterými nezaměstnaní tuto situaci dosahují nebo případně 
řeší, zde nazýváme příjmovou strategií domácnosti.57 Podle Bisona a Esping-Andersena 
(2000:69) mohou lidé získávat příjem z kombinace aktivity na trhu práce, z prostředků 
sociálního státu a z mezilidských, především rodinných sítí. Jde o to, jakým způsobem 
dokáží mobilizovat zdroje, aby maximalizovali svůj prospěch.  

6.1 Ekonomická situace a životní podmínky dlouhodobě 
nezaměstnaných 

V této části se zabýváme základními životními podmínkami nezaměstnaných, 
tedy v zásadě tím, jakým způsobem a v jakých rodinách nezaměstnaní žijí. Z výpovědí 
nezaměstnaných vyplývá, že základní determinantou životní situace domácnosti je 
v tomto ohledu příjem jednotlivých členů domácnosti. Naprostá většina nezaměst-
naných žije v domácnosti ještě s dalšími osobami, především partnery, někdy dětmi či 
rodiči. Pouze v několika případech jsem se setkal s tím, že nezaměstnaný neměl (již) 
žádnou rodinu a žil osaměle nebo jen s jednou další osobou. 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 (poněkud 
překvapivě) ukázala, že celá řada nezaměstnaných se na základě těchto okolností 
nachází ve velmi podobné životní situaci, která má pro ně také velmi podobné 
důsledky např. v oblasti životního stylu apod. Z hlediska individuálních zdrojů příjmu či 
zdrojů domácnosti je možné sledovat tři základní skupiny domácností nezaměstna-
ných:  

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

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

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

 

Jednotlivé kategorie si nyní za pomoci našich dat podrobněji představíme.  

 
                                                   
57  V této kapitole ale z důvodu větší přehlednosti nereferujeme ke snaze nezaměstnaných získat finanční 

prostředky ze zaměstnání (k tomuto tématu viz kapitola 8 a zvláště kapitola 10). 
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6.1.1 Respondenti žijící převážně ze sociálních dávek 
 

První skupinu 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 peněžitých 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,58 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.  

Jako významná se jeví očekávaná souvislost mezi rodinným stavem, respektive 
počtem osob v domácnosti a příslušností k této kategorii. Tuto skupinu respondentů 
tvoří většinou nezaměstnaní bez partnera, tedy lidé svobodní, rozvedení, 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, případně 
rodičovského příspěvku. Specifickým případem jsou mladí nezaměstnaní žijící u 
jednoho z rodičů, který je ve starobním či invalidním důchodu. Tato skupina se 
překrývá s první kategorií následující skupiny, v situacích, kdy jsou nezaměstnaní 
závislí na dalších osobách v domácnosti a tyto osoby jsou závislé na určité podobě 
sociálních dávek (pro tento typ viz níže).  

Tato skupina respondentů celkově nevychází se svými příjmy příliš dobře, 
respondenti 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 kategorii 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). 
Respondenti v této kategorii hodnotili význam sociálních dávek v souvislosti se 
základními výdaji domácnosti např. takto: 

 
R: Hodně [jsou dávky významné], protože tím zaplatím nájem. A to vlastně, já kdybych to 
v podstatě vzal, tak jím za maminky důchod, že jenom zaplatím vlastně činži a to (č. 2). 
_____________________ 
 
R. No dost, protože můj syn je astmatik, jenom za léky mu nechávám hrozné peníze 
každej měsíc, za nájem, takže nám zbyde vlastně minimum na živobytí s tím, že mě 
podporují vlastně rodiče (č. 4). 

 
Podrobně se sociálními dávkami, jejich výší a názorem respondentů na 

možnosti hospodaření za pomoci sociálních dávek zabýváme v 9. kapitole.  

 

V rámci našeho výzkumu tedy můžeme rozlišit jako domácnosti žijící ze 
sociálních dávek především osamělé nezaměstnané, nezaměstnané děti s jedním 
z rodičů a domácnosti se dvěma ekonomicky neaktivními partnery. Jednotlivci, ať již 
s dětmi nebo bez dětí, jsou, především vzhledem k finančním problémům, ve zjevně 
specificky znevýhodněném postavení. Barbieri a Russell (2000:322) uvádějí, že 
jednotlivci a osamělí rodiče jsou vzhledem k nedostatečným zdrojům domácnosti 
                                                   
58  Respondentka č. 949 odhadovala v roce 2002 objem takové pomoci až na 2000 Kč měsíčně. 



6. Ekonomická situace dlouhodobě nezaměstnaných (strategie zajištění příjmu) 
 
 

 94 

nejrizikovější skupinou z hlediska rizika chudoby. Přítomnost dětí v domácnosti pak 
riziko chudoby dále prohlubuje. Domácnosti pracujících osamělých rodičů jsou z více 
než 10 % chudé ve Finsku, Německu, Nizozemsku a Švédsku (Gallie 2001:7). Právě 
nárůst domácností jednotlivců zároveň přispívá k nárůstu počtu domácností, kde nikdo 
nepracuje (ibid. str. 35). Osamělí rodiče totiž, jak jsme uváděli také v předchozí 
kapitole, pociťují závažné bariéry pro přijetí zaměstnání. 

Další kategorií pak jsou specifické domácnosti nezaměstnaných dětí a jednoho 
či dvou rodičů bez pracovního příjmu. Tyto domácnosti se dostávají do finančních 
problémů především proto, že ani příjem ostatních členů domácnosti zde není 
dostatečně vysoký na to, aby kompenzoval ztrátu, kterou představuje pokles příjmu 
nezaměstnaného. Evason (1985:39) v této souvislosti uvádí, že politiky, které snižují 
sociální podpory pro mladé nezaměstnané s předpokladem, že rodiče by se měly 
o tyto děti postarat, často neberou v potaz, že tyto děti se nacházejí ve znevýhodně-
ných domácnostech. To se v několika případech v tomto výzkumu potvrdilo, jednalo se 
přitom o domácnosti v poměrně špatné ekonomické situaci.  

Poslední kategorií osob žijících převážně ze sociálních dávek je kategorie, kdy 
jsou bez zaměstnání oba partneři. De Graaf a Ultee (2000:273-274) ukazují, že 
nezaměstnanost či ekonomická neaktivita obou partnerů je v rámci evropských zemí 
poměrně vzácná. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:20) ale konstatují, že podíl 
domácností, ve kterých ani jeden z partnerů neměl zaměstnání, byl mezi jejich 
respondenty 28 %. Toto číslo se může zdát vysoké, ale musíme brát v úvahu, že jsou 
zde zřejmě zahrnuty také osoby s partnerem ve starobním či invalidním důchodu nebo 
na rodičovské dovolené. Situace domácností s jedním nezaměstnaným partnerem a 
s druhým v invalidním či starobním důchodu je typická především pro starší manželské 
páry s nestejným obdobím odchodu do důchodu (v podstatě je zde situace velmi 
obdobná jako u předchozí kategorie). 

Celkově můžeme již nyní konstatovat, že finanční situace těchto rodin je 
výrazně horší 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 (srovnej dále kapitola 9). Oproti dalším výzkumům se v tomto 
výzkumu jeví jako nové a zajímavé zjištění o možných kombinacích ekonomického 
postavení osob v domácnostech bez pracovního příjmu. Vzhledem k poměrně velké 
rozmanitosti těchto domácností a jejich předpokládanému nízkému zastoupení v popu-
laci se ale tyto domácnosti budou sledovat na kvantitativních datech poměrně obtížně. 

 

6.1.2 Respondenti žijící převážně z pracovního příjmu dalších 
členů domácnosti 
 

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

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

- nezaměstnané ženy (případně muži) žijící se zaměstnaným partnerem, 
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- situaci, kdy nezaměstnaní rodiče sdílejí domácnost s dospělými dětmi (tento typ 
samostatně nereferujeme, protože je nejčastěji subkategorií předchozího typu). 

 

Nezaměstnaní žijící se svými rodiči 

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, a/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 (viz níže). 
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. Je ovšem zároveň 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), 

- některé specifické případy přitom stojí někde na pomezí mezi oběma výše vymeze-
nými typy (např. č. 1195).  

 

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. Problematická finanční situace těchto domácností je dobře patrná 
z následujících výpovědí nezaměstnaných.  

 

R: Bydlím v Brně, ve státním bytě. Platím nájem čtyři tisíce. Bydlím s matkou, ona bere 
důchod, takže to je těžký vyžít takhle. Platím čtyři tisíce a teď musíte počítat jídlo na celej 
měsíc, jo, tak to je blbost jako taková (č. 15). 
_____________________ 
 
R: No tak co se týče toho, tak určitě to byla ztráta, protože vlastně maminka žije jenom z 
důchodu, já nějaké ty příspěvky na bydlení jsem jim dávala, vlastně i ze sociálky jsem 
dostávala příspěvek na bydlení, takže těch peněz moc nebylo, takže to bylo takové dost 
kruté potom. Z té podpory já, tedy člověk...Na podpoře jenom půl roku, no a potom 
vlastně ze sociálky jsem dostávala peníze, ale to dělalo vlastně jenom málo, něco přes dva 
tisíce, vlastně to životní minimum (č. 1195). 

 
Typ B představuje situace, kdy rodiče nezaměstnaného mají dostatek finan-

čních prostředků (finanční situace rodiny je velmi 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 
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tom, jak velká část finančních prostředků je nezaměstnanému vyhrazena na osobní 
výdaje, zda pobírá životní minimum a zda dostává od rodičů také další finanční 
prostředky. Jeden z respondentů (momentálně studující bez státní podpory) uvedl, že 
se z hlediska podpory od rodičů jeho situace od doby, kdy studoval jako řádný student, 
prakticky nezměnila (č. 5). Další nezaměstnaný uvedl, že odevzdává celou sociální 
dávku a o peníze na osobní výdaje žádá rodiče (č. 14). Typickým představitelem v této 
kategorii je také respondent č. 1032, který ke své finanční situaci říká: 

 
R: Finance ne, ale já jsem - žil jsem u rodičů, nějakou částku jsem dával rodičům, jsem 
přispíval. Vlastně byt, stravu, praní jsem měl zajištěnou, tak jsem teoreticky na přežití víc 
nepotřeboval. Nějaký party a tohleto, z toho už jsem vyrostl ... ale samozřejmě tak chcete 
si občas něco koupit, no, ať už nějaký oblečení nebo nějakou věc domů, nebo někam zajet, 
a už musí člověk kalkulovat, jo, aby mu to na ten měsíc vystačilo. Takže tak nějak. Ne že 
bych měl vysoký nároky, ale musí se člověk uskromnit, no (č. 1032). 

 
V těchto případech je tedy 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 charakteristické, že vzhledem k zajištění základních životních 
potřeb „zdarma“ mohou být jejich finanční životní nároky poměrně skromné.  

 

Výše prezentovaný typ nezaměstnaných dětí žijících s rodiči je podle některých 
výzkumů mezi nezaměstnanými poměrně rozšířený. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 
(2002b:16) zachytili ve svém výzkumu 30 % nezaměstnaných, kteří žijí s rodiči (39 % 
mužů a 23 % žen). Podíl nezaměstnaných žijících s rodiči pak závisí především na 
jejich věku: jsou to tři čtvrtiny nezaměstnaných do 25 let, ale ve skupině od 25 od 45 
let již jen 19 %. Kromě nezaměstnaných jednotlivců se jedná také o nezaměstnané 
samoživitelky. Autoři uvádějí, že tito lidé jsou méně deprimováni svou finanční situací 
než ostatní kategorie.  

Významnou roli zde hrají také sociální dávky pro mladé nezaměstnané. Paugam 
a Russell (2000:247) konstatují, že nezaměstnaní, kteří nedostávají žádnou či jen 
nízkou sociální dávku, žijí často s rodiči. Bison a Esping-Andersen (2000:73) dovozují, 
že protože sociální dávky pro mladé nezaměstnané v řadě evropských zemí v podstatě 
neexistují, závislost mladých nezaměstnaných na rodičích je mimořádně vysoká. 
Rodiny kompenzují mladým nezaměstnaným chybějící příjem jednak ve formě peněž-
ních (kapesné) či věcných příspěvků (společné stravování) a také společným 
bydlením. 

U (mladých) respondentů žijících s rodiči je nejvýznamnějším faktorem ovlivňu-
jícím jejich ekonomickou situaci především ekonomická situace rodičů a jejich ochota 
tyto nezaměstnané finančně podporovat (viz též Wallace 1987:20). 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 podporování a 
jsou zavázání se i jinak podílet na chodu domácnosti.  

 

Nezaměstnané ženy či muži s pracujícím partnerem 

Druhým typem domácností respondentů, kteří jsou závislí na příjmech ostatních 
členů domácnosti, jsou případy nezaměstnaných žijících se zaměstnaným partnerem. 
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V několika případech se jednalo o ženy, většinou s dětmi (např. po rodičovské dovole-
né, 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. 
 

T: A jak Vám bylo, když jste se dozvěděla, že jste ztratila práci? 
 
R: No hrozně, protože mám dceru na studiích a ty studie platíme, je na soukromé škole a 
vlastně všechno zůstalo na manželovi. Vyměnili jsme ještě byt, takže všechno vlastně 
opravovat, rekonstruovat a teď všechny tady tyhle pohledávky nebo, jo, co jsme měli 
půjčky a to, tak to vlastně všechno zůstalo na manželovi. Na jednom platu (č. 914). 

 
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). Jedna z respondentek 
v této souvislosti uvádí, že příjem domácnosti je velmi obdobný, jako když byla dříve 
na rodičovské dovolené (č. 18). Pro tuto skupinu jsou charakteristické obdobné 
výpovědi o ekonomické situaci domácnosti jako v následujících ukázkách: 
 

R: Tak.. Asi ne že bysme byli úplně, že třeba si nemůžeme něco dovolit, ale jako bejt toho 
víc, těch peněz, tak určitě je to příjemnější. A nemusím se bát, ježišmarjá, něco se mi 
rozbije, teď to budu muset dát spravit, kde na to vzít, jo? Takže v pohodě. A tím, že jsou 
tři děti, tak pořád něco potřebujou, tak.. Spíš je těch peněz míň než víc(č. 18). 
_____________________ 
 
R: Jako, my jako, abych řekla pravdu, neříkám, že jsme měli jako nadbytek peněz, ale 
vyšli jsme s nima, nešetřilo se v tý době jako jo, protože předtím jsme šetřili, dáváme 
dohromady barák, že jo, takže ten rok, rok a půl nebo ty dva, než jsme se z toho dostali. 
Prostě jsme šli z výplaty do výplaty, ale jako vnoučata to nepocejtily. Nebo děti, když sem 
přijely na sobotu neděli, byl to pořád úplně stejný jako když jsem byla zaměstnaná (č. 
742).  

 
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 ve svých výpovědích 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 neza-
městnané muže (č. 9, 10, 91, 917), jejichž manželky nebo přítelkyně pracují. Sociální 
dávky přitom tyto domácnosti také zřejmě nepobírají. Situace těchto domácností je 
přitom 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. 
Finanční situace těchto domácností dokumentují následující výpovědi nezaměstnaných:  

 
R: Dovolená, to se netýká nás, jako dárečky k vánocům to není co.. Na zaplacení nájmu, 
na oblečení - tam taky nejsme nijak nároční - a na jídlo to stačí (č. 9). 
_____________________ 
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T: A jak jste na tom byli finančně? 
 
R: No bledě. Manželka moc nevydělá, protože ta dělala tehdá na poště, poštovní 
doručovatelku, tak měla, já nevím, 5.000 no a já jsem měl jako ze začátku podporu, jo tak 
jsme to vždycky akorát schrastili, že jsme zaplatili nájem, nějaký ty co jsem, vlastně ty 
svoje dluhy a tu půjčku, co jsem měl no a... Na živobytí někdy ani nezbylo, jo. Můžu říct, 
že poslední tejden jsme opravdu tloukli špačky. No tak, někdy bída (č. 917). 

 
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, např. 
přesčasy (č. 1213, 1283). Přes výše uvedené vnímají někteří nezaměstnaní 
ekonomickou závislost na partnerovi obdobně negativně jako závislost na sociálních 
dávkách.  

 

K vysvětlení výše uvedené typologie přispívají také již dříve provedené 
kvantitativní výzkumy. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a) se zabývali ekonomickou 
situací domácností partnerů při ztrátě zaměstnání. V takových domácnostech došlo u 
41 % respondentů ke ztrátě hlavního příjmu a u 23 % ke ztrátě příjmu rovnocenného. 
Mezi muži byl podíl ztracených hlavních příjmů 75 % (doplňkových příjmů 5 %), mezi 
ženami 14 % (příjmů označených jako doplňkové 55 %). Autoři konstatují, že se 
jedná jak o odraz postavení žen na trhu práce, ale naznačuje to také určité rozdíly ve 
strategiích, které muži a ženy na tomto trhu uplatňují. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 
(2002b:12) uvádějí, že přísná konstrukce systému podpory v nezaměstnanosti má 
dopad především v domácnostech, kde ztratil práci živitel nebo jediný pracující 
dospělý. Naopak to nemusí platit v domácnostech, kde je živitel nadále zaměstnán. 
Určitou roli zde hrají také dávky státní sociální podpory, které navyšují příjem určitých 
typů domácností. 

Celková finanční situace těch domácnosti, kde je více zdrojů příjmu (především 
pracovního), 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. 
K tomuto problému dále referujeme v 8. kapitole v souvislosti s významem zaměst-
nání.  

 
6.1.3 Respondenti, kteří uvádějí ještě další zdroje příjmů 
 

Poslední významnou kategorií jsou nezaměstnaní, kteří mají ještě jiné 
(významné) 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 bezesporu „neohlášená práce bez pracovní smlouvy“, o které vzhledem k jejímu 
významu rozsáhleji referujeme v 10. kapitole. Další respondenti ale jmenovali také 
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jiné zdroje příjmu než pracovní aktivity. Poměrně běžným způsobem získání příjmu 
jsou 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). Může se přitom jednat jak o zcela legální postup, tak o počínání, které je 
na hranici zákona. Tuto situaci popisuje respondentka č. 78 následovně: 
 

R: No a finančně, to bylo takové, no, bylo to tak, že já jsem bydlela u toho svého přítele a 
tento byt, na který mi ta sociálka přispívá, tak já jsem tu měla jako kamaráda, který mi 
samozřejmě něco dal. Takže to bylo takové (č. 78). 

 
Tyto další zdroje příjmu se zdají být (vhledem ke své výši v řádu tisíců korun) 

z hlediska ekonomické situace respondentů velmi významné. Toto zjištění 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 (v situaci dlouhodobé nezaměstnanosti) značný význam.  

 

Z dalších zdrojů domácnosti v situaci nezaměstnanosti jsou v literatuře zdůraz-
ňovány především práce v šedé ekonomice a úspory nezaměstnaných. Whelan et al. 
(2001) uvádějí, že přetrvávání příjmové chudoby vede ke zničení zdrojů, což 
v důsledku dále prohlubuje materiální deprivaci (Whelan et al. 2001 podle Esping-
Andersen 2002a:50). Další (ani jiné) způsoby získávání finančních prostředků jsme 
v dřívějších výzkumech nezachytili, zřejmě proto, že se jedná o zdroje, které jsou 
poměrně vzácné a využívá je pouze malá část nezaměstnaných. Kromě výše 
uvedených zdrojů příjmu mohou hrát roli také nelegální aktivity, ale ty jsme 
pochopitelně nezachytili.  

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. V několika případech jsme např. zaznamenali vzájemnou závislost osob, které 
žijí pouze ze sociálních dávek. 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 pokud se jednalo o starší respondenty). Život-
ní standard těchto partnerských domácností je zřejmě vyšší než u domácností, kde 
partner chybí. Tyto domácnosti (zpravidla bez zaměstnaného člena) jsou typicky 
především domácnosti jednotlivců, osamělých rodičů, případně mladých nezaměstna-
ných žijících s jedním z rodičů, který je bez zaměstnání. Ekonomická situace těchto 
domácností je pak výrazně horší než v případě partnerů. Zvláště obtížná je také 
situace plně či dočasně (např. partner ve výkonu trestu) osamělých rodičů.  



6. Ekonomická situace dlouhodobě nezaměstnaných (strategie zajištění příjmu) 
 
 

 100

6.2 Význam životních nákladů rodin pro životní situaci 
dlouhodobě nezaměstnaných 

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

6.2.1 Náklady na bydlení 
 

Nejvýznamnějšími náklady jsou pro nezaměstnané podle výsledku našeho 
výzkumu výdaje na bydlení. Téměř všichni respondenti, kteří ve svých výpovědích 
k bydlení referují, považují zaplacení nájmu za klíčové. Z hlediska významu výdajů na 
bydlení můžeme rozlišit významné rozdíly mezi těmi, kdo bydlí ve vlastní nemovitosti, 
a těmi, kdo musí platit nájem. Někteří nezaměstnaní explicitně 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, které bylo typické především pro mladší respondenty bydlící 
s rodiči (č. 1, 898, 903, 1032). Respondenti si uvědomovali významnou úsporu, kterou 
pro ně tyto ušetřené náklady na bydlení představují (bez ohledu na to, zda byli 
příjemci sociálních dávek).  
 

R: I když teda, jak jsem říkal, sociálky a z mateřský je to sice dost těžký, ale já třeba 
oproti lidem, co bydlí v paneláku nebo bytovce, mám tu velkou výhodu, že nemusím platit 
měsíčně, já nevím, třeba tři tisíce nájem, jo, což pro ně musí bejt dost, že jo (č. 687).  

 
Několik respondentů pobírající 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 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). Respondentka č. 949 ke své strategii vycházení 
s příjmem říká:  

 
R: No tak samozřejmě musí se platit různý ty složenky. Nejhorší jsou vlastně ty nájmy. 
Toto je třeba obecní byt, kde já platím s inkasem necelých 5 000, vlastně, takže nejhorší 



6. Ekonomická situace dlouhodobě nezaměstnaných (strategie zajištění příjmu) 
 
 

 101 

vlastně je tady toto. Musí se tady zaplatit veškerý složenky, no a co zbyde, že. No, takže 
to není žádná sláva (č. 949). 

 
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 nezaměst-
naní 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). Ačkoli řada respondentů pobírala 
příspěvek na bydlení či životní minimum, tyto dávky nepokrývaly skutečné náklady na 
bydlení (např. č. 1291). 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 jsou v domácnostech, které žijí pouze ze sociálních 
dávek (kde není pracovní příjem).  
 

R:... pořád to je vlastně, protože jsem sama, takže zaplatím byt a nemám nic pak 
prakticky, jo, inkaso, takový ty běžný nějaký pojištění a je to jako teda celkem nic 
(č. 125). 
_____________________ 
 
R:…teď bydlím na podnájmu. Sociální dávky jsou já nevím 4430, 4000,- dám za podnájem 
a 430,- korun mně zbývá na měsíc. Je to v pořádku? [z tónu hlasu je patrné, že je míněno 
jako řečnická otázka] (č. 22). 

 
U některých respondentů jsme zaznamenali zásadnější problémy se zajištěním 

bydlení (č. 12, 21, 110, 144, 913, 917). Někteří 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 ekono-
mických 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. 
 

R: Já by sem chtěla jednopokojovej byt, co by mně úplně stačilo. Jenomže zas už nemám, 
já jsem chtěla jít do bytu, jo, říkám, bude to blíž do města, nemusím se dívat na to 
dojíždění nic, jenomže bohužel tam chcou všade dva tři nájmy dopředu, na to já nemám. 
Já žiju jenom ze sociálky, jsu ráda, že si ze sociálky zaplatím tam penzion, a jsu ráda, že 
jsu ráda (č. 21). 

 
Z toho lze celkově vyvodit, že bydlení (zaplacení nájmu) je pro nezaměstnané 

klíčová potřeba, kterou nelze opominout, a že výdaje na bydlení jsou pro většinu 
nezaměstnaných v relaci k ostatním nákladům značné. 

 

Význam nájemného pro nezaměstnané neustále roste také s tím, jak se v 
soudobé společnosti 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 % dlouhodobě nezaměstnaných. Náklady na bydlení tak 
vytvářejí nejvýraznější ekonomický tlak v domácnostech nezaměstnaných. V nevýhodě 
jsou ti, kteří bydlí samostatně a musí sami platit nájemné, jehož výše v ČR roste a 
někdy představuje až polovinu příjmů takové domácnosti. Podle výzkumu Kotíkové a 
Vavrečkové (1998 podle Sirovátka 2000:187) třicet procent dotázaných respondentů 
nebylo s to uhradit nájemné také proto, že deregulace nájemného výrazně přesahovala 
mírů valorizace životního minima.  
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Celkově lze tedy konstatovat, že výdaje na bydlení jsou pro mnohdy omezené 
rozpočty nezaměstnaných klíčovou položkou. Rozhodujícím faktorem je zde pochopi-
telně 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 velmi nejistá bytová situace spojená 
v některých případech také s poměrně vysokými cenami podnájmů zásadně přispívá 
k jejich celkově velmi špatné a nejisté životní situaci.  

 
6.2.2 Výdaje na energie a služby, výdaje na děti, alkohol a 
cigarety  
 

Další související kategorií výdajů tvoří náklady na základní služby a energie 
spojené s bydlením nebo osobními potřebami (voda, energie, telefon, služby, odpad 
atd.) (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 či 
povinnou výdajovou položku. Respondent č. 144 komentuje svou finanční situaci 
následovně:  
 

R: Co mně chybí, no svým způsobem vlastně ten příjem té finanční částky vlastně do té 
společné domácnosti, třeba aj teďka s tou matkou, na to, aby se mohly, aby se mohly jako 
řešit nějaký, nějaký, jak bych to řekl, jednodušej platby, který jdou. Ať je to telefonní 
poplatky, který se rapidně zvyšují, ať je to plyn, který se rapidně zvyšuje, ať je to 
elektrická energie, která se rapidně zvyšuje. Pane, já si pamatuju za 1.60 kubík vody. 
Dneska kubík vody stojí 34 korun…  
… 
Musí to jít. Musíte to, to jako nejde, že by, že by jako jste řekl, no tak teď nemám, tak 
nezaplatím. To se musí platit. Jednou už je povinnost, že poplatky se musí platit (č. 144).  

 
Mezi náklady související s bydlením patří také kategorie 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 (strategie vylepšení), ale také se může 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 svoje a svého 
dítěte (č. 876). Další respondentky uváděly výdaje na školné dětí na soukromé škole 
(č. 79, 914). Starost rodičů o zajištění životního standardu dětí zachycují následující 
výpovědi nezaměstnaných:  

 
R: Já vám to řeknu takhle: když vím, že se omezuju kvůli dítěti, tak mě nemrzí vůbec nic. 
To se omezím klidně rád, jo. To třeba vůbec nebudu jíst nebo tohleto, hlavně on aby měl 
všechno, co potřebuje (č. 687). 
_____________________ 
 
R: No hodně, hodně. Syn do školky, stravuje se, to, no a já se zbytkem, to co na mě 
zbyde už potom. To co to, tam, že má stravu až do svačiny, potom večeře no a končíme. 
No a já co mi zbyde, tak to dojídám. Taky dojíždím (č. 876). 
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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. Ukazuje se ale, že určité očekávané kulturní vzorce 
chování typického pro určité role (babička kupující vnukovi dárek k narozeninám) jsou 
pro nezaměstnané stejně významné, ne-li významnější než zajištění vlastních životních 
potřeb.  

U několika respondentů ale také tvořilo část finančních vydání výživné na závislé 
děti (č. 11, 91, 935). Jak je patrné z následujících ukázek, tvoří tyto výdaje 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 
dostupnou za pomoci životního minima).  

 
R: No tam je průšvih je teda ten, že ještě musím platit aliment z toho mýho na dcerku, 
která dělá VUT a strojařinu a tak.. Tak nějak se to musí umět, mně zbyde 107 korun na 
den…(č. 11). 
_____________________ 
 
R: Ty děti, já mám určenou částku na placení, takže tu musím zaplatit. Jestli mám 2.000 
nebo 10.000, jako to musím stejnak zaplatit, no. Je to horší v tom, že vlastně dostávám to 
životní minimum a musím to z toho platit vlastně z toho mála a ještě posílat různý věci. 
Vlastně to, co bych měl z toho žít já, tak ještě vlastně čtvrtku vlastně ještě musím posílat 
na další stranu vlastně. Takže takový životní minimum, to vlastně není o životním minimu, 
jo když člověk poplatí vlastně to, co má, tak mu vlastně skoro nic nezbyde takhle, no. Je 
to těžký. Ale musí se to nějak udělat (č. 935). 

 
 

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 (výrazně je omezili) z finančních důvodů. 

 

Výdaje na energie a služby jsou často chápány jako nedílný celek nákladů na 
bydlení. Evason (1985:47) uvádí, že náklady na jídlo, topení a bydlení tvořily 
v chudých domácnostech více než 70 % příjmů. Ve výzkumu Evasonové (1985:42) 
považovali respondenti za nejproblematičtější náklady zaplacení topení, nákup nového 
nábytku a také běžné každodenní výdaje. Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002) popisují, 
že rodiče často upřednostňují výdaje na potřeby (např. šaty) dětí před svými 
potřebami. Jak uvádí Mareš (2002:88), neschopnost zajistit rodině (v dané společnosti 
obvyklou) pravidelnou obměnu šatstva a vybavení je pro nezaměstnané frustrující, 
zejména pokud se týče šatstva (dospívajících) dětí. Na ošacení rodina často věnuje 
poslední zdroje. Podle Mareše se zde nejedná pouze o to, že rodiče si přejí pro děti to 
nejlepší, ale jde také o udržení určitého sebevědomí dětí i rodiny.  

Celkově tedy jsou pro nezaměstnané dále významné 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 automaticky respondenti 
referují např. k úspoře na bydlení.  
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6.2.3 Výdaje na léky, splátky dluhů, ošacení, drogistické potřeby 
a cestovné 
 

Určitá skupina respondentů uváděla jako problematické výdaje související se 
zdravím, hygienou a vzhledem členů rodiny. Pro některé respondenty tvořily význam-
nou položku nákladů výdaje za léky (č. 4, 23, 687, 1030, 1213). Problémy se zapla-
cením 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. Další respondenti považovali za 

problematické a přitom důležité i 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). Někteří 
respondenti zmiňovali jako významný výdaj splácení dluhů či půjček (č. 110, 687, 
914, 917), nicméně některé z nich přitom nebyly zapříčiněny nezaměstnaností (viz 
níže část o zadlužování). 

 

Také význam nákladů souvisejících se zdravím pro nezaměstnané již některé 
výzkumy zachytily. Smith (1987:76 podle Mareš 2002:76) uvádí, že sociální dávky se 
jeví jako nedostatečné především v případech osob, které musí držet nějakou dietu, 
ale jsou nedostatečné i pro staré osoby, pro těhotné ženy, mentálně a fyzicky 
handicapované či pro diabetiky.  

Dean a Taylor-Gooby (1992:140) uvádějí, že u nezaměstnaných je na prvním 
místě prvek jistoty pro ně samotné a jejich rodiny (zajištění bydlení a potravin). 
Nezaměstnaní tedy neaspirují na vysoký životní standard, ale na takový, který jim 
umožní žít bez každodenního boje o přežití. Jak je patrné z předchozího textu, životní 
situace dlouhodobě nezaměstnaných je ovlivněna především počtem osob v domác-
nosti 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.59 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.  

                                                   
59  Můžeme přitom předpokládat, že se ve výše popisovaných případech jedná především o položky, které 

jsou na jedné straně nezbytné (bydlení, léky) a u nichž zároveň není možné uplatnit žádnou z níže 
uvedených úsporných strategií.  
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6.3 Řešení obtížné finanční situace ze strany nezaměst-
naných 

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.  

V zahraniční literatuře jsou popsány různé způsoby adaptace na situaci 
nedostatku finančních zdrojů,60 převážně se jedná o tzv. úsporné strategie či strategie 
směřující do ekonomiky domácnosti. Evason (1985) uvádí, že nezaměstnaní ve 
skutečnosti utrácejí (vynakládají peníze) ne podle toho, co by potřebovali, nebo tak, 
aby dosáhli určitého životního standardu, ale podle toho, co si mohou dovolit. Úsporné 
strategie nejsou uplatňovány univerzálně, ale jedná se o reakce typické pro určité typy 
nezaměstnaných (ženy, starší lidi, lidi z venkovských oblastí atd.). Mareš, Sirovátka a 
Vyhlídal (2002b:14) ukazují, že možnosti nezaměstnaných vycházet s příjmy jsou do 
značné míry strukturované na základě jejich vzdělání. Např. 54 % osob se základním 
vzděláním a 60 % vyučených uvedlo, že příjem jim stačí pouze na nejlevnější 
potraviny, mezi středoškoláky to ale bylo jen 21,7 % (viz. ibid. tab. 13). Na základě 
našeho i předchozích výzkumů jsme opět identifikovali několik kategorií takových 
strategií, které dále diskutujeme. Jedná se o: 

- úsporné strategie,  

- vlastní produkci, 

- strategie obejití se bez zadlužování, 

- žádost o pomoc rodiny. 

6.3.1 Úsporné strategie 

 
Prvním a pravděpodobně nejčastějším typem řešení obtížné finanční situace 

domácností nezaměstnaných jsou tzv. úsporné strategie. Tyto strategie jsou charakte-
ristické 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. 
 

Mechanismy úsporných 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). V několika případech 
jsem zaznamenal, že starost a zároveň zodpovědnost při zajištění chodu domácnosti 
měly v kompetenci ženy (č. 13, 79, 410). Respondentka č. 79 ve své výpovědi 
popisuje, jakým způsobem dochází v její domácnosti k managementu finančních 
prostředků: 
 

                                                   
60  Popisy těchto strategií se v našem výzkumu objevovaly především jako odpovědi na otázku „Co děláte, 

když s penězi nevycházíte?“ 
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R: No u nás třeba peníze vedu já. Ale já mám zase takovou jako zodpovědnost za ty 
peníze tím, že já je dostávám všechny, manžel ten si nechává jako své kapesné a ještě i 
nějaké peníze navíc třeba, ale to on mně vždycky všechno dá. Ale já vlastně s tím vším 
musím vyjít jo, už jsme to zkoušeli několikrát, že teda ať si hospodaří on, ale vždycky 
hospodařím já, protože na rovinu, naše vztahy nejsou nejlepší, jako kdyby byla jiná 
situace, tak by se to jinak i řešilo jo, ale v oblasti těch peněz je to takové, že jako víme, že 
musíme udržet tu domácnost. On by asi těžko dokázal udržet tu domácnost tak, aby bylo 
všechno zaplaceno, aby dcera měla svoje, já měla svoje a na druhé straně zas já, aby on 
měl, protože vydělává, tak si některé věci jako samozřejmě nedovolím jo koupit (č. 79). 

 
Zajímavé bylo, že někteří respondenti spontánně uváděli přesně spočítaný 

finanční obnos (někdy dokonce na korunu přesně), 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). 
 

R: No stane se to taky, pochopitelně se to stane, přijde nečekaný vydání, já nevím může 
přijít vyúčtování elektřiny, vody nebo příjde období, kdy musíte koupit uhlí a tam ty částky 
jsou kolikrát vyšší, než vůbec berete tu sociální dávku, takže buď už musíte zkusit teda 
odkládat z tý sociální dávky na to, že jednou budete, že si to uhlí koupíte, když se Vám to 
podaří, většinou ne ale, jo tak to musíte vydat najednou a pak teda je to tvrdý a nebo se 
rozhodujem bejt o zimě, což taky znám, znám lidi, kteří jsou v zimě, netopěj jsou bez 
elektriky, který jsou vlastně přesně takovýhle (č. 3). 
_____________________ 
 
R: No tak jak vycházím - musím zaplatit inkaso.. je to.. je to krutý. Musím zaplatit inkaso.. 
no a musím si to rozčítat, co mně vychází za den, a když jeden den utratím víc, tak druhej 
den nesmím utratit nic. Nebo třetí den nebo tak. Ono prostě musím.. musím. Kdybych to 
utratil za týden, tak nevím, co bych dělal (č. 11). 

 
Důležité je tedy 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 již uváděli v předchozí 
části, některé náklady domácnosti lze snížit nebo zcela vynechat jen velmi obtížně (v 
první řadě je to nájemné a pak také 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).  

 
R: No a když jdeš tak dvakrát do kina, já nevím kolik stojí lístky, to [sociální dávky] máte 
aj na kulturu. Kde máte hygienu, přece nemůžete chodit špinavý (č. 1186b). 

 
Další technikou spojenou s úspornými strategiemi je přesouvání výdajů. To 

znamená, že nezaměstnaní v jednotlivých okamžicích rozhodují, které výdaje mají 
momentálně přednost a které mohou počkat. Nezaměstnaní ale přitom musí při 
rozhodování o výdajích brát v úvahu také přání a potřeby dalších členů domácnosti (č. 
79). Rodiče se často snaží v první řadě zabezpečit životní potřeby dětí (č. 78, 687).  

 
R: Nedovolíte si utrácet moc a jako začnete rozlišovat jako, jestli tu věc koupíte, nebo ne. 
Předtím, jak jsem třeba měla ten větší příjem, tak prostě co bylo potřeba, tak to se 
koupilo, jo. Teďka už je priorita, co je potřeba koupit první. Jestli to jídlo nebo jestli to 
oblečení, do toho ta škola taky hodně stojí, protože vždycky musíte koupit stravenky, 
musíte koupit to oblečení, ty potřeby, já nevím, do tělocviku a do školy a jako tam už je to 
takové, že musíte si, jako vy si musíte, to dítě mám vždycky zabezpečené, ale já jako 
vždycky jdu o ten stupeň níže, se svými potřebami teda (č. 78). 
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Obecné mechanismy úsporných strategií jsou v literatuře často popisovány. 
První taková zjištění učinili již před druhou světovou válkou Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel 
(2002:31-32, 54). Autoři uvádějí, že u jejich respondentů (především žen) bylo vše 
tak pečlivě naplánováno, že respondenti přesně věděli, kolik mohou vydat. Zároveň to 
ale podle nich ukazuje na velkou těsnost rozpočtu, která je problematická v případě 
náhlých výdajů a která neumožňuje realizovat výdaje spojené se sociálními povin-
nostmi nebo základními kulturními potřebami. Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel také uvádějí, 
že naučit se hospodařit s omezeným rozpočtem je proces, ve kterém se nezaměstnaní 
musejí této dovednosti postupně učit. Clasen, Gould a Vincent (1998:142, 186-187) 
uvádějí, že protože nezaměstnaní nemohou vyjít se sociálními dávkami, zaměřují se 
na omezení výdajů. To je spojené s plánováním výdajů v rámci omezeného rozpočtu 
(sestavení plánu, sledování výdajů). Všichni respondenti uváděli, že se během neza-
městnanosti naučili tímto způsobem lépe hospodařit s prostředky. 

Jordan et al. (1992:205-206) popisují, že existuje několik typů toho, jak 
domácnosti hospodaří s příjmem, i v závislosti na tom, kdo s ním hospodaří (společný 
rodinný účet, individuální účty). Autoři uvádějí, že situace, kdy se o peníze 
v domácnosti stará žena, jsou typické právě pro nízkopříjmové domácnosti. Dále je 
podle autorů typické, že pravidelnější/hlavní příjem je využíván pro zaplacení 
pravidelných nákladů a ten nižší či méně pravidelný pak k pokrytí náhlých výdajů 
(str. 219). Také Gallie, Gershuny a Vogler (1994) konstatují, že tyto strategie jsou 
v mnoha případech spojeny s detailním plánováním výdajů, menšina domácností vy-
užívá průběžný (plať, když máš) přístup. V situaci, kdy partner (muž) je nezaměst-
naný, je mnohem pravděpodobnější, že (celý) rodinný rozpočet spravuje partnerka, 
protože plánování výdajů pouze jedním z partnerů (častěji ženou) je efektivnější. Tím 
ale zároveň na partnerku dopadá břímě vyjití s nedostatečným příjmem. Pokud je 
nezaměstnaným partnerem žena, oba partneři spíše finanční prostředky sdílejí, větší 
část příjmu ale zůstává ve správě ženy (Gallie, Gershuny a Vogler 1994:234, 236). 
Snel a Staring (2001:13) také upozorňují, že naučit se vyjít s méně penězi často 
znamená výrazné zintenzivnění práce především pro ženy. 

Základem úsporných strategií je podle výsledků našeho výzkumu často pečlivý 
management finančních prostředků, jehož součástí je dlouhodobé plánování výdajů 
(např. dlouhodobá příprava nezaměstnaných na větší výdaje, jako je nákup uhlí, 
zaplacení nájmu), 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.  

 
Úsporné strategie v oblasti bydlení 

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 sestěho-
vání nebo obecněji o společný život zaměstnaných a nezaměstnaných členů rodiny 
z různých generací v jedné domácnosti (č. 1, 144, 1213, 1283) nebo naopak 
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setrvávání v domácnosti rodičů, i když tato situace nezaměstnanému příliš nevyhovuje 
(č. 1032), či dokonce společné bydlení obou partnerů po rozvodu. 
  

R: Potom když jsem ztratil práci v Praze definitivně a bydlení se stalo neúnosné finančně, 
tak jsem se stěhoval zpátky [k rodině] (č. 1). 
_____________________ 
 
R: Mohl jsem se osamostatnit, ale nepřipadalo v úvahu, že bych si našel nějakej pronájem, 
takže dál jsem musel být u rodičů (č. 1032). 

 
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 (prázdný) byt pronajímala (č 78).  

 

Formou úsporné strategie, která nejčastěji řeší problémy v oblasti bydlení, je 
sestěhovávání. Tento typ strategie popisují např. Finch (1989:25), Dean a Taylor-
Gooby (1992:140), Simonyi (1994:4), Edin a Lein (1997:262) nebo Sirovátka 
(2000:189). Podle většiny těchto autorů je tato strategie typická pro osamělé rodiče 
(situace návratu k rodičům po rozvodu, může se jednat také o soužití samoživitelky 
s druhem) a mladší respondenty. Kromě samotné úspory nákladů na bydlení zde hraje 
úspornou roli také společné hospodaření (úspora nákladů z rozsahu, sdílení domácí 
práce, vzájemná pomoc). Na druhou stranu ovšem takové strategie mají svá negativa, 
jako je ztráta soukromí, ztráta části sociálních sítí nebo ztráta lepšího přístupu do 
zaměstnání (Lokshin a Yemtsov 2001:7, 9-10).  

V této souvislosti je také významné, že v posledních letech dochází v řadě zemí 
ke změně také u mladých lidí, kteří se vzhledem k redukci sociálních práv stávají více 
(po delší období života) závislými na podpoře své primární rodiny (Giddens 
2001:327).61 Bison a Esping-Andersen (2000:77 n13) chápou bydlení s rodiči jako 
nepeněžní substituční strategii v situaci nedostatečného příjmu. Tato strategie se 
projevuje nejen tím, že mladí lidé setrvávají po delší dobu bydlet s rodiči, ale také tím, 
že v případě peněžní nouze (nezaměstnanosti) opouštějí samostatné bydlení a 
přechodně se vrací k bydlení s rodiči.  

Uplatňování úsporných strategií v oblasti bydlení považujeme za překvapivé, 
potvrzují je nicméně i některé další výzkumy. 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.  

 

                                                   
61  V míře závislosti dospělých dětí na rodičích nacházíme významné mezinárodní rozdíly (srovnej Gallie a 

Paugam 2000:15). Poněkud překvapivým je zjištění, že většina mladých lidí v Evropě žije s příjmem 
nižším než 50 procent průměrného příjmu a lze je tedy podle tohoto relativního indikátoru označit za 
chudé (viz Bison a Esping-Andersen 2000:75). Právě zmíněný nízký příjem je podle těchto autorů 
významnou determinantou závislého bydlení (viz ibid. 79-80). 
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Úsporné strategie v oblasti stravování a oblékání 

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). Následující výpovědi 
nezaměstnaných ukazují na typické prvky úsporných strategií - pečlivé plánování, 
výběr komodit a omezování spotřeby.  
 

R: Tak spotřeba je jiná, jo, stojí to na spotřebě. Co člověk spotřebovává, tady tomu říkají 
statky (smích), tak je úplně jiná, jak množstevně, tak v sortimentu. Protože máte 
omezený prostředky, tak si nemůžete dovolit tolik… Tak já třeba rád jím hodně. Já mám 
pořád hlad. Takže před tím [nalezením zaměstnání] jsem tolik nemohl. Teď když mám 
hlad, tak si jdu, koupím si, co chcu, potom si zajdu na večeři, nemusím se dívat, kolik 
peněz mám (č. 187). 
_____________________ 
 
R: No tak omezovat, musíme nakupovat takový ty levnější věci, no. Musí to mít člověk 
spočítaný, no. Třeba dřív se koupilo aj nějaký blbosti, že člověk - je a to by mohlo být 
dobrý, teď už to tak není prostě, no. Teď se zhruba napíše, co by se mělo koupit to 
důležitý a to se koupí a na co zbyde, taková ta blbost nějaká, tak to se koupí. Ale většinou 
člověk kupuje to, co potřebuje nutně, aby prostě to měl doma, jo. Určitě je to omezení aj 
v těch nákupech a ve všem, no. Je to takový, je to úplně něco jinýho. Nemůžeme koupit 
tam každej den za 500 korun, že protože bych za týden nevyšel s ničím, jo. By nebylo ani 
na rohlík, jo. Ono takový omezení to je vlastně, svým způsobem, no když ty peníze 
nejsou, tak je to omezení (č. 935). 

 
Jak je patrné z předchozích ukázek, 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. Výpovědi nezaměstnaných přitom 
ukazují, že postupy uplatňované v těchto dvou oblastech si jsou vzájemně velmi 
podobné (viz níže). V jiných oblastech jsou možnosti ušetřit daleko více omezené 
(např. u bydlení) nebo naopak, jak ukazujeme níže, mohou tyto výdaje zcela vypustit 
(např. tím, že nejedou na dovolenou nebo nejdou do kina). 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). 

 
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 viet-
namských prodejců atd. (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)62 atd. Jedna z respondentek si v této souvislosti všímá toho, že nakupování 

                                                   
62  Kupování méně věcí má zřejmě také ten význam, že „co doma není, to se nesní“, proto někteří 

nezaměstnaní nakupují na každý den zvlášť. Naopak pro respondenty žijící na vesnici mohou být cenové 
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tímto způsobem sice šetří peníze, ale je časově mnohem náročnější (č. 1295), je zde 
tedy možné hovořit o výměně peněz za čas. Z následující výpovědi respondentky č. 
733 je dobře patrná kombinace několika takových postupů, která je z její strany 
plánovanou „racionální volbou“. 
 

R: No to víte, že ano, bylo, tak jsme se … tak si třeba nekoupím to, co bych zrovna chtěla, 
no… No ve voblečení třeba. A je pravda zase, že když nechodíte do práce, tak že jako 
třebas nepotřebujete mít tolika parády. Jo. Anebo třeba teďka jsou různý takovýhle ty 
nabídky, to teďkom začíná, že jo, že si jdete třeba koupit, když už je to v nabídce třeba. 
Jo, nebo si nekupuju třeba značkový anebo teda jako mi děti koupěj nějaký značkový, 
abych měla něco lepšího, že jo. Prostě takhle, no, a my jsme nikdy nebyli jako nebyla 
jsem zvyklá, jako abysme chodili třeba někam na večeře a prostě žít si. My jsme spíš třeba 
dost si šetřili, abysme jezdili s dětma na hory od malička, jezdíme do dneška, každej rok 
jsme jezdili na dovolenou, jo, takže my jsme nebyli - takoví jako normální lidi, no (č. 733). 

 
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. 
 

R [manželka]: Dyť říkám, já chodím na nádraží, však vidíte, pojďte do koupelny, já mám 
plnou vanu rajčat, já nosím zeleninu. No žijeme jak vegetariáni, aby jsme přežili. Já jsem 
ráda, že si koupím holé sádlo jednů za týden, že koupím ty drůbka nebo něco, aby, to 
maso též člověk potřebuje a nebo deset vajíček. A já když dělám nudle do polívky, tak 
mouku, sůl, žádné vajco, no nemám na to (č. 1186b). 
_____________________ 
 
R: No tak říkám, že jsem skromný. To co bylo doma, žádný takový nějaký velký ty, já 
nevím no, prostě se, já nevím, jak Vám to mám říct. Předtím jsme snědli pět řízků, deset 
řízků, dneska jich každý dostane jeden, no. Tady to maso bylo, co jsme měli na jednou, 
tak teď to máme nadvakrát. No a člověk se dá jako, říkám, to byly aj brambory s mlíkem, 
jo (č. 913). 

 
Role úsporných strategií v životě nezaměstnaných je podle předchozích 

výzkumů značná. Tyto strategie podle předchozích zjištění zahrnují různé typy 
omezování výdajů domácnosti, např. omezování spotřeby, omezení plýtvání na 
minimum (např. nevyhazování zbytků) (Simonyi 1994:8, Snel a Staring 2001:13), 
zrušení či omezení zbytných výdajů (dovolená, zábava, cukrovinky, doprava, noviny, 
vánoční dárky) (Clasen, Gould a Vincent 1998:168, 186, Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel 
2002:31, Snel a Staring 2001:13) či snahu substituovat drahé a kupovat levnější zboží 
(což je ovšem časově náročnější) (Jahoda 1987:14, Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel 
2002:30, Simonyi 1994:8, Snel a Staring 2001:13), nakupovat zboží z druhé ruky 
(second handy, bazary) (Clasen, Gould a Vincent 1998:140, 168, Engbersen, Schuyt a 
Timmer 1990:68), či nakupovat v supermarketech nebo tam, kde je zrovna sleva 
(Simonyi 1994:8, Clasen, Gould a Vincent 1998:142, 168, Snel a Staring 2001:13). 
Ženy při nakupování kromě strategie již zmíněného kupování levného či zvýhodněného 
zboží také nakupují častěji, aby omezily riziko konzumace zásob, a nakupují bez 
partnerů a dětí, čímž omezují tlak na nákup zbytného zboží.  

Respondenti v našem výzkumu se tedy v úsporných strategiích nijak výrazně 
neodlišují od nezaměstnaných v předchozích výzkumech. Úsporné strategie vycházejí 
                                                                                                                                                          

rozdíly mezi nákupem ve městě a v místě bydliště velmi významné, a proto upřednostňují občasný „velký 
- levný“ nákup. V některých případech tedy mohou někdy paradoxně fungovat zcela odlišné postupy. 



6. Ekonomická situace dlouhodobě nezaměstnaných (strategie zajištění příjmu) 
 
 

 111 

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). 

 
Vlastní produkce jako úsporná strategie 

Dalším aspektem, který nezaměstnaným může pomoci, je nahrazení části 
výdajů vlastní prací nebo produkcí. Někdy je obtížné tento typ strategií odlišit od 
dalších úsporných strategií, protože primární pohnutkou pro její uplatňování je (v 
situaci nedostatečných zdrojů) snaha vynakládat finanční prostředky pouze za 
nezbytné věci či tím, že práci nebo její část udělám sám, něco ušetřit. V našich rozho-
vorech jsem zaznamenal např. pěstování vlastní zeleniny (č. 3, 742), zavařování 
dostupné 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). 

 
R:[manželka] Aj tam můžeme říct, máme výhodu plyn, ale netopíme plynem. To je 
poloviční úspora. Doslova a do písmene…Ušetříte, že. Teď býváte na dědině, všecku vodu 
taky nečerpáte, snaží se člověk.. To naprší. Nemůžete říct, že plýtváme všeckým. 
Nemůžete říct ani, že bysme byli rozmácaní, aby se člověk nacpal, jak se říká, jak žok a 
jenom chodil a nic nedělal (č. 19b). 
_____________________ 
 
R: Potřebovali bysme o těch tisíc korun víc. Jo, minimálně bysme potřebovali o těch tisíc 
korun víc, říkám, jo ale takhle se fackujeme, člověk má slepice, tak má svoje třeba 
vajíčka, ale ono je to zase - zase pro ty slepice musí koupit žrádlo, zase ty slepice se 
zaplatěj, jo, takže to je takovej koloběh. Třeba máme prase, jo, ale prodají se vajíčka, jo, 
prodají se vajíčka a za ty vajíčka se koupí krmení pro ty prase i pro ty slepice, takže takhle 
se to nějak musí dělat jako, jo (č. 1030).  

 
Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:74) zaznamenali také výše popsané aktivity, 

především sběr dřeva, pěstování zeleniny na vlastní půdě a chov domácích zvířat. Dále 
jejich respondenti spravovali starší oblečení a boty, protože neměli na nové nebo nové 
oblečení šili, místo aby ho koupili hotové. Další případy takového chování spojené 
s pěstováním zeleniny, chovem domácího zvířectva, výrobou oděvů či prací s naturální 
odměnou uvádí Howe (1990:49), Jordan et al. (1992:36, 101, 249), Dean a Taylor-
Gooby (1992:120), Řezníček a Sirovátka (1994:63), Simonyi (1994:8-9) či Snel a 
Staring (2001:13). Strategie využívání vlastních zdrojů je přitom někdy spojena 
s odprodáváním přebytků domácí produkce, a tím se stává vlastně jakousi krajní 
formou práce v šedé ekonomice (Simonyi 1994:9, Sirovátka 1997:111, Snel a Staring 
2001:14). 

Schopnost nezaměstnaných kompenzovat ztrátu příjmu domácí produkcí závisí 
na dostupnosti prostředků. Lidé, kteří mají přístup k půdě, využívají v situaci 
nedostatku zdrojů tuto půdu intenzivněji a zvyšují domácí produkci. Lidé bez půdy tuto 
možnost nemají (Lokshin a Yemtsov 2001:6). Toto zjištění v České republice potvrzují 
Řezníček a Sirovátka (1994:63), kteří nalezli tyto strategie především ve venkovských 
oblastech a zvláště pak v sídlech do 10 000 obyvatel. Také Haerpfer, Latcheva a 
Wallace (2004:35) uvádějí, že práce v domácnosti je důležitá pro starší lidi, lidi bez 
vysoké úrovně vzdělání a vyskytuje se spíše ve venkovských oblastech. Simonyi 
(1994:8) tuto strategii připisuje také spíše starším respondentům či respondentům ve 
středním věku. 
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Haerpfer, Latcheva a Wallace (2004:34, 51) konstatují, že bohatší lidé nemají 
důvod se do takových aktivit zapojovat (je typická pro lidi bez podpory v nezaměstna-
nosti a pro ekonomicky deprivované a pro lidi s nižší úrovní vzdělání). Nelson a Smith 
(1999 podle Wallace 2002:10) ale uvádějí, že aktivity, jako je pěstování zeleniny nebo 
upravování domu, není možné chápat pouze jako projevy ekonomické racionality 
(ekonomický přínos je podle nich často malý), ale že se jedná také o způsob, jak 
posílit svou nezaměstnaností poškozenou identitu. Tyto aktivity také zároveň přinášejí 
nezaměstnaným uspokojení, možnost tvořivé aktivity a využití času.  

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 přece 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 věci jsou 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. 

6.3.2 Strategie „obejití se bez“  

U dlouhodobě nezaměstnaných často dochází přes výše uváděné úsporné 
strategie dále ke zjevnému poklesu životní úrovně. Tento pokles životní úrovně ovšem 
není nahodilý, ale v řadě případů je důsledkem volby samotných nezaměstnaných. 
V této části se věnujeme situaci, kdy nezaměstnaní zcela nebo převážně rezignují na 
určité aktivity nebo na spotřebu určitých statků z důvodu nedostatku finančních 
prostředků. Takové chování zde označujeme jako strategie „obejití se bez“. 

 

Mechanismy strategií „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. Toneví, 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). 
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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 (viz níže). 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.  
 

R: Protože já už chodím třeba pět let chodím v jednom a tým samým, co jsem měla před 
mým synem. Takže, třeba já když chcu já boty, tak nemůžu koupit synovi boty. Tak se dá 
říct, že od sestřenice nebo to somruju boty, abych měla aspoň na zimu po někom boty (č. 
876). 

 
Krajní formou využívání strategie „obejití se bez“ je rozprodej či zastavení 

movitého případně nemovitého majetku kvůli získání finančních prostředků. Možností, 
jak si pomoci při nevycházení s příjmem, je také prodej věcí, který má pro 
nezaměstnané význam, především pokud měli z dřívějška doma něco dostatečně 
cenného (č. 144). Tato strategie je ale také specifická a 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). Autoři při výzkumu v Marienthalu 
zpozorovali, že život nezaměstnaných se určitým způsobem přizpůsobuje čtrnácti-
dennímu cyklu výplaty sociálních dávek. Do té míry, jak to je možné, jsou ze 
sociálních dávek zaplaceny dluhy a hlavní nákupy (mouka, brambory a sádlo) jsou 
uskutečněny bezprostředně po výplatě sociálních dávek. Ve dnech bezprostředně 
následujících výplatě sociálních dávek bylo také jídlo poněkud lepší než v následujících 
dnech. Ke konci období před další výplatou sociálních dávek pak jsou tyto zásoby 
vyčerpány a zbývají jen některé zcela základní finančně nenáročné potraviny. Titíž 
autoři pak zachycují také časový efekt nahromaděných zásob a úspor, které se 
ztenčují v průběhu nezaměstnanosti (ibid. str. 33). Další skutečností, která může mít 
podle autorů vliv na životní styl nezaměstnaných, je střídání ročních období (značné 
výdaje představují pro nezaměstnané náklady na topení, naopak na podzim lze dobře 
využít vlastní produkce, např. zeleniny). 

Problematickým je pro nezaměstnané také nákup drahých věcí a postupné 
opotřebení nebo definitivní poškození věcí, které většinou není možné nahradit 
(Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel 2002:80, Jahoda 1987:14, Cooke 1987:169, Clasen, 
Gould a Vincent 1998:168). Cooke (1987:169) potvrzuje, že dlouhodobě nezaměstnaní 
skutečně utrácejí výrazně méně za nábytek a další vybavení domácnosti než 
zaměstnaní a současně také méně než krátkodobě nezaměstnaní. Strategii související 
s prodejem vybavení domácnosti zachycují Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:46) a ve 
svém výzkumu prováděném v Maďarsku také Simonyi (1994:4). V dalších pasážích se 
věnujeme jednotlivým oblastem, kde nezaměstnaní své výdaje omezují na minimum. 
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Omezení „zbytných“ výdajů 

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 
„extra“ 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 na jídlo 
do restaurace, nemají na benzín, nemají 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 
(jak bude patrné v následující kapitole) i stigmatizovat.  

 
R: V noci nespím, budí mě to, prostě třeba vidím, tady sedávají různý lidi, jdou si na 
večeři, my jsme třeba dřív si taky zašli. No nemáme na to. Cítím se taková nanic jako. 
… 
Ale třeba výlety, co jsme dělávali, hrady zámky, to nás hrozně bavilo. Teď už jsme nebyli 
čtvrtej rok nikde. Na koupaliště 50 korun vstupný, tak to prostě nejde (č. 914). 
_____________________  
 
R: No tak my jsme zvyklí si jít aspoň jednou týdně někam sednout nebo něco a já nevím, 
třeba do toho kina, nebo na plavání jsme chodívali a takovýdle věci, nebo nějaká večeřa 
nebo něco, takový, takový normální věci myslím si, třeba jiní si jdou někam sednout nebo 
někam jdou, tak toho jsme se museli trošku vzdát, no (č. 935). 
_____________________ 
 
R: Ve všem. V oblečení, v kultuře, kulturu já prostě, já akorát televize, protože jít do 
divadla nebo do kina, to nehrozí, protože ty lístky jsou opravdu drahý, jo, takže jsme s 
manželem nebyli v divadle už ani nepamatuju, přitom předtím jsme chodili velice často do 
divadla, jo (č. 1283). 

 
Dalším souvisejícím (obecnějším) tvrzením nezaměstnaných pak je, že bez 

peněz nemohou nikam jít a musí být doma (č. 11, 17, 914, 1195, 1209). Zde máme 
na mysli především společenské aktivity, jako je např. návštěva restaurace či 
sportovních utkání. Také u mladších respondentů byla nezaměstnanost někdy spojena 
s určitým omezením výdajů běžných v rámci jejich sociálního života (např. na 
diskotéky, zábavy apod.) (č. 1195). Někteří nezaměstnaní uvádějí, že realizují spíše 
málo nákladné koníčky, jako je vlastní sportovní aktivita, zahrádkaření, procházky 
nebo četba (č. 725, 935, 949, 1209). Toto zjištění o částečném omezení sociálního 
života některých nezaměstnaných dokumentují následující ukázky:  
 

R: No míň už [se vídám s přáteli], protože spíš se stýkáme jenom na sportech nebo tak. 
Dřív jsme, jsem za něma chodíval, tak jsme si šli někam sednout nebo takhle, tak už 
nechodíváme vůbec. Jenom ty sporty, hrajeme třeba fotbal, tenis nebo košíkovou, nebo 
takový, tak na to chodíváme, ale že by jsme si někde sedli nebo jsme si dali někde sraz, 
tak to už, to už jsem hodně omezil teda. No a právě v tom chybijou ty finance. Člověk tam 
nemůže nikam jít, že by šel, protože nemá na to, no. Jako…, a tak pro mě jsou zas 
důležitější, já radši si jdu zahrát nějakej sport, než abych seděl zas každej druhej den v 
hospodě, to zas nemusím. Ale jako nic jako, nevadí jim to, že tam nechcu jít, oni ví, jak su 
na tom zhruba finančně, takže to vijou a nikdo nic na to neříká. Nic se neděje. Vidíme se 
na tom sportě, takže jim to stačí. Není to zas tak podstatná věc, že nikde nesedíme spolu 
(č. 935). 
_____________________ 
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R: S volným časem člověk řeší tak, že čte, protože nemá na to, aby chodil, já nevím, 
někde do kina, nebo do nějaký tý, občas navštíví přátele, ale v podstatě se strašně nudí a 
pomalu utíká čas (č. 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 
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. 
 

R: No, nevím, jestli vycházíme dobře, no ale vzhledem k tomu, že nejsme rodina, která by 
musela jezdit každý rok na dovolenou, třeba já jsem na dovolené v životě nebyla v 
zahraničí, takže si myslím, že v tomto problém není. Jako samozřejmě nemůžeme jít a 
nemůžeme si, že jo.. nakoupit to, co se nám líbí, ale.. dá se z toho vyžít (č. 8). 
_____________________ 
 
R: Pak jsem neměla příjem tři měsíce jsem neměla příjem a potom už mi přiznali ten 
důchod mi přiznali. Ale, že by jsme to nějak pociťovali s manželem, to ne. Nejsme tako.., 
nejsme, my nejsme, (pousmání) co se nám líbí, to musíme mít, nebo něco takového 
vůbec. Že by jsme museli mět denno denně, jak někdo má maso, salámy, tak my zas tak 
ne. Jsme ta starší generace řeknu, že my nejsme opravdu, manžel nebyl tak vychovávaný 
jako utrácet, já taky ne, takže nepociťovali jsem to, že by nám nějak chybělo těch peněz. 
Když jsme mohli, pomohli jsme ještě dětem. Nebo spíš vnukům se dávalo, že (č. 1181). 

 
Je samozřejmě otázkou, zda se v těchto případech jedná o reflexi vlastní 

skromnosti nebo o postoj, který má manifestovat jejich životní styl jako bezproblé-
mový. Vzhledem ke kategorii lidí, kteří se tak vyjadřovali (tato spontánní vyjádření 
jsou typická pro respondenty kolem padesáti a více let), a obsahu jejich výroků, bych 
se přikláněl spíše k první variantě.  

 

Z našeho i dalších výzkumů vyplývá, že jsou omezovány v první řadě výdaje na 
kulturu a společenský život. Gallie, Gershuny a Vogler (1994:140, 245-246) uvádějí, 
že snaha ušetřit vede u nezaměstnaných ke změně způsobu chování, ustupují finančně 
náročně (společenské) aktivity a nezaměstnaní se věnují finančně méně náročným 
činnostem (např. ubývá návštěv sportovních utkání či setkávání v hospodě a místo 
těchto činností se nezaměstnaní navštěvují navzájem doma). Simonyi (1994:9) 
zjistila, že někteří její respondenti se museli vzdát chození za zábavou, nákupu nových 
oděvů a jejich děti nemohli jet na školní exkurze. Clasen, Gould a Vincent (1998:142) 
konstatují, že nejčastěji se nezaměstnaní zřejmě vzdávají dovolené. 

Dean a Taylor-Gooby (1992:144) konstatují, že tato omezení výdajů (na 
odpočinek a zábavu) mají pro respondenty kromě ekonomického aspektu důsledky 
také v omezení sociální participace. Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:55) si při 
sledování výdajů nezaměstnaných všimli zajímavé skutečnosti. Nezaměstnaní 
v některých případech zdánlivě nelogicky vynakládali své omezené finanční prostředky 
na věci, které bezprostředně nepotřebovali, jako věci pro radost nebo věci, které 
souvisely s dodržováním společenských konvencí (šaty na pohřeb). Tento zajímavý 
postřeh nás vede k závěru, že výdaje domácností jsou někdy také ovlivněny 
společenskou deprivací, společenskou normou či kulturou v dané společnosti 
(spojenými např. se snahou vyhnout se pocitům hanby) a/nebo že mohou být také 
spojeny s pocity a tužbami nezaměstnaných (viz také Snel a Staring 2001:11). U 
některých nezaměstnaných je ale skromný „úsporný“ způsob života součástí jejich 
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životního stylu, který může být spojen jak se závislostí na dávkách, tak s prací za 
velmi nízkou mzdu, která je doplňována do životního minima (Librová 1994).  

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 (jsou výjimečné) 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“.  

 

Omezení v oblasti základních životních potřeb 

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). Respondentka č. 1295 např. popisuje, jakým způsobem se rozhodla omezit 
základní výdaje na topení: 

 

R: Vzhledem k tomu, že jsem byla celý den sama, tak jsem říkala, no nic, nemá cenu, 
abych vytápěla já sama celej barák, takže jsem se omezila tím, že jsem stáhla topení. 
Říkám [synovi], nedá se nic dělat, říkám, ty přijedeš až večer, já říkám, no tak co a já su 
tady celý den sama, já říkám, mně tady zima není, já se když tak oblíknu a ty se oblíkneš 
taky, říkám a na spaní je zdravý chládek, já říkám, tak spi v chladnu. Já říkám no co, no. 
Zima tady vyloženě nebylo, tak … se nedalo nic dělat, no (č. 1295). 

 
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. 
 

R: Nehledě k tomu, jak říkám, já.. co třeba po městě chodím nebo tak. Musím si odtaď 
zaplatit cestu do Bystrce, protože to stojí osm korun. To máte cestu sem, cestu zpátky, to 
máte.. šestnáct korun hned jako. A to říkám, to chodím každej den. A když na to nemám, 
tak musím chodit pěšky těch osm kilometrů. Nehledě k tomu, že tady po městě, když je 
větší dálka, tak jedu načerno. Jenom se bojím, kdy mě chytne revizor, protože opravdu na 
tu jízdenku nemám (č. 21). 

 
Zásadní jsou také omezení v oblasti stravování. Dva z respondentů uváděli, že 

svou situaci řešili hladověním (např. i dva až 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 (cukrovce) negativně zdravotně projevit. 
 

R: Tak třeba nejím, no…No v podstatě jako maso nekupuju vůbec. Maso mám, když jako 
dělám někde v hospodě tu pomocnou sílu, přijdu do kuchyně, tak tam dostanu oběd. Jinak 
sama si nekupuju, protože na něj nemám (č. 22). 
_____________________ 
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R: Já si nic nemožu dovolit. Toto, co vidíte, to ovoce, to jsem si donesla tam odsáď. Já si 
ho nemožu dovolit koupit. A já rozmýšlám, jestli koupit chleba, jestli koupit třeba jedny 
drůbky, a nebo von rýžu nejí, von nemá rád brambory a nebo mouku a kypřící prášek, 
abych mu udělal knedlík… A my jíme, co se dá. Ne, že z popelnic nejíme, chraň Bůh, ale 
dyť to už je nehorázná věc… (č. 1186b).  

 
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. 
 

R: Tak ... vlastně jako v podstatě jsem nikam nechodila, dá se říct, nechodila jsem, já 
nevím, do restaurací, do kina, do divadla, jo prostě kultura absolutní nula teda a jako 
oblečení jako prostě přežívalo to, co bylo. Mimo, já nevím, těch nejnutnějších, že si člověk 
koupí kalhotky nebo punčocháče, jo, tak prostě jako že bych si koupila kabát nebo takhle, 
to nepadalo v úvahu (č. 125).  
_____________________ 
 
R: Co je na tom nejtěžší? Nevím jak bych to řekla. Prostě třeba vidím, jí jdu k holičovi 
jednou za rok. Kamarádka chodí každej měsíc. Připadám si taková neupravená, dřív jsem 
tak nechodila. Vidím, že i té holce třeba řekne, ta si koupila rifle, ta si koupila to. Já jí to 
dat nemůžu, prostě to koupím opravdu v případě, když už ty rifle jsou tak dodělaný, že 
musí mít nový, no.  
… 
R: Vůči dceři úplně nejvíc, protože vidí, že přijde a potřebuje plavky, děcka jedou třeba na 
zahraniční dovolenou, my jí to nemůžem zaplatit (č. 914). 
_____________________ 
 
R: Neříkám každej měsíc, ale třeba aspoň jednou za půl roku něco novýho na oblečení, 
protože ty věci, co mám na sobě, už dodělávají - toto já nosím tři roky, jo? Akorát to 
vždycky přeperu, a to vždycky když od někoho si prášek půjčím nebo takhle. To taky na 
tom penzionu není problém jako zase, jo, ale.. říkám, věci vám taky věčně nevydržijó a 
když to mám tři roky, snažím se to udržovat, to je těžký (č. 21). 

 
Někdy se na těchto zcela základních věcech nezaměstnaní omezili „dobrovolně“ 

ve snaze něco ušetřit (jako respondentka č. 1295), 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 za běžných 
okolností patrný, protože se obávají stigmatizace (č. 1186).  

 

Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002) ve studii z Marienthalu zachytili, že některé 
potřeby nemohou být nezaměstnanými uspokojovány, i když je lze považovat za 
základní, prostě proto, že na to nejsou dostatečné finanční prostředky (např. nebyly 
prostředky na opravu obuvi). Také Evason (1985:45) zjistil mezi nezaměstnanými 
v severním Irsku zásadní vynechání základních výdajů, jako je jedno z denních jídel 
nebo nákup oblečení. Dean a Taylor-Gooby (1992:135) si všímají toho, že respondenti 
žijící ze sociálních dávek měli obavu ze zdravotních problémů nebo problémů spojených 
s kvalitou potravin, a to především u dětí. Clasen, Gould a Vincent (1998) upozorňují 
na postupy „ušetření“ tím, že lidé nejdou k praktickému lékaři nebo zubaři (str. 168) 
nebo omezují topení (str. 186). Další oblastí, ve které nezaměstnaní omezují výdaje, 
je doprava. Vyhýbají se pravidelnému cestování, necestují na větší vzdálenosti, a 
pokud ano, upřednostňují veřejnou dopravu (Evason 1985:46, Simonyi 1994:8). 

Nezaměstnaní u běžných výdajů zřejmě nejprve uplatňují úsporné strategie 
(získání levnější varianty) a pak v situaci největší nouze strategii „obejití se bez“ 
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(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 zároveň nezaměstnaní pravděpodobně nejsou v situaci, kdy by 
mohli svou situaci samostatně vyřešit (viz také závěr této kapitoly).  

6.4 Zadlužování jako řešení nepříznivé finanční situace 

Alternativou k dříve zmiňovaným strategiím je pro část nezaměstnaných mož-
nost 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 z výpovědí našich respondentů poměrně 
častá (č. 1, 2, 4, 11, 15, 17, 23, 876, 914, 917, 1030, 1186, 1209, 1210, 1213). 
 

6.4.1 Příčiny zadlužování nezaměstnaných 
 

V této části se 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, např. 
s rekonstrukcí nebo splácením pozemku). Tato skupina je také někdy v poměrně 
obtížné situaci, protože velikost splátek byla nastavena na pracovní příjem, který nyní 
chybí. Takovou situaci popisuje v následující ukázce respondent č. 1030. 
 

R: Nejhorší je, že člověk, já - ono se říká "na vesnici", ale na vesnici, když se něco chce, 
tak se třeba vzala půjčka, mám tu verandu, protože jak jsme přicházeli, tak tam mám 
udělanou koupelnu, na to jsme si vzali půjčku, že jo, a teď dva tisíce měsíčně splácím. Jo, 
takže o ty dva tisíce, dva tisíce to je míň, a to už je hodně znát. To už je hodně, hodně 
znát. To je … takže … jedeme od vejplaty k vejplatě, jo. Nemůžeme koupit, já nevím, 
nějaký věci, třeba boty, jo (č. 1030). 

 
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 
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byla finanční situace rodiny dá se říci hraniční, zvláště pak u problémů se zaplacením 
nájmu apod. Takové situace popisují respondenti v následujících ukázkách: 
 

R: No když začly finanční problémy, když jsme třeba spočítali, co muž přinesl výplatu 
domů, a zjistili jsme, že nemáme na nájem. A přišla složenka, školný zaplatit. 
 
T: Jak jste to řešili? 
 
R: No tak z rodiny jsme si vypůjčili, pak jsme to vraceli, pak to zase chybělo, prostě 
taková krizovka, no. 
…  
Ale stane se, že prostě není na ten byt nebo nezbyde i na to jídlo, ale vypůjčím si, jo. 
Potom to třeba do měsíce splatím. Teď momentálně dluhy nemáme (č. 914). 
_____________________ 
 
R: Tak, že nemám prácu, neměl jsem peníze a měl jsem půjčky, který jsem musel splatit. 
Vono když to neplatíte a vono to nabíhá, tak to je potom na nervy. Jo, to je katastrofa. To 
když potom si představíte, že nemáte zaplacenej dva měsíce nájem a ty nájmy máte 
6.000, druhej měsíc 12.000, to je hrozná představa, když vám to začne takhle skákat, jo. 
Tak to, právě jsem, říkám, na ten nájem jsem vždycky sehnal, jo, prostě hlavně zaplatit 
nájem a takový ty položky, protože ty potom lezou do hrozných výšek. a pak už se z toho 
člověk nevyhrabe. to je... (č. 917). 

 
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).  
 

R: No někdy od známých, někdy třeba od švagrové nebo od tchyně, ta je teď nemocná, 
tak není doma. Ale většinou od tchyně a od přátel. Oni věděli, že fakt máme houby, tak 
nám pomohli. To se vám zas kupí, kupí a jak to vrátíte, tak zas máte houby, takže....(č. 
1213). 

 
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. Tuto situaci popisuje 
respondentka č. 876.  
 

R: Z toho [nízký příjem] ještě to splácím, ale já to mám půjčené od bratrance a ten mi 
říkal, že kdykoliv budu to, tak že, něco, a tak to splácím. Prozatím nepřišel ještě a neřekl 
to ti vemu, to ti vemu, to ti vemu, protože to neplatíš. Takhle ve spořitelně by mi nedali 
půjčku, nikdy by mi nedali (č. 876). 

 
Popisované strategie tedy často nejsou pouhým vypůjčením finančních 

prostředků, ale jedná se zároveň často o přijetí pomoci v rámci existujících sociálních 
sítí (k nimž referujeme v následující části). Takový postup je pro nezaměstnané velice 
výhodný, minimalizuje totiž rizika spojená se zadlužením a umožňuje výhodné 
podmínky (je např. nepravděpodobné, že by si příbuzní nebo přátelé účtovali úrok). 

 

Engbersen, Schuyt a Timmer (1990:85-86) zjistili zadlužování téměř u poloviny 
svých respondentů. Strategie zadlužování je podle Engbersena, Schuyta a Timmera 
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(1990:86) racionální volbou. Je to volba mezi sociální participací a sociálním 
vyloučením. Lidé často dělají riskantní nákupy, aby se vyhnuli společenskému stigmatu 
spojenému s chudobou. Příčiny zadlužování jsou závislé na podmínkách, v nichž rodina 
žije. Dluhy domácností jsou častěji spojené s nezaplacením základních účtů 
souvisejících s chodem domácnosti než s nákupem spotřebního zboží. Velká většina 
dlužníků přitom své dluhy uznává a považuje je za zahanbující, ale je v situaci, kdy 
spíše nemůže, než nechce zaplatit (Evason 1985:47). Clasen, Gould a Vincent 
(1998:203) si všímají toho, že část nezaměstnaných byla zadlužená již před počátkem 
nezaměstnanosti. Zároveň zadlužování narůstá tím, jak klesá rodinný příjem, mizí 
úspory63 a prodlužuje se doba nezaměstnanosti. Dalšími důvody zadlužování jsou např. 
změna životních podmínek či nákup zboží dlouhodobé spotřeby (Engbersen, Schuyt a 
Timmer 1990:26). Na zadlužování má vliv také výše cen, respektive její relace 
k příjmům domácnosti (z práce či sociálních dávek). Regionální rozdíly v cenách se 
projevují především v těch případech, kdy je daná sociální dávka vyplácená celoplošně 
stejná a má tedy z hlediska životního standardu v jednotlivých regionech rozdílnou 
hodnotu (Evason 1985:7, 12).  

Někteří autoři zdůrazňují, že domácnosti s dětmi se častěji zadlužují než 
domácnosti bez dětí (Evason 1985:48). Většina rodičů se jen velmi obtížně vyrovnává 
s potřebou úspor ve výdajích na děti (např. na školní exkurze, šaty dětí) a raději se 
sami omezí ve výdajích či nezaplatí účty (Engbersen, Schuyt a Timmer 1990:86, 
Simonyi 1994:8-9, Kempson 1996). Jordán et al. (1992:298) uvádějí, že osamělí 
rodiče se často zadlužují, protože jejich příjem ze sociálních dávek jim postačuje buď 
na základní životní potřeby a/nebo na předměty dlouhodobé spotřeby (ošacení), ale 
nikoli na oboje. 

Zdroje peněz při zadlužování byly podle Clasena, Goulda a Vincenta (1998:187) 
především přátelé a rodina, Sociální fond, spotřebitelské úvěry (též objednávky 
z katalogů zboží), u respondentů v Německu pak jsou zmiňovány jako častý způsob 
zadlužení přečerpání účtu (ibid. str. 143). V Německu byla u přátel, příbuzných, 
v bankách nebo u zásilkových služeb zadlužena většina respondentů výzkumu (ibid. 
str. 143). Engbersen, Schuyt a Timmer (1990:85-86) odhadují, že asi třetina 
domácností v jejich výzkumu měla tzv. problematické dluhy, tedy že byli v situaci, kdy 
nebyli schopni plnit závazky z těchto dluhů vyplývající.  

Na rozdíl od většiny ostatních výzkumů na obdobné téma 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 prostřed-
ků, které si obyvatelé ČR od bank půjčují, je poměrně značný (vysvětlení částečně 
nacházíme v následujícím oddíle). Ke stejnému závěru o nízkém využívání finančních 
institucí dospěl ale také výzkum Evasonové (1985:44). 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).  

 

                                                   
63  Podle výzkumu Bradshawa a Holmese měly pouze 3 ze 67 nezaměstnaných domácností s dětmi nějaké 

nezanedbatelné úspory (Bradshaw a Holmes podle Jordan et al. 1992:40 n109). Pravidla příjmově-
testovaných systémů navíc často ani existenci úspor nepřipouštějí.  
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6.4.2 Odmítání možnosti zadlužování 
 

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), a tím se 
roztočí kolotoč dluhů. Respondenti, kteří jsou v této situaci, toto potvrzují, když 
uvádějí, že peníze, které splácí, jim skutečně chybí jinde (č. 2, 1030).  
 

R: Může no, může, no ale tak je to zas, jako když mám problém, můžu si jít vypůjčit 
kdykoliv. Ale je to zas problém to vracet z toho minima vlastně, zas ještě ubrat z toho zas 
do dalšího…Jako takhle, můžu si půjčit, nemám zas problém tady v tom, že by mně někdo 
nepůjčil, jo, nebo něco, ale zas si nechcu zbytečně půjčovat, protože bych jenom ubíral a 
ubíral a potom splácel něco a to by bylo… (č. 935). 
_____________________ 
 
R: No tak určitě, kdybych potřebovala, tak by mně pomohli [rodina, přátelé]. Ale já jsem 
toho nevyužila. Já nemá to, prostě mně je trapně si o něco říct. A já bych to jako 
neudělala, jo. Protože prostě, ale vím určitě, že by mi pomohli, jo. Jenomže vemte si, když 
si půjčíte peníze, tak je musíte vrátit. A to pak je o ničem. To je koloběh, který nemůžete 
zastavit. Z toho se nevymotáte, když si půjčíte peníze (č. 1283). 

 
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.  

 

U zadlužování hrají kromě výše uvedeného roli ještě další dvě hlediska. Prvním 
jsou možnosti získání finančních prostředků. Respondenti Howova (1990) výzkumu 
odpovídali na otázku, zda se v případě potřeby mohou obrátit s žádostí o půjčku na 
rodinu, příbuzné či známé. Více než čtvrtina respondentů neměla vůbec na koho se 
obrátit, další čtvrtina zmínila kombinaci příbuzných a známých. Z respondentů, kteří 
přímo určili konkrétní zdroj pomoci (44 respondentů), asi polovina zmínila své rodiče 
či rodiče partnera a mnohem menší část ostatní kategorie osob (děti, sourozence, 
přátele). 

Druhým hlediskem pak je obava ze zadlužování. Stejně jako naši respondenti 
popisují tento problém z pohledu nezaměstnaných (když splácím dluhy, mám ještě 
méně peněz než dříve) také Clasen, Gould a Vincent (1998:187), Jordan et al. 
(1992:209) či Dean a Taylor-Gooby (1992:140). Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:33) 
uvádějí, že jedna respondentka jejich výzkumu si nepůjčovala, protože věděla, že 
nebude mít z čeho peníze vrátit. Strach z (ne)možnosti splácet dluhy uvádějí ve svém 
výzkumu také Clasen, Gould a Vincent (1998:142, 168-169), přesto i v tomto výzkumu 
byla část respondentů zásadnějším způsobem zadlužena.  

Celkově je tedy zadlužování pro nezaměstnané v řadě případů možností, jak 
řešit své finanční problémy. Zadlužování je v tomto ohledu nejspíše strategií, která 
využívá pomoci sociálních sítí, což rizika spojená se zadlužováním výrazně snižuje. 
Pouze u menší části nezaměstnaných jsme zaznamenali, že zadlužování jako takové 
odmítali, nebylo jim dostupné (neměli na koho se obrátit) nebo se obávali zadlužení, 
protože vnímali svou schopnost splácet jako velice nízkou. Musíme brát také v úvahu, 
že v České republice není zapůjčení finančních prostředků za přijatelných podmínek 
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nijak zvlášť dostupné. V následující části se více věnujeme pomoci sociálních sítí. 
Jedná se o poslední možnost řešení nepříznivé finanční situace ze strany nezaměst-
naných.  

 

6.5 (Vzájemná) pomoc ze strany sociálních sítí 
 

V této části 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 v rámci osob žijících ve společné domácnosti (např. 
partnerů), neboť zde předpokládáme, že tito lidé společně hospodaří. Snel a Staring 
(2001:7-8) považují tuto pomoc sociálních sítí za neformální formu sociálního zabez-
pečení. Možnosti otevřené jedincům jsou ovlivněny možnostmi rodinné a sousedské 
podpory, např. takto získanými informacemi, ale také v rámci komunity uplatněnými 
sankcemi. Všechny rodinné a komunitní vztahy jsou přitom ovlivněny ekonomickými 
rolemi jednotlivých členů (Jordan et al. 1992:256 n3).  
 

6.5.1 Formy pomoci ze strany přátel a rodiny 
 

Podpora ze strany rodiny a přátel je pro nezaměstnané relativně běžnou věcí. 
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 pří-
mluvě 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) (č. 12, 21, 23) podpoře. 
Pomoc přitom přichází nejen od rodičů a dětí nezaměstnaných, ale často také od 
sourozenců a někdy i od širší rodiny, od blízkých přátel apod.  
 

R: No to absolutně.. absolutně ne jako [sociální dávky nestačí]. Kdyť říkám, já zaplatím 
nájem, zbyde mně šest set. A když už teda je nejhůř, tak jdu k mamince, že aspoň 
maminka teda vždycky mně dá, tak.. že bydlí na vesnici, takže ty brambory nebo takhle 
tam jsou. Takže o to jídlo takhle jakž takž se postarám nebo takhle (č. 21). 
_____________________ 
 
R: No tak psychicky, no. No psychicky se snaží v podstatě mě, mě nějak podpořit v tom, 
abych nepodbíhal nějak, nebo nepropadal nějakýmu pesimismu, nějakým takovým 
stavům, kdy jako se člověk vrací různě z různých inzerátů a tak dál a vlastně nic, jo. A 
jednou nic, a dvakrát nic, a čtyřikrát nic, a dvacetkrát nic, a pětadvacetkrát nic, jo, a von 
ten přístup vlastně té mé matky nebo těch mých známých, kteří ví, jak se pohybuju, tak 
vlastně dá se říct, že mě spíš jako podporuje, jo, psychicky. Ta podpora tam je (č. 144). 

 
V této kapitole nás pochopitelně nejvíce zajímají formy pomoci, které jsou 

spojené s materiální nebo hmotnou podporou, ať již ve formě půjček (viz předchozí 
oddíl), 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 
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druhou stranu jsme ovšem byli poněkud překvapeni také problematickými aspekty 
přijetí takové podpory (viz níže). 

 

Finanční a materiální pomoc známých a příbuzných jako strategie řešení nepříz-
nivé finanční situace byla již popsána řadou předchozích výzkumů (např. Jahoda, 
Lazarsfeld a Zeisel 2002, Finch 1989, Howe 1990, Jordan et al. 1992:263). Lokshin a 
Yemtsov (2001:7) uvádějí, že 18 % chudých domácností hledalo pomoc u příbuzných 
a sedm procent se obracelo na přátele. Simonyi (1994:10) identifikoval nějaký způsob 
vzájemné podpory v rámci sociálních sítí asi u čtvrtiny respondentů.  

Někteří autoři dále upozorňují, že jednotlivé kategorie respondentů se odlišují 
v míře podpory, kterou dostávají. Strategie spojené s využíváním sociálních sítí jsou 
pravděpodobnější u těch domácností, které měly vždy nízkou úroveň výdajů. Nejčastěji 
tento typ strategie využívají domácnosti osamělých rodičů a nejméně často domácnosti 
seniorů. Domácnosti s nezaměstnaným živitelem mají také tendenci k častějšímu 
využívání této strategie (Lokshin a Yemtsov 2001: 12, 13). Řezníček a Sirovátka 
(1994:56) dále uvádějí, že nezaměstnaní, kteří nemají partnery nebo partnerky, se 
obracejí na příbuzné a přátele relativně častěji než ucelené rodiny nezaměstnaných. 
Edin a Lein (1997:258) např. zjistily, že 40-55 % samoživitelek v jejich výzkumu 
získávalo nějakou formu finanční podpory od rodiny. Tyto podpůrné sítě mohou mít 
svůj význam i pro rodiny nepravidelných pracovníků v obdobích nedostatečného příjmu 
či přechodu mezi prací a dávkami a někdy v případě větších výdajů (Jordan et al. 
1992:263).  

Paugam a Russell (2000:256-257) konstatují, že získaná podpora je častější 
u mladších respondentů. Lidé pod 25 let mají ovšem větší šanci získat finanční podporu 
než lidé po třicítce. Vysvětlení může být několik: jednak v průběhu života ubývá 
starších příbuzných a zároveň mladí lidé získávají podporu právě nejvíce na startu 
svého samostatného života (Paugam a Russell 2000:256-257), kdy jsou jejich rodiče 
na vrcholu produktivního věku a takovou podporu mohou vzhledem ke svým zdrojům 
poskytnout. Třetím důvodem spojeným s úbytkem podpory dětí rodiči v pozdějším 
věku dětí může být kritérium morální správnosti uplatňované ze strany rodičů. 

Důležitým hlediskem pro posouzení významu podpory ze strany sociálních sítí 
je její forma a rozsah. Ve výzkumu Clasena, Goulda a Vincenta (1998:186) využívali 
tento typ podpory téměř všichni respondenti, ať již se jednalo o finanční podpory 
formou darů nebo půjček nebo o emoční podporu. Peníze od příbuzných mohou 
směřovat k dětem, na nákup vánočních či narozeninových dárků nebo jako příspěvek 
na nákup dražších věcí, jako jsou např. elektrospotřebiče (ibid. str. 140). Zároveň jsou 
rodinní příslušníci spíše ochotní k zapůjčení menších finančních částek, než aby 
nezaměstnaným věnovali větší sumy peněz (ibid. str. 146). Paugam a Russell 
(2000:255-256) dokládají, že obdržená finanční podpora je sice u nezaměstnaných 
vyšší než u zaměstnaných, ale celkově není vysoká. 

Neméně důležitá jako podpora materiální je také podpora nemateriální 
(především psychická podpora, možnost odreagování), a to v rodině (viz následující 
kapitola) i mimo ni. Nezaměstnaní muži někdy vyhledávají kontakt s jinými nezaměst-
nanými, kteří jsou v podobném postavení a mohou tedy bez obav hovořit o určitých 
věcech, jako jsou např. sociální dávky (různé typy dávek, jejich výše, omezení) a 
dochází k výměně informací. Nezaměstnaní spolu mohou bez obav hovořit, protože 
mají obdobné zážitky a mohou si i postěžovat (např. na nedostatečnost dávek) bez 
toho, že by je někdo označil za nestoudné, což by se mohlo stát v případě zaměst-
naných (Howe 1990:218). 
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Lze předpokládat, že to, jakým způsobem je tato pomoc ze strany sociálních 
sítí skutečně poskytována, ovlivňuje subjektivně vnímaná potřeba či potřebnost 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 jednotlivců v obtížné životní situaci, u lidí žijících samostatně, 
závislých na sociálních dávkách apod. Předchozí kvantitativní výzkumy (např. Hora 
2005) potvrzují, že ekonomická situace těchto lidí je zřejmě zvláště obtížná. 

 
6.5.2 Příčiny malé pomoci ze strany rodiny 
 

V této části se zaměříme na další faktory, které ovlivňují možnosti nezaměstna-
ných získat podporu ze strany rodiny, a to většinou negativně. Důvodů pro neposkyt-
nutí pomoci nezaměstnaným přitom může být celá řada. Někteří nezaměstnaní mohou 
mít narušené vztahy s rodinou (jsou např. rozvedení), nemají rodinu nebo jejich 
rodina nefunguje či 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 ekonomic-
kých důvodů také menší (velmi omezené) možnosti pomoci (č. 21, 144, 1186, 1283). 
Respondent č. 144 má matku ve vysokém věku, ke které se přestěhoval, a stará se 
o ni. Jeho matka se také snaží mu v nezaměstnanosti nějak pomoci a materiálně i 
psychicky ho podpořit. Respondent v rozhovoru zmiňuje omezené možnosti takové 
podpory následujícím způsobem:  

 
R: No takto, požádat, požádat. To se, podívejte, je velice, velice těžký žádat důchodkyni, 
která dostává poměrně dost nízkej důchod, na to, aby vám finančně vypomáhala. Nehledě 
na to, že i mně to je samotnýmu proti srsti, chápete mě, jo. Vono je vidět ze strany té 
matky maximální snaha napomoct, jako. Ale ty částky, které ona může v podstatě z toho 
důchodu uvolnit, jsou tak malý, že to v podstatě stačí akorát na jízdenku do města a 
zpátky a na nějakej kus salámu a rohlík. Takže vlastně neřekl bych, že by… Vlastně z její 
strany, jestli to berete normálně jako pomoc, jako takovou snahu teda, tak to jo. Ale ty 
částky, nebo vlastně z toho důchodu, jako není to žádná, není to žádná váha (č. 144). 

 
Neposkytnutí pomoci může být spojeno také s přímým či nepřímým odmítnutím. 

Občas nezaměstnaní také 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 
spočívá spíše v jejich pochopení a psychické podpoře, ale nikoli ve finanční podpoře (č. 
19, 144), aniž by ale bylo zřejmé, proč tomu tak je. 
 

R: No tak to podle těch, vlastně jsem si tak nějak vyzkoušela, když jsem třeba byla bez 
peněz nebo to, tak jsem třeba zkusila jít za nějakýma těma kamarádkama, ale jako ... 
vůbec. Já se spíš takhle spolíhám na rodiče, ty mi pomohli vždycky, i když třeba neměli, 
ale pomohli mi, ale ... já spíš za rodičema chodím, to je takový jistější, že opravdu vím, že 
mi pučej, i když nemaj sami, ale ... (č. 769). 

 
Poznatek o omezených možnostech sociálních sítí při řešení svízelné finanční 

situace uvádí řada předchozích autorů. Finch (1989:92) konstatuje, že podpora ze 
strany rodiny se u nezaměstnaných oproti zaměstnaným příliš nezvyšuje, a připisuje 
to jak kapacitě těchto rodin, tak morálním důvodům, ke kterým referujeme v následu-
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jícím oddíle. Jackson a Walsh (1987:200) uvádějí, že možnosti rodinné podpory jsou 
výrazně závislé na fázi životního cyklu, ve které se jednotlivé osoby v rodině nacházejí. 
Muži a starší lidé neměli ve více případech nikoho, na koho by se mohli obrátit (Dean a 
Taylor-Gooby 1992:98). Esping-Andersen (2002a:43) uvádí, že nejhorší možnosti 
podpory mají sociálně vyloučení tím, že domácnosti bez pracujících členů zřejmě také 
nemají přístup k rodinné podpoře. Možnosti pro podporu nezaměstnaných ze strany 
sociálních sítí jsou do značné míry závislé nejen na velikosti těchto sítí či kvalitě 
(blízkosti, těsnosti) vztahů mezi jednotlivými členy, ale také na ekonomických 
podmínkách, ve kterých se členové těchto skupin nacházejí (viz např. Jordan et al. 
1992:272-273). Možnosti podpory se liší také v závislosti na druhu požadované 
pomoci (je např. nižší u hledání zaměstnání než u poskytnutí emoční podpory) (srovnej 
Gallie, Gershuny a Vogler 1994:256, tabulka 8.15). Pokud se celá oblast (komunita) 
nachází ve špatných ekonomických podmínkách, snižují se pochopitelně i její možnosti 
poskytovat ekonomickou (materiální) podporu (srovnej např. Gallie, Gershuny a Vogler 
1994:255), ale i některé formy nemateriální podpory (např. při hledání zaměstnání 
v sítích stejně marginalizovaných pracovníků) (Granovetter 1974:133, 136).64  

Z výpovědí nezaměstnaných je tedy patrné, že rozsah materiální pomoci je 
ovlivněn mimo jiné 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 spíše symbolická (byť pro nezaměstnané 
měla význam). V některých dalších oblastech (jako je např. zprostředkování zaměst-
nání) pak rodina často nemá prostředky, jak pomoci. Ukazuje se ale, že pomoc fungu-
jící rodiny je výrazná v psychické oblasti (viz následující kapitola). V tomto kontextu se 
potvrzuje význam neformálního sociálního kapitálu pro řešení situace dlouhodobě 
nezaměstnaných. 

 
6.5.3 Odmítání pomoci ze strany nezaměstnaných 
 

Část respondentů pomoc přátel a širší rodiny (někdy jen v určité formě) buď 
principiálně 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. Typickým příkladem v tomto ohledu je např. 
respondent č. 3, starší muž se zdravotními problémy, který žije s partnerkou na vesnici 
v rodinném domku poměrně skromným způsobem života. K možnosti pomoci ze strany 
rodiny říká:  
 

                                                   
64  Otázka, do jaké míry se v okolí nezaměstnaných vyskytují další osoby bez zaměstnání, je zajímavá také 

z hlediska diskuse o možné existenci lokálních sítí (komunit) nezaměstnaných. Mezi respondenty 
Deanova a Taylor-Goobyho výzkumu se vyskytovalo 21 respondentů (přibližně čtvrtina), jejichž nejbližší 
okruh osob (rodina, přátelé) se skládal (zahrnoval) z mnoha příjemců sociálních dávek, u zhruba poloviny 
(37 respondentů) se okruh nejbližších osob skládal převážně z lidí, kteří dávky nepobírali (Dean a Taylor-
Gooby 1992:114, 115). Gallie, Gershuny a Vogler (1994:253) uvádějí, že mezi jejich respondenty (muži) 
žilo 53 procent v sociálních sítích, kde byla polovina či více lidí nezaměstnaná, a 39 procent jejich 
respondentů uvedlo, že nezaměstnaní jsou téměř všichni jejich přátelé. Gallie (2001:36) cituje data 
surveye „Employment in Europe 1996“ a uvádí, že nezaměstnaní mají téměř čtyřikrát větší pravděpodob-
nost než zaměstnaní, že v jejich sociálních sítích je více než polovina nezaměstnaných (viz ibid. tab. 15). 



6. Ekonomická situace dlouhodobě nezaměstnaných (strategie zajištění příjmu) 
 
 

 126

R: Ale proč? Já nepotřebuju pomoct, já se snažím držet jako v tom dokud můžu, tak se 
držím jako sám, že jo? Nechci tím nikoho jako ani zatěžovat, pokud se jedná o vlastní, 
protože ještě třeba jako mám rodiče jako mámu teda, tak se ještě spíš snažím ji podržet 
(č. 3). 

 
Někteří respondenti přitom výrazně rozlišují, které osoby by byli ochotní 

požádat o pomoc a které nikoli. Jedna respondentka v tomto ohledu rozlišuje mezi 
nukleární a širší rodinou a říká, že širší rodinu by žádat o pomoc nikdy nešla (č. 742), 
a další nezaměstnaní uvádí, že žádají o pomoc rodinu, ale ne přátele (č. 769, 914). Je 
tedy patrné, že někteří respondenti jsou spíše ochotní požádat o pomoc osoby, ke 
kterým mají bližší vztahy. 
 

R: Širší [rodinu], to nevím. To v širší asi těžko, ale ... v každým případě bych, i kdybych - 
jako ne klesla hluboko, ale když bych došla úplně nejníž, že bych neměla finance, asi bych 
nešla. Ne. To bych se možná styděla, že jsem tak dopadla, že bych se musela jít jako k 
někomu pro peníze. To ne. To jsme nedopadli tak nejhůř, protože mám rodinu, že jo, mám 
svý děti, maminku tady mám, muže, takže ... šlo to, no. Ale určitě bych nešla třeba za 
sourozencema, to ne, v žádném případě (č. 742).  
_____________________ 
 
R: Já nežádám. Nikdy bych to neudělala tady toto. Asi. Jo, že bych třeba řekla někomu..., 
dcery, ne že bych ji žádala, ona sama, starší mi teda pomáhá. Ale jí bych nikdy nežádala 
někoho, pokud by to nemuselo být, tak bych v životě nežádala o finanční výpomoc. Už 
proto, že já bych se cítila taková, nebylo by mi to prostě vhod. Mně osobně, kdybych 
žádala někoho (č. 949). 

 
Je tedy patrné, že pomoc ze strany přátel a rodiny není závislá jen na velikosti 

sociálních sítí, ale také na individuální kvalitě (např. blízkosti) jednotlivých vztahů, na 
tom, jak respondenti vnímají svou roli v rodině a společnosti 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.65 V obou zachycených případech se ale jedná především o projevy 
altruistické povahy těchto nezaměstnaných, kteří uvádějí, že za svou pomoc ani nic 
neočekávají (i když reciprocita je zřetelně spojena s určitými vzájemnými očekává-
ními).  

 
R: Prostě já se snažím s každým vycházet dobře, no. Každýmu pomoct, pokud možno a 
nejzajímavější na tom je, že když já někomu pomůžu, potom, když potřebuju, tak se 
každej vymlouvá, že to, že nemůže třeba nebo to. A co je u mě nebo u naší rodiny tady 
zásadní - my si nikdy od nikoho nepůjčujeme peníze, jo. Když třeba nevyjdeme, tak třeba 
ta paní teďko co je tady, tak jako je to naše nejlepší známá, třeba chceme vajíčka nebo 
něco,jo, tak jako třeba řeknu, ať mi dá vajíčka, já jí tam - ona jako, když je sama, tak já jí 
tam třeba, já nevím, posekám zahradu nebo i udělám, takže si tady vlastně vycházíme 
vstříc, jo, takže se nadá ani mluvit o tom (č. 687). 
_____________________ 
 
R: Já tahám denně, on ví, a nemusíte věřit jemu, můžete se zeptat sousedů, denně 
sedmdesát, osmdesát, až metrák té zeleniny, co rozdávám značka zadarmo, za děkuju. 
Ale vím, že když budu potřebovat, že mi tu padesáti nebo tu stokorunu půjčí za to. 

                                                   
65  Máme zde na mysli situace, jako je pozvání na oběd, posekání dříví, provedení nákupu apod.  
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 … 
A člověk, víte, já nejsem lakomá, však jste tady byl, jak jsem lítala s rajčatama a ještě 
lítat budu. Já dám každému, bo vím, oni nemají na chleba, já nemám na chleba, tak já 
vím, že těch rajčat se nenajijů, ale když má chleba, že, namaže si to třeba sádlem nebo 
něčím, to rajčátko k tomu, no a už. No a už má nějakou večeřu. Fakt, já nejsem lakomá. 
Já, aj kdybych to měla poslední grep, to já nejím, to je pro něho, tak ho rozčtvrtím a dám 
ho sousedce zde, sousedce zde, bo já to nejím (č. 1186b). 

 
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,66 zda zde hraje 
určitou roli malá možnost dlouhodobě nezaměstnaných svému okolí pomoci nebo zda 
se jedná spíše o náhodu, že respondenti takové aktivity nezmiňují.  

 

V rozhovorech se tedy u nezaměstnaných setkáváme také s odmítáním pomoci 
ze strany okolí. Mohli bychom předpokládat, že v řadě případů je podpora v rámci 
sociálních sítí poskytována na bázi vzájemné pomoci (jedná se o běžnou součást 
sociálních vztahů). Čím bližší a homogennější jsou vzájemné vztahy v rámci sociálních 
sítí, tím spíše dostává přednost vzájemná pomoc před finančním vyrovnáním. Blízké 
vztahy v rámci skupiny vedou k potřebě vzájemného altruismu, zatímco volné vztahy 
vytvářejí egoismus (Thompson a Wildavsky 1986:174-175 podle Engbersen, Schuyt a 
Timmer 1990:57). Paugam a Russell (2000:257) dovozují, že reciproční forma podpory 
je typická pro ekonomicky zasažené regiony, kde si lidé intenzivně uvědomují potřebu 
vzájemné pomoci. 

Předchozí výzkumy ale ukazují, že vztahy vzájemné podpory a pomoci jsou 
potřebou (očekáváním) reciprocity také komplikovány, neboť nezaměstnaní se při 
pomoci lidí cítí nepohodlně díky své závislosti (Jackson a Walsh 1987:204, McKee 
1987 podle Finch 1989, Gallie 2001:36) nebo díky morálnímu tlaku okolí (Jackson a 
Walsh 1987:204, Jordan et al. 1992:262). Dean a Taylor-Gooby (1992:100) uvádí, že 
respondenti nepovažují rodinu (sociální sítě) za první linii obrany (po intervenci státu) 
či naopak za první cíl pro přebytečné zdroje. Autoři uvádí (ibid. str. 97, 98), že dvě 
třetiny jejich respondentů (57) přímo či nepřímo odmítalo možnost pomoci od přátel 
nebo rodiny. Z těchto respondentů se více než polovina (34) nikdy na nikoho 
neobrátila nebo nemohla obrátit. Pouze čtyři respondenti uvažovali o možnosti takové 
pomoci, ale tři z nich jí nikdy nemuseli využít. Z respondentů, kteří zaujímali k pomoci 
okolí neutrální postoj (18), se na příbuzné či známé obrátilo šest. Většina respondentů 
(43) odpověděla, že pomoc okolí a přátel zpravidla nevyužívá. Dvě třetiny respondentů 
(41) měly vůči pomoci okolí principiální výhrady spojené s pocitem „hrdosti“ a 
povinností samostatného zabezpečení rodiny a 19 uvedlo, že jejich rodina není 
v takové pozici, aby jim mohla pomoci. Mladší respondenti a ženy byli spíše ochotní se 
obrátit o pomoc na rodinu nebo přátele než starší respondenti a muži. Také Engbersen, 
Schuyt a Timmer (1990:69) popisují situaci, kdy autonomní jedinci raději omezovali 
svou úroveň spotřeby ve snaze omezit svou závislost na okolí. Dean a Taylor-Gooby 
(1992:165) uvádějí, že jejich respondenti vnímali rodinu především jako významný 
zdroj emočních vztahů a tyto vztahy by mohly být vzájemnými finančními povinnostmi 
poškozeny. Finch (1989:29) v návaznosti na další autory hovoří o „pravidle intimity a 
odstupu“, které podle některých lidí definuje limity toho, co lze od příbuzných rozumně 
očekávat, že pro něj udělají, a zároveň, co by člověk chtěl, aby pro něj udělali 
(srovnej ibid.).  

                                                   
66  To by pak mohlo být spojeno s větší schopností členů bohatnoucí společnosti takové služby monetarizo-

vat. Schopnost vytvářet složité reciproční sociální vazby zboží a služeb je totiž spíše dovedností vlastní 
starší generaci, zatímco členové mladší generace takové aktivity prakticky neměli možnost poznat.  
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Celkově bývá z výše uvedených typů podpory nejčastěji diskutována finanční a 
hmotná podpora, byť rozsah, ve kterém je tato podpora poskytována, se v jednotlivých 
výzkumech značně odlišuje.67 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 neformálních 
způsobech 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 (kapitola 10). 

 

6.6 Srovnání jednotlivých úsporných strategií 
 

Na závěr této části o úsporných opatřeních a dalších způsobech řešení nepříz-
nivé finanční situace domácností uvádíme výsledky několika kvantitativně zaměřených 
výzkumů, které se pokoušely o srovnání významu těchto jednotlivých postupů. 
Respondenti Lokshinova a Yemtsova (2001:6) výzkumu hovořili o změnách ve svých 
způsobech spotřeby. Nejčastějšími zjištěnými strategiemi v tomto výzkumu byly 
úsporné strategie v oblasti stravování (54 % respondentů) a ošacení (63 % 
respondentů),68 dále pak žádost o pomoc přátel (8 %) nebo rodiny (21 %), pěstování 
vlastní produkce (19 %), prodej vlastních věcí (5 %), přestěhování k příbuzným (3 %) 
a pronajmutí vlastního bydlení (1 %).69 Řezníček a Sirovátka (1994:49-50) zjišťovali 
možnosti dlouhodobě nezaměstnaných při snižování výdajů. Uvádějí, že asi 80 % 
domácností dlouhodobě nezaměstnaných omezuje výdaje na oblékání, 75 % výdaje na 
rekreaci, kulturu a služby, více než polovina výdaje na stravování, 50 % domácností 
výdaje na dopravu, 40 % výdaje na topení a elektřinu a nejméně výdaje na bydlení. 
Lokshin a Yemtsov (2001:7) 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 nedobrovolné (vynucené okolnostmi). V několika případech skutečně můžeme 
hovořit o strategii přežívání. 

                                                   
67  Také v našem výzkumu zaznamenáváme podporu v rozsahu od několika korun na jízdenku na autobus až 

po několik tisíc korun měsíčně. Rozsah materiální podpory je pak ještě výrazně těžší posoudit.  
68  Snižování výdajů na tyto předměty je nejvíce patrné v chudých domácnostech - není ovšem příliš 

efektivní (Lokshin a Yemtsov 2001:6). 
69  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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6.7 Závěr kapitoly  
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 pracu-
jícím členem), kteří uvádějí, že dávky životního minima nepobírají (srovnej dále 
kapitola 9). Z hlediska životních podmínek je zároveň možné říci, že s nadprůměrnými 
či vyššími příjmy jsme se 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 (bez 
ohledu na přítomnost nezaměstnaného člena) 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 tedy 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 projevilo v případech, kdy se tato situace 
v průběhu nezaměstnanosti výrazně změnila (např. nezaměstnané respondentce 
zemřel manžel). 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 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. Dean a 
Taylor-Gooby (1992:127) uvádějí, že dlouhodobí příjemci sociálních dávek se spíše 
než krátkodobí považovali za chudé, ale za nejvíce chudé se považovali střednědobí 
příjemci sociálních dávek, což autoři vysvětlují tím, že očekávání nezaměstnaných se 
v průběhu času mění. 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). Následující ukázky z výpovědí nezaměstnaných uka-
zují, jak někteří nezaměstnaní přivykají životu v relativní a někdy i v absolutní 
chudobě. 

 
R: Bylo to těžký, musela jsem se hodně jako omezit, ale člověk si zvykne na všechno. 
Takže já už dokážu vyjít i s tím málem, jako že to (č. 408). 
_____________________ 
 
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 
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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). 
_____________________ 
 
R: Už jsem se s tím asi naučila i žít. Tím, že musím furt šetřit, musím počítat ty peníze a to 
tak, že už jsem se s tím tak naučila jakoby žít. No ale říkám, i peněžní stránka u nás dělá 
hodně. Peněžní a na to oblíkání a to dělá hodně u nás no (č. 876). 
_____________________ 
 
R: Nebo musím, jo, tak nějak to prostě omezit a je fakt, že člověk si na to zvykne, jo. Že 
prostě vím, že to jinak nejde, a že prostě nechci tu dceru pořád obtěžovat. Takže si na to 
člověk zvykne a nevadí mu to už tolik, jako ze začátku třeba (č. 949). 
_____________________ 
 
R: Takhle pokud to bylo v počátcích jako, když člověk o tu práci přijde vlastně a než zjistí 
teda, že..jsou to ošklivý obavy jo, přijdou stresy, normálně nervový vypětí, já nevím máte 
špatný spaní jo? Prostě obavy z budoucnosti. Pak zjistíte teda, že existuje nějaká záchytná 
síť a že člověk, když se uskromní, hodně uskromní, tak jako se dá přežít v tý záchytný síti 
(č. 3). 

 
Naše závěry o přizpůsobení životního standardu snížením výdajů, založené zde 

především na výpovědích nezaměstnaných, empiricky potvrzují i některé další 
výzkumy. Cooke (1987:154, 156, 169) empiricky dokládá přizpůsobení životního 
standardu příjmům nezaměstnaných za pomoci snížení výdajů. Autor dále zjistil (ibid. 
str. 162), že příjmy dlouhodobě nezaměstnaných zůstávají dlouhodobě konstantní 
(zvláště pak proto, že jich většinu tvoří sociální dávky, případně pracovní příjmy 
pracujícího partnera, které se v daném období nemění). Clasen, Gould a Vincent 
(1998:183) uvádějí, že pro jejich respondenty bylo velice obtížné žít na sociálních 
dávkách, ale tito respondenti se s prodlužující se délkou nezaměstnanosti a vyčerpáním 
úspor naučili, jak se přizpůsobit nižší úrovni příjmu a jak žít s nižším životním 
standardem. Může proto docházet ke zdánlivě paradoxním situacím, jako je např. to, 
že nezaměstnaní jsou schopní z dávek hmotné nouze splácet dluhy nebo že uvádějí, 
že se jim ze sociálních dávek žije dobře a že by jim stejný příjem ze zaměstnání stačil 
(Clasen, Gould a Vincent 1998:146). Také Sirovátka (2000:189) uvádí, „někteří lidé 
přijali skromný, ale spíše omezený styl života, jenž umožňuje dlouhodobé přežívání na 
sociálních dávkách ve výši životního minima za cenu opomenutí některých důležitých 
potřeb, jako je zdravá výživa, dostatečné oblékání a hygiena“. 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. Tento názor uvádí také jedna z našich respondentek: 
 

R: Já si myslím, že, já si myslím, že když člověk je pořád zvyklý na málo, takže už ten 
systém má zavedený, že jede pořád v tom systému málo. Když potom dostane víc, no tak 
zase člověk víc ušetří. Ale my už jsme zvyklí tím systémem, že když nebylo těch korun (č. 
1181). 

 
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 nemotivo-
val nezaměstnané ohledně získání zaměstnání. Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:36, 
48) uvádějí, že respondenti jejich výzkumu si zvykli vlastnit méně, dělat toho méně a 
očekávat méně, než by pro ně bylo dříve důležité. Autoři popisují postoj, který by se 
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dal charakterizovat jako „nějak s těmito penězi vyjít (přežít)“. Jahoda, Lazarsfeld a 
Zeisel docházejí k závěru, že postupně se zhoršující ekonomická situace vede u 
nezaměstnaných ke snížení požadavků na život, kruh událostí a institucí, ve kterých 
participují, se zmenšuje. Zbývající energie je věnována především zajištění základních 
životních potřeb (ibid. str. 86). 

U některých nezaměstnaných (především těch, kteří žijí pouze na sociálních 
dávkách) 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 dávek70 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.  

 
R: No zle. Teď se trošičku, trošičku manželovi podařilo poslední dva měsíce, jako že 
nějakou zakázku si sehnal, ale jako to jsou dva měsíce z roku. Třeba před vánocema 
sedíme a přemýšlíme, co budeme jíst, natož tak co koupíme za dárky (č. 914). 
_____________________ 
 
R: Jsem se naučila dělat spoustu věcí, který jsem předtím nedělala, vidím flašku od piva, 
někde pohozenou, tak ji určitě sbalím a mám tři koruny (č. 22).  

 
V nejhorší situaci se nacházejí ti nezaměstnaní, kteří žijí sami a/nebo bez 

duševní, morální a finanční podpory rodinného zázemí (Simonyi 1994:10). Sirovátka 
(2000:185) ve svém výzkumu identifikoval, že nedostatečná podpora ze strany 
sociálních sítí vede k významnému zastoupení domácností jednotlivců mezi příjemci 
sociálních dávek (47 %), i když jejich podíl v populaci je výrazně nižší (30 %). 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 organi-
zaci, 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 2001a  podle Gallie 2001:37) ovšem 
zdůrazňují (a tento výzkum to také potvrzuje - viz předchozí kapitola), 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 
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 

                                                   
70  Clasen, Gould a Vincent (1998:202) srovnávají situaci svých respondentů v Německu, Švédsku a Velké 

Británii a uvádějí, že pouze respondenti ve Velké Británii uváděli zásadní problémy vzhledem k možnos-
tem nákupu nezbytných věcí, jako jsou potraviny, základní účty nebo šaty pro jejich děti. Lze tedy 
předpokládat, že výskyt kategorie spojené s projevy absolutní chudoby může být částečně spojen 
s nastavením systému sociální ochrany.  
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nezaměstnané představují obdobné postupy často jediné východisko, jsou reakcí na 
minimální šanci uplatnit se na trhu práce. Jedná se přitom o „strategie“, které se 
mnohdy jeví jako poměrně obtížné, velmi 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 neza-
městnaností, i když si na tuto situaci postupem času museli zvyknout. O těchto a 
dalších dopadech nezaměstnanosti hovoříme v následující kapitole. 
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7. Vnímání nezaměstnanosti nezaměstnanými a 
jejich okolím 

 
No pohled na život je teďka, že si člověk váží tý práce. Opravdu teď si začnu jako,  
opravdu si vážím práce, že nějakou mám (č. 917). 

 
 

Cílem této kapitoly je zabývat se otázkou, jak nezaměstnaní vnímají svou 
nezaměstnanost a jak je tato nezaměstnanost vnímána také jejich okolím. Zabýváme 
se zde tedy 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 nezaměst-
nanost 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. 
 

7.1.1 První reakce v počátku nezaměstnanosti - pocity úlevy a 
prázdninový efekt 
 

Ukazuje se, že vnímání nezaměstnanosti se v jejím průběhu 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). Respondenti k tomu říkají: 
 

T: A jak jste se cítila potom? 
 
R: Když jsem dala tu výpověď? Perfektně (smích) teda, jo. Konečně jsem se cítila jako 
člověk, kterej vlastně dokázal tady tohoto se zbavit. Přece jenom, člověk má strach, že tu 
práci nenajde, což je teda pravda, já už vlastně od toho roku, od toho listopadu 2000 su 
bez práce, ale nelituju toho, protože ty podmínky tam byly šílený. To se prostě už nedá (č. 
949). 
_____________________ 
 
R:. No.. je to zvláštní. Tak jako když to bylo těch prvních půl roku, tak to byla fajn 
dovolená, že jo, to si člověk všechno uklidil, dostal se do takovýho relativního klidu, že jo, 
protože :: v práci, když máte dvě děcka, že jo, tak to je takový trošku to.. No a po tom půl 
roce už je to takový zvláštní, protože začínáte zjišťovat, že vás vlastně nikdo nepotřebuje 
(č. 8). 

 
Zároveň se zřejmě některým nezaměstnaným v počáteční fázi nezaměstnanosti 

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 neuvědo-
movali (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.  
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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). 
_____________________ 
 
R: Tak ze začátku jsem to nesla, jako že si člověk potřeboval odpočinout. Později už to 
bylo horší, protože člověk vlastně vidí, že ten trh práce není tak, jak si dřív představoval, 
no a teďka, protože já mám vod konce loňskýho roku zdravotní problémy, byla jsem na 
operaci a takovýdle věci, tak já, že jo, prostě se zajímám tady vo to, aby můj zdravotní 
stav byl docela v pořádku. Samozřejmě to není nic příjemnýho být bez práce (č. 949).  
_____________________ 
 
R: Jako jak? No … tak jsem si říkala, že si nějakou dobu odpočinu, protože bylo odstupný, 
dvouměsíční, no a pak že začnu hledat práci, že jsem si myslela, že snad nějakou práci 
jako najdu, takhle jsem to brala já, jo, já jsem si říkala, tak přece práci jako to najdu, to 
není žádný problém najít práci. No, bohužel, skutečnost byla trošku jiná (č. 1295).  

 
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 přdevším o různé rodinné či zdravotní problémy 
(např. nutnost jít na operaci apod.) (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). 

 
R: Tak nejdřív jsem chvíli vůbec teda celkově čekala, až jsem se z toho, z těch zdravotních 
problémů trošku dostala, že jo. To byla jako jedna věc, jo, no takže - no a pak jsem 
vlastně začala marodit v lednu, to už mi bylo opravdu jako hůř, no tak těch půl roku jsem 
nehledala vůbec nic, to jsem byla na neschopence vlastně, tak to jsem nic hledat nemohla. 
Jo, těch půl roku (č. 757). 
_____________________ 
 
R: …teď v tomto období je to, po té operaci v podstatě, že když jsem vlastně prožíval tu 
operaci toho bypassu, tak se ještě necítím na to, abych vlastně zatím chodil kolem 
zaměstnání (č. 1209). 
 
Z výpovědí nezaměstnaných je patrné, že v období, kdy měli závažné zdravotní 

problémy, si práci nehledali (mnohdy ji hledat díky zdravotnímu stavu ani nemohli) a 
že o tom v této době ani neuvažovali. Paradoxem ovšem je, že díky této okolnosti si 
začínají hledat zaměstnání již jako dlouhodobě nezaměstnaní. 

 

Nezaměstnanost se na počátku nemusí jevit nezaměstnaným výrazně negativ-
ně. Také některé další výzkumy na datech upozorňují na pozitivní prožitek spojený 
s krátkodobou nezaměstnaností. Deem (1988:75) uvádí, že nezaměstnanost je 
v počáteční fázi často vítaná, neboť je vnímána jako dovolená či možnost odpočinku, 
umožňuje věnovat se odpočinkovým aktivitám a dokončit resty v domácnosti (k tomu 
se částečně vrátíme v následující kapitole). Jordan et al. (1992:99) popisují, že v řadě 
případů využívají nezaměstnaní první týdny nezaměstnanosti k odpočinku a jako čas, 
kdy mohou být s rodinou. Fineman (1983 podle Fineman 1987:270) uvádí, že třetina 
nezaměstnaných v jeho výzkumu spatřovala nezaměstnanost jako příležitost k úniku 
z nudného a stresujícího zaměstnání a jako možnost nalézt si lepší práci. Obdobně 
Little (1976) zjistil, že téměř polovina technických či profesionálních pracovníků v jeho 
výzkumu uvedla, že ztráta postavení v zaměstnání pro ně nepředstavuje až takový 
problém. Little (1976) uvádí několik důvodů pro pozitivní přijetí nezaměstnanosti 
svými respondenty: 

- počáteční optimismus ohledně možnosti najít si nové zaměstnání,  
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- úleva či odpočinek od (stresujícího) zaměstnání a jeho požadavků (tzv. prázdni-
nový efekt),71  

- lépe ztrátu zaměstnání přijímají lidé, kteří nebyli spokojeni v předchozím 
zaměstnání,  

- uváděli, že již potřebovali změnu či výzvu, chápali to jako příležitost,72  

- jedná se o typ psychické obrany při ztrátě zaměstnání, která souvisí s racionalizací 
celého procesu. 

 

Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a) na datech survey provedené v počáteční 
fázi nezaměstnanosti zjistili, že dopady své situace na psychiku hodnotilo jako velmi 
negativní necelých 46 % respondentů. Psychické prožívání nezaměstnanosti je podle 
jejich výsledků horší mezi osobami s nízkou úrovní vzdělání, ženami a staršími lidmi 
(konkrétní data srovnej ibid.). Z toho zřejmě vyplývá, že nejvíce jsou nezaměstnaností 
traumatizovány kategorie, jejichž vnímání šancí na trhu práce je negativní. Druhým 
faktorem, který autoři zdůrazňují, je vliv ekonomické situace, respektive významu 
ztraceného příjmu pro rozpočet domácnosti (viz také níže).  

 
7.1.2 Nezaměstnanost jako náhlá obtížná životní situace 

 
Na druhou stranu může být pro některé nezaměstnané počáteční nezaměstna-

nost obtížná v tom, že se pro ně jedná o zcela novou zkušenost a/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 tzv. „bezproblémově“ pracovali v takových firmách řadu let, můžeme tedy 
u nich mluvit o náhlé dlouhodobé nezaměstnanosti, někteří z nich hovoří o šoku 
z propuštění (č. 144, 1181). Nezaměstnaní často posuzují své propuštění jako 
nespravedlivé (např. 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). Tyto pocity zachycují následující výpovědi 
nezaměstnaných: 

 
R: No, ono to padne nějak na člověka, protože když děláte u podniku dejme tomu přes 
třicet let, vlastně víc jak třicet roků, jo, tak je to jako šokující, protože oni Vám řeknou, že 
Vám nemůžou co nabídnout, jo. Já myslím, že za ty roky si to člověk nezaslouží, že. Jde o 
to jednání, že člověk tam strávil sobot, jo, a navíc si myslím, že mohli daleko diskrétněji 
s tím člověkem vyjednávat a oni ani nepoděkovali, nic prostě...(č. 91). 
_____________________ 
 
R: Hrozně, hrozně, taková, prostě jsem si připadla nepotřebná. Bylo mně hrozně, no, 
prostě bylo mi to líto v první řadě, že za ty roky, co jsem tam odpracovala, jako že se k 
člověku takhle otočili zády a potom teda strach, jako jak to ten manžel všechno zvládne. 
Protože je placení, že (č. 914). 

                                                   
71  Stejné pocity úlevy popisují u svých respondentů také Clasen, Gould a Vincent (1998:163) a Brenner a 

Levi (1987 podle Isaksson et al. 2004:213). 
72  Jak uvádí Little 1976, někteří respondenti se cílili uvězněni v předchozích zaměstnáních. Na jednu stranu 

si přáli z těchto zaměstnání odejít, na druhou stranu se obávali ztráty jistého a relativně dobře placeného 
zaměstnání. Propuštění ze zaměstnání proto toho jejich „dilema“ vyřešilo.  
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R: …protože já jsem vlastně dělala dvacet let na prodejně, že jo, a když vlastně z jednoho 
dne na druhej vlastně skončíte todle zaměstnání, tak si myslíte, že se vám zbořil svět - že 
nic jinýho neumíte dělat, že jo (č. 757). 

 
V určité výhodě jsou zde zřejmě nezaměstnaní, kteří vědí dlouhodobě dopředu, 

že budou propuštěni, jejich místo se bude rušit apod., protože se mohou na 
nezaměstnanost poněkud připravit a částečně se předem vyrovnat s propuštěním 
(č. 757, 1181, 1295). Celkově tedy je nezaměstnanost vnímána negativně především 
tam, kde lidé mají silný pocit ztráty (propuštění je nedobrovolné, pracovali dlouho na 
jednom místě, ke kterému si vytvořili určité pouto). 
 

R: No vzhledem k tomu, že už se to očekávalo delší dobu, tak už se s tou situací trošku 
vyrovnáte. Jo, takže když to přišlo potom, že už se o tom vědělo, prostě už jste to brala 
jako dá se říct samozřejmou věc. Jo, že prostě to nebylo náhle ze dne na den, ale bylo to 
asi už půl roku se o tom mluvilo, takže … přece jenom, jo, smíření jsme s tím byli, no a tak 
co, co naděláte - nenaděláte nic, no, bylo takových lidí víc (č. 1295).  

 
Obdobně jako v našem výzkumu, také Clasen, Gould a Vincent (1998:137-138) 

popisují dvě typické reakce na ztrátu zaměstnání. Někteří jejich respondenti popisovali 
pocity šoku, katastrofy nebo bezcennosti, neužitečnosti a méněcennosti po několika 
předchozích desetiletích nepřetržitého zaměstnání. Jiní nezaměstnaní, zvláště ti, kteří 
utrpěli pracovní úraz nebo měli nemoc z povolání, byli zpočátku více uvolnění, neboť 
doufali, že nezaměstnanost bude pouze krátká. Tento pocit se ovšem změnil, když po 
absolvování rehabilitace zjistili, že se nemohou vrátit do předchozího zaměstnání. Pak 
se dostavily pocity nadbytečnosti, nudy nebo dokonce rezignace. Podle Little 
(1976:267-268, 270) snášejí ztrátu zaměstnání hůře mladší nezaměstnaní (pro které 
znamená ohrožení kariéry) a starší pracovníci (pro které se jedná o ztrátu jistoty a 
kteří se obávají problémů spojených s diskriminací na základě věku). Hůře také ztrátu 
zaměstnání prožívají ti, pro které je spojena s výraznými finančními problémy, a ti, 
kdo jsou střednědobě nezaměstnaní (déle nezaměstnaní se naučí lépe hospodařit 
s penězi).  

Můžeme tedy rozlišit dvě základní reakce nezaměstnaných v počátku nezaměst-
nanosti. 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.  

 
7.1.3 Změna prožívání nezaměstnanosti v delším období 

Počáteční úleva související s možností si odpočinout je v pozdějším období 
u některých nezaměstnaných vystřídána negativními pocity, pokud se jim nepodaří 
najít zaměstnání (počáteční optimismus mizí, situace se stává stereotypem). 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 
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tím, že si člověk na svou životní situaci zvykne,73 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. 

 
R: No tak samozřejmě, že - tak na začátku to člověku tak nějak i vyhovuje, že má víc 
času, udělá si to, na co předtím čas neměl. A po pár tejdnech vlastně si připadáte 
méněcennej. Nikdo vás nechce, jo, a jste mladej, umíte jazyk, a nikdo vás nechce. A to je 
samozřejmý, že to na sebevědomí moc nepřidá (č. 1032). 

 
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 pouze 
dočasně) zmírněny přechodem jejich aktivity do alternativních životních cílů. Je patrné, 
že některé mimopracovní aktivity zmírňují negativní dopady nezaměstnanosti (pomá-
hají 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 také s případy, kdy taková forma 
realizace nezaměstnané neuspokojovala. Významným faktorem, který zmirňuje nega-
tivní psychické dopady nezaměstnanosti, je u některých nezaměstnaných také kontakt 
s rodinou, který pomáhá nezaměstnaným se odreagovat.  

 

R: Já - půl roku jsem byla. Tak ze začátku mně pomohla dcera s vnučkou, protože byly 
tady, takže jsem neměla čas moc na to přemýšlení. No a potom ... potom člověk, když 
chodí po tom, po tom úřadě a říká: už jsem stará, nepotřebná, co teď se mnou, že jo, dny 
dlouhý. Už vás přestává, ze začátku jako úklid, že jo, taková ta aktivita, potom ta aktivita 
opadává. Já si myslím, když někoho to potká a nemá rodinu, která by mu pomohla, musí 
být na tom strašně špatně. Já měla okolo sebe hodně lidí. To ještě šlo. I když třeba jsem 
měla někdy už takový ty ne myšlenky na něco špatnýho, ale prostě už jsem byla taková 
bez nálady. A když přijely, tak se to vždycky srovnalo. Rodina musí pomoct (č. 742).  

 
V rozhovorech se ale mnohem častěji objevovaly náznaky negativních psychic-

kých dopadů nezaměstnanosti na dlouhodobě nezaměstnané. Zřejmě nevýznamnějším 
dopadem dlouhodobé nezaměstnanosti jsou pro část nezaměstnaných finanční problé-
my (diskutované v předchozí kapitole) 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, 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.  

 
R: Obojí [bylo psychicky obtížné], protože už jsme dopředu věděli, že kdyby to tady 
skončilo, tak tu práci nenajdeme. A když člověk sebere to, že má ty děti, jedno dítě na 
škole, druhé vám chce jít na druhou školu, jo, takže je to pak taková nervová zabíračka, 
že člověk ani neví, jak to vlastně dopadne (č. 91). 
_____________________ 

 
R: …já se cítím prostě jako dost mladý, jo, ne jak pětačtyřicetiletý chlap, ale měl jsem 
ještě, jak říkám, tady máme byt a je tu celkem dost draho a takhle, člověk nemůže bydlet 

                                                   
73  Jeden z nezaměstnaných to komentuje tak, že u něj pominul prvotní šok ze ztráty zaměstnání (č. 408). 
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na ulici, tak pak jsem začal mít takový problém a pocit jako beznaděje. Takové prostě, 
člověk furt chodí a já nevím, já už jsem protelefonoval takových peněz a furt nic (č. 917).  
_____________________ 
 
R: Na co, já nevím. Na co. Asi kde budu brát zas další peníze no. Jo, kde budu vydělávat 
nebo co, jak to bude dál. Člověk přemýšlí o tom, že vlastně potřebuje vydělat určitý 
peníze, aby mohl vůbec přežít ten měsíc další, přemýšlí, jak to bude no vlastně, no. Co 
bude dál a jak. Je to takový nepříjemný, no. Ten pocit je nepříjemnej, protože člověk neví, 
co bude a na jak dlouho (č. 935). 

 
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 času74 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).  
 

R: …jako mrzelo mě to, protože říkám, já jako svý povolání jsem milovala a měla jsem ho 
hrozně ráda, takže jako mrzelo mi to, no. Mrzelo mi to. A pak i z tý - i z toho pečováku, to 
nás vlastně mrzelo všechny, že jako se takhle ten starej prostě rozpadl a měli jsme tam 
docela jinak i dobrou partu, že to jako furt šlo (č. 757). 

 
Zásadní negativní psychické dopady jsou pro nezaměstnané spojeny s opako-

vaným odmítáním zaměstnavateli, s negativními zážitky při hledání zaměstnání (č. 21, 
144, 687, 742, 769, 914, 917, 949) a 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).  
 

R. To, za první to [hledání zaměstnání] zabere šíleně času, za druhý to zabere dost, dost 
jako brnkačka na nervy, to je seksakramentskej záběr, no a řeknu Vám, že co je nejtěžší 
na nezaměstnanosti. Ta bezmocnost. Ta bezmocnost, když člověk jde vlastně se svým já, 
se svým takovým, se svým já, někam se vlastně prosit, jestli ho někdo nějakým způsobem 
zaměstná (č. 144). 
_____________________  
 
R: To je takový ... když se člověk ptal na práci, tak je to takový: už jde zase někdo 
otravovat, když už, když tam přijdete a teď na vás začnou ty lidi koukat, že ... to jsem 
nikdy nesnášela. Neměla jsem to ráda. Prostě člověk je stejnej, všichni jsou si sobě rovni, 
ať maj práci nebo ne. Jako tak nevím, proč se koukají třeba některý skrz prsty. Když 
člověk měl práci, jo, tak to byl nejlepší, všechno, pak práci přestane mít, třeba že se to 
ruší nebo to a - už je to něco horšího? Ten člověk je horší, že práci nemá a ... (č. 769). 

 
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). (K negativnímu 
prožívání neúspěchu při hledání zaměstnání se ještě jednou vracíme níže). 
 
                                                   
74  Jedna z respondentek např. uváděla paradox, že jako nezaměstnaná nemůže díky povinnosti navštěvovat 

úřad práce odjet na dovolenou a že se obává plánovat také další aktivity, protože by mohly kolidovat 
s pracovní dobou v budoucím zaměstnání (č. 79). 
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R: Je to takový jako ubíjející v celku jako, protože člověk zkouší jako spoustu věcí s tím, 
že.. s tím, že jako.. si říká, "tak jsem méněcennej." Jo, takovej.. Připadá si už jako takovej 
jako outsider jako, jo? (č. 7). 
_____________________ 
 
R: …takže jsem jako momentálně v takové depresi opět, jak jsem byla, protože jako 
výhled mám jako ve svým věku nulový. Na získání nějakýho trošku jako přijatelnýho 
zaměstnání (č. 125).  
_____________________ 
 
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 (především s úřady 

práce, sociálními odbory), 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. Respondentka č. 742 je 
typickým příkladem nezaměstnaných, kteří snášejí kontakt s úřady obecně hůře.  
 

R: Hlavní, že je práce a nemusím chodit po úřadech. Myslím si, že to ... není nic moc, jak 
bych řekla, na psychiku lidí dobrý chodit po úřadech a ... ne, ne, ne. Radši prostě práci a 
ne úřady.  
 
T: Takže máte nějaké špatné zkušenosti s úřadama? 
 
R: Ne, nemám. To bych nemohla říct jako, tady úřednice, jako kam jsem chodila, byla 
vstřícná jako, ale řekla bych, bylo to všechno v pohodě, ale ... nevím, jak bych vám to 
řekla. Myslím si, že by se víc o lidi zajímali, kdyby oni byli jednou nezaměstnaný. Kdyby to 
prošli, prožili. Protože když to neprožijete, nevíte, nevcítíte se do toho člověka, čím 
prochází, jako ráno, když jsem vstávala, měla jsem jít na úřad, jo, jak se všechno promítlo 
- nechtělo se mi tam jít, jo. I když jsem věděla, že to bude v pohodě, jo, jako ... ale prostě 
ten úřad tam je (č. 742).  
 

Negativní psychické dopady nezaměstnanosti jsou velmi dobře známým aspek-
tem nezaměstnanosti. Podle empirických výzkumů je nezaměstnanost spojena 
s výrazně nízkou úrovní spokojenosti se životem a vyšší úrovní psychologického 
zatížení (Gallie a Russell 1998 a Whelan a McGinnity 2000 podle Gallie 2001:30). 
Některé výzkumy (např. Andersen 2001:18) ukazují, že negativní pocity nezaměstna-
ných souvisejí více s nedostatkem finančních prostředků než s vlastní skutečností 
nezaměstnanosti. Toto zjištění je ovšem velmi logické pokud si uvědomíme, že finanční 
problémy jsou podle většiny nezaměstnaných nejvýznamnějším negativním faktorem 
nezaměstnanosti a souvisí s uspokojováním zcela základních životních potřeb. Mnozí 
autoři (Gallie a Vogler 1994:131, Gallie 1999 a Creighton, Hannan a Whelan 1991  
podle Gallie 2001:37) uvádějí, že finanční problémy byly (ať již v souvislosti se 
schopností pokrýt životní potřeby nebo s propadem příjmu) výraznou příčinou psycho-
logických problémů nezaměstnaných. Naopak lidé s výraznou podporou sociálních sítí 
pociťovali tyto psychické problémy méně. Také Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:18) 
konstatují, že zhoršení finanční a materiální situace nezaměstnaných je hlavním 
zdrojem negativních dopadů nezaměstnanosti na psychiku nezaměstnaných, což 
nevyrovnává ani více času, jenž mají nezaměstnané osoby pro sebe a svou rodinu. 
Řezníček a Sirovátka (1994:43) uvádějí, že v jejich výzkumu byly finanční problémy 
nejvýznamnějším problémem spojeným s nezaměstnaností pro 46 % respondentů. 
Některé výzkumy přitom naznačují, že lidé, kteří byli před ztrátou zaměstnání ve 
vyšším postavení, snášejí svou nezaměstnanost hůře (protože se jedná o významný 
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propad), jiné výzkumy naopak naznačují, že ji díky větším zdrojům a kompetencím 
snášejí lépe (srovnej Little 1976:263).  

Druhou kategorií faktorů vedoucích k špatnému vnímání nezaměstnanosti jsou 
neekonomické důvody. Vansteenkiste et al. (2005:276) identifikují dva hlavní faktory 
spojené s negativním prožitkem nezaměstnanosti: pocity zbytečnosti a ztráty smyslu a 
zážitky sociální izolace. Evason (1985:56) uvádí, že věcí, kterou nezaměstnaní nejvíce 
nesnášeli v souvislosti s nezaměstnaností, byla i přes tíživou finanční situaci nuda. 
Podle Jordana et al. (1992:99) je neaktivita popisována jako nudná a vedoucí 
k poškození identity a sebevědomí. Dean a Taylor-Gooby (1992:76) uvádějí, že pro 
mnoho nezaměstnaných je jejich hlavním problémem spojeným s nezaměstnaností 
ztráta jistoty či sebedůvěry. Autoři to zdůvodňují tím, že práce má větší dopady na 
sebepojetí nezaměstnaných, než si ostatní uvědomují. Podle Evasonové (1985) třetina 
respondentů v prvním vzorku a 45 % ve druhém vzorku jejího výzkumu uvádělo 
ztrátu sebevědomí a sebeúcty na základě nezaměstnanosti, 60 % nezaměstnaných se 
domnívalo, že díky nezaměstnanosti poklesli v očích druhých. 

Také Andersen (2001:13) zjišťoval význam jednotlivých problémů spojených 
s nezaměstnaností. Mezi nejvýznamnější problémy patřila ekonomická nejistota (uved-
lo 50 % respondentů), pocit, že je člověk kontrolován (39 %), obava, že se nepodaří 
návrat do zaměstnání (38 %), pocit, že člověk není pánem svého života (37 %). Jako 
problém byla rovněž uvedena ztráta kontaktu s bývalými kolegy (35 %), obava ze 
ztráty kvalifikace (35 %), pocit, že se na vás lidé dívají přes prsty (28 %) a pocit, že 
je člověk vyčleněn ze společnosti (22 %). Dnes již klasická práce Warra (1985 podle 
Mareš 2002:85) uvádí následující příčiny, kterými nezaměstnanost může působit na 
psychiku nezaměstnaných: 

- finanční obtíže, 

- zúžení sociálního prostředí, 

- malý prostor pro rozhodování, 

- nedostatek příležitostí pro rozvoj,  

- nárůst ponižujících zkušeností (s odmítáním při hledání zaměstnání, nepříjemné 
setkávání s byrokraty),  

- pocity úzkosti, obavy z budoucnosti,  

- redukce kvality interpersonálních kontaktů. 

 

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 neza-
městnanost nevadila nebo byli optimističtí. V následující části se věnujeme tomu, jak 
se tedy nezaměstnaní vyrovnávají s nezaměstnaností a zvláště s neúspěchem při 
hledání zaměstnání. 
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7.2 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 
téma) ekonomická situace domácnosti, ale to, jakým způsobem se respondenti 
psychicky vyrovnávají především s tím, že se jim dlouhodobě nedaří nalézt zaměstnání 
(s tím, že jsou při hledání zaměstnání opakovaně odmítáni).  
 

7.2.1 Dobré snášení nezaměstnanosti 

 
První kategorii tvoří respondenti, kterým nezaměstnanost nijak závažně neva-

dila 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).  
 

T: Takže cítíš se být nezaměstnaný nebo ne? 
 
R: No ve významu slova jako neprávnickém, ale osobním, jakože bych neměl co dělat, tak 
to ne, to se necítím být nezaměstnaný. Jako právnicky jsem nezaměstnaný, z pohledu 
státu, ale z mého pohledu jsem - mi to vyhovuje, že nemusím být zaměstnaný nikde 
oficiálně a mohu být teda nezaměstnaný, případně něco dostávat od blahorozeného státu 
a zaměstnávat se svou činností, jakou chci (č. 960). 
_____________________ 
 
R: Mně to nijak extra nevadí. *smích* Nehroutím se z toho jak někdo…se nedá nic dělat, 
no …No.. já asi zas tak až.. se mně nezdá, že by moc, že bych každej den oblítávala všude 
něco, to asi ne.…No tak záleží samozřejmě ale na typu člověka, jestli chce práci, nechce 
práci, jestli má rodinu, má děti, nebo je sám, tam to jako je různý, to je.. (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.  

 
7.2.2 Rozčilenost nebo podrážděnost jako reakce na nezaměst-
nanost 

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). Frustraci některých nezaměstnaných 
z hledání zaměstnání dobře vystihuje výpověď respondenta č. 687:  
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R: Cítím se blbě. Co mám dělat? Mám tam jít a rozbít jim držky? Tím si nepomůžu, naopak 
si ještě ublížím. Mám tam na ni křičet? Tím si taky nepomůžu. Stěžovat si na ně, to mi 
taky bude prdlajs platný, protože i kdybych si na ně stěžoval, tak oni jim řeknou: no jo, 
jenomže to je jejich věc, koho si tam zaměstnaj, že jo. Co já s tím udělám? Nic. Takže ... 
nevím, podle mě nemá cenu s tím něco dělat. Je to můj názor teda, no, jo ... (č. 687). 
_____________________ 
 
R: Nemůžete si na to zvyknout. Protože nespíte, přemýšlíte o tom, jste bez nálady. Lidi, 
kteří třeba chodí do práce, tak Vám řeknou - seš protivná, takovás nebývala, nedá se s 
tebou, už se nesměješ, prostě máte starosti (č. 914). 
_____________________ 
 
R: [manželka] …35 [let], už vám pomalu řekne, že jste starej, že jste neproduktivní, tak 
co. Ve 22 po škole jste taky neproduktivní, protože nic neumíte, a tak co. A když něco 
umíte, tak už vám pomalu řeknou, no, už si hledej. Člověk musí zapomenout, že je 
vzteklej… (19b). 

 
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. 

 
R: Říkám, ono je to tady opravdu, je to oblast, která je zkrátka opravdu - je tu opravdu 
málo pracovních míst. A vlastně ještě to tady by se dalo říct i navíc, že to brzdí hodně 
důchodců, jo. Důchodci furt ještě jako kdo je zdravej, tak holt může dělat teda. Kdo má 
zdravotní problémy, ten třeba skončí, já řeknu: já už se na to vykašlu, přenechám to 
mladejm, že jo, ať se starají nebo ať si taky užijou, ale kdo prostě jako opravdu je zdravej, 
tak ty dělaj furt prostě hamty hamty, ať mám víc než tamty. Takže furt ještě svým 
způsobem brzdí práci těm mladejm. To je další věc. To je taky takový můj názor (č. 757).  

 
Také tato reakce (naštvanost) 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). Obdobnou reakci zaznamenala u několika respondentů 
McRae (1987), která se ale na ni ve svém výzkumu zaměřovala. Premusová a 
Sirovátka (1996:44) spojují rozčilenost nezaměstnaných 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.  
 

7.2.3 Racionalita a realismus jako reakce na nezaměstnanost 

 
U některých nezaměstnaných dochází postupem času k určitému přivykání si na 

nastalou životní situaci, k „racionálnímu“ či „realistickému“ přijetí 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 
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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 
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 nezaměstna-
nosti.  
 

R: To je lepší to vidět z té špatné stránky, vidět vždycky jen to nejhorší, co se může stát. 
Pak vás to jenom může mile překvapit. Nestane se vám, že když přijdete s tím, jo budu 
pracovat a najednou narazíte na to, že nebudete pracovat, protože nemáte praxi, tak když 
předpokládáte, že budete mít problémy s praxí a pokud ty problémy nastanou, tak je to 
dobrý, vždyť to jsem předpokládal, tak to není tak špatný (č. 187). 

 
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). 

 
Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:52) popisují obdobný postoj nezaměstnaných 

jako „nechat se unášet proudem, lhostejně a bez očekávání, akceptování situace, která 
nemůže být změněna“. Součástí tohoto postoje je relativně klidná celková nálada a 
dokonce občasné okamžiky vyrovnanosti a radosti. Zároveň ale v těchto případech 
neexistují žádné plány do budoucna. Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:52) přitom 
tento postoj označují jako rezignaci. 

Realismus je zřejmě poměrně typickou reakcí na prožitek nezaměstnanosti. 
V našem výzkumu se ale ukazuje, že realismus není možné bezprostředně 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 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 (viz také níže).  

 

7.2.4 Bezmocnost, beznaděj a zoufalství jako reakce na neza-
městnanost  

 
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, 
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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.  

 
R: Asi ta bezmocnost. Prostě nemůžete nikomu dokázat, když jdete na pohovor, že vlastně 
jste dobrej. Nebo, jo, to prostě nejde dokazovat. Taková vlastně bezmocnost a takový jako 
pocit na nic, bych řekla, asi tak (č. 949). 
_____________________ 
 
R: Jak bych Vám to řekla? To je takovej poměrně nepopsatelnej pocit, protože jste 
bezmocnej, jste bezmocnej, úplně bezmocnej, jo. A máte takový pocity, jako že jste 
příživník nebo něco takovýho, jo. Že když Vám potom už přestane aj podpora z pracáku, 
tak je to hrozný, je to hrozný (č. 1283). 

 
Respondent č. 144 je muž ve věku 55 let, který byl před dvěma lety ze dne na 

den propuštěn ze stavebního podniku, který náhle zkrachoval. Svou nezaměstnanost 
snášel velmi obtížně, protože očekával, že bude mít vzhledem k věku nízkou šanci 
nalézt nové zaměstnání. Toto očekávání se mu potvrdilo při hledání zaměstnání, které 
popisuje následujícím způsobem:  
 

R: Vod toho ukončení té mé činnosti v tom [název zkrachované firmy], se dá říct, že 
začala taková, takový údobí, takové nějaké beznaděje. Beznaděj přesně nevystihuje to 
správné, ten správnej stav. To je takovej stav, kdy jako člověk, člověk tak nějak, 
rozumíte, tak nějak pořád se snaží někde, někde se zachytit a tak dál a pořád, že vlastně 
neustále naráží na takovou tu, na takovou tu zeď, kdy vlastně, nemůže vlastně pokračovat 
dá, jo. Rozumíme si?... No tak příklady jsou, příklady jsou, jako je jich dostatek. Ať je to 
na doporučení teda Úřadu práce nebo ať jsou to normálně moje snahy na inzeráty nebo, a 
tak dál, tak už vlastně, už vlastně takovej ten, takový ty takzvaný konkurzní řízení, který 
různý firmy vypisují, různě [název firmy] a já nevím, různý restaurační zařízení a nebo v 
různých pronajatých záhadných kancelářích, tak máte pocit takové nějaké méněcennosti 
člověka, kterej je závislý na rozhodnutí jiných lidí, formou líbím se jim, tak mě vemou, jo. 
Nebo lépe řečeno, ale lidé, kteří jsou přes padesát let, jako já, tak mají minimální šanci 
právě v těchhletěch jako směšných konkurzních a výběrových řízeních uspět (č. 144). 

 
Další respondent v této souvislosti uváděl, že již nevěděl, co má dělat. Jeho 

výpověď ukazuje, že v takových případech potom není již daleko k rezignaci. Tento 
nezaměstnaný je ovšem jedním z těch, kdo popisují, že tento svůj vnitřní boj 
nevzdávají (viz níže).  

 
R: Co mě napadalo? Já ani nevím tady todleto. Taková beznaděj, já nevím, jak bych Vám 
to řekl, no. Prostě je takové skleslé člověk no a furt přemejšlí co, kde, jak, aby člověk 
nějakou práci dostal. To je, ale vyřešilo se to, no tak člověk musí za tím jít, nesmí tomu 
úplně nějak podlehnout. Jak podlehne, tak neuděláte nic už. To je zbytečné, tomuto 
nesmíte vůbec podlehnout. Je to krutý, je to hrozný na psychiku tady todle, ale... (č. 917). 

 

Tento typ reakce na nezaměstnanost spočívající v kombinaci nízkého sebevě-
domí, nedostatku sebedůvěry a psychických problémů (např. depresí, úzkosti) byl již 
popsán v předchozích výzkumech (např. Ullah 1987:135). Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel 
(2002:54) zachycují u jedné ze svých kategorií také obdobné pocity: zoufalství, 
deprese, beznaděj, pocity marnosti veškerého úsilí a s tím spojené přerušení dalšího 
hledání zaměstnání nebo snah o zlepšení své situace. Evason (1985:49) uvádí, že 
mezi svými nezaměstnanými respondenty pozoroval pocity deprese, strachu a psy-
chických poruch souvisejících se stresem, které nezaměstnaní řešili prášky a 
občasnými návštěvami psychiatrické péče. Další výzkumy pak potvrzují, že existuje 
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vztah mezi významem zaměstnání pro jedince a psychologickými dopady ztráty 
zaměstnání. Lidé, kteří přikládají zaměstnání velký význam, snášejí nezaměstnanost 
hůře (Zung 1965 podle Ullah 1987:127, Ullah 1987:136, Isaksson et al. 2004:208, 
Vansteenkiste et al. 2005).  

Také v našem výzkumu se objevují jedinci, kteří uvádějí, že svou nezaměst-
nanost 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. 

7.3 Reakce nezaměstnaných na prožitek nezaměstna-
nosti 

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. 
 

7.3.1 Pokračující hledání zaměstnání - „nezlomení“ a ritualisté 

Určitá skupina nezaměstnaných vyjadřuje či zdůrazňuje postoj, který bychom 
mohli popsat jako stálá potřeba bojovat s nastalou životní situací, stále hledat a 
nevzdávat se (č. 13, 91, 917, 935, 949, 1032). Tito nezaměstnaní chápali 
nezaměstnanost i jako pozitivní zkušenost, snažili se být optimističtí, někdy se tímto 
způsobem snažili sami sebe povzbudit k další aktivitě.  

 
R: Co by udělal, musí se hold snažit, aby něco sehnal, no. A nesmí vlastně podlehnout, 
prostě nesmí hodit flintu do žita, no. Říkám, jak podlehne, tak... Já jsem furt, furt jsem 
telefonoval, furt jsem něco sháněl, vždycky jeden den přijde a oni řeknou ve čtvrtek mi 
zavolejte, tam je dalších čtyřicet nabídek, jo tak člověk zas chvilku sháněl, já nevím, po 
inzertu, jenže tam ten inzert, to je také samé podvody, to není moc dobré. Ale furt 
stejnak, furt jsem doufal, že někde něco nandu, jo a za čtyři dny jsem zas zavolal, zase 
jsem vobíhal, jo to... Je to takový celkem beznadějný, protože vono říkám, hodně jako ty 
firmy si vybírají (č. 917).  
_____________________ 
 
R: Ale tak, člověk musí přemýšlet furt stejně, nesmí tomu nějak propadat. Musí vyžít z 
toho, co dostane a musí čekat, že se něco naskytne, no, nějaká nová příležitost. 
… 
Ale jo, jde to. No a musí člověk věřit, že zas ta práca bude, no. Uvidíme no. Třeba se něco 
najde (č. 935). 
_____________________ 
 
R: Tak ten pocit, že tu práci nemůžu najít, já ju hledám dál. Já se jako nevzdávám, nebo 
že by mě to nějak psychicky obtěžovalo, nebo, to si myslím, že ne (č. 949). 
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Nicméně je patrné, že u některých nezaměstnaných dochází také k realistic-
kému smíření se s neúspěchem při hledání zaměstnání. Následující odpovědi 
respondenta jsou v tomto ohledu zajímavé. Můžeme se pouze dohadovat, zda se 
v jeho případě jedná o optimismus, rezignaci, ritualismus nebo celkově nízkou ochotu 
k přijetí zaměstnání. 
 

T: Hm. A jaký to pro vás byl pocit, když jste šel a poprvé jste se ucházel o nějaké 
zaměstnání a oni vás odmítli?  
 
R: No, poprvé to bylo takový … jsem si říkal nedá se nic dělat, no, snad to příště vynde a 
takový, no, … bylo to poprvé, no. 
 
T: Hm, a jak to berete teď?  
 
R: Teď - teď už je to jak rutina nějaká, prostě … někdy příště, no (č. 144). 

 
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 rezignací či jak jeden z respondentů uvádí, znechucení z dlouhotrvajícího 
neúspěchu při hledání zaměstnání (č. 7, 110, 914, 935, 1283). Ritualismus těchto 
nezaměstnaných dobře zachycuje následující dialog mezi tazatelem a nezaměstnanou 
ženou:  

 
R: Teď už více méně tam jdu s tím, že počítám, že mě nevezmou. 
 
T: Ale stále to zkoušíte. 
 
R: Zkouším, tak musím to zkoušet. 
 
T: A jestliže srovnáte ty pocity, když Vás odmítli na začátku a teďka, jaký je v tom rozdíl?  
 
R: Já s tím více méně už počítám. Už to není takový, že třeba jdu dom a brečím po cestě, 
jo. Teď už prostě si říkám, no zeptám se, za to nic nedám, stejně to nevyjde. Člověk tak 
jako rezignuje už (č. 914). 
_____________________ 
 
R: No to už si člověk tak na to zvykne potom, jo. po tech 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“ 
(unbroken), 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 (v některých případech je přitom 
obtížné říci, do které z těchto kategorií konkrétní respondenty vlastně zařadit). 
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Ritualismus nezaměstnaných je jakousi vnitřní rezignací na možnost nalézt zaměstnání, 
která se ovšem navenek při hledání zaměstnání nemusí projevovat, neboť nezaměst-
naní v hledání zaměstnání přesto pokračují (pro definici ritualismu viz také kapitola 2). 
Z výpovědí některých nezaměstnaných je přitom patrné, že se snaží sami sebe 
k hledání zaměstnání přesvědčit. Na tomto místě je tedy také 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 (což může být ale důsledkem toho, že 
nezaměstnaní takové jednání zamlčují), nýbrž jako důsledek interakce mezi nezaměst-
nanými, pracovníky úřadů práce a zaměstnavateli (k tomuto problému dále srovnej 
kapitola 10).  

 

7.3.2 Úplná rezignace jako reakce na nezaměstnanost 

Od realismu nebo zoufalství nezaměstnaných v některých případech nemusí být 
daleko k úplné 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). 
_____________________ 
 
R: No jak jsem byla ten rok a půl, tak už jsem to úplně vzdávala, protože to nemělo cenu. 
To jsem vlastně byla rok, jsem byla bez práce, tak jsme furt hledaly, furt jsme hledaly a - 
už jsem říkala mamce, že to vzdávám, že zůstanu na sociálce a to mě hodně povzbudila 
tady v tom, tak říkala: vykašli se na každýho, ať si každý říká, co chce a ... Hodně mi 
pomohla (č. 769). 
_____________________ 
 
R: No já jsem ze začátku určitě byla dost nervózní. Možná popudlivá nebo tak, ale potom 
prostě postupem času člověk tak jako si říká třeba ještě něco najdu, třeba ještě něco 
najdu, no ale jako pak už se nějak tak smíří vnitřně s tím, že to nejde (č. 1283). 

 
Rotter (1966 podle Mareš 2002:88-89) rozlišuje dvě základní kategorie lidí. 

Uvádí, že první typ tvoří lidé, kteří věří, že svůj osud mají ve svých rukou a že jejich 
činnosti závisejí především na jejich vlastních rozhodnutích. Druhou skupinu pak tvoří 
lidé, kteří se cítí být ve vleku vnějších sil a událostí. První typ je podle Rottera mnohem 
úspěšnější v získávání zaměstnání i v jeho udržení, zatímco druhý typ se mnohem 
častěji vyskytuje mezi dlouhodobě nezaměstnanými. Vzrůstající vědomí komplexnosti 
sil způsobujících nezaměstnanost může vést u řady osob k pocitu bezmocnosti (tváří 
v tvář těmto silám) a k určitému fatalismu. Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:94) 
vyvozují, že u některých kategorií dochází k tomu, že v důsledku procesu postupného 
nezdaru a úpadku nadějí zcela přestávají hledat zaměstnání. Ullah (1987:125, 
130-131) např. u mladých nezaměstnaných zaznamenal, že ačkoli hodnota zaměstnání 
u nich zůstávala vysoká, postoje ohledně hledání zaměstnání byly negativní (protože 
nezaměstnaní se domnívali, že nemají šanci žádnou práci nalézt). V důsledku pak 
docházelo k tomu, že přestávali či odmítali hledat zaměstnání. Engbersen, Schuyt a 
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Timmer (1990:92) zaznamenali určitou formu rezignace u kategorií ritualistů a 
odrazených - celkem se jednalo o 34 % jejich respondentů.  

Ačkoli jsme v našem výzkumu nezaznamenali (kromě lidí uplatňujících únikové 
strategie - k tomuto problému viz kapitola 8) prakticky žádné zjevné projevy toho, že 
by nezaměstnaní hledání zaměstnání zcela zanechali, v několika případech nezaměst-
naní přiznávali, že v tomto ohledu museli sami se sebou svést vnitřní boj a že k rezig-
naci nebylo daleko. Roli zde tedy 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 selháváním 
při něm. Někteří nezaměstnaní také vnímají proces hledání zaměstnání jako něco, co 
mohou svým úsilím pouze 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). 

7.3.3 Prožitek nezaměstnanosti a vliv na hledání zaměstnání 

V předchozích pasážích jsme diskutovali různé prožívání nezaměstnanosti u 
různých kategorií nezaměstnaných. Předchozí autoři tento problém sledují v několika 
rovinách. Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002) ve své klasické studii nabízejí známou 
typologii: nezlomení - rezignovaní - v zoufalství - apatičtí, která rozlišuje nezaměst-
nané podle celkových důsledků nezaměstnanosti a zvláště materiální deprivace (viz 
ibid. kapitola 6). Některé jejich poznatky uvádíme výše. Jordan et al. (1992:251) 
uvádějí, že lidé, kteří byli dříve ve stabilním zaměstnání, si uvědomují své vyloučení 
z výhod, které má spolehlivý příjem, možnost výcviku či pracovního postupu. Podle 
autorů se s tím někteří lidé vyrovnávají dobře, zatímco jiní rezignují, jsou rozladění 
nebo mají deprese. Mareš, Syrovátka a Vyhlídal (2002b:18) sledovali pocity neza-
městnaných po 6-9 měsících nezaměstnanosti. Zatímco 6 % se vyjádřilo, že 
nezaměstnanost pro ně byla vítaná změna, a dalších 35 % uvedlo, že se dala jakž takž 
snášet, pro 39 % byla nezaměstnanost jen obtížně snesitelná a pro 20 % nesnesitelná. 
Celkem pro téměř 60 % tedy byla nezaměstnanost velmi tíživou zkušeností. Podle 
autorů hůře nezaměstnanost snášejí lidé se základním vzděláním a starší lidé. 

Jako nový poznatek se v předchozích částech jeví empirická evidence existence 
určité souvislosti mezi prožíváním nezaměstnanosti a chováním při hledání zaměstnání. 
Na základě výpovědí nezaměstnaných jsme rozlišili několik základních typů prožívání 
nezaměstnanosti a naznačili určité souvislosti s další aktivitou při hledání zaměstnání. 
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 podmín-
kách. Je třeba také zdůraznit, že nezaměstnaní ve velké míře deklarují pokračující 
hledání zaměstnání (viz také kapitola 10). Otázka, zda a jakým způsobem je prožívání 
nezaměstnanosti a očekávání ohledně šance pracovního uplatnění spojené s aktivitou 
nezaměstnaných při hledání zaměstnání (teorie očekávání), tak zůstává otevřená pro 
další výzkum. 
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7.3.4 Pozitivní vliv získání zaměstnání na psychiku nezaměst-
naných 

Dlouhodobá nezaměstnanost je tedy spojována s negativními pocity nezaměst-
naných. Zároveň je ale zřejmé, že nalezení zaměstnání má u nezaměstnaných vliv na 
zlepšení jejich psychické pohody. U respondentů, kterým se již povedlo najít zaměst-
nání, 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). 
 

R: No, teď už jsem taková vyrovnanější, dřív jsem byla taková hodně nervózní, hodně 
jsem se s našima třeba i dohadovala, že to…. Teď už jsem taková vyrovnanější, no. Vím, 
že mám práci a že si můžu už - teď už si třeba můžu dovolit koupit i něco na sebe. Dřív 
jsem si to dovolit nemohla. Teď už se ani tolik člověk neuskromňuje jako dřív a - no hodně 
se toho změnilo. Člověk když má práci, tak je to rozhodně lepší, než když je doma (č. 
769). 
   

R: No pohled na život je teďka, že si člověk váží tý práce. Opravdu teď si začnu jako, 
opravdu si vážím práce, že nějakou mám. Přitom člověk, když, já nevím, skončil ten 
převrat a todle, tak furt jsem měl práci, furt to bylo dobrý. Nikdy jsem jako nepřemejšlel 
ne to, že bych někdy ztratil prácu. Ale jak ztratíte práci a pak máte tady ten takovejdle 
problém, tak jste strašně rád, že potom prácu máte. Úplně jinej pohled na to, jo. Kdo to 
tady todle nezažil, tak neuvěří. Si řekne, že práce, prácu nandeš, ne? Vono to nende 
takhle jednoduše. Teďka, když člověk prácu má, tak je rád, že tu prácu má. Nedělá nějaký 
kopance extra, protože si řekne, dneska není problém stát na ulici nato tata. Jo, opravdu 
člověk si váží práce teďka (č. 917). 

 

Další výzkumy také potvrzují pozitivní vliv získání zaměstnání na psychickou 
pohodu nezaměstnaných (srovnej McEwen a McKenna 1987a:188, Andersen 2001:11). 
Jak uvádí Mareš (2002:90) nalézt opět zaměstnání je pro nezaměstnané jako „začít 
opět žít“. Gallie a Russell (1998) konstatují, že zaměstnaní lidé mají výrazně vyšší 
úroveň životní spokojenosti než lidé bez zaměstnání (Gallie a Russell 1998 podle Gallie 
2001:3). Zaměstnanost i nezaměstnanost tedy pravděpodobně ovlivňují spokojenost 
také v dalších oblastech života. Shamir (1985 podle Fineman 1987:268) a Fineman 
(1983 podle Fineman 1987:268) ovšem zjistili, že ke zlepšení psychického stavu 
nezaměstnaných dochází pouze tam, kde je získané zaměstnání alespoň tak příznivé 
jako to předchozí. 

Celkově můžeme konstatovat, že nezaměstnanost je pro dlouhodobě neza-
městnané 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 zaměst-
nání je doprovázeno zlepšením celkové pohody nezaměstnaných. Z výpovědí našich 
respondentů lze ale minimálně v určitých případech vyvodit, že dlouhodobá nezaměst-
nanost je natolik existenciálním zážitkem, že svět těch, kteří ji prožili, již není nikdy 
stejný jako před touto nezaměstnaností.  
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7.4 Dopady nezaměstnanosti na sociální vztahy 

Poznáte, jaký lidi jsou. V nouzi, jak se říká, poznáš přítele, no tak bych to řekla (č. 
913). 

 
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. 
V následující části se nejprve věnujeme vztahům nezaměstnaných a jejich rodin.  

7.4.1 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: 

- jako záchranná sociální síť v situaci nezaměstnanosti: všechny systémy sociální 
pomoci počítají s principem subsidiarity, kdy rodina podporuje a pomáhá překonat 
situaci hmotné a sociální deprivace; 

- jako sociální síť kontaktů k hledání zaměstnání; 

- jako sociálně kontrolní mechanismus - referenční skupina, jež poskytuje normativní 
orientaci a kontrolu jednání a strategií řešení situace nezaměstnaného. 

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. 

 
Reakce blízké rodiny na nezaměstnanost 

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), nebo 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 tato situace je prakticky jedno 
(č. 898) nebo jim v některých aspektech vyhovuje (doma je uklizeno apod.) (č. 8). 

Respondent č. 935 má základní vzdělání, v minulosti pracoval především 
v manuálních profesích (v supermarketu, jako malíř-natěrač), ale většinou byl propuš-
těn kvůli uzavření podniku. Jako mnoho dalších respondentů hodnotí svou situaci 
racionalisticky. K otázce, jak vnímá nezaměstnanost jeho partnerka, uvádí:  
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T: A odráží se to nějak do Vašeho osobního života? 
 
R: No do osobního ani ne, ne. Musíme to brát, jak to je a zatím to tak berem. Prostě žádný 
hádky nebo něco takovýho, nervozita. Tak přítelkyně pochopila, jak to je zatím, takže 
nedá se s tím zatím nějak moc dělat. Takže jako do osobního ani ne. 
 
T: A jak vlastně třeba rodiče nebo přítelkyně přijala to, že jste bez toho zaměstnání? 
 
R: Tak přijala, no tak, přijala to, tak přijala to no, prostě. Nic neříkala, no. Bylo to blbý, no 
ale tak sháněli jsme, nic jsme nesehnali jako, hodně lidí nám naslibovalo. Ona věděla, že 
tu prácu sháním, že jako jenom neležím doma a že prostě jsem měl známý, kteří 
naslibovali, že prostě bude práca a prostě nebyla, no tak to vzala, jak to je (č. 935). 

  
Také respondentka č. 1283 popisuje poměrně typickou reakci rodiny na 

nezaměstnanost: 
 
R: On [manžel], no co mně řekl, no že se teda nedá nic dělat. Že jako jestli se mně podaří 
najít práci, že bude dobře. Ale pak postupem času viděl, že se to nedaří. A tak jako 
nevyčítá mi nic, to ne, to já si nemůžu stěžovat, že by mi někdo v rodině vyčítal to, že su 
nezaměstnaná. Oni si spíš zvykli, na to, že su doma a že prostě jako ta rodina funguje tak 
nějak trošku jinak, jo (č. 1283). 

 
Reakce rodiny je někdy velmi obdobná, jako je reakce samotných nezaměstna-

ných - 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 za 
podmínek (zdravotních, finančních, velký stres v práci atd.) (č. 410, 949, 1030) 
nepřijatelných pro nezaměstnaného či jeho rodinu.  

 
R: Tak ona [manželka] mi to schválila, protože zase ty stresy v práci, protože já mám 
angínu pectoris, to nepřidá, ty stresy, ty v práci stresy, to nepřidá jako to, protože jsem i 
dost marodil jako, to sou stresy, jo, a to člověk, to si neumí nikdo představit, jako to je - 
když se chce psa bít, tak se hůl vždycky najde ..Jo, tak manželka mi to schválila, to ta 
řekla: hele, to nemůžeš, protože viděla, že to psychicky neunáším. Tak mi řekla: "Vykašli 
se na to, nějak to splácáme dohromady." Tak to plácáme, no (č. 1030). 
_____________________ 
 
R: Tak to, že jsem odešla…přivítali [rodina] teda v první řadě, jo, protože oni to [problémy 
v zaměstnání] věděli samozřejmě, věděli, jak to tam chodí. Tak ti byli rádi no a teďka jako 
berou to tak, jak to je prostě. Oni ví, že sháním práci (č. 949). 

 
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).  
 

R: No manžel byl naštvanej, že jsem tam mohla vydržet, no, vydržet, jak mě propustili, 
tak nezrobim nic. 
 
T: Naštvaný na koho? 
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R: No na mě, že asi jsem si to zavinila sama. Říkám že, říkám, jak jsem si to mohla 
zavinit, já jsem si neporučila, aby mě páteř nebo klouby bolely. Ale byl naštvanej aj tak, 
že jako propouštěj a tak, že to, to že hodně lidí propustili. 
… 
R: A tak teď už je to dobrý, protože Vám říkám, co jsem si vyřídila ten důchod, dostávám, 
takže teď už to jde, ale tehdy, on je též jako hodně nemocný a též ty peníze chybí, on má 
cukrovku a to je, za ty léky jeho kolik vyhodíme, to je strašný. A též to chybělo, jsme 
nemohli ani to koupit a to koupit. On byl aj z toho možná nervozní, já nevím (č. 1213). 
 

Clasen, Gould a Vincent (1998:140) uvádějí, že členové rodiny představovali 
pro nezaměstnané v jejich výzkumu (a zvláště pro osamělé rodiče) především podporu. 
S osočováním či obviňováním od přátel či příbuzným (viz níže) se jejich respondenti 
(část Německo) setkávali pouze výjimečně. Většina nezaměstnaných podle Clasena, 
Goulda a Vincenta (1998:139) oceňovala možnost mít někoho, s kým si mohou 
promluvit o své situaci. Mareš (2002:81) konstatuje, že rodina se stává pro nezaměst-
nané útočištěm, pozitivní roli zde hraje podpora (ekonomická, emoční) ze strany 
vlastní i širší rodiny. Významnou skutečností spojenou s podporou sociálních sítí je ale 
také možnost zvýšené závislosti a morálního tlaku ze strany příbuzných, případně až 
možnosti odmítnutí poskytnout podporu či dokonce trvalé vyloučení z podpory 
sociálních sítí (Snel a Staring 2001:14).  

Strategie členů rodiny mohou tedy ovlivňovat chování ostatních členů také 
negativně. Kromě výše zmíněného případu může např. docházet k nárůstu patologic-
kého chování a tenze mezi členy může vyústit až v krizi a v rozhodnutí (např. rozvod, 
změna partnera či odstěhování s dětmi k mamince), která znamenají rozpad celé 
domácnosti (např. Evason 1985:50, Simonyi 1994:11). Ross a Sawhill (1975 podle 
Bane a Ellwood 1994:113) a Smith (1987:131 podle Mareš 2002:80) ve svých výzku-
mech potvrdili, že rozvody jsou častější v domácnostech s nezaměstnanými muži. 
Dánská studie (Christoffersen 1996) přitom uvádí, že nezaměstnanost (i když se 
zároveň nejedná o chudobu) je spojena s výraznými vedlejšími efekty, jako je rozpad 
manželství, pozdější chudoba dětí, alkoholismus rodičů, násilí či uvěznění jednoho 
z rodičů (Christoffersen 1996 podle Esping-Andersen 2002a:54). 

Můžeme konstatovat, že celková reakce rodiny v našem výzkumu byla přede-
vším 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 způso-
beny stresem v kombinaci s dalšími nepříznivými faktory, jako je špatná finanční 
situace apod. Ukazuje se ale, že reakce členů rodiny jsou částečně diverzifikované 
podle postavení nezaměstnaného v rodině a postavení členů rodiny, k jejichž reakci 
nezaměstnaní referují. 

 
Vztah nezaměstnaného a jeho partnera 

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 part-
neři 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 něko-
lika respondentů špatná finanční situace přímo přispěla k výraznému zhoršení 
partnerských vztahů (č. 91, 408) či vyhrožování rozvodem (č. 9), který se v jednom 
případě dokonce uskutečnil (č. 91).  
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R: A jak nejsou peníze, že? Tak je hádka a zbytečně. On má třeba chuť na to, no a z čeho, 
říkám, lásko moje, lízátko, já bych ti to koupila, no ale z čeho. Dyť já musím ty penízky 
držet na ten chleba. Já mu nemůžu jít, jako minule, tatranku bych si dal, no tak místo 
tatranky já mám půlku chleba (č. 1186b). 
_____________________ 
 
No, žena, té se to samozřejmě nelíbí, někdy ju chytne takovej amok, že se se mnou 
rozvede, tak to nechávám bez komentářů (č. 9). 
 

Mnozí autoři (Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel 2002:84, Fineman 1983 podle 
Fineman 1987:270) uvádějí, že nezaměstnanost může mít vliv na zhoršení (hlavně 
obtížná finanční situace vede k občasným hádkám) i zlepšení (partneři jsou více spolu, 
lidé se psychicky podporují) partnerských vztahů. Několik respondentů Clasenova, 
Gouldova a Vincentova (1998:138-139, 205) výzkumu také popisuje zhoršení vztahů 
s partnerem a rodinou díky zvýšenému napětí a frustraci způsobenými nezaměstna-
ností. Barbieri a Russell (2000:326) uvádějí, že velká míra sporů ohledně finančních 
prostředků v Itálii naznačuje, že ekonomická závislost v rámci domácnosti zvyšuje 
stress jejich členů. Gallie, Gershuny a Vogler (1994:258, 260) zjistili, že nezaměstnaní 
muži jsou mnohem méně spokojeni s rodinným životem než zaměstnaní muži, mezi 
ženami v obou skupinách nebyl naproti tomu zjištěn významný rozdíl. Je ovšem 
otázkou, se kterými aspekty rodinného života je tento pokles spokojenosti mužů 
spojen a zda není přenosem spojeným se ztrátou zaměstnání, která se svými důsledky 
promítá do rodinného života. Potřeba (nutnost) zapojení se do domácích prací totiž 
zvyšuje pocity nespokojenosti u mužů pouze minimálně a podle těchto autorů nemá 
organizace domácí práce mezi partnery vliv na psychologické dopady nezaměstnanosti. 
Dalším důvodem ke stresu a nespokojenosti jsou ovšem „hádky o peníze“ i samotná 
ekonomická závislost jednoho z partnerů na druhém (Barbieri a Russell 2000:326, 
Gallie 2001:10). Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:84) si všímají toho že situace se 
negativně eskalovala především v domácnostech kde již dříve byly vztahy problema-
tické, i když hádek přibylo i ve „šťastných“ manželstvích.  

Náš výzkum celkově ukázal, že reakce rodiny včetně partnera je ve většině 
případů racionální nebo ochranná. Partneři jsou ale 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 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).  

 
Vztahy nezaměstnaných rodičů a jejich dětí 

Další poměrně typickou situací v domácnostech je nezaměstnanost rodičů a 
reakce jejich dětí na tuto situaci. 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/nebo naopak větší děti 
s vlastním příjmem jim často z vlastní iniciativy pomáhají. Respondentka č. 949 žije 
sama se dvěma dcerami a uvádí, že nezaměstnanost nemá na jejich vztahy vliv. 
V rozhovoru zdůrazňuje, že dcery se jí snaží finančně i psychicky podporovat. Zároveň 
vylučuje také to, že by na ni dcery nějak tlačily, aby kvůli zlepšení finanční situace 
přijala zaměstnání:  
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R: Já si myslím, že to nemá absolutně, zaměstnání nemá absolutně vztah k dcerám. Jo 
říkám, já s těma dcerama mám dobrej vztah, a tam vlastně absolutně nic takového 
nemůže narušit, ať mám práci nebo nemám práci. 
… 
…že když vijou, že třeba chodím na nějaký konkurz nebo něco, tak oni v tom podporovat - 
nijak se nedívají na to nijak zle. Jako, že by mně nějak to dávaly za vinu. Jako, že by mě 
tlačily, abych musela jít dělat každopádně za, já nevím třeba za pět tisíc hrubého někde 
uklízet, to v žádným případě (č. 949). 

 
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 
nezhor-šily, 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 závislých 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). Následující ukázky charakterizují typické výpovědi nezaměstnaných o roli 
finančních problémů v jejich vztahu s dětmi:  
 

R: No takhle jako, víte, já když budu chodit do práce a budu mít hezkej ten plat, tak si 
můžu koupit těm dětem, co oni chtěj. Takhle neustále slyší: nemáme na to, musíš vydržet 
nebo, jo, počkej, až našetřím, jo, a takhle kdyby to, tak to těm dětem můžu koupit bez 
nějakejch (č. 408). 
_____________________ 
 
R: No ona [dcera] to svým způsobem jako chápe, ale řekne - mami já vím, ale z toho zase 
vidíte, že je jí to líto. Že prostě se nemůže rovnat těm svým nezbedníkům v té 
třídě.…Snažíme se jí to vysvětlit, snažíme, když je možnost, tak prostě jí to nějak 
vynahradit, když se třeba manželovi zadaří nějaká trošku práce, tak aspoň ji nějak 
odměnit nebo něco jí přidat, nějakou korunu, ať si něco koupí nebo, prostě aby se necítila 
vůči těm spolužákům taková jako méněcenná.  
 
T: To musí být dost obtížné. 
 
R: Je, je. Někdy si to aj obrečím po večerech, protože řekne - holky jedou do Chorvatska, 
jako ze třídy a nebo celá škola. Říkám bohužel, my na to Chorvatsko nemáme a snad až 
někdy, tak ti to Chorvatsko zaplatíme dvakrát po sobě, když to pude (č 914). 

 

Vztah nezaměstnaných rodičů s dětmi zachytila řada předchozích výzkumů. 
Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:58) ve svém výzkumu zachytili, že větší děti chápou 
nezaměstnanost a obtížnou finanční situaci rodičů a nemají na ně přílišné požadavky 
např. ohledně vánočních dárků. Clasen, Gould a Vincent (1998:139) konstatují, že 
pozitivní efekt nezaměstnanosti se projevoval ve zlepšeném vztahu s dětmi a v tom, 
že na ně rodiče mají více času a mohou se jim věnovat (např. při psaní domácích 
úkolů). Negativní dopady se projevují v nemožnosti zakoupit věci pro děti. Jeden 
z respondentů ovšem uváděl, že jeho děti to snášejí dobře a také se naučily dané 
situaci přizpůsobit (např. tím, že si z kapesného šetří na dražší věci) (ibid). Evason 
(1985:52) uvádí příklady toho, jak děti špatně snášejí, že se nemohou podílet na 
aktivitách s ostatními dětmi a že jsou někdy kvůli tomu nebo kvůli samotnému faktu, 
že mají nezaměstnané rodiče, terčem posměchu. Základním poznatkem těchto výzku-
mů zůstává velká starost rodičů o blaho dětí, která by se dala nejlépe charakterizovat 
postojem: „děti mají při výdajích přednost“ (Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel 2002:30, 
Jackson a Walsh 1987:196). Rodiče se často obávají, aby dopady nezaměstnanosti 
neovlivnily sociální život jejich dětí.  
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Náš výzkum ukazuje, že děti snášejí nezaměstnanost rodičů spíše dobře. 
Důvodem je ale v řadě případů také ekonomická nezávislost těchto dětí. Hlavním pro-
blémem 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 
o maximální ochranu a loajalitu 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 

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 nezaměst-
naných 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 neza-
městnaných ohledně finančního uspořádání (srovnej kapitola 6).  
 

R: Rodiče vlastně - samozřejmě, že jelikož s nima vycházím dobře, tak když o něčem 
věděli, třeba že se někde něco možná shání, tak mi dali vědět. Jsem si pak zjistil další 
informace a zjistil jsem třeba kolikrát, že shání úplně někoho jinýho nebo mají jiný 
požadavky na vzdělání nebo... ale jako podporovali mě, neříkali mi, že jsem budižkničemu, 
to ne. Samozřejmě zase taky je mrzelo, že vlastně vidí mladej člověk, chce pracovat a 
nemá kde (č. 1032).  

 
V případech, kdy se jednalo o nezaměstnané děti žijící s rodiči, jsme se ale 

někdy setkali s určitou nespokojeností rodičů (č. 2, 14, 16, 148, 187, 1195). Tato 
nespokoje-nost 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). 
 

R: Tak.. určitě taková trošku nespokojenost, protože.. Vzhledem k tomu, že už jsem 
dostudoval, tak rodiče se o mě museli starat - strava, platit za mě elektřinu, vodu a tak 
různě ty životní potřeby. To znamená, že v podstatě už jsem byl doma, jsem byl tak jako.. 
prostě jsem seděl doma celé ty měsíce a nic jsem nedělal, neměl jsem co dělat, to 
znamená, že jsem byl.. Tím, že jsem byl nezaměstnaný, tak to bylo takový dost 
nepříjemný, no, pro tu rodinu takový…(č. 14). 
_____________________ 
 
R: No tak jako já, tak vadit jako ne, tatínek ne, maminka spíš, no jako určitě byla 
zklamaná, že vlastně jsem bez peněz, že takovým stylem žiju, no nějak takhle, no nevím 
(č. 1195). 

 
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 
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spokojené, je v těchto případech pro rodiče významnější než pracovní uplatnění dětí 
za každou cenu.75  
 

R: No.. reagovali na to tak, že.. Oni vlastně já už jsem-- když jsem dal tu výpověď, pak 
jsem pracoval v létě u té firmy nejmenované, tam jsem měl slušné peníze, tam jsem si 
něco vydělal, tak jako kdyby ztichli trochu, ale pak jsem jim říkal, že chci jet do té Anglie, 
dělat toho au-pair, no a tam se musel vyřídit dopis zvací a takové, no a to trvalo třeba dva 
měsíce. Takže to se nezajímali a pak se zajímali vlastně od nějakého, já nevím, října, 
listopadu do.. do února vlastně. A teďka už taky pracuji na tom intenzivně, takže proto se 
už teďka o to nezajímají. Vidí letenku (č. 16). 
 

Trend prodlužování závislosti mladší generace na rodičích se odráží jak ve 
strategiích mladých lidí, tak ve strategiích jejich rodičů. Mladí lidé spoléhají na svou 
rodinu i v jiných ohledech, neboť s řadou nyní potřebných aktivit nemají dostatečné 
zkušenosti a ani nemají potřebné kontakty. Pro relativně mladé lidi jsou při jejich 
vstupu na trh práce jedinými kontaktními osobami, které jim mohou pomoci v nalezení 
zaměstnání starší lidé, např. rodiče nebo starší sourozenci (Granovetter 1974:77). 
Někteří autoři upozorňují také na problematické momenty vztahu mezi nezaměstna-
nými dětmi a jejich rodiči. Griffin (1985 podle Deem 1988:67) zjistila, že nezaměstna-
nost dcer vedla k řadě konfliktů s rodiči, kteří očekávali, že dcery budou pomáhat 
v domácnosti a nebyli spokojeni s aktivitou dětí ohledně hledání zaměstnání. Jak 
uvádějí Hutson a Jenkins (1987:42), rodičům jde především o to, aby se jejich děti 
chovaly tak, jak to od nich tito rodiče očekávají. Proto není ani tak důležité, že jejich 
děti nepřispívají dostatečně do rodinného rozpočtu pokud projevují snahu do něj 
přispívat nebo manifestují svou snahu najít si zaměstnání docházením do pracovního 
centra. 

  
Reakce širší rodiny 

S negativními reakcemi od širší rodiny jsem se v rozhovorech setkal zcela 
výjimečně (č 1210). V tomto případě se ale jednalo o vztah snachy a tchýně, který 
zřejmě nebyl nikdy idylický. 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“.  
 

R: No to on neví, samozřejmě. To on [otec] si myslí, že jsem na volný noze, on je ta stará 
škola, prostě být nezaměstnanej, to on nepochopí. … [nesrozumitelné] a že můžu být 
nezaměstnanej a přitom mít práce nad hlavu, to já ho vůbec do takovýchdle věcí netahám 
(č. 960). 

 
Vztah nezaměstnaných s širší rodinou je v literatuře vnímán poměrně specificky. 

Paugam (1993) uvádí, že mnoho lidí preferuje omezení kontaktů se širší rodinou do 
doby, než si najdou práci, která by jim v očích příbuzných získala více respektu. Tento 
trend se podle Paugama potvrdil ve Francii, když si nezaměstnaní našli práci, současně 
obnovili také kontakty s širší rodinou (Paugam 1993 podle Paugam a Russell 
2000:251). Mareš (2002:91) uvádí, že protože status nezaměstnaného je vnímán jako 
stigma, řada nezaměstnaných se vyhýbá všemu, co by je mohlo identifikovat jako 

                                                   
75  Tento problém bývá někdy prezentován ve více rovinách. Postoj, který zde prezentujeme jako „Klidně 

studuj, my to zaplatíme - hlavně aby ses v životě uplatnil“ je v přímém opaku ke strategii „rychle z domu 
- už tě nebudu živit“, která je pochopitelně také uplatňována, pouze ji náš výzkum nezachycuje.  
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nezaměstnané. Snaží se tedy ukrýt sám fakt ztráty zaměstnání, často nejen před 
sousedy či před příbuzenstvem, ale i před vlastní rodinou. 

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).  

 

Celkové dopady nezaměstnanosti na vztahy v rodině 

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. Výz-
kum Andersena (2001:15 n14) potvrdil, že nezaměstnanost má nejčastěji negativní 
dopady na vztahy mezi partnery. Zatímco 38 % nezaměstnaných respondentů uvedlo 
zlepšení svých vztahů s dětmi a jen 9 % uvedlo zhoršení těchto vztahů, u vztahů 
k partnerovi nastalo zlepšení pouze v 19 % případů a ve 23 % nastalo zhoršení. 
Zároveň je důležité si povšimnout, že většina respondentů žádný vliv nezaměstnanosti 
na rodinné vztahy nezaznamenala. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:18) uvádějí, že 
ke zhoršení sociálních vztahů s nejbližším okolím došlo u 10-15 % jejich respondentů. 
Řada autorů dále dospěla k názoru, že rodinné problémy, které jsou spojené s neza-
městnaností, 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.  

7.4.2 Vztahy mimo nukleární rodinu 

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 kon-
troly 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. Nejprve sledujeme změny ve vztazích s bývalými 
pracovními kolegy. 

 

Vztahy s bývalými pracovními kolegy 

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 res-
pondentů 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). 
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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. Změnu 
v kvalitě vztahů zachycují následující výpovědi nezaměstnaných respondentek.  
 

R: Chodila jsem do bývalé práce, protože tam ještě byly zbytky, protože tam propouštěli 
postupně, to se likvidovalo. No tak tam jsme chodili, scházely jsme se s holkama, kdo co 
už našel, kde, k nějakým jiným známým. Ale to je zas úplně něco jiné, to je něco jiného, 
než když jste v práci a máte takovou zase jinou zodpovědnost, jiný kolektiv, jo, pracovní 
(č. 80). 
_____________________ 
 
R: No jako, můžu akorát tak říct, no třeba takový některý děvčata, s kterýma jsem 
pracovala, tak se trošku jako obrátily zády, jo, to jako nemůžu říct, nebo už jsme se tak 
nenavštěvovaly nebo tak nějak a taky není čas, dneska je taková uspěchaná doba, že 
každej prostě se honí za svým, že jo, co si budeme povídat (č. 757).  

 
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. Obdobný průběh jsme 
přitom zaznamenali u několika absolventů, kde také došlo k výraznému úbytku 
kontaktů s přáteli, se kterými absolventi dříve studovali (zde hraje roli také vzdále-
nost). V jednom případě byl důvodem ztráty kontaktu také nezájem bývalých kolegů o 
nezaměstnaného. 

 
R: Ne…Já jsem pracoval vlastně posledních šest let, předtím než jsem tak jsem pracoval 
samostatně, takže tam jsem neměl kde ani pokud to byl nějakej obchodní partner a vidíme 
se, tak se pozdravíme (č. 3). 
_____________________ 
 
R:Já jsem měla v zaměstnání, které bylo docela dost honorované dobře, takže jako měla 
jsem peněz hodně, měla jsem hodně kamarádů. Když jako neúspěch se taky někdy 
nepromění, takže jako nemám moc kamarádů a nemám moc peněz. Ale jako to mě nějak 
ne, ne..(č. 22). 

 
Důležitou otázkou ovšem také je, zda omezení nebo přerušení kontaktů s býva-

lými pracovními kolegy nezaměstnaným vadí. Respondentka č. 913 uvádí, že jí bývalí 
kolegové z práce chybí. Na druhou stranu některým respondentům obecně tyto 
sociální kontakty 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). Na druhou stranu ale samozřejmě 
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.  

 

Jackson a Walsh (1987:203-204) uvádějí výsledky několika kvantitavních 
výzkumů, které potvrdily, že nezaměstnaní se se svými bývalými kolegy spíše 
nesetkávají (srovnej ibid.). Mezi příčinami tohoto zjištění bylo, že nezaměstnaní se se 
svými kolegy příliš nesetkávali ani dříve, když s nimi pracovali na jednom pracovišti. 
Clasen, Gould a Vincent (1998:206-207) zachycují u svých respondentů několik 
základních důvodů, proč dochází k úbytku sociálních kontaktů mezi nezaměstnanými a 
jejich bývalými spolupracovníky. Jedná se o problémy s finančními prostředky, ztrátu 
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společných zájmů a v neposlední řadě určité stigma nezaměstnaných. Mareš (2002:82) 
ke kontaktu s bývalými kolegy uvádí, že nezaměstnaní v řadě případů vypadávají ze 
sociálních kontaktů pouhou svou nepřítomností. Zájem o udržování těchto kontaktů 
klesá podle Mareše proto, že mizí prostor společných životních zkušeností, a proto, že 
nezaměstnaní se cítí před bývalými kolegy stigmatizováni. V některých situacích se 
nezaměstnaní cítí vyloučeni ze světa pracujících např. proto, že nemají společná 
témata k hovoru (Clasen, Gould a Vincent 1998:147). Snel a Staring (2001:11) 
uvádějí, že nezaměstnaní se někdy mohou cítit kontaktem se zaměstnanými lidmi 
ohroženi (např. tím, že jim připomíná jejich vlastní selhání). 

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 neza-
městnanosti, 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 ze svých bývalých pracovních 
kolegů nebo proč v některých případech ztrátu těchto kontaktů nijak výrazně 
nepociťují či ani nechápou, proč by je měli udržovat. 

 

Vztahy s přáteli, známými a sousedy 

Kromě reakce užší rodiny a 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 ovlivněno 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  sociální 
kontakty 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). Typickým příkladem reakce výše zmíněné kategorie respon-
dentů, kteří jsou bez přátel, je následující výpověď:  
 

R: No takhle, jako přátele moc nemám. Já mám spíš jenom rodinu. Já jako kamarády, 
známý nebo to nemám, já se s nikým se jako nenavštěvuju - to kdysi bylo. Teď je tam 
mladá, teď už jako tak jenom děti, tady nikde nikdo. Maximálně tak v tý práci známí nebo 
ty spolupracovnice, a to bylo všechno. A je všechno. Takže já nemám.  
 
T: A třeba tady máte nějaké sousedy? 
 
R: Máme sousedy, ale s těma se jako nestýkáme, nebavíme (č. 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 přátele podobně jako rodina pro nezaměstnané zdrojem výrazné 
psychické i další podpory. Následující výpovědi nezaměstnaných jsou typickými 
reakcemi na problém vnímání nezaměstnaných přáteli a okolím. 
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R: Jako co já mám, já jich moc teda, jako dobrých přátel, tam mně spíš, jako jeden, ten 
mně spíš ještě pomohl, protože mně chvilku jako, já nevím takhle jako brigádu nebo 
prostě jsme dělali spolu. Takže ten mně spíš taky pomohl. Neměl jsem nikdy takové 
problémy, jako že by mě vodsunuli nebo že bych byl pro někoho prašivé. To ne (č. 917). 
_____________________ 
 
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 širší okolí nezaměstnanost vnímá jako normální věc, protože v regionu nebo 
v jejich skupině (např. absolventů)  je nezaměstnanost běžná, považují to za normální 
(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). 
 

R: Myslím, že vůbec [nechovají se negativně], protože v dnešní době, když je člověk bez 
práce, tak je to úplně normální. Je to tak normální člověk jako ten, co pracuje. Dneska 
může každý přijít o práci. Kdysi možná, člověk, když byl bez práce, tak to byla hanba, tak 
ho každý odsuzoval. Dneska už, dneska to každý bere normálně (č. 1195). 
_____________________ 

 
R: Ano, věděli to a vzhledem k tomu, že v podstatě, už to začíná být běžný trend, že, zde 
je nedostatek práce, spousta lidí na pracovním úřadě nebo bez práce, tak se nad tím ani 
nepozastavovali… Mají, i moji přátelé mají tyto zkušenosti, protože někteří jsou taky bez 
práce, takže ví, co to obnáší (č. 1209). 

 
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. 

 

V předchozích výzkumech nacházíme řadu poznatků o sociálních vztazích 
v průběhu nezaměstnanosti. V tomto oddíle upozorňujeme na ty výzkumy, které tezi o 
omezení sociálních kontaktů spíše odmítají (viz ale také další oddíl). Paugam a Russell 
(2000:250-251) konstatují, že u respondentů v jejich výzkumu se v nezaměstnanosti 
zintenzivnily kontakty s rodinou a přáteli. Autoři to vysvětlují hypotézou o větším 
množství volného času oproti zaměstnaným. V některých zemích podle citovaného 
výzkumu ale docházelo u dlouhodobě nezaměstnaných také k poklesu těchto kontaktů 
(srovnej též Gallie 2001:35).76 Návštěvy nezaměstnaných u příbuzných a známých 
jsou většinou považovány za aktivitu u okolí akceptovatelnou (hodnota solidarity), 
pokud se nejedná také o nezaměstnané (pak mohou vytvářet stigma) (Howe 
1990:213).  

Také kvalita vztahů se zřejmě příliš nemění. Andersen (2001:7) ve svém 
výzkumu zjistil, že u většiny respondentů se vztahy s přáteli díky nezaměstnanosti 
                                                   
76  Obdobně sousedské vztahy jsou zřejmě v jednotlivých zemích značně odlišné. Paugam a Russell 

(2000:248) uvádějí, že z lidí v produktivním věku se se svými sousedy téměř každý den baví 20 procent 
Holanďanů, měně než 40 procent Belgičanů, Dánů a Němců, 57 procent Portugalců, 58 procent Španělů a 
dokonce 75 procent Řeků. 
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nezměnily (60 %), ve 28 % případů se dokonce zlepšily a pouze ve 12 % případů se 
zhoršily. Také Clasen, Gould a Vincent (1998:140, 157) uvádějí, že pouze menšina 
jejich respondentů v Německu pociťovala úbytek přátel s souvislosti s nezaměstna-
ností, většina nezaměstnaných uváděla, že nezaměstnanost neměla na jejich vztahy 
s přáteli vliv. Tito nezaměstnaní ale někdy pociťovali méně sympatizující chování a 
více předsudků od společnosti jako takové (rozuměj od povrchních známých a cizích 
lidí). Celkově existovalo jen málo známek toho, že by respondenti pociťovali vyloučení 
ze společnosti nebo ze svých sociálních sítí, k určitým změnám došlo pouze v několika 
případech.  

Hutson a Jenkins (1987:43) popisují ve svém výzkumu vztah mezi rozšířením 
nezaměstnanosti v daném regionu a jejím vnímáním veřejností. Vnímání nezaměstna-
nosti ve strukturálně postižených regionech s vysokou nezaměstnaností je zjevně 
vysoce tolerantní. Společnost v těchto oblastech nevnímá nezaměstnané jako viníky, 
ale jako oběti nepříznivých okolností. Rozšířená chápající reakce okolí vůči nezaměst-
nanosti v našem výzkumu tedy může souviset s tím, že výzkum byl prováděn převážně 
v regionech výrazně postižených nezaměstnaností. Paugam a Russell (2000:261) 
uvádějí, že:  

 

Ve společnostech, kde masová nezaměstnanost přetrvává po mnoho let a je spojena se 
slabým ekonomickým rozvojem…nezaměstnanost nezasahuje hluboce sociální vztahy. 
Protože nezaměstnaní a zaměstnaní zde tvoří stejnou sociální třídu (nikoli podtřídu), 
nejsou nijak výrazně stigmatizovaní. Jejich životní standard je nízký, ale zůstávají členy 
sociálních sítí ve své rodině a sousedství (Paugam a Russell 2000:261 - překlad autora). 

 
Také Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:6) konstatují, že nezaměstnanost 

v České republice nemá výrazně stigmatizující charakter. Zároveň uvádějí, že 72 % 
jejich respondentů se před svým okolím nijak netajilo svou nezaměstnaností, což může 
být ovšem částečně ovlivněno tím, že se jednalo o počátek nezaměstnanosti. 
 

Úbytek sociálních kontaktů, negativní reakce okolí na nezaměstnanost 

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 - viz oddíl výše), může vyplývat 
z toho, že přátelé ztratí o nezaměstnaného zájem, ale může být také iniciován samot-
ným nezaměstnaným. Respondentka č. 125 (starší žena) popisuje svoje pocity násle-
dujícím způsobem:  
   

R: I když jako prostě na mým soukromí, na vztazích jako k přátelům, no to jsme to - jako 
stáhla jsem se. Protože mně bylo trapný říkat: jsem nezaměstnaná, jo. Že jako opravdu 
jako se to omezilo úplně na ty nejbližší a s kterýma teda, kterým se můžu svěřit, nebo 
kterým to nepřipadá divný, ale jako, jako co jsem měla širokou plejádu známých 
všelijakých, tak jako celkem opadlo všechno to, protože i dneska jako se cítím trapně, 
protože já teda mám maturitu a dělám prodavačku teď, protože jsem nic jinýho nesehnala 
- byla jsem ráda, že jsem sehnala to, a i to mně jako připadá takový ... ponižující, no (č. 
125). 

 
Určitá ztráta nebo snížená intenzita sociálních kontaktů může být především 

spojena 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 
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s určitou dávkou sarkasmu udávají, že tím, že ztratili zaměstnání, přestali být pro 
některé ze svých bývalých známých zajímaví (č.22, 769, 914).  
 

R: Ztratila jsem i dost přátel, protože třeba bylo - přijeďte k nám na chalupu na grilování a 
my jsme nemohli přijet. My jsme nemohli koupit ani to kilo masa, aby jsme se zúčastnili, 
protože nám na to nezbývalo, takže jsme se přestali takhle často stýkat. Protože na to 
nemáme jako, no. 
… 
R: Bylo to lepší, protože třeba manžel dřív pracoval v zahraničí a to vlastně jsme poznali, 
když přijel ze zahraničí, tak jsme měli nejvíc kamarádů, že. Protože byly peníze. Teď už si 
nemůžem dovolit prezenty a nemůžem takový ty schůzky, jak bývaly, tak prostě vám dají 
najevo, že prostě nemusíte mezi ně chodit (č. 914). 
_____________________ 
 
R: To vůbec. Jako to by člověk musel opravdu mít dost peněz, aby jo si toho lidi všimli. Jak 
jste bez peněz nebo nemáte práci, lidi dávaj ruce pryč a když potřebujete, nebo když jste 
opravdu v tom největším srabu, tak se každej od vás odtáhne, no (č. 769).  

 
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 také 
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).  
 

R: A toto když je, pak ta práca, a když je práca, tak.. tak i ty lidi se na toho člověka jinak 
dívají a.. Není to sice neobvyklá věc být nezaměstnanej dneska nebo být bez práce, ale 
někdo se na to dívá-- někdo nezaměstnané považuje jako flákače, kterejm se nechce dělat 
(č. 12). 
_____________________ 
 
R: No dívá se, dívá se, přímo tady naproti sousedka, že jsem shnilá do práce jít, že mi to 
vyhovuje a podobně, jak jsem slyšela od druhejch sousedů tady. Takže jako... Jenomže 
zas druhý vím, že holky, co jsou na dvorku, říkají že jim se to taky nevyplácí jít do práce 
nebo to. Že by se mohly na to i vykváknout. Říkám no jo, jenomže všechno tak se do 
jednoho pytle nemože házet zase. Tak oni mají manžela, který dělá na šachtě, takže jim to 
je jedno. A jestli půjdou do práce, budou na pracovním úřadu, udělají si na pracovním 
úřadu čárečku, jak se říká, tak jim to je jedno. Mně to není jedno. Já se musím starat o to, 
aby jsme měli co jest, aby jsme měli co si oblíknout a .... nějak vyžít (č. 876). 

 
Zjišťování ze strany okolí, zda již má nezaměstnaný práci, ale není možné 

vnímat jednoznačně negativně, v části případů se jednalo spíše o projevení zájmu než 
o nějaký pokus o morální tlak na nezaměstnaného apod.  

 
R: Zatím nestalo se mi, že by někdo se na mě díval skrz prsty, jako že nemám práci. Spíš 
lidi kolikrát se divili, že mladej, nadanej - no, nebudu se chválit teda - nějakej ten jazyk 
umím, chci dělat a ani jsem nemohl nic sehnat. Nechtěli tomu věřit prostě kolikrát (č. 
1032).  

 
S výpověďmi nezaměstnaných o negativních projevech jejich okolí týkajících se 

nezaměstnanosti jsme se ovšem celkově setkali výrazně méně často než s tím, 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 (obnoše-
né 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. 
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Nezaměstnaní si riziko obdobných problémů uvědomují. V několika případech 
jsme zaznamenali také obavu nezaměstnaných z reakce okolí na dlouhodobou neza-
městnanost či jejich stud za nezaměstnanost (č. 6, 410, 1209, zprostředkovaně č. 
1213). Respondentka č. 410 dokonce raději v dopoledních a časných odpoledních 
hodinách nevycházela ven, neboť se obávala, aby se tato informace nedostala k rodině 
(tento případ je ovšem velmi specifický).  

 
R:…a já třeba z peněženky nebo to, tož se na vás pak dívá, zkontroluje vás od hlavy až k 
patě, jak vypadáte, tak už vám je jasné, že ten, kdo byl před váma, tak že asi byl lepší no. 
Je to tam někdy, někdy to tam je tak cítit jako to, ale přímo, že by vám dali najevo, tak to 
ne. Nebo se na vás tak divně dívají. Jako jeto, někdy je to nepříjemné no (č. 876). 
_____________________ 
 
R: No, no, já jsem potkala známou a říkám jí:"Tož co, eště robíš"? „Jo, jo robím, všechno 
při starým", to a pak mi další řekla, že už tam měsíc nebo dva nerobí. Tak nevím, jestli 
kecala ta nebo ta, nevím, nevím. Já se v tom jako, tohleto, škoda mluvit tam o tem (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 nepři-
pouštějí, zlehčují je nebo si je nechtějí připustit. Jedná se tedy o obrannou psychickou 
reakci. 

 

V literatuře také nacházíme určité doklady o omezení sociálních kontaktů 
nezaměstnaných. Dean a Taylor-Gooby (1992:112) uvádějí několik různých typů 
názorů ohledně vlivu nezaměstnanosti na sociální vztahy. Velká část jejich respondentů 
uváděla, že by měli rádi více sociálních vztahů (sociálního života) a spojovala současně 
jejich nedostatek s nízkým příjmem či tím, že jsou na sociálních dávkách. Další byli 
spokojení se svou současnou úrovní sociálních vztahů a někteří uváděli jako omezení 
osobní důvody (např. zdravotní stav). Binns a Mars (1984 podle Mareš 2002:82) 
konstatují, že mladí se po ztrátě svého zaměstnání neocitají zdaleka v takové izolaci 
jako nezaměstnaní staršího věku. Engbersen, Schuyt a Timmer (1990:63) popisují 
zmenšující sociální sítě u části svých respondentů (odrazených). Úbytek kontaktů je 
zde identicky jako u některých respondentů v našem výzkumu spojován s nízkým 
sociálním statusem příjemce sociálních dávek a ztrátou užitečnosti nezaměstnaného 
pro okolí. Důležité ale je, že nezaměstnaní toto omezení svých sociálních sítí akceptují 
nebo dokonce vítají, protože reakci okolí na svou situaci vnímají jako nespravedlivou. 
Někteří respondenti ve výzkumu Clasena, Goulda a Vincenta (1998:165) uvádějí 
obdobný poznatek: zatímco jejich přátelé a známí většinou měli pro jejich situaci 
pochopení, cizí lidé je spíše odsuzovali. 

Důležitou otázkou je tlak okolí na nezaměstnané. Engbersen, Schuyt a Timmer 
(1990:56, 57) upozorňují na tlak na „živitele rodin“ především u kategorií konformistů 
a ritualistů, u jejichž okolí je současně možné tlak spojený s morálními soudy nejvíce 
očekávat. Pokud je tlak sociálních sítí spojený s návratem na trh práce velký, vede u 
nezaměstnaných k pocitům zahanbení, nedostatečnosti a sníženému sebehodnocení. 
Ve zvláštní situaci se ocitají ritualisté, u kterých se dostává do rozporu ztráta 
sebedůvěry spojená s malou vírou v úspěšné nalezení zaměstnání (model očekávání) s 
významným tlakem okolí. Nezaměstnaní (ritualisté) v těchto případech hledají 
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zaměstnání i v případě vlastních pochybností nad úspěšností takového chování. 
Naproti tomu u odrazených, kteří mají jen typicky jen velmi málo přátel se tlak okolí 
na hledání zaměstnání nevytváří (ibid. str. 64, 65).  

Podstatou procesu stigmatizace nezaměstnaných (nebo tlaku okolí na hledání 
zaměstnání, který bychom případně očekávali) není nutně samo chování nezaměstna-
ných, ale jeho interpretace ze strany okolí, která může spočívat v posuzování jeho 
legitimity, ale také např. 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 (zjevné vyhýbání se zaměstnání). 
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). 

7.5 Závěr kapitoly 
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,77 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). Jaký význam má práce pro nezaměstnané podrobněji diskutujeme 
v následující kapitole. 

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 

                                                   
77  Tím pochopitelně nemám na mysli, že tito nezaměstnaní jsou se svou situací spokojeni, ale pouze to, že 

ji nějakým způsobem akceptují bez dalších výrazných psychických dopadů. 
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zaměstnání jako příliš vysoké. Jako jasnou rezignaci pak můžeme označit postoj 
některých respondentů v předdůchodovém věku (viz následující kapitola). Ve výpově-
dích 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 velmi pozvolna, a ani 
významné zážitky, jako je nezaměstnanost, na něj nemají zpravidla zásadní vliv. 
V souvislosti s dopady nezaměstnanosti na vnímání nezaměstnaných lidí jejich okolím 
je zřejmě vhodné zamyslet se nad možnými změnami společenského klimatu (snad od 
společnosti pracujících ke společnosti konzumentů) (viz Bauman 1998). Takové změny 
je ovšem nejen obtížné popsat, ale ještě těžší je identifikovat dopady takových změn 
ve společnosti, zvláště v podmínkách ČR. Zvláštním fenoménem, který by si bezesporu 
zasloužil samostatný výzkum, je způsob, kterým okolí (nebo společnost) vnímá např. 
možnost práce na černo. Lidé, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu, jsou jako 
dlouhodobě nezaměstnaní v tomto ohledu jistě specifickou kategorií, nicméně se 
z jejich výpovědí nezdá, že by takové jednání (možná na základě osobní zkušenosti 
s obtížnou situací) příliš odsuzovali (i když sami by se k němu třeba neuchýlili).78 
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 (velmi specifickou 
výjimkou je v tomto ohledu pouze případ č. 410). 

V návaznosti na zjištění uvedená v předchozích kapitolách pak můžeme celkově 
dovodit, že protože nezaměstnanost je pravděpodobně spíše nedobrovolná a ekono-
mická 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 déle trvá. 
Nejedná se ale přitom pouze o dopady spojené s nedostatkem finančních prostředků, 
ale také o negativní zkušenosti s hledáním zaměstnání (internalizované pocity méně-
cennosti, bezmocnosti či osobního selhání) 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. V následující kapitole se budeme zabývat 
vztahem nezaměstnaných k možnosti opětovného uplatnění na trhu práce.  

                                                   
78  Lindbeck (1995:4, 5) uvádí, že čím více lidí obecně uznává a dodržuje nějaké zvyky či sociální normy, tím 

obtížnější je pro nezaměstnané porušování takových norem (a naopak). 
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8. Význam zaměstnání a motivace nezaměstna-
ných, kvalita práce - flexibilita, ochota pracovat 

 
Když nemáte práci, nemáte peníze, když nemáte peníze, tak nežijete (č. 12). 

 
 

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 nezaměst-
nanosti. Našim hlavním cílem je zde zachytit a diskutovat faktory, které mohou 
ovlivňovat motivaci nezaměstnaných k přijetí konkrétních zaměstnání. Předchozí 
zkušenosti nezaměstnaných se podle námi nastíněného modelu totiž mohou odrážet 
také v motivaci nezaměstnaných vzhledem k získání zaměstnání na trhu práce. Nejprve 
zde 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, význam zaměstnání je přitom dáván často 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 k ideji zaměstnání jako takové (jedná se o tzv. etiku práce). 
Pracovní etika (potřeba pracovat jako hodnota) bývá zpravidla chápána jako nezávislá 
na finančních důvodech k práci. Tato pracovní etika je podporována řadou pozitivních 
efektů, které má práce bez ohledu na finanční ohodnocení. 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 před přijetím 
jiného typu práce. Trvání na určitém oboru zaměstnání je možné na jednu stranu 
chápat jako určitou rigiditu spojenou s neochotou přijmout práci v jiných podmínkách, 
na druhou stranu může být snaha vykonávat určité zaměstnání spojena se silnými 
pocity etiky práce spojené s výraznou i dlouhodobou aktivitou při hledání takového 
zaměstnání.79  

                                                   
79  Obdobně Isaksson et al. (2004:208, viz také 210) rozlišují dokonce tři dimenze vztahu k práci (pracovní 

motivaci):  
- work involvement - který autoři (v návaznosti na Kanunga 1982) definují jako víru v centrální význam 

zaměstnání a psychologickou identifikaci s prací jako takovou, 
- job involvement - kde se jedná již o míru zapojení v konkrétním zaměsnání, 
- sociální normy ohledně pracovního uplatnění, které zahrnují specifická práva a povinnosti navázané na 

práci. Zde se jedná o to, zda má nezaměstnaný jedinec právo na smysluplnou a zajímavou práci. 
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V následujících pasážích tedy budeme sledovat, jaký význam mělo zaměstnání 
pro dlouhodobě nezaměstnané v našem výzkumu. V našich rozhovorech se projevilo, 
že práce nabízí pro nezaměstnané dvě základní skupiny motivů. Význam zaměstnání 
je tedy dále v textu třeba 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 přede-
vším 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. Mezi 
významy zaměstnání, které přímo souvisejí s ekonomickou situací domácnosti, dále 
rozlišujeme význam práce jako zdroje finančních prostředků, význam zaměstnání 
z hlediska etiky práce a význam zaměstnání z hlediska ekonomické nezávislosti. 

 

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 (též Clasen, Gould a 
Vincent 1998:166), 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 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. Tyto postoje vystihují následující výpovědi 
respondentů. 
 

R: Takhle, rád bych práci měl, měl bych rád peníze, nějaké postavení a hlavně bych se rád 
věnoval těm koníčkům, kterým se věnuji, a to bez peněz nejde (č. 1). 
_____________________ 
 
R: No já si neumím představit jako my jsme z jednoho platu - my máme barák, auto, já 
neříkám, že jako si žijeme špatně, ale prostě potřebujete chodit do práce, ne, to 
pochopitelně i kvůli penězům, to je jasná věc, že jo, nejsme žádný milionáři, to já říkám, 
to je… hospodárnost, co my dokážem, ale jako jenom ten pocit chodit prostě do práce…(č. 
733).  
_____________________ 
 
R: Jo já vím, že třeba ti mladí kluci jo takhle jsou spokojení, ti berou podporu nebo udělají 
brigádu, ale říkám, já už su v tech letech, kdy už musím taky trochu přemejšlet trochu na 
stáří a nemůžu tady dělat jenom brigádně a potom co, že. Padne ta doba, kdy budu 
potřebovat nějaký ty roky a to všechno mi bude chybět. Já bych chtěl v klidu, v klidu tak 
jako nějak dodělat a nějak nějaký problémy mít, to je to chce zaměstnání a ... (č. 917). 
_____________________ 
 
R: No tak rozhodně aby teda jako trošku mohli solidnějc žít, že, to za první, za druhý že, 
když byste byl bez peněz, co byste dělal? Co byste mohl dělat? A třeba, já třeba mám 
rodinu, ale někdo tu rodinu nemá, tak se musí nějak uživit, jo. A potom taky jde o nějaký 
ten důchod, když to vezmete, jo. Protože vlastně pak byste neměl vůbec odpracovaný roky 
na důchod, nic (č. 1283). 
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Jako zásadní se zde 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). Tito nezaměstnaní jsou totiž 
také v situaci, kdy se obávají dalšího zadlužování, propadu životní úrovně apod. 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: Jenomže já ... já jsem teda jako z X lidí, co třeba mají tu nevýhodu, že já mám malý 
dítě a z podpory to dítě neuživíte (č. 687). 
_____________________ 
 
R: No zatím ano [sociální dávky postačují], ale teď se zvedají ceny plynu, elektriky a vše a 
vidím to nereálně…takže čím dřív bude ta práce tím líp (č. 2). 
_____________________ 
 
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). 
_____________________ 
 
R: Ne, tak já v tu dobu jsem byla tak z toho, že jsem si říkala, že bych vzala všechno, že 
když jsem měla tu podporu, hlavně že bych měla nějakou rezervu, že bych aspoň něco 
zarobila, protože z tych sedmi tisíc to nejde utáhnout. A kdybych nezaplatila byt, tak mi 
narostou dluhy, nebo mě vystěhujou a to nejde....... (č. 1213). 
 
V tomto ohledu se zřejmě (pochopitelně) pro nezaměstnané stává práce 

přimárně 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 incentiva je nejvýznamněj-
ším motivem k získání zaměstnání (Jahoda 1987:55). Jordan et al. (1992:99-100) 
uvádějí, že jejich respondenti (muži) vyjadřovali potřebu pracovat, aby mohli uspokojit 
své osobní potřeby a plnit svou roli živitele domácnosti. Andersen (2001:16) uvádí 
jako problematické aspekty nezaměstnanosti nemožnost zaplatit nečekané výdaje a 
celkovou ekonomickou nejistotu. V některých případech je nezaměstnanost uváděna 
jako příčina omezení sociálního života, s čímž se někteří nezaměstnaní velmi těžko 
vyrovnávají. Jak uvádí Mareš (2002:88) není ale nezaměstnanost a s ní související 
nedostatek finančních prostředků spojen pouze s uspokojováním kulturně definovaných 
potřeb určitou úrovní spotřebního zboží, ale je také potvrzením své pozice tváří v tvář 
konzumní společnosti, v níž je morálním závazkem určité úrovně spotřeby. Tento 
instrumentální význam zaměstnání byl zachycen již v klasické studii „Affluent Worker 
Study„ (Goldthorpe et al. 1969 podle Deem 1988:22-24) a ve své práci ho zdůrazňuje 
také Zygmunt Bauman (1998:40). 

Život mimo hlavní konzumní proud společnosti skutečně představuje pro část 
nezaměstnaných výše popsaný problém, ale hlavním životním motivem pro ně 
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v průběhu nezaměstnanosti zůstává zajištění základních životních potřeb. Aspirace na 
vyšší životní standard je převážně spojena se zaměstnáním. Část respondentů (přede-
vším starší lidé) také výrazné konzumní aspirace více méně postrádá, jedná se o 
kategorii „skromných“ zmíněnou v minulé kapitole, charakteristickou např. orientací na 
rodinný život atp. Kromě tohoto významu se ale ukazuje, že podstatným motivem pro 
opuštění nezaměstnanosti je pro část nezaměstnaných obava z budoucího vývoje, 
pokud by zůstali příjemci sociálních dávek. Tento poznatek považujeme za poměrně 
zásadní zjištění vzhledem k vazbě mezi sociálními dávkami a zaměstnáním.  
 

8.1.2 Význam práce z hlediska pracovní etiky 
 

V této části se zabýváme relevancí pojmu „etika práce“ a jeho souvislostmi 
s výpověďmi nezaměstnaných. 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: 
  

R: Je to jedno, prostě práci já.. beru na vědomí, že práce je prostředek k obživě a je v 
podstatě jedno, jakou děláte a.. musíte dělat (č. 9). 
_____________________ 
 
R: Určitě má [smysl hledat zaměstnání], tak protože každej se chce mít líp přece jenom 
než z těch sociálních dávek, každej hledá. Určitě nemá smysl ležet jenom doma a čekat na 
sociálku, na poštu, na složenku. Přece jenom, možná někdo starší, když by na to 
rezignoval, jenomže já jenom přece nejsu zase tak starej, abych seděl doma jenom a 
přemýšlel nad blbostma, takže určitě jako má smysl hledat něco. Je potřeba furt shánět (č. 
935). 
_____________________ 
 
R: Jednak vlastně finanční důvod, že já i kdybych měla ty peníze, tak já bych stejně do té 
práce chtěla.. Jo kdybych, já nevím, třeba něco zdědila. Tak přece bych do té práce chtěla 
a myslím, že to je většina lidí tak zvyklí a taky je to ročníkama, že. Prostě ti mladí se 
chovají jinak, my jsme byli vychovávaní trošku jinak a vlastně, jo, a…Že ti lidi mají jinej 
přístup k práci, ten střední věk a že ti si nedovedou představit, že by byli doma, že by 
nepracovali (č. 949). 

  
Hlavním důvodem takových postojů je podle výpovědí respondentů jejich 

obecný vztah k zaměstnání jako k životnímu motivu (viz níže) a také určitý „odpor“, 
který 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.80 Specifickým případem je mladá respondentka, 
která tazateli vysvětluje, proč přijala zaměstnání pod úrovní životního minima: 
 

R: Tak na peníze to bylo asi 3300, takže většinou mě doplácela ještě do průměru sociálka. 
Musela jsem každý měsíc ukazovat, kolik mám výplatu a oni mi doplatili. 
 
T: A proč jste to vzala, když jste na tom byla stejně, jako kdyby jste nepracovala? 

                                                   
80  Domnívají se tedy možná, že kdyby nepřijali práci, dostali by se na určitou spirálu vyloučení z trhu práce 

(pozdeji již by je nikdo nezaměstnal).  
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R: No tak byla jsem na tom vlastně stejně, když mně to doplatili, ale zase být doma. 
Člověk musí sehnat nějakou práci (č. 903). 
_____________________ 
 
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 ale také 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 nechyběla81 (č. 935). Do této 
kategorie můžeme pravděpodobně započítat také některé respondenty, kteří se 
orientují do mimopracovních aktivit (viz níže).  

 

Otázka pracovní etiky je velmi obtížně konceptuálně uchopitelná. 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 podle Baumana 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 abnormálního82 (viz také Mareš 2004:37-38).  

Zjištění týkající se etiky práce nejsou v literatuře příliš častá. V několika 
výpovědích v Jordanově et al. (1992) výzkumu se také u nezaměstnaných objevovala 
potřeba práce jako určitého etického vzoru: jednalo se opět např. o výroky typu: 
všichni pracují nebo je správné pracovat. Některé spíše kvantitativně založené 
výzkumy zjišťovaly pracovní etiku za pomoci tzv. work commitment, validita takových 
otázek je ovšem sporná.83 Podle Alm a Gallieho (2000) jsou postoje spojené s pracovní 
etikou mezi lidmi poměrně rozšířené (téměř dvě třetiny jejich respondentů) (ibid. str. 
113) a zároveň tito autoři nezjistili žádný zásadní efekt příjmu sociálních dávek ani 
jejich výše na tento postoj (ibid. str. 118-119). Nezaměstnaní podle těchto a dalších 
autorů deklarují stejnou nebo dokonce vyšší pracovní orientaci jako ti, kdo jsou 
zaměstnaní (Alm a Gallie 2000:113, tab. 6.1, Dean a Taylor-Gooby 1992:67, 76, Snel 
a Staring 2001:7). Gallie a Vogler (1994:129) ovšem argumentují, že „pocit povinnosti 
k práci“ (mohli bychom říci také ochota pracovat) je vyšší u registrovaných než u 
neregistrovaných uchazečů o zaměstnání, což lze vysvětlit jejich větším uvědoměním 
si této skutečnosti. V Sirovátkově výzkumu v ČR byl podíl respondentů (přiklánějící se 
k etice práce) nižší než v ostatních výzkumech, zhruba třetinový, kategorie hledajících 
je ovšem dále navyšována těmi, kdo hledají práci z racionálních důvodů (srovnej 
Sirovátka 2000:191-192, viz také Dean a Taylor-Gooby 1992:92).  

Někteří autoři (např. Bauman) se domnívají, že postoje spojené s pracovní 
etikou ve společnosti spíše mizí (pokud kdy byly přítomné). Problematickým momen-
tem zde je, jak odlišit obecnou chuť či pocit povinnosti pracovat od uvědomovaných či 
skrytých významů zaměstnání, jako je získání sociálního statusu nebo zapojení se do 
společnosti (které mají pro nezaměstnané značný význam), a dále jak rozlišit obecné 
postoje k práci od zájmu o konkrétní zaměstnání. Mead (1986) totiž např. argumentuje 

                                                   
81  Tento nezaměstnaný ale na jiném místě rozhovoru mluví i o mimofinančním přínosu zaměstnání.  
82  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).  
83  Máme zde na mysli otázky typu: Kdybyste měl dostatek finačních prostředků ke spokojenému životu, přál 

byste si přesto chodit do zaměstnání.  
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výrokem, že chudí by rádi pracovali, ale pouze za správných podmínek. Tito lidé cítí 
povinnost pracovat, ale ne za jakoukoli osobní cenu. Jejich etika práce je založena více 
na jejich aspiracích než na pocitu povinnosti (Mead 1986:81, viz také Howe 1990:85 
n3).  

V našem výzkumu nacházíme rozdíl mezi dvěma skupinami respondentů, jejichž 
názory prezentujeme v tomto a v předchozím 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 nezaměstna-
ných. 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). 

 

8.1.3 Význam práce z hlediska ekonomické nezávislosti 

 

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 vlastně závislost na 
trhu práce a nikoli na dalších zdrojích příjmu.84 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:  

 
R: No a co říkal [reakce partnera]: stát se to může každýmu. No, nějakou práci buď si 
seženeš anebo tě budeme živit. No jo, živit, jo, hm. Takový divný to bylo, no, když člověk 
celý život dělá a najednou zůstane z jednoho dne na druhej doma, tak ne. 
 
T: A jak jste se cítila vy vůči té rodině, když najednou jste ztratila tu práci a ten příjem 
vlastně ... 
 
R: No ... jak kdy. Někdy mi to jako nevadilo a někdy jsem si připadala, jako když ... já 
nevím, jak bych vám to řekla. Navíc. Člověk navíc (č. 742).  
_____________________ 
 
R: Tak ona začala postupně [závislost]. Protože, jak jsem říkala, já jsem žila s tím 
přítelem, který byl jako velice bohatý, takže tam byl jako takový více méně i psychický 
teror. Protože jako, já bych potřeboval, abys u mě dělala, abychom měli víc peněz, protože 
samozřejmě v tom podnikání se člověku kolikrát moc nedaří. Takže to byl spíš takový 
psychický teror (č. 78). 

 
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 

                                                   
84  V moderní společnosti je úplná ekonomická nezávislost spíše vyjímečná (může být spojována s určitými 

formami předprůmyslových forem v zemědělství nebo s využíváním vlastního kapitálu). Většina občanů 
ovšem zůstává při zajištění obživy závislá na jednom ze tří klíčových zdrojů: zaměstnání (trh práce) - 
rodina - sociální stát. 
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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.  
 

R: Jak jsme se bavili o té finanční stránce, tak manžel ne že by mi vyčítal, to ne, ale že je 
takový pocit závislosti, že není člověk svobodný, že když nemáte práci a nemáte nějaké 
své jisté, tak těžko můžete dělat nějaká rozhodnutí. Vždycky jste jo pod nějakým tlakem, 
protože jednak kde bych šla bydlet, čím bych se živila, čím by se třeba živila moje dcera 
když není dostudovaná, takže je hodně takových tlaků že musíte dělat i kompromisy, že 
byste některé věci řešili jinak ale nemůžete, no. Ať už jako žijete dobře nebo špatně, je to 
taková závislost (č. 79). 
_____________________ 
 
R: Tak přijdu mezi lidi, připadám si, že jsem v té domácnosti něco platná, že nečekám až 
manžel něco donese, ale že sama bych byla schopná jít nakoupit. Teďka si musím říct i o 
peníze, když potřebuju třeba na pracovní úřad, tak i o peníze na jízdenku. A připadám si 
taková jako, to člověka ponižuje (č. 914). 

 
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. 
 

T: A říkala jste, že chcete přispět do té domácnosti, a tak pokud tomu rozumím dobře, tak 
je pro Vás lepší mít jako svůj podíl finanční v té rodině než být jakoby závislá, myslíte to 
takhle? 
 
R: No ono tak ani závislá ne, i když de facto prakticky závislá jsem, protože já z té 
mateřské vlastně nic nemám, ale chci prostě, já nevím, prostě chci dokázat, že jsem taky 
schopná té rodině nějakou tu korunu dát (č. 1195).  

 
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).  
 

R: No jako takhle. Tam jde o tu, dejme tomu o tu volnost. Protože pokud jste na té 
sociálce, tak musíte dokladovat veškeré příjmy. Kdežto když jste zaměstnaná nebo 
zaměstnaný, tak ty veškeré příjmy sociálce dokladovat nemusíte, protože ona už si to 
nezjišťuje. Tam se jedná o to, že třeba vám vyplácí akorát přídavky na to dítě a na 
nějakou tu domácnost, ale veškeré příjmy, a to je podle mě strašně ponižující, pokud už 
nejste na tom pracáku a nastoupíte na tu sociálku, tak vám tam veškeré příjmy kontroluje, 
jako sociálka, no. A to je podle mě úplně jako pod úroveň. Takže takhle to vidím, jako tu 
práci, že jsem ráda, že jsem v práci, že mě nikdo nemusí kontrolovat, moje příjmy, kolik 
utrácím nebo takhle, jako jo. Ale je to horší v tom, že vlastně těch peněz, pokud bych byla 
na tom pracáku, tak bych měla možná aj stejně (č. 78). 
_____________________ 
 
R: No že chce být opravdu, jako že pracuje, i když bude zedřenej, ale že bude mít 
regulérní práci a že nebude závislej na podpoře ze státu. Jak se říká mezi všema 
pracujícíma, tak to jsou v podstatě příživníci. Tady toto, no a to jsou takové předsudky. 
Myslím si, že ty peníze hrají hlavní roli a potom ta psychika. Jsou ochotni vzít i míň 
placenou práci než by chtěli (č. 187). 

 
Celkově lze konstatovat, že nezaměstnaní někdy zaměstnání upřednostňují před 

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 
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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.  

 
Ekonomická nezávislost může tedy být pro část nezaměstnaných významným 

motivem. Dex (1985( (podle Deem 1988:15) ve svém výzkumu zjistil, že práce 
představuje pro ženy významný životní motiv kvůli možnosti ekonomické nezávislosti, 
kontaktu s přáteli a alternativní identitě k roli ženy v domácnosti. Také Dean a Taylor-
Gooby (1992:155) konstatují, že pro nezaměstnané je zaměstnání významné v získání 
nezávislosti, a to přesto, že se tak stávají závislými na tomto příjmu ze zaměstnání. 
Aspekt problémovosti finanční závislost partnera bez příjmu (s nízkým příjmem) na 
druhém partnerovi v literatuře dále uvádějí např. Barbieri a Russell (2000:321, 323-
324) či Gallie (2001:10).85 Barbieri a Russell (2000) se domnívají, že v řadě případů je 
tato závislost dále prohlubována institucionálním nastavením systému sociální 
ochrany.  

S tímto motivem se spojuje také někdy vyjádřený názor, že výhoda zaměstnání 
je v tom, že nezaměstnaní nejsou závislí na autoritách vyplácejících sociální dávky 
(Clasen, Gould a Vincent 1998:166, Engbersen, Schuyt a Timmer 1990:58). Dean a 
Taylor-Gooby (1992:87, 92) uvádějí, že práce byla jejich respondenty vnímána 
především jako prostředek sebeúcty nebo identity a až druhořadě jako prostředek 
materiální odměny. Materiální odměna je navíc podle těchto autorů vnímána především 
jako odměna za vykonanou práci a je spojena s určitou hrdostí. V našem výzkumu se 
tyto hodnoty práce také objevují, ale nezdá se, že by převažovaly nad materiálním 
významem zaměstnání, spíše se vzájemně doplňují. Problémy pobírání sociálních dávek 
jsou pak spojeny jednak s materiálním nedostatkem, ale také s principiálními důvody, 
jako jsou morální faktory nebo otázka sebeúcty a hrdosti (Dean a Taylor-Gooby 
1992:87, 92). Význam sociálních dávek pro nezaměstnané je v tom, že na jedné 
straně sice mohou působit jako ochrana před dalšími formami závislosti, ale také 
v očích respondentů způsobují závislost (Dean a Taylor-Gooby 1992:128). V tomto 
směru se jedná o stejný význam zaměstnání, který uvádí také naši respondenti.  

 

8.1.4 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.86 Tato přídavná hodnota je podle respondentů v možnosti cestovat 
(č. 144), v možnosti 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) (též Clasen, Gould a Vincent 1998:166). Sociální kontakt je 
velmi často zmiňovanou pozitivní externalitou zaměstnání a velmi účinnou ochranou 
proti pocitům sociální izolace nebo naopak „ponorkové nemoci“ v rámci domácnosti.  

                                                   
85  Podle Gallieho (2001:10) může finanční závislost na partnerovi znamenat také deprivaci závislého 

partnera, pokud zdroje v domácnosti nejsou sdíleny rovnoměrně a hrozí zde riziko chudoby v případě 
rozpadu vztahu.  

86  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: Já když půjdu do práce, tak za a přijdu mezi lidi, což je jedna výhoda, že jo. Nemusím 
si lézt třeba s manželkou kolikrát na nervy, kolikrát třeba ale kvůli úplný blbosti, kvůli 
který bysme se jindy - by nás to ani nenapadlo, jo, protože prostě jsme spolu furt. Já 
nevím, jestli ten pocit znáte teda ale ...(č. 687). 
_____________________ 
 
T: Jo. Můžete uvést nějaký příklad tady toho kontaktu [v zaměstnání], jako co Vás na tom 
uspokojovalo? 
 
R: No tak, jak to definovat. Že vlastně jsme, ať jsme měli porady nebo cokoliv, tak vlastně 
člověk se cítil vlastně k něčemu. Že vlastně k něčemu je nebo vlastně jeho práce, že 
vlastně je k něčemu. Že vlastně tím svým přístupem k těm lidem, že vlastně podporuje aj 
to, aby oni se cítili dobře a prostě takovej ten přístup, lidskej přístup, jako k těm lidem 
vlastně a k té práci (č. 949). 

 
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). 

 
R: Hlavně jak člověk nemá práci a má hodně volnýho času tak no takový syndrom čtyř 
stěn no (č. 1). 
_____________________ 
 
R: To je takový, já nevím, jestli byste to, když 35 let chodíte pravidelně do práce. Ráno 
vstáváte, jdete do práce, přijdete domů, staráte se vo rodinu, prostě jo, a teď je 
samozřejmě nějakej příjem a to, tak prostě je člověk a ví člověk, že něco dělá. Že to co 
dělá má smysl, že prostě je to takový jako, jo ten život je takovej jinej (č. 1283). 
_____________________ 
 
R: No tak možná, kdyby byla vyšší, tak kdyby se člověk nějak uskrovnil, tak se dá z toho 
jako vyžít, ale dovedete si představit, když by jste bral podporu a zůstal doma mezi 
čtyřma stěnama? Mě by to prostě nebavilo, no, takovej život. Já su zvyklej mezi lidima, 
když člověk jde malovat nebo takhle, tak jste vlastně furt mezi lidima. Zas člověk jak si na 
to zvykne, tak furt někde musí teda bloncat. A tady že bych čekal na podporu, to by mě 
prostě nebavilo. To není můj styl tady toto (č. 917). 

 
Dále respondenti spatřují neekonomický význam zaměstnání v získávání zkuše-

ností 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.  
 

R: Jo, jako ... já nevím, furt tady potkávám stejný tváře, jo, a takhle v tý práci člověk 
přijde na jiný myšlenky, setkává se, setká se s jinejma lidma - je to úplně, ten život je 
úplně o něčem jiným. Tady opravdu člověk jako ... no degeneruju (č. 408). 
_____________________ 
 
R: Řekne že, za ty peníze se jim nevyplatí dělat. Protože já, když jsem teďka dojížděla a 
dala jsem z toho náklady, tak jsem měla čistého stejné peníze, jak bych měla ze sociálky. 
Jenomže seďte doma a to. Tam jste mezi lidma, jsem v kolektivu, dělám, mám zkušenosti 
z práce a kdybych byla ještě doma, pak už bych asi fakt těžko hledala práci, nenašla 
zřejmě (č. 80) 
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Z výpovědi nezaměstnaných vyplývá, že hlavní dva mimofinanční důvody 
významu zaměstnání (osamělost, nuda / potřeba kolektivu, tvůrčí činnosti) jsou v něk-
terých případech 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. 

 

Naše výsledky ohledně významu zaměstnání v některých aspektech odpovídají 
výsledkům předchozích výzkumů. Klasické studie o nezaměstnanosti z osmdesátých 
let poukazují na to, že práce je pro mnoho nezaměstnaných hodnotou sama o sobě. 
Jahoda (1986:110 podle Fryer 1987:88) nebo Warr 1987 spatřují význam zaměstnání 
ve strukturaci času, sdílení zkušeností, kontaktu s lidmi, v tom, že definuje aspekty 
osobního statusu a identity a vynucuje aktivitu.  

 

8.1.5 Význam obecné pracovní motivace 

 
V této části diskutujeme celkový obecný význam zaměstnání pro nezaměstnané. 

Významným přínosem je v tomto ohledu dále především mezinárodní výzkum Clasena, 
Goulda a Vincenta (1998). Clasen, Gould a Vincent (1998:138, 147, 183, 191, 199) 
popisují stejný efekt zaměstnání na sociální život respondentů, jako se projevil 
v našem výzkumu: zatímco nezaměstnanost je nepříjemná, nudná a omezuje sociální 
život (sociální dávky umožňují jen malý komfort), zaměstnání může poskytovat peníze, 
zlepšovat životní standard, eventuálně umožnit návrat k předchozímu životnímu stylu, 
přinášet spokojenost, zlepšovat sebevědomí, být zajímavé a přinášet společnost (so-
ciální kontakty). Autoři dále uvádějí (ibid. str. 157), že pro nezaměstnané v Německu 
byla velkou motivací pro získání zaměstnání možnost zajištění adekvátního nároku na 
důchodové pojištění nebo jiná schémata sociálního pojištění. Pro nezaměstnané je 
podle autorů dále významným motivem nezávislost vyplývající z většího příjmu, která 
není nutně spojena s vyšším životním standardem, ale také s pocitem jistoty, toho že 
mám své vlastní peníze a nejsem na nikom závislý (ibid. str. 147).  

Výzkum Alm a Gallieho (2000:113-114) ukázal, že nezaměstnaní jsou motivo-
vanější k práci bez ohledu na zajištění dostatečného příjmu než zaměstnaní. Autoři to 
přisuzují tomu, že nezaměstnanost zvyšuje uvědomění lidí ohledně výhod zaměstnání. 
V některých případech lze navíc předpokládat, že se k tomuto pocitu přidávají také 
finanční tlaky, které nezaměstnaní pociťují. Isaksson et al. (2004:211-212) také 
ukazují, že význam zaměstnaní je vyšší u nezaměstnaných než u zaměstnaných. 
S prodlužující se dobou nezaměstnanosti význam zaměstnání narůstá a naopak po 
nalezení zaměstnání jeho hodnota klesá. Autoři proto zpochybňují, že by u dlouhodobě 
nezaměstnaných klesala motivace k práci.87 Andersen (2001:10) uvádí, že dlouhodo-
běji nezaměstnaní více prezentovali urgentní přání vrátit se do zaměstnání - intenzita 
tohoto pocitu se mírně zvyšovala s trváním nezaměstnanosti. Alm a Gallie (2000:114) 
sice našli o něco nižší motivaci pracovat bez ohledu na příjem u dlouhodobě 
nezaměstnaných (nad 2 roky nezaměstnanosti), ale celkový rozdíl byl pouze 5 
procentních bodů (65 vs. 60 % motivovaných). Ke stejnému závěru došli také při 
výzkumu v České republice Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:20), kteří konstatují, 
že u nezaměstnaných se ve druhé vlně dotazování zvýšila manifestovaná snaha získat 

                                                   
87  I když sami zároveň upozorňují, že pracují se specifickým vzorkem nezaměstnaných aktivně zapojených 

v programech APZ, což mohlo zkreslit jejich výsledky. 
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zaměstnání co nejdříve za každou cenu. Celkově byl ale podíl respondentů, kteří toto 
deklarovali, jen asi třetinový, většina nezaměstnaných byla ještě ochotná čekat na 
adekvátní nabídku.  

Některé výzkumy ukazují, že vazba na hodnotu práce je vyšší u starších 
pracovníků (viz Isaksson et al. 2004:207, 210). Často diskutovaným tématem také je, 
zda je hodnota zaměstnání vyšší pro muže či pro ženy. Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel 
(2002:77) dovozují, že práce znamenala pro ženy také nejen finanční zlepšení situace 
domácnosti ale také zvětšovala jejich životní prostor a nabízela jim sociální kontakty. 
Poznatek o významu přátel v zaměstnání pro ženy (ať již se jedná o staré přátele či 
nově navázaná přátelství) uvádí také Jordan et al. (1992:259). Někteří autoři přitom 
dokládají, že zatímco ve starších generacích byla tato hodnota práce výrazně vyšší pro 
muže, nyní dochází k vyrovnávání tohoto trendu mezi oběma pohlavími (srovnej Alm a 
Gallie 2000:119, Isaksson et al. 2004:209, 213). Alm a Gallie (2000:120-121) 
nicméně konstatují, že přitom především záleží na tom, jak tradiční názory ženy 
zastávají ohledně generových rolí, což se projevuje i v mezinárodním srovnání 
tradičnějších a méně tradičních zemí (viz dále v textu). 

Zásadní otázkou zůstává, jakým způsobem se obecná pracovní motivace reálně 
může projevovat vzhledem k hledání zaměstnání. Vansteenkiste et al. (2005:277, 
279) ve svém výzkumu zjistili, že intenzita hledání zaměstnání je pozitivně korelována 
s autonomní motivaci a hodnotou (významem) zaměstnání, což naznačuje, že lidé, 
kteří tyto hodnoty sledují, jsou při hledání zaměstnání aktivnější (což ale neplatí u 
těch, u nichž je motivace založena na pocitu kontroly). Některé výzkumy také ale úplně 
zpochybňují význam motivace nezaměstnaných pro šanci nalézt zaměstnání nebo 
nacházejí pouze slabý efekt (Belitsky a Sheppard 1966  podle Granovetter 1974:17).  

Celkově můžeme tedy identifikovat celou řadu životních motivů souvisejících 
s hodnotou zaměstnání pro nezaměstnané. Jedná se o následující motivy:  

- finanční přínos, zajištění chodu domácnosti, odpovědnost za rodinu, životní 
standard, 

- ten správný způsob jak si zajistit příjem,  

- zdroj sociálního statusu a pocitu přináležitosti ke společnosti,  

- nezávislost, snaha vyhnout se stigmatizaci, 

- práce jako životní motiv,  

- potřeba sociálních kontaktů,  

- ochrana před ztrátou kontaktu se světem práce. 

 

Finanční přínos je přitom pro nezaměstnané celkově bezesporu nejvýznamněj-
ším 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:  

 
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). 
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Takové 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 např., že nezaměstnaní význam zaměstnání doceňují 
více než ti, kdo momentálně pracují). V následující subkapitole se zabýváme situacemi, 
které mohou (obecnou) motivaci k přijetí zaměstnání snižovat.  

8.2 Snížená motivace nezaměstnaných k přijetí za-
městnání 

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.).  

Určitá zjištění o nízké pracovní motivaci části nezaměstnaných k přijetí pracovní 
nabídky nacházíme také v předchozích výzkumech. Dean a Taylor-Gooby (1992:91) 
uvádí, že zhruba šestina (14) respondentů jejich výzkumu nebyla nijak zvlášť nebo 
vůbec motivována k hledání zaměstnání. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:42) 
konstatují, že 30 % nezaměstnaných respondentů jejich výzkumu v době své registra-
ce z různých důvodů (ještě) nehledala zaměstnání. Důvody k nehledání zaměstnání 
ovšem mohou být různé a nemusí nutně souviset s celkovou neochotou pracovat. 
Vansteenkiste et al. (2004 podle Vansteenkiste et al. 2005:281) konstatují, že někteří 
lidé, kteří si jsou jistí, že naleznou zaměstnání, dávají dočasně přednost alternativním 
aktivitám, jako je péče o domácnost, děti nebo koníčky, před hledáním nového 
zaměstnání. Andersen (2001:15) zjišťoval, jaké hlavní výhody či přínosy má pro 
nezaměstnané nezaměstnanost. Nejvýznamnější výhodou bylo mít více času na rodinu 
(uvedlo 63 % respondentů), možnost rozhodovat o trávení svého času (58 % 
respondentů) a méně starostí a stresu (51 %). Dále (48 %) uvedlo jako výhodu mít 
více času na přátele, na záliby (47 %), na práci v domácnosti (45 %), mít více energie 
(29 %) a nemuset jít do práce (25 %). V následující části se zaměříme na (možnou) 
sníženou motivaci k přijetí zaměstnání.  

8.2.1 Preference alternativních životních cílů a možnosti před 
zaměstnáním 

 
Nyní se budeme zabývat jednotlivými životními motivy, které mohou ovlivňovat 

motivaci nezaměstnaných k přijetí zaměstnání. V první řadě se jedná o tzv. rodinné 
motivy. Jak upozorňují Barbieri a Russell (2000:307, 324), jedna skupina teorií 
(především autoři píšící v 80. letech - např. Jahoda 1982) se zaměřuje na rozdílné 
vnímání nezaměstnanosti muži a ženami. Hraniční verze této teorie předpokládá, že 
nezaměstnanost může být u části žen dobrovolná. To je spojeno s omezeními, která 
způsobuje ženám zaměstnání v době, kdy mají malé děti. Zároveň je někdy 
argumentováno, že práce v domácnosti může ženám přinášet alternativní zdroj 
naplnění, aktivity a statusu, který je brání před negativními psychickými dopady 
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nezaměstnanosti. Za třetí, nezaměstnanost žen nepředstavuje takový problém, protože 
jejich příjem bývá v domácnosti pouze doplňkovým. Tomu, jaká je relevance těchto a 
obdobných tezí, se věnujeme v následující části.  
 

Upřednostnění péče o dítě před zaměstnáním 

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 dítěte (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 dítěti větší část dne nablízku (č. 78, 408, 876). Respondentka č. 876 k možnostem 
svého dalšího pracovního uplatnění říká:  

 
R: …tak počítám do deseti let mého syna určitě nebudu mít práci, určitě. 
 
T: Jak to? 
 
R: Protože fakt říkám kdykoliv to, až bude samostatný tak se ho nebudu bát ho nechat 
tady na dvorku, doma to. Tak mám strach ještě ho nechávat (č. 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 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 respodentka 
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.  
 

R: Teď abych řekla pravdu, ty dva měsíce teď jsem polevila [v hledání zaměstnání]. 
Protože děti mají prázdniny, že jo, a tak je chci mít pod kontrolou. Když chodí do školy, je 
to něco jinýho. Ale ty dva měsíce jsem polevila a ke konci srpna zase začnu (č. 408).  

 
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.  
 

R: No to má, to má smysl. Já chci pracovat potom. Protože já se nechci aby jako, když už 
děti třeba odrostou, tak to nechci, aby si děti myslely, že nepracuju nebo ... když třeba 
budou už chodit do školky nebo do školy, jo, tak já chci pracovat potom - ale to nevím 
vůbec, jestli tady budem bydlet ještě, jestli nebudeme někde pryč a ...(č. 410). 
_____________________ 
 
R: Určitě, určitě se k tomu chci vrátit pokud, tak vlastně teď je ještě malinký, bude mít 
teprve čtyři měsíce, takže až bude trošičku starší tak bych chtěla, babičky pohlídají, 
takže... (č. 1195). 
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Otázka motivace žen s menšími dětmi k přijetí zaměstnání je otázkou velmi 
často diskutovanou. Jordan et al. (1992: 25, 134, 140) uvádí, že ženy o svých 
rozhodnutích souvisejících s trhem práce hovoří často v souvislosti s povinnostmi 
k ostatním členům rodiny (jako ženy a matky) a své odpovědnosti ohledně péče o děti 
a chodu domácnosti. A tak se jejich placená práce musí především skloubit s jejich 
primární rolí pečovatelek. Jak někteří naši respondenti uvádějí, a potvrzuje se to i v 
dalších výzkumech (např. Jordan et al. 1992, Clasen, Gould a Vincent 1998:164, 174), 
děti a jejich potřeby jsou u matek na prvním místě (ať už se jedná o materiální potřeby 
či jako zde o potřebu péče), a to i za cenu toho, že se musí (dočasně) vzdát 
zaměstnání. Barbieri a Russell (2000:327) ukazují, že ve Francii a Dánsku matky 
s dětmi do 6 let snášely to, že nemají zaměstnání, výrazně lépe než nezaměstnané 
ženy s většími dětmi nebo ženy bez dětí. Na druhou stranu ale to, že nemají 
zaměstnání, snášely hůře než ženy, které byly v domácnosti.  

Určitý význam má při posouzení možností návratu na trh práce také narození 
druhého dítěte, kdy ženy v některých případech zcela zanechaly (hledání) zaměstnání, 
aby se mohly věnovat péči o rodinu, protože zaměstnání a současnou péči o dvě děti 
nepovažovaly za možné (Jordan et al. 1992:135). To ovšem samozřejmě neznamená, 
že by se jednalo o trvalý stav. Dean a Taylor-Gooby (1992:95) prováděli výzkum u 
kategorie „svobodných matek“. Tyto ženy často uváděly, že by rády zůstaly doma 
dokud jejich děti nedosáhnou určitého věku, ale toto období chápaly pouze jako 
přechodné a počítaly s návratem na trh práce.  

Důvody pro rezervovaný postoj matek s menšími dětmi k přijetí zaměstnání 
jsou rozmanité. Prvním takovým důvodem je osobní preference péče o dítě před za-
městnáním. Clasen, Gould a Vincent (1998:169, 184, 205) konstatují, že nezaměstna-
nost může nezaměstnaným umožnit dělat věci, které by při zaměstnání nebyly možné, 
např. pečovat o rodiče, trávit víc času s dětmi apod.88 Přijetí zaměstnání na plný 
úvazek, večer nebo o víkendech by pro (zvláště osamělé) rodiče znamenalo, že jejich 
děti budou trpět nebo rodičům bude chybět energie pro péči o děti. Jordan et al. 
(1992) uvádějí, že ženy často odmítají z důvodu „potřeb dětí“ (obava o kvalitu péče) a 
z důvodu vysokých finančních nákladů na služby pečovatelek. Matky chápou zájmy 
svých dětí výše než své vlastní a využití pečovatelky by nebylo v souladu s jejich 
morální sebereflexí jakožto matek (Jordan et al. 1992:143, 145). Řada pracujících žen 
také uvádí, že jim jejich děti po návratu do práce začaly chybět a především že ztratily 
možnost sledovat jejich každodenní vývoj v raném věku (Jordan et al. 1992:149). 

Dalším důvodem pro preferenci péče o dítě mohou být institucionální nebo 
strukturální podmínky. Jordan et al. (1992:140) uvádí, že ženy přizpůsobují dobu, po 
kterou chtějí chodit do zaměstnání, tak, aby korespondovala s dostupnými laterna-
tivami péče a potřebami děti. Z tohoto důvodu preferují často práci na částečný 
úvazek nebo v určitých hodinách (ibid. str. 157, 168), ale je přitom patrné, že se 
jedná často o nekvalifikovaná zaměstnání (ibid. str. 170, 184). K obdobnému závěru 
jsem došel také na základě analýzy datového souboru nízkopříjmových domácností 
v České republice, kde navíc nejsou částečné úvazky dosud příliš rozšířené (viz Hora 
2007). Gallie a Vogler (1994:131) uvádějí, že nízký zájem pracovat zaznamenali u žen 
s nízkou úrovní vzdělání. Jordan et al. (1992:150) konstatuje, že potřeba péče o děti 
omezuje nabídku pracovních příležitostí, které ženy mohou přijmout. Edin a Lein 
(1997:263) spatřují další problém také v tom, že nízko-kvalifikované zaměstnání často 
není kompatibilní (vzhledem k pracovním podmínkám) s výchovou dětí - klíčovým 
faktorem přitom je nevýhodnost přijetí zaměstnání a nízká dostupnost jiné péče. Edin 

                                                   
88  V již zmiňovaném výzkumu Andersena (2001:16) 73 procent žen (ale jen 52 procent mužů) uvedlo jako 

výhodu nezaměstnanosti variantu: mít více času na rodinu.  
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a Lein (1997:254, 261) si přitom všímají ještě dalšího paradoxu. Pečující lidé, kteří 
pracují v málo placených zaměstnáních, mají výrazně menší možnost (z časových 
důvodů, kvůli potřebě pečovat o děti) si ještě k takovému zaměstnání přivydělat.  

Třetí skupinou důvodů, které podle některých autorů vedou k preferenci domácí 
péče, jsou důvody související se sociálními vztahy v rodině a komunitě. Jordan et al. 
(1992:139) konstatují, že rozhodnutí ohledně péče o děti musí být vyjednána 
s partnerem, příbuznými a přáteli, zvláště tam, kde je potřeba jejich pomoci, aby žena 
mohla pracovat. Z tohoto hlediska je podle autorů klíčová ochota partnera podílet se 
na péči o děti (ibid. str. 170, 173), což je ale někdy spojeno s procesem obtížného 
vyjednávání obou partnerů (ibid. str. 216). De Graaf a Ultee (2000:277, 279) dovozují, 
že partnerky mužů s více než průměrnými příjmy mohou spíše směřovat k ekonomické 
neaktivitě, protože partnerův příjem sám o sobě zajišťuje slušnou životní úroveň a 
chybí zde ekonomická pobídka. Jordan et al. (1992:183, 260) si také všímají toho, že 
většina žen, které mezi respondenty v jejich výzkumu pracovaly, měly mezi příbuznými 
nebo přáteli někoho, kdo jim pomáhal s péčí o děti. Jordan et al. (1992:5, 262) 
uvádějí, že ženy dávají přednost péči o děti před zaměstnáním také proto, že se jedná 
o normu v rámci sociálních sítí jejich příbuzných a přátel, která je dále podporována 
pomocí v rámci těchto sítí. Porušení takové normy by pak mohlo vést k tomu, že ztratí 
možnosti této podpory. Z tohoto důvodu autoři uvádějí, že pravidlo „dítě má přednost“ 
není pouze výsledkem altruismu, ale také vyrovnáváním se s obtížným postavením na 
trhu práce a s nutností vyjednávání v rámci partnerského vztahu. Potřeba dostát 
rodinným povinnostem často vede k opuštění trhu práce, což má za následek 
poškození dlouhodobých vyhlídek na lepší pracovní uplatnění a vyšší příjmy (Jordan et 
al. 1992:33-34 n75). 

Kromě výše zmíněných důvodů ale nemůžeme opomenout také přínos zaměst-
nání pro pečující rodiče. Na druhou stranu se totiž často objevuje u osob celodenně 
pečujících potřeba „dostat se z domu“, získat víc peněz, setkávat se s lidmi atd. 
(Clasen, Gould a Vincent 1998: 184). Některé ženy považují celodenní péči o děti za 
nudnou, frustrující a stresující a zaměstnání chápou jako potřebnou přestávku a jako 
cennou možnost navázání sociálních kontaktů s dospělými. Zaměstnání je v těchto 
případech chápáno jako činnost naplňující potřebu žen po odpovídajícím způsobu 
života či dokonce napomáhající k duševní rovnováze a je podle respondentek plně 
v souladu s rolí matky, která chápe péči o své děti jako to nejvýznamnější (Jordan et 
al. 1992:146, 148).89 Jordan et al. (1992:135, 154-155) uvádí, že ženy kromě své 
role pečovatelek v některých případech vnímají také svou roli (spolu)živitele, zvláště 
v těch případech, kdy právě příjem ženy umožňuje domácnostem zajistit dostatečnou 
životní úroveň nebo si dovolit něco extra. V neposledním případě může být určitým 
pracovním motivem pro ženy také určitá finanční nezávislost, jejíž potřebu také 
zachycujeme v této kapitole (a dokumentují ji také Jordan et al. 1992:160, 206). 

Vnímání vhodné rovnováhy mezi péčí o děti a zaměstnáním je pochopitelně u 
jednotlivých žen individuální. Řezníček a Sirovátka (1994:45) uvádějí, že ženy s ma-
lými dětmi prožívají nezaměstnanost rozporně: na jedné straně vítají, že se mohou 
dětem a domácnosti více věnovat, na druhé straně na ně silně doléhá finanční tíseň a 
také - zvláště u kvalifikovaných - nemožnost uplatnit se. Obecně ženy využívají 
individuálního strategického myšlení k řešení potenciálních konfliktů mezi svými 
povinnostmi také s ohledem k pracovnímu postavení svých partnerů a zároveň využí-
vají také zdroje mimo svou domácnost (např. příbuzné a známé pro péči o děti) (Balbo 
1987 podle Chamberlayne 1999:155). Dostupnost alternativy pro péči o děti je zde 

                                                   
89  Jordan et al. (1992:148) uvádí příklad ženy, která si nejvíce cenila možnosti návratu do kolektivu, což 

ukazuje na obdobné motivy pro návrat na trh práce, jaké jsme diskutovali v předchozí části. 
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klíčovým faktorem. Shrneme-li předchozí diskuzi ohledně motivace žen s menšími 
dětmi k přijetí zaměstnání, nacházíme následující faktory.  

 

Důvody, které odrazují od přijetí zaměstnání: 

- věk a počet dětí, 

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

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

- ženy mají obavu / nechtějí svěřit děti cizím osobám, 

- nemohou sehnat adekvátní zaměstnání, např. z hlediska pracovní doby, 

- nemohou sehnat adekvátní veřejnou péči o děti. 

 

Důvody, které ženy vedou k preferenci zaměstnání: 

- finanční motivy, potřeba příjmu, 

- nefinanční přínosy zaměstnání (viz výše), 

- 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). Děti jsou 
tedy, zvláště pokud jsou malé, klíčovým rozhodujícím faktorem. Ty z žen, které již 
byly připravené hledat si zaměstnání, totiž současně uvádějí překážky bránící jim 
v získání práce jak na straně systému sociálních dávek, tak na trhu práce. Významným 
argumentem je, že v řadě zemí nebylo dosud dosaženo na úrovni státních politik 
uspokojivého výsledku, který by pomohl ženám snáze překonat rozpor mezi potřebou 
péče o děti a potřebou placeného zaměstnání (Dean a Taylor-Gooby 1992:68). V těch-
to případech lze mluvit o významné „pasti nezaměstnanosti“ spojené např. s obavou 
ze ztráty jistoty zajištění dítěte, která může mít vliv na strategické rozhodování žen 
(viz Bane a Ellwood 1994:76). Dalším faktorem, který může návrat žen na trh práce 
negativně ovlivňovat, je nedostatek a nízká kvalita nabízených míst (např. na částečný 
úvazek s (ne)pružnou pracovní dobou apod.).  

 

Péče o rodiče a jiné starší příbuzné 

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. Respondenti popisují svou životní situaci 
např. následujícím způsobem: 
 

R: ..ale vzhledem k tomu, že mně velice vážně onemocněla moje matka, které je 
čtyřiasedmdesát let a měla dvakrát po sobě operaci, operaci mozku v nemocnici, tak jsem 
se přestěhoval vlastně na tuto adresu…a starám se vlastně i o matku. Jinak takhle jako 
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vztahy mezi, mezi, že by se pokazily nějak vztahy mezi rodinnými příslušníky, tak to ne, to 
ne (č. 144).  
_____________________ 
 
R: No a v tý době mně onemocněla hodně maminka, takže jako sestra chodila do práce a 
já jsem teda takhle musela tu maminku, no a potom ještě, to bylo v květnu, loňskej rok, a 
v září loňskýho roku onemocněl tchán…takže maminka ho sama nezvládala a takže tím 
pádem jsme nehledali s manželem žádný zaměstnání a měla jsem teda nabídku do 
japonský firmy, a to by bylo od rána až třeba do večera do pěti, a já jsem si to nemohla 
dovolit, protože manžel jezdí na směny jako strojvedoucí, a takže jako někdo musel pořád 
bejt u těch rodičů. Protože maminka byho jako nezvedla, nezvládla, protože jsme si ho 
vzali domů jako na další ošetření. No a tak jsme se vlastně od října starala o dědu a starali 
jsme se až do teďka…Do dvacátého června a děda nám dvacátého června zemřel. Takže a 
maminka mi zemřela v lednu, takže jako já měla hroznej rok. Maminka nemocná, děda 
nemocnej, tak jsem se starala o rodiče a teď jsme si řekli, že jako si dáme pauzu v létě do 
práce, protože maminka zůstala vlastně sama a nemůže se z toho vzpamatovat, jak jsem  
vám říkala (č. 733). 

 
Pokud tito ošetřující nezaměstnaní hledají zaměstnaní, tak opět bez dojíždění 

a/nebo na zkrácenou pracovní dobu (č. 144, 733), obávají se totiž nechat seniory 
dlouhodobě samotné. V krajním případě pak nezaměstnaní o přijetí zaměstnání 
z důvodu potřeby péče (dočasně) vůbec neuvažují (733, 1283, 1295). Zvláště těžkými 
obdobími jsou pak pro nezaměstnané případná úmrtí v rodině.  
 

T: A kdyby Vám teď nabídli nějaké zaměstnání, přijala byste ho? 
 
R: No teď momentálně ne, protože můj otec na tom jako takhle není moc dobře a navíc 
maminka přijde já nevím za jak dlouho z nemocnice a taky na tom nebude moc dobře. 
Takže momentálně ne (č. 1283). 
_____________________ 
 
R: Takhle se to dělalo furt dál [hovoří o ošetřování], no a takže já jsem říkala, no já abych 
šla do práce, já říkám a řekla – nastoupila někde do práce a řekla, že každý den chodím do 
nemocnice, já říkám, tak mě nikdo nevezme do práce a nikdo - nebo kdyby mě vzali, tak 
mě nepustí. Jo, protože si uvědomte, že v jednu hodinu jsem šla z domu, protože ve dvě 
hodiny byly návštěvy a byla jsem tam až do večera (č. 1295). 

 
Na případech, jaké popisujeme v tomto oddíle, je opět dobře patrné, že pro 

některé respondenty mají rodinná pouta a závazky přednost před zaměstnáním. Finch 
(1989:27-28) zdůrazňuje, že jsou to v první řadě partneři a dále rodiče, kteří 
představují pro lidi (v našem případě nezaměstnané) 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 péčí a také samotný zdravotní stav ošetřované osoby. Jedinou 
možností tak pro tyto osoby zůstává získání příspěvku na péči (viz níže). 
 

Práce v domácnosti a péče o domácnost 

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, 
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742, 914, 1291). Domácí práce zde funguje jako „zabavující“ (kreativní) aktivita i jako 
možnost vyplnit množství volného času:  
 

R: Já nevím, co bych Vám řekla, udělat. Prostě běhám, sháním práci a abych to nějak 
přežila, no tak já se tady motám doma. Vlastně to, co jsem dřív více méně odbývala v 
domácnosti, tak se snažím aspoň nějak nahradit tu práci tady tím, abych potom 
nepřemýšlela, protože to je na zbláznění (č. 914). 

 
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 (kterou ve svém 
výzkumu popisuje také Howe 1990), tedy práce v domácnosti, která nějak souvisí se 
stavebními úpravami nebo jinými významnými opravami v domě. Tento postup 
explicitně zmiňuje respondent č. 687: 
 

R: - Prožívám ... že se nudím? To je pravda. Kdybych si nevymyslel, že budu teďko natírat 
barák, to já jsem zdědil auto, starý, tak jsem ho prodal a za to jsem koupil barvy, vápno, 
no a natřel jsem barák, protože ... jak to prožívám - no těžce to prožívám, no, co můžu 
dělat, když bydlím v takový oblasti, kde vlastně je těžký sehnat práci, že jo (č. 687).  

 
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 jím tolik nechybělo. Respondentka č. 1295 např. následujícím 
způsobem popisuje, jak jí ubíhá den: 
 

R: Ono se to nezdá, když jdete do města pěšky, tam jedete do [název supermarketu], 
vrátíte se z [název supermarketu], je teda fakt, že jsem nosila jenom to, co jsem unesla v 
rukách, že, žádný nic moc a teď si vezměte, že zase zpátky pěšky sem. Ono se to nezdá 
totiž, jo, ono jako takže ten čas vám uběhne, teďkom přišla ta kamoška, ta kamoška, 
prostě jako, jo, jsou jako ještě kamarádky to, anebo třeba přijď, co děláš, takže jako já 
taky, já se někdy sbalila, ono totiž se to nezdá, takže ono zase i ten čas se tak jako, dá se 
říct, ten den vám uteče jak voda. Vzhledem k tomu, že jsem nemusela potom ráno 
vstávat, jako když jsem byla doma, takže jsem vstávala klidně - mladej šel do práce, tak 
já dobře, toho jsem třeba - skrz něho jsem vstala, udělala jsem mu snídani a šla jsem si 
klidně i lehnout. Jo, takže jsem vstávala třeba až v devět hodin. Když byla zima, tak mně 
to vůbec jako nevadilo. A ten den vám uteče ale strašně rychle, jo, takže ono zas tady toto 
... ono se to řekne, ale jako ten den, já říkám, někdy bych - a kór teď bych potřebovala, 
aby ten den měl jednou tolik hodin. Že to je doopravdy (č. 1295). 

 
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 (a současná nezaměstnanost) 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 domác-
nosti) oba zvykli (č. 733). Jedna respondentka navíc uvádí, že musí pomáhat 
manželovi, který je cizinec a v Čechách se nedomluví (č. 1291). Reakci partnera 
nezaměstnané ženy v obdobných případech zachycují následující úryvky rozhovorů: 
 

R: Můj manžel, manžel - manžel nechce, abych chodila do práce.  
 
T: Nechce. Jemu se líbí, když mu uvaříte - 
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R: No, no, manželovi se líbí, když jsem doma.  
 
T: A co vy na to? 
 
R: No mně to taky vyhovuje už teďko, teďko, akorát mně vadí, že to musím tajit, no. Že 
třeba tady do těch dvou hodin musím bejt zavřená, ale ono je to stejně jedno, protože 
stejně než já tady třeba uklidím, uvařím, tak ... si ráda přispím…(č. 410). 
_____________________ 
 
R: Zvládám to v pohodě. Jako já mám práce dost doma, teď se musím starat o mýho 
manžela, protože ten se neumí pohybovat nikde sám, takže já s ním musím všude chodit 
vyřizovat všechno, takže ...  
… 
R: Rozhodla, no, protože…on [manžel] je rád, protože on si nic nezařídí, on neumí česky, 
takže potřebuje něco vyřídit, musím mu to obvolat, musím ... on se tady nedomluví, že. A 
kdo mluví francouzsky? Takže ... (č. 1291). 

 
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).  
 

R: Ne, teď už mně to v ničem nevadilo. Za prvé jsem si říkala, mladý potřebujou pohlídat 
sem tam, že, vnuky, ti jsou v Praze, přijedou sem tam, že. Můžu kdykoliv si zajet za 
mamkou na chalupu, že, takže tam není teď už nějak žádný problém. Člověk si víc doma 
udělá, než přijdete z práce, hned do obchodu, tady úklid a to a teď v pohodě, v klidu (č. 
1181). 

 
Druhou kategorií žen hovořících o možnosti práce v domácnosti jsou respon-

dentky, 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).  
 

R: Samozřejmě, že jo. To když jste nezaměstnanej, tak jste dopoledne doma, všichni jsou 
někde v práci a vy - vy po pár tejdnech nemáte co dělat. Už jste si všechno udělal, nějaký 
ty resty nebo co jste chtěl, tak je všechno hotový a doma není co dělat. Kam máte jít, 
když ...nebo většinou se kolegové nebo tak se baví lidi o práci, že jo, jak bylo nebo 
starosti a nebo tohleto. Vy se nemáte o čem bavit (č. 1032).  
_____________________ 
 
R: Uteklo to [čas]. V tomhlectom případě to uteklo, ale potom, když přišel ten, ta zima, jo, 
... ne, bylo to pěkný jako, jako děti mě sem chodily obveselovat, jo, jako to, ale 
potřebovala jsem jít. Takhlec: všechno jsem stihla za dopoledne a odpoledne co? Takhlec 
já jsem byla v práci dopoledne a odpoledne jsem si to udělala, tak takový ... Moc smutný 
občas. Moc času na přemýšlení (č. 742).  
_____________________ 
 
R: A říkám, ta [manželka, také nezaměstnaná] by chtěla do práce. Ta by, fakticky už to na 
ní vidím jako - ona je teďka. Takhle: hlavně do tý práce, ono se to řekne, i když je na tý 
vesnici nebo to, tady ne – ona dělá, má děti, toho kluka, toho malýho máme - malýho, on 
je osmiletej už teď, máme nějakej ten dobytek, takže kolem toho, ale nemá si s kým 
popovídat, jo, nemá kontakt s lidma (č. 1030). 

 
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: 
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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. V našich 
rozhovorech také tyto postoje příliš nezaznamenáváme, i když jejich větší rozsah 
nemůžeme zcela vyloučit. 

 

Řada výzkumů se zabývala rozdíly mezi vnímáním nezaměstnanosti u mužů a 
žen a zvláště pak možností role ženy v domácnosti jako alternativy k pracovnímu 
uplatnění. Z klasické studie provedené před druhou světovou válkou vyplývá, že u 
nezaměstnaných v Marienthalu byl hlavní rozdíl mezi muži a ženami v tom, že ženy 
nebyly bez práce, ale pouze bez placené práce, neboť měly stále co dělat, zatímco 
muži nevěděli, co s „volným“ časem (Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel, 2002). U žen ale 
v několika případech převládal názor, že by se rády vrátily do zaměstnání a to i přes 
to, že to pro ně znamenalo tzv. dvojí směnu (viz. ibid. str. 76-77). Muži se zřejmě na 
domácí práci jako životní motiv tolik neorientují, výjimkou mohou být muži bez 
partnerky. U mužů bývá v oblasti domácí práce nejčastěji zmiňována výše uváděná 
„strategie vylepšení“ spojená s různými stavebními úpravami, prací na domě na 
zahradě apod. (např. Deem 1988:71, Howe 1990), někdy ale také dochází ke zvýšení 
jejich zapojení do domácí práce.90 

Určitá skupina autorů zjistila, že ženy se skutečně v nezaměstnanosti mohou 
orientovat na péči o domácnost. Andersen (2001:16) upozorňuje, že ačkoli se zdá, že 
práce má pro muže a ženy podobný význam, ženy mají přece jen více možností, a 
tudíž se se situací nezaměstnanosti lépe vyrovnávají. Toto vyrovnávání můžeme chápat 
jak po stránce materiální, tak také po stránce psychické. Gallie a Vogler (1994:118) 
uvádějí, že 58 % nezaměstnaných a současně neregistrovaných (na SSZ) respon-
dentek jejich výzkumu se popisovalo jako ženy v domácnosti. Můžeme říci, že se tím 
zároveň identifikovaly s ve společnosti nestigmatizovanou rolí ženy matky/ pečova-
telky. Pociťovaly tedy méně psychické deprivace, protože nacházely více než muži 
smysl také mimo svá zaměstnání (Gallie a Vogler 1994:131-132). Výzkum Barbieri a 
Russell (2000:325-326, 329) také ukazuje, že existují určité rozdíly ve vnímání 
nezaměstnanosti mezi muži a ženami. Mezi sledovanými zeměmi je tento rozdíl patrný 

                                                   
90  Nezaměstnanost jednoho z partnerů se může projevovat změnou tradičních rolí mezi mužem a ženou 

v rámci domácnosti (např. větší rovnováhou v domácích pracích, která je způsobena tím, že nezaměst-
naný partner má více volného času pro jejich vykonání). Na druhou stranu může docházet naopak 
k posílení tradičních rolí, pokud se jeden nebo oba partneři snaží o zachování či posílení ohrožené 
(mužné) identity nezaměstnaného (Gallie, Gershuny a Vogler 1994:233). Přibližně polovina mužů a žen 
Gallieho, Gershunyho a Voglerova výzkumu hovořila o změně v organizaci domácí práce způsobené 
nezaměstnaností jednoho z partnerů. Pokud byl nezaměstnaným muž, bylo uskutečnění změny v organi-
zaci domácí práce do značné míry závislé na ekonomickém postavení ženy, nejspíše k těmto změnám 
docházelo, pokud žena byla zaměstnána na plný úvazek, a nejméně pravděpodobně v situaci, kdy nebyla 
zaměstnána vůbec (Gallie, Gershuny a Vogler 1994:238, 240). Větší zapojení do domácí práce a větší 
úroveň sociálních kontaktů ale nejsou samy o sobě dostatečné k tomu, aby byla spokojenost se životem 
u nezaměstnaných stejná jako u zaměstnaných (ibid. str. 258). Součástí statusu nezaměstnaného, ale 
může být podle Simonyi (1994:6) také možnost podporovat partnera, který má zaměstnání, případně 
podniká. Zde svou roli hraje jak čas, který takto nezaměstnaný získává pro tuto podporu, tak příjem ze 
sociálních dávek, který navyšuje příjem domácnosti.  
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především v Itálii a Francii, tedy v zemích s tzv. korporativistickým modelem sociálního 
státu (srovnej ibid.). Autoři ale zároveň ukazují, že existují výrazné rozdíly ve vnímání 
ekonomické neaktivity mezi ženami, které jsou v domácnosti, a těmi, které jsou 
nezaměstnané. Nezaměstnané ženy se svým vnímáním nezaměstnanosti blíží spíše 
pocitům nezaměstnaných mužů než neaktivních žen (ibid. str. 326).91 Nejvýraznějším 
vysvětlujícím faktorem, který ovlivňuje potřebu zaměstnání je, ale podle autorů příklon 
k tradičním rodinným hodnotám a dělbě práce mezi partnery, který je korigován 
ekonomickými potřebami (ibid. str. 328-329).  

Tým německých autorů ale prokázal obdobné negativní vlivy nezaměstnanosti 
u žen jako u mužů, tj. ztrátu časové struktury dne, sociální izolaci, postupnou rezignaci 
a emocionální nevyrovnanost, spojenou navíc s neochotou vrátit se k roli ženy 
v domácnosti. Pouze u žen s menší kvalifikací byla reakce na ztrátu zaměstnání 
příznivější (Heinemann, Röhrig a Stadie 1980 podle Řezníček a Sirovátka 1994:10). 
Kenwood a Miles (1987:100) uvádějí, že pocit sociální izolace a potřeba sociálního 
kontaktu je hlavním nefinančním důvodem, proč ženy v domácnosti chtějí placenou 
práci (srovnej též Deem 1988:69-70). Také Simonyi (1994:11) konstatuje, že pro ženy 
je možnost stát se díky nezaměstnanosti ženou v domácnosti (zvláště u vzdělanějších 
žen) spíše vynucená, a to přesto, že rodina dosahuje slušného životního standardu. 
Ženy, které se v autorčině výzkumu nacházely v takové situaci, hovořily o touze vrátit 
se do zaměstnání, jakmile to bude možné. 

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. Stejně jako v některých 
dalších oblastech není ovšem možné tuto otázku zcela zodpovědět bez kvantitativně 
zaměřeného výzkumu.  

 

Volnočasové aktivity (koníčky) 

V této části se zabýváme otázkou, jakou roli mohou v životě nezaměstnaných 
hrát jejich záliby či koníčky a zda mohou nějak ovlivňovat jejich rozhodování ohledně 
přijetí zaměstnání. Roberts (1983 podle Deem 1988:4) definuje volnočasové aktivity 
podle následujících tří kritérií: 1) Jedná se o aktivity, které jsou prováděny v relativně 
volném nebo zbývajícím čase, poté co byly naplněny sociální, ekonomické a 
psychologické potřeby, 2) jedná se o aktivity, které mají ve své podstatě rekreační 
charakter a jsou svou podstatou odděleny od ostatních životních aktivit, 3) tyto 
aktivity nám přinášejí určité odměny či uspokojení. Vykonáváme je, ačkoli nejsou ani 
vynucené povinnostmi ani placené. Nezaměstnané, u nichž jsme v rozhovorech 
zaznamenali určitý vliv obdobných aktivit, které se netýkaly ani zaměstnání ani domácí 
práce, můžeme rozdělit do dvou následujících skupin. Za prvé se jednalo o nezaměst-
nané, pro něž záliby znamenaly především odreagování od stresu nezaměstnanosti, 
druhou kategorii tvoří respondenti, kteří se orientují do jiných oblastní, než je pracovní 
uplatnění.  
 

                                                   
91  Podle Barbieri a Russell (2000:327) projevují nezaměstnané ženy mnohem větší míru deprivace 

vzhledem k nedostatku zaměstnání než ženy v domácnosti, takže samotná dostupnost alternativní role 
(hospodyně) je nestaví do té samé pozice jako ty ženy, které jsou bez zaměstnání dobrovolně. Celkově je 
ovšem podle Russell a Barbieri úroveň deprivace z nezaměstnanosti u žen přece jen nižší než u mužů a 
to, že má žena malé dítě, tuto deprivaci dále významně snižuje (ibid. 329). 
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Jiné zájmy a koníčky jako faktor snižující negativní dopady nezaměstnanosti  

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 
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 (viz kapitola 6). V řadě případů se přitom jednalo o aktivity, které neza-
městnaní využívali k odreagování, tedy jako prostředek redukce psychického stresu, 
jak to vyplývá z následujících výpovědí:  
 

R: No tak měla jsem činnost, protože já v podstatě, když, jako musela jsem se postarat o 
dítě a potom většinou, teda jako musím se přiznat, že jsem seděla v knihovnách, a nebo v 
knihovně, vlastně tam si jako pořídíte průkazku na celý rok, a pokud vás to baví, tak 
přijdete, prohlídnete si veškeré časopisy, které tam jsou nabídky práce, jo, podíváte se, 
zase dobré je to, že ty knihovny fungují s pracákem, takže máte, myslím tam byla hodina, 
zdarma na internetu jste mohl být jednou týdně, takže jsem si vždycky zašla na ten 
internet, takže furt jsem byla v nějakém takovém, jo obraze, nebo jsem jezdila po 
známých, ptala jsem se, jo teď, jako vůbec jako nemůžu říct, že bych se nudila, ne (č. 78). 
_____________________ 
 
T: A co musí dělat, aby vlastně bez té práce mohl být? 
 
R: Musí si, no musí mít, musí si najít nějaký koníčky nebo zábavu, který měl, nebo... 
Samozřejmě tu práci člověk hledá dál, shání, ale ono to není tak, že jako dneska někam 
jdete, nebo že přijdete na úřad práce a oni vám nabídnou práci. To, to v žádným případě 
jako. Ale prostě musím pryč. Já třeba mám velikou zahradu, mám psa, takž mám zájmy i 
jiný. 
… 
T: A co se chystáte dělat dále? 
 
R: Dál co budu dělat? No tak teď je pěkně, teď su na zahradě. Ne samozřejmě, že mě 
ještě čeká nějaký vyšetření. Já mám, jak jsem říkala, zdravotní problémy nějaký a čekám 
na nějaký vyšetření, které teprve potvrdí, jestli ten můj zdravotní stav, jestli ta operace 
byla úspěšná nebo nebyla. Takže dřív jako ten, dohlídat ten zdravotní stav no a hledám 
dál tu práci, jako samozřejmě (č. 949). 

 
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 někte-
rých 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 koníčky časem přestanou některé nezaměstnané bavit, protože se díky množství 
volného času omrzí (č. 79, 125, 725, 1032).  
 

R: No tak skládám puzzle, když už mi to moc leze na mozek, že to tak říkám, tak to je 
jediné, které mě jako tak zabaví. Ale tak ne, jsou různé zábavy, které se dají najít, ale 
zase na druhé straně... Ale není to ono. Nic z toho není, ono protože své koníčky a zábavy 
jsem vlastně dělala i před tím, že.... Myslím si, že člověk na to měl i více času, uměl lépe 
hospodařit s tím časem než, než.... (č. 79). 
_____________________ 
  
R: Tak, já jsem ... řešila, no, nijak jsem to neřešila. Jako dá se říct, že jsem tomu dost 
propadla, jo, že, že jsem teda fakt seděla doma, že jsem luštila křížovky a dívala se na 
televizi, že mimo to, co jsem teda se jako snažila, ne že bych seděla jenom a čekala, že mi 
někdo zavolá, jo, tak to ne, ale ale jako sháněla jsem si, ale krom toho jako celkem - jako 
nebyla jsem schopná nějaké aktivitě, že by něco tak nějak si odvedla pozornost nebo... 
nic, nic mě tak nelákalo (č. 125). 
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Interpretačně zajímavým případem je bezesporu příběh respondentky č. 22, 
která po dlouhou dobu pracovala na vedoucí pozici, ale po propuštění se jí nepodařilo 
sehnat zaměstnání (domnívá se, že především kvůli vyššímu věku). Její možnost 
věnovat se koníčkům byla v této situaci výrazně omezena nedostatkem finančních 
prostředků:  
 

R: Pro mně jako.. i v mým majetku jako největší.. já jsem peníze vždycky dávala za 
knížky. A ne jako za nějaký braky, prostě encyklopedie, a prostě. Najednou přišla, do 
knihkupectví prostě vůbec nelezu. A když jako se mi stane, že urvu nějaký peníze, tak 
mažu do antikvariátu, to a prostě. A je fakt ale, že jsem byla zvyklá kupovat normálně, 
dva tisíce nechat, jo, žádnej problém. A že se mi to doma štosovalo, že jsem pořád 
pracovala, neměla jsem čas to číst, ale teď třeba, já nevím, hodinu si tam vybírám knížku, 
protože mám padesát korun, ale potom si to vychrochtám, knížku, jo? Pročtu to do mrtě, 
takže.. ono mi to svým způsobem taky něco dalo. Já jsem byla zvyklá jezdit autem, já 
jsem byla, já nevím, jak Američani, za roh jet nakupovat autem. Jsem se naučila chodit 
pěšky. Takže všechno zlé je pro něco dobrý. Takže docela mě to štve, že nemám práci, ale 
zas jako díky tomu člověk objevil trošku jiný věci (č. 22). 

 
Zde je patrné, jak u této respondentky během času došlo k úplné proměně 

životního stylu. V tomto případě si respondentka dokázala najít vyplnění pracovní 
činnosti, které je jí zároveň koníčkem a zároveň představuje určitou (byť zřejmě 
marginální) možnost, jak si v situaci dlouhodobé nezaměstnanosti přilepšit:  

 
T: Kolik s tím asi [hledáním zaměstnání] strávíte času?  
 
R: Já můžu říct, že v zimě víc než v létě, protože.. v létě jsem si už našla nějakou zábavu - 
zábavu ne, ale v podstatě nějaký naplnění toho.. toho volného času, protože ono je fajn, 
když člověk pracuje a ma teď týden volna a válí se - a prostě nedělá nic, a něco jinýho je, 
když v podstatě pořád nedělá nic. Takže třeba v létě sbírám léčivý bylinky, suším to, 
nosím do sběrny, takže jakous takous náplň mám, peníze z toho taky (č. 22). 

 
Na tomto případě je interpretačně zajímavé, jakým způsobem se respondentka 

během dlouhodobé nezaměstnanosti adaptovala na život v relativní chudobě. Celkově 
ale u této skupiny rozhodně koníčky nevedou k dlouhodobé rezignaci na hledání 
zaměstnání. Spíše se obdobně jako u pracujících vyskytují určitá kratší období, kdy 
aktivita polevuje. 

 

Náš poznatek o pozitivním vlivu koníčků na zmírňování dopadů nezaměstnanosti 
není zcela nový. Někteří autoři (Henwood a Miles 1987:102, Ullah 1987:133, Evans a 
Haworth 1987a :242) již dříve konstatovali, že některé typy aktivit (např. sport, určité 
typy sociálních a rodinných aktivit) mohou přispívat ke zmírňování psychických dopadů 
nezaměstnanosti. Kenwood a Miles (1987:102) přitom rozlišují mezi aktivním (např. 
sport) a pasivním trávením času u nezaměstnaných (TV). Vliv na zmírnění negativních 
dopadů nezaměstnanosti pak podle autorů má především aktivní trávení volného času. 
Autoři dále upozorňují na vliv finančních prostředků na možnosti aktivit a na 
skutečnost, že vyhledávání tzv. aktivních činností také klesá s přibývajícím věkem. 
Evans a Haworth (1987) citují několik výzkumů, které naznačují, že velké množství 
pasivně stráveného volného času (ležení, TV) psychickou pohodu nezaměstnaných 
spíše zhoršuje. Engbersen, Schuyt a Timmer (1990:81-84) v této souvislosti zřejmě 
oprávněně hovoří o zabíjení času, které se projevuje např. tím, že nezaměstnaní určité 
aktivity záměrně protahují, opakují nebo si je „šetří“ na později. Takové postoje jsme 
zaznamenali také v našem výzkumu.  

 Gallie, Gershuny a Vogler (1994:245-246, 251) uvádějí, že se u jejich 
respondentů nepotvrdilo, že by u nezaměstnaných došlo k obecnému úbytku aktivit 
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týkajících se zábavy (oproti zaměstnaným). Ukazuje se ale, že ubývají finančně 
náročné aktivity. To se projevuje také úbytkem sociálních kontaktů spojených s těmito 
aktivitami (oproti zaměstnaným), byť autoři upozorňují, že zde nemusí být přímá 
souvislost s nezaměstnaností. Autoři dále sledovali, jakým způsobem nezaměstnaní 
využívali dodatečný čas, po který nebyli v zaměstnání. Podle jejich výsledků muži 
strávili pasivními formami zábavy (např. TV) asi o dvě hodiny více než zaměstnaní a u 
nezaměstnaných žen to bylo více o hodinu a půl. 

Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:38) ve svém výzkumu zachycují, že 
nezaměstnaní někdy ztrácejí zájem o koníčky, kterým se dříve věnovali, a to i přesto, 
že na ně mají nyní více času. To lze s přispěním výpovědí jejich i našich respondentů 
vysvětlit tím že v situaci existenční nouze mají jiné starosti a nebo i psychické 
problémy, takže jim koníčky nepřinášejí takovou radost jako dříve. Také jejich 
využívání velkého množství volného času je velmi neefektivní (např. dlouhá období 
strávená v posteli nebo hovorem na ulici). Tento stav koresponduje s výrokem 
jednoho z jejich respondentů, který řekl: Dříve jsem měl pro sebe méně času ale dělal 
jsem toho pro sebe více (ibid. str. 70-71). Mareš (2002:78-79) cituje předchozí 
výzkumy a konstatuje, že pro nezaměstnané je obtížné vyplnit velké množství času, 
který dříve trávili v zaměstnání, a to také proto, že nemají dostatek financí, který by 
jim umožnil čas lépe využít.  

Můžeme konstatovat, že v této kategorii respondentů jsou koníčky především 
pozitivním činitelem, zmírňujícím negativní dopady nezaměstnanosti. V jejich výpově-
dích nacházíme pouze někdy drobné náznaky přerušení hledání zaměstnání kvůli 
takovým aktivitám. To ale souvisí také s tím, jakým způsobem si nezaměstnaní plánují 
jednotlivé aktivity během nezaměstnanosti. 

 

Jiné zájmy a koníčky jako faktor snížené motivace nezaměstnaných 

Existuje ovšem také druhá skupina nezaměstnaných, pro které je možnost 
využít registraci na úřadu práce využívána k realizaci nějakých svých dalších zájmů 
(např. cestování, koníčky) nebo k celkově svobodnějšímu způsobu života. Tito respon-
denti někdy zastávají názor, že pravidelná docházka do zaměstnání je zásadním 
způsobem 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.  
 

R: No rozhodně pro mě je důležitý faktor sehnání práce, moje koníčky a hlavně abych měl 
nějaký styk s těma lidma [rozuměj kamarády]…Nechci upadnout do takového stereotypu 
ráno v 6 vstanu jdu do práce v 6 večer přijdu unavený a nic mezi tím, prostě jenom ta 
práce - odpočinek, to nepřipadá v úvahu (č. 1). 

 
Nejvýraznějším představitelem této kategorie je respondent č. 960, který po 

absolvování školy pracoval příležitostně na mnoha místech ve svém oboru, i když byl 
současně registrován na úřadu práce a své aktivity nehlásil. Jeho situace je specifická 
tím, že v jeho uměleckém oboru nemusí být pravidelná pracovní aktivita jednoduše 
dostupná. Na druhou stranu je ale tento jeho přístup v mnohem větší míře ovlivněn 
potřebou žít nezávislý život a užívat si. Ke své situaci říká:  
 

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). 
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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, jak dokládá následující 
výpověď nezaměstnaného: 
 

R: Teď jsem jí [pracovnici úřadu práce] teda namluvil to, že jsem jí neřekl, že chci jít [dále 
studovat] a že tady dělám tydlencty věci, samozřejmě, jsem jí tvrdil, že půjdu do 
[konkrétní pracovní místo], takže jsem jí řekl, tuším už někdy od ledna, že mám 
domluvený tendleten kšeft, takže si nechcu shánět jinou práci teďka na jaro a že už tam 
mám podepsanou smlouvu a že od září nastupuju v Prostějově a že jim dám výpověď z 
pracáku v srpnu, protože … nějak tak jsem tam kecl, v podstatě aby mně … No a to ona 
tak nějak udělala … je to v pohodě. Oni jsou takový pohodový, jim je to jedno (č. 960). 

 
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.  

 
R: No nevěřili tomu [rodiče, že nenalezne zaměstnání]. Mysleli si to stejné, co já, že někdo 
přece jenom mě vezme. Když potom zjistili, že to nepude, tak - no jo, nedá se nic dělat, 
musíš jít na tu školu a musíš shánět praxi někde během školy. Takže já su v podstatě na 
škole i z toho důvodu, abych sehnal praxi. Situace je taková, že se zatím nedaří. 
… 
R: To je, to je všechno záležitost... Tam byly nejlepší vyhlídky k tomu, abych sehnal praxi 
takovou, jakou potřebuju nebo jakou bych chtěl. Takže v podstatě, kdyby se naskytla 
práce, kterou bych chtěl dělat, tak si myslím, že bych automaticky mohl přestat se školou, 
že bych to ukončil. Mám vystudovaný, takže to už je stejně způsob, jak získat praxi nebo 
získat čas k tomu, abych mohl najít praxi (č. 187). 
_____________________ 
 
R: To je jednoduchý - dal jsem výpověď, poněvadž jsem odjížděl na rok do Anglie. 
Poněvadž jsem se chtěl zdokonalit v jazyce, tak jsem se tak rozhodl - a tam, našel jsem si 
za sebe náhradu a odjel jsem na rok pryč. No a když jsem se po roce vrátil, myslel jsem 
teda původně nějakej ten měsíc v Čechách a zase pryč, do světa, tentokrát jsem se chtěl 
podívat do USA. Na pár měsíců, okouknout přírodní parky, prostě poznat tu přírodu tam, 
jenomže člověk míní, imigrační úředník mění, tak jsem zůstal tady, no. Začal jsem shánět 
práci vlastně a osm měsíců jsem nemohl nic sehnat (č. 1032).  

 
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 upřednostňovaní koníčků před pracovní aktivitou jsou zachyceny v řadě 
výzkumů, většinou se ale jedná pouze o ojedinělé případy. Dean a Taylor-Gooby 
(1992:139) identifikovali kategorii respondentů, kteří upřednostňují jiné zájmy před 
pracovním uplatněním. Tato skupina byla ale v jejich výzkumu, obdobně jako v našem, 
velmi malá. Dva z těchto respondentů přitom byli výrazně mimopracovně orientovaní 
nebo využívali setrvávání na sociálních dávkách k tomu, aby měli čas na další aktivity. 
Obdobné případy ve svém výzkumu zachycují také Evans a Haworth (1987:258-260). 
Na jednom z příkladů, které citují, je dobře patrná neochota nezaměstnaného opustit 
kvůli zaměstnání mimopracovní aktivity, na které by po přijetí zaměstnání neměl čas. 
Sirovátka (2000:195) upozorňuje, že jedním z faktorů nízké motivace u některých 
nezaměstnaných je skutečnost, že na ně nepůsobí obvykle žádný tlak sociálně 
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odpovědné role - bydlí mnohdy u rodičů a participují na jejich domácnosti, nejčastěji 
jsou to jednotlivci bez partnera a dětí. Na výše diskutované téma alternativních 
životních cílů navážeme nyní diskuzí o situacích, kdy dochází k souběhu výše zmíně-
ných okolností a nezaměstnanosti. 

 

8.2.2 Záměrné setrvávání v evidenci úřadu práce 

 
Tyto strategie spočívají v pouze formální registraci na úřadě práce. 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. 
 

Různé důvody formální registrace na úřadu práce 

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 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 vyjadřo-
vaný postoj ovšem neznamená, že všichni, kdo spatřují hlavní důvod své registrace na 
úřadě 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 (viz také dále 
kapitola 10). Tito respondenti např. uvádějí: 

 
R: Ale taky na tom úřadu práce, jako je pravda, že oni by něco víc, jako těžko by mohli 
něco nabídnout nebo mohou udělat, možná ten systém je celý nějaký špatný, protože ta 
jejich úspěšnost opravdu není tak dobrá k tomu, aby našli to zaměstnání odpovídající. Zas 
si říkám, aspoň někdo je zaměstnaný, jenomže těžko můžu sehnat nějakou tu, ale že 
třeba když nevyužívám sociálních dávek jo, že opravdu na ten úřad práce chodím jenom 
proto, abych nemusela platit zdravotní pojištění, což je 770 korun. Vzhledem k tomu, že 
mám tolik let odpracovaných, tak si myslím, že jako tohleto mi přijde jako dost tvrdé 
opatření… [Práci si] Nacházím sama a nebo to tam vlastně je na té nástěnce, jo ale já zase 
stejně musím jít a musím za tou pracovnicí a říkám, stalo se mi dvakrát, třikrát za sebou, 
jako co jsem tam byla, že vlastně ona mi dá tipy, které jsou vyloženě pro mě nevhodné. 
Ale já zas si nemůžu dovolit oponovat, co jste mi to dala, tam já nepůjdu, protože tohle je 
tak a tohle je tak, protože oni měsamozřejmě vyškrtnou z evidence a platím sama to 
zdravotní (č. 79). 
_____________________ 

 
R: Prostě úřad práce, protože to je povinnost, že jo, abych měla to sociální, všechno 
zabezpečený, abych měla to zdravotní. Za těchhlectěch podmínek, a kdyby tohlecto 
nebylo, snad bych nešla ani tam... (č. 742). 

 
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.  
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R: No právě proto jsem hledal sám, já jsem si našel sám vlastně to místo a oni mi řekli, že 
tam až od prvního května, tak jsem se teda na tom úřadu práce nahlásil a oni mi hledali, i 
když už jsem měl místo... (č. 898). 

 
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, klempíři, cestovní ruch) (č. 
17, 725, 898), Zajímavý je např. případ respondenta č. 725, který jako pracovník 
v cestovní kanceláři vícekrát (opakovaně) v zimě odcházel se registrovat na pracovní 
úřad a na jaře opět nastupoval do stejné cestovní kanceláře. 
 

R: Jak jsem řekl, půl roku jsem dělal v cestovce a my jsme přes zimu nedělali, tak to jsem 
byl na pracáku. To se tak střídalo (č. 725). 

 

Únikové strategie 

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). Jak uvádějí Gallie a Vogler 
(1994:146), poměrně malá kategorie těch, kdo si mezi jejich respondenty nehledali 
zaměstnání, se skládala právě ze starších mužů a žen s dětmi do 5 let. Autoři docházejí 
k závěru, že jsou to překážky na trhu práce, které snižují pravděpodobnost, že si tito 
lidé budou hledat zaměstnání. U starších pracovníků v tom hraje roli nízká ochota 
zaměstnavatelů je přijmout a zdravotní problémy a u žen problémy zajištění péče o 
děti. Důvod, proč únikové strategie zmiňujeme na tomto místě, spočívá v okolnosti 
dočasného záměrného setrvávání v registru úřadu práce (viz níže).  
 

Plánovaný odchod do ekonomické neaktivity související s péčí o jiné osoby 

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 neoče-
kávaná jindy plánovaná) potřeba péče o děti či jiné méně soběstačné členy rodiny 
(kterou tak jako tak musí tyto osoby vykonávat) nebo snaha o skloubení pracovních 
plánů s rodinnými plány (např. narození dětí apod. - 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 únik92 a také zde pochopitelně existují jiné závažné 
důvody pro opuštění ekonomické aktivity (péči musí někdo zajistit).  

 
T: A teď v poslední době nějak aktivně hledáte práci? 
 
R: No, teď ne…asi rok. A už jako nebudu hledat, protože nepůjdu někam dělat na rok nebo 
na půl roku, když plánujeme tu rodinu (č. 410).  
_____________________ 
 
R: A já jsem, protože můj otec onemocněl a voni mu teda přiznali jenom částečnou 
bezmocnost, tak jsem čekala do jeho 80 let, tak teď mně to jako přiznali, takže mám péči 
o něj. Ale jinak jako prostě to místo nenajdete takhle v tomhletom věku (č. 1283). 

 
                                                   
92  V některých případech se např. při početí dítěte jedná o náhodu nebo by k němu stejně došlo, protože si 

ho rodiče přejí. 
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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 setrvá-
vání 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). 
 

Plánovaný odchod do penze 

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. Respondent č. 11 k tomu říká: 

 
R: Ovšem třeba jít o tři roky dřív, to už je krutý…To tam má právě nějaký kolega z naší 
ulice, on šel teda, on dostal 5 900 korun důchod, přitom celej život dělal, ono je to strašně 
těžký. 45-46 roků ho nechaj dělat. On šel o tři roky dřív, no…Já už bych to [odejít do 
předčasného důchodu] chtěl podle mě.. koncem roku jako už udělat, protože to už.. to 
[nezaměstnanost] je nekonečný. Ale já napřed musím ovšem zjistit, kolik mně teda 
vypočítají ten důchod, rozhodně by měl být vyšší než to, co dostávám na té sociálce... Ale 
zase nechcu, aby ty srážky tam.. aby mně to třeba.. Samozřejmě zas je valorizace, že jo v 
lednu nebo kdy to bývá, takže tím.. když bych o to zažádal až po tom lednu třeba, 
rozumíte, takže zas bych se do té valorizace vlezl, takže ono vlastně ty dvě procenta mi 
doplní ta valorizační záležitost, no (č. 11). 

 
Respondentka č. 1181 ztratila své celoživotní zaměstnání v období, kdy měla 

zdravotní problémy. Celý život přitom pracovala jako řidička vysokozdvižného vozíku, 
což se začalo ve vyšším věku projevovat problémy s klouby. V této situaci využila své 
první registrace na úřadě práce k tomu, aby si odpočinula a dala se zdravotně 
dohromady. Říká: 
 

R: Jenomže manžel v té době jako ještě byl odborář, vedoucí jako odborů byl, no takže tu 
práci on mi sehnal hned, jo, takže já jsem nemusela nikde, no ale byli jsme domluvení 
takhle, že když už to takhle dopadlo, že zůstanu tych půl roku jako doma, že si odpočinu, 
no a potom jako, že nastoupím. No v té [název předchozí firmy] já jsem měla 
odpracovaných 32 roků (č. 1181). 

 
I v druhém zaměstnání, kde pracovala ale po čase došlo k restrukturalizaci a 

protože kvůli zdravotním problémům nemohla být přeřazena na jinou práci, byla opět 
propuštěna (sestupná kariéra). Svou situaci pak řešila obdobně jako v prvním případě.  

R: Po té druhé ztrátě už, však kde vás kdo veme na rok že. Když jsem chtěla jít 
dopředčasného důchodu, tak na ten rok vás nikdo neveme. Všude, kde je vypsané, samé 
kvalifikované. Já žádnou kvalifikaci nemám, poněvadž já jsem vyšla školu a hned jsem šla 
pracovat, že a kvalifikaci bych si za prvé už nedělala no a za uklízečku, to mně nestálo za 
to, za tu uklízečku, to manžel říkal, že mě uživí, těch půl roku, než dostanu ten důchod (č. 
1181). 

 
V obdobných situacích se nezaměstnaným jeví předčasný důchod jako jediné 

východisko. U nezaměstnaných, kteří jsou těsně v předdůchodovém věku je dále 
patrná poměrně nízká ochota ještě si na poměrně krátké období hledat zaměstnání, 
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protože mají často navíc zhoršený zdravotní stav a 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) nebo v jednom případě také pracují 
na černo (č. 22). 
 

T: Jak vnímáte své současné šance na nalezení zaměstnání? 
 
R: No už to nevnímám nijak, protože mám březen příštího roku nárok na starobní důchod, 
takže.. To už mě nikdo neveme, ani kdybych byl myslím zdravej (č. 19). 
_____________________ 
 
R: …a protože ještě na tom nejsu tak špatně, abych to brala jako.. Abych už zažádala o 
předčasný důchod, tak přece, jo, sem tam nějakou práci, byť na černo, seženu (č. 22). 

 
Gallie a Vogler (1994:131) upozorňují na to, že zájem pracovat klesá především 

mezi staršími pracovníky nad 55 let, což zřejmě odráží jednak jejich narůstající 
zdravotní problémy a souvisí to také s procesem očekávané „socializace“ do důchodu. 
Andersen (2001:5) uvádí, že starší pracovníci vzhledem k tomu, že vnímají své šance 
na pracovní uplatnění jako velmi malé, využívají možnosti předčasného důchodu. U 66 
% respondentů byl přitom v jeho výzkumu tento přechod do předčasného důchodu 
jejich volbou, 14 % uvedlo, že spíše ne a 13 %, že určitě ne. Postavení starších 
pracovníků zřejmě velmi dobře vystihuje také obecnější postřeh Sirovátky (1997:109-
110) ohledně silné marginalizace (u starších lidí především problém diskriminace, 
někdy zdravotní problémy), odmítání pracovních pozic na sekundárním pracovním trhu 
a určitém uplatnění nárokové strategie nahrazující předchozí pozici na primárním trhu 
práce. Protože pozice na sekundárním trhu práce není akceptována (a pravděpodobně 
někdy ani možná), je preferován ochod z pracovního trhu. Gallie (2001:17) spojuje 
zranitelnost určitých kategorií na trhu práce s vývojem povahy práce. Pokud nedochází 
ke zlepšování dovedností, je pro nízkokvalifikovanou pracovní sílu stále obtížnější 
udržet si zaměstnání. Zároveň, pokud práce vede buď k fyzickému postižení nebo 
k výrazné úrovni stresu, lidé mohou být přinucení k opuštění trhu práce před 
dosažením řádného důchodového věku, což může v důsledku vést k neadekvátnímu 
zajištění v penzi a chudobě seniorů.  

Z našich výsledků je patrné, že se zde jedná o reakci specifickou (typickou) pro 
určité kategorie nezaměstnaných. Určujícími 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 
má již nárok na předčasný starobní důchod a může proto zvažovat i „čekání“ na řádný 
starobní důchod, druhá kategorie ještě ani předčasného starobního důchodu nedosa-
huje 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 neza-
městnaných především mezi manuálně pracujícími zřejmě přibývat. 

 

Studijní důvody, cestování (práce v zahraničí) 

Zajímavým 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 úřadě práce totiž většinou bylo překlenout určité období 
např. do nástupu do školy, odjezdu do zahraničí atd. (č. 5, 12, 16, 187, 960).  
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R: No, já jsem totiž půl roku, dalo by se říct, na to kašlal tak trochu, ale od prosince jsem 
se rozhodl pracovat v Irsku, dal jsem do toho všechno a už mám spoustu věcí vyřízených a 
24. dokonce odlétám...Budu tam dělat - zatím nevím. Teďka jsem byl na projektu Eurest 
[sic] tady, kousek od-- o poschodí níže, a tam mi bylo řečeno co a jak, nicméně tam mám 
ještě kamaráda, který tam pracuje a říkal, "přijeď, ubytuj se a pracuj." (č. 16). 

 
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. Doktorské studium přitom chápe jako možnost získat nějakou 
praxi a čas na rozhodnutí, co dále dělat. Někteří respondenti ve svých výpovědích 
přímo uváděli ekonomické motivy registrace na úřadě práce. 
 

R:…a tak jako jsem v podstatě najednou byl bez peněz, co jsem měl mít splatný honoráře 
a všelijaký tydle věci, takže jsem byl donucený k tomu se přihlásit znovu na pracák (č. 
960). 
_____________________ 
 
R: Jsem vlastně neudělal zkoušky [na vysoké škole], tak jsem vlastně potom šel sem na 
pracovní úřad…chci dále studovat, tak jsem nastoupil na jazykovou školu na půl rok, takže 
[nemám nárok, protože] to není studium, tak si myslím, že jako je nedořešená legislativa.. 
Že si myslím, že by mohl pracovní úřad platit za nás jako takhle za studenty sociální 
dávky, což jako mi řekli, že není možný tady (č. 5). 

 
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 „zamlžo-
vacím“ 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).  

 

8.2.3 Formy únikových strategií 

 
Celkem tedy můžeme rozlišit tři typy nezaměstnaných, kteří zůstávají 

v registrech úřadu práce registrováni pouze formálně:  

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

- 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,  

- čekají v evidenci na nějakou další událost (nástup do sjednaného zaměstnání, 
starobní důchod).  
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Můžeme tudíž říci, že u alternativních životních cílů nacházíme různé motivy a 
vzorce jednání, téměř ve všech případech jde ale 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. Řezníček a 
Syrovátka (1994:64) zjistili nějakou formu únikové strategie u 15 % svých respon-
dentů. Uvádějí přitom totožné motivy jaké zachycuje i tento výzkum: odchod na 
mateřskou dovolenou, do invalidního důchodu, mimořádného starobního důchodu, 
studovat či pečovat o blízkého příbuzného. Podle výzkumu Mareše, Sirovátky a 
Vyhlídala (2002a:30) jsou únikové strategie v ČR na počátku nezaměstnanosti početně 
zanedbatelné a jsou využívány spíše osobami s nižším vzděláním. Autoři uvádějí 
následující percentuální podíly deklarovaných strategií mezi svými respondenty: 1,1 % 
- zájem o získání invalidního důchodu, 2,8 % - zájem o předčasný důchod, 1,4 % - 
mateřská dovolená, 1,4 % - péče o blízkou osobu, 3,4 % - život v zahraničí, celkem 
tedy asi 10 % respondentů. Z výpovědí našich nezaměstnaných ovšem dovozujeme, 
že celkové podíly těchto strategií budou u dlouhodobě nezaměstnaných o něco vyšší, 
právě z důvodu nedostupnosti zaměstnání.  

Touto částí zároveň uzavíráme celou subkapitolu, která se týká obecné motivace 
nezaměstnaných k přijetí zaměstnání. Po zhodnocení výpovědí nezaměstnaných vyvo-
zujeme, 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 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. 

8.3 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 předchozí části této kapitoly totiž mimo jiné vyplývá, že lidé, kteří mají obdobnou 
pracovní etiku, mohou být v různé míře flexibilní vzhledem k přijetí konkrétních 
zaměstnání, což následně ovlivňuje jejich uplatnění na trhu práce. V literatuře jsou 
uváděny různé typologie druhů flexibility. Z těchto různých druhů flexibility nás zde 
zajímá především představa nezaměstnaných ohledně obsahu/oboru zaměstnání, 
dalších aspektů zaměstnání/pracovních podmínek a jejich mzdová očekávání/ příjmová 
flexibilita.  

8.3.1 Představa nezaměstnaných o jednotlivých aspektech 
zaměstnání 

Jako první zde sledujeme otázku, jakou práci (obsahem, profesí) by 
nezaměstnaní rádi vykonávali. Alm a Gallie (2000:124) rozlišují tři způsoby možné 
flexibility ohledně obsahu pracovní činnosti v situaci, kdy se nezaměstnaným nedaří 
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(nebo již nemohou) získat zaměstnání, které dříve vykonávali: změnu oboru činnosti, 
přijetí práce pod úrovní své kvalifikace a rekvalifikaci na jiný obor. V této kapitole se 
věnujeme především představě nezaměstnaných ohledně typu zaměstnání a úrovně 
zaměstnání (rekvalifikace diskutujeme samostatně v kapitole 10). 
 

Zájem nezaměstnaných o určité obory pracovní činnosti 

Jako důležité se tedy jeví, jakým způsobem by nezaměstnaní rádi pracovali. 
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 (středoškoláci, vysokoškoláci) 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. 

 
R: Já nechci dělat nic jinšího, než vlastně to skladový hospodářství nebo fakturantku. Což 
je zřejmě asi taky chyba, ale protože už jsem to dělala fůru let, tak nechci nic jinýho dělat 
a tak zkouším jako na ty místa. Skladovou účetní, asi tak, no. 
… 
R: Teď už je to horší, protože už vidím to, že ta možnost sehnat práci, kterou já chci, 
protože já nechci dělat nic jinýho, nebo ne že nechci, ale prostě ráda bych dělala to, co 
jsem dělala, na co su zvyklá a co umím. Takže teď už je to horší, protože vidím, že to není 
tak, není to tak jednoduchý tu práci sehnat. Ale stejně to chci dělat dál jako no (č. 949). 
_____________________ 
 
R: Nejtěžší..., nejtěžší bylo opravdu, protože z pracáku jsem jako žádné nabídky nějaký 
extra, to bylo spíš, jako malířský [řemeslo] neměli, tak jsem jako do skladu a takový, co 
jsem v životě nedělal. Jo já jsem spíš hledal něco takovýho, co je blíž ke mně, k mýmu 
řemeslu, ale nejtěžší, no, sehnat prácu. Jo, nějakou odpovídající, abych jako uživil, aby 
jsme se tady uživili a bylo to takový bez problémů (č. 917). 

 
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). Např. respondentka č. 742 pracovala mnoho let v laboratoři u zaměstnavatele 
vyrábějícího porcelán. Po propuštění pro nadbytečnost byla půl roku bez zaměstnání, 
než byla kontaktována svým bývalým zaměstnavatelem. Návrat k původnímu zaměst-
navateli byl možný díky rozšiřování výroby i díky tomu, že respondentka byla ochotná 
přijmout práci v provozu místo v laboratoři.  
 

R: Pracuji prakticky skoro na stejným místě, než jsem, když jsem byla jako ... než jsem 
dostala výpověď, jo, protože potom se to tam začalo rozšiřovat a telefonem se mě jako 
dotázali, jestli mám zájem. Já jsem mezi tím už jako si našla práci a čekala jsem taky na 
telefon a … [původní firma] se ozvala jako dřív a znám to tam, takže jsem se tam vrátila. 
Takže jsem, prakticky skorem dělám tu samou prácu. A lidi znám, takže jsem v pohodě... 
No jako mi zavolali. Oni se mě zeptali, jestli ještě jako nezaměstnaná, jestli mám jako 
zájem a že budu na týden pojedu na přeškolení. No, takže jako okamžitě jsem řekla, že jo, 
že se tam dostavím. No, dozvěděla jsem se, co to je za práci a to bylo v dubnu a to bylo 
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únor, vlastně v únoru a potom jsme byli na tom školení od 21. června jsem už byla 
zaměstnaná. Takže prakticky jsem byla půl roku nezaměstnaná (č. 742).  

 
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 ohodnocen nebo umožňovat péči o děti). Tento postoj 
nezaměstnaných (netrvám na určitém oboru pracovního uplatnění) 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).  
 

R: No tak mně je to jedno, já co umím, to zmáknu, a když neumím, řeknu, "to neumím." 
Ale jako tady ty dělnické práce nebo kuchaře nebo takový věci to zvládnu jako dobře…(č. 
15). 

 
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 „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. jakou práci 
mohou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat apod. (č. 3, 6, 10, 733, 914, 
1209, 1210).  
 

R: To, takhle pokud by bylo zaměstnání, tak já jsem ochotnej vzít práci dá se říct 
jakoukoli, ale musela by odpovídat tak, abych zdravotně na ni stačil a abych na ni stačil i 
fyzicky jo taky. Aby teda mě někdo nevzal a neřek hele já jsem Tě tady vzal na to…aby za 
půl měsíce se zjistilo, že mě musí propustit z toho, že jako z nějakejch důvodů…(č. 3). 
_____________________ 
 
R: No v takovýhle situaci si nemůžete moc vybírat, jo.. Tak člověk jako ví, co může dělat 
nebo nemůže, tak sem tam si zadá jako samozřejmě prodavač, když jsem ho dělal tolik 
let, pak nějak že mám řidičský průkaz jenom B, tak jako.. jezdit s čímkoliv, na co mám 
papíry, a pak nějakej takovej trochu příbuznej obor, jako nějakýho skladníka, nebo i 
někam do výroby, no ale těch výrob, zas až takovejch, kde by člověk jako s nějakým 
omezením mohl dělat, až tak moc není (č. 10). 

 
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.  

 

Řada autorů poukazuje na nízkou ochotu některých nezaměstnaných změnit 
obor pracovní činnosti. Dean a Taylor-Gooby (1992:94) konstatují, že jejich respon-
denti nejčastěji měli zájem o práci, na kterou měli odpovídající kvalifikaci, pak uváděli 
také specifická kvalifikovaná povolání nebo (méně často) uvažovali o podnikání. 
Někteří jejich respondenti uváděli, že jsou ochotní vzít jakoukoli práci, zatímco někteří 
nekvalifikovanou práci odmítali jako degradující (ibid. str. 95). Také Clasen, Gould a 
Vincent (1998:174) uvádějí, že nezaměstnaní buď chtějí obdobná zaměstnání jako ta, 
která vykonávali dříve, nebo jsou ochotni zvážit jakékoli zaměstnání, které jsou 
schopni vykonávat. Lindsay a McQuaid (2004) uvádějí, že pracovníci dříve pracující 
v dělnických profesích mají tendenci hledat si zaměstnání opět v dělnických profesích, 
a to přesto, že v těchto oborech se nabídka zmenšuje. Lindsay a McQuaid (2004) 
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zároveň dodávají, že především starší pracovníci mají tendenci se vyhýbat práci 
v sektoru služeb, protože takovou práci považují za nejistou, špatně placenou a s mi-
nimálními šancemi na profesní postup. Podle autorů ženy více k těmto zaměstnáním 
v sektoru služeb inklinují, a to zvláště pokud potřebují získat zaměstnání na částečný 
úvazek. Zaměstnavatelé v těchto sektorech navíc pro svou práci ženy také upřed-
nostňují (viz též kapitola 10). Jordan et al. (1992:39) pak konstatují, že lidé v jejich 
výzkumu byli ochotní vzít téměř jakoukoli práci (i práci načerno), aby se vymanili 
z pasti nezaměstnanosti způsobené nízkými mzdami, nepravidelností práce a tlakem 
pracovníků vyplácejících sociální dávky. 

Alm a Gallie (2000:123) uvádějí 84 % respondentů ochotných přijmout práci 
v jiném oboru a 82 % ochotných podstoupit rekvalifikaci (aby mohli přijmout práci 
v jiném oboru), 62 % respondentů uvádělo ochotu přijmout práci s nižší úrovní 
kvalifikace. Sheehan a Tomlinson (1996 podle Sheehan a Tomlinson 1998:452) pak 
uvádějí, že 52 % jejich nezaměstnaných respondentů by podle svých výpovědí 
zvažovalo jakoukoli práci. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:29-30) srovnávají 
nezaměstnané respondenty podle úrovně vzdělání (kvalifikace) a jejich ochoty 
k různým typům flexibility. Osoby s nízkou úrovní vzdělání byly podle autorů ochotné 
dělat v podstatě cokoliv, ale snažily se přitom vyhnout nejisté práci. S narůstajícím 
vzděláním přitom klesá ochota přijmout vzdělání pod úrovní své kvalifikace. 

Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje tyto názory nezaměstnaných, je přitom 
jejich vzdělání, jejich předchozí pracovní zkušenost a očekávání ohledně možností 
dalšího uplatnění. Celkově tedy můžeme uvést tři typy názorů nezaměstnaných: 

- chtějí práci v oboru, který již vykonávali, na který mají kvalifikaci, 

- je jim prakticky jedno, jaký typ práce budou vykonávat - vzali by jakoukoli práci, 

- mají svoje vysněná povolání nebo typy povolání. 

 

Je tedy třeba také brát v úvahu, že existuje značný rozdíl mezi zaměstnáními, 
která by nezaměstnaní chtěli vykonávat, a zaměstnáními, která jsou ochotní vykoná-
vat. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:27) na základě analýzy očekávání nezaměst-
naných dovozují: „Zdá se, jako by s rostoucí délkou nezaměstnanosti klesaly nároky 
na nové zaměstnání a lidé jsou ochotní přijmout i zaměstnání, které by dříve odmítli. 
Autoři ovšem upozorňují, že intervenujícím faktorem zde může být skutečnost, že 
takto je postižena především marginalizovaná pracovní síla“.  

 

Představa nezaměstnaných o jednotlivých aspektech zaměstnání 

Významným zjištěním ale také je, že v některých případech jsou požadavky 
pracovníků zaměřené i na další okolnosti práce než jen v 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) 
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- zaměstnavatelm by měla být česká firma, tedy bez zahraniční účasti93 (č. 949) 

- dobré vedení firmy, profesionalita (č. 1032) 
 

R: Především by to měla být solidní firma, která jako dbá na nějakou image, má nějaký 
reálný představy, má i prestiž světovou, možná, třeba jako místní, tam jde hlavně o tu 
solidnost. Protože těch firem samozřejmě dneska, které se navenek tváří, jako že jsou v 
pořádku - není to pravda. Opak si spíš myslím, že prostě taková firma, která plácá do 
světa reklamy a všechno možný… mám zkušenosti, že to není až taková pravda jako (č. 
7). 

 

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) 

- práce v dobrém kolektivu (č. 8, 410, 742) 

- práce v místě bydliště, bez dojíždění nebo s přiměřeným dojížděním (č. 2, 1030) 
 

R: No.. Hlavně aby to byl dobrej kolektiv, aby tam nebyly takový ty.. jedna donáší na 
druhou, což většinou v kolektivu ženskejch je, že, samozřejmě. No a tak trošku finančně.. 
aby to odpovídalo tomu, že ráno vstáváte a.. musíte si koupit šalinkartu, musíte se oblíct, 
takže tam už trošku ty náklady, takže aby to trošku odpovídalo (č. 8). 

 

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

 

V literatuře příliš nenacházíme zjištění konkrétních očekávání nezaměstnaných 
ohledně práce, kterou by chtěli vykonávat. Někteří respondenti ve výzkumu Clasena, 
Goulda a Vincenta (1998:152, 166, 174) a Deana a Taylor-Goobyho (1992) ale např. 
také uváděli, že práce by měla být smysluplná, kvalifikovaná, stálá, užitečná a náročná 
(ale zase ne příliš náročná), uváděli konkrétní zaměstnání nebo oblasti, kde by rádi 

                                                   
93  Respondentka má špatné zkušenosti se zahraniční firmu z předchozího zaměstnání.  
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pracovali atd. Tyto dílčí aspekty zaměstnání se zdají být (jak uvádím níže) pro 
nezaměstnané poměrně významné.  

Podstatným zjištěním předchozí části tedy je, že naši respondenti poměrně 
často uváděli, že jim bylo prakticky jedno, jakou práci budou vykonávat. Předpoklá-
dáme přitom, že vysvětlení je možné nalézt v předchozích kariérách části našich 
respondentů (mnoho z nich mělo zkušenost z tzv. sekundárního segmentu pracovního 
trhu, a tudíž věděli, 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.  

 

Nízká kvalita práce jako odrazující faktor při hledání zaměstnání 

Jedním z nejvýznamnějších aspektů ovlivňujících motivaci nezaměstnaných 
přijmout konkrétní zaměstnání je kvalita práce.94 Někteří nezaměstnaní totiž negativně 
posuzují či přímo odmítají určitá zaměstnání se zhoršenou kvalitou práce dle jejich 
názoru. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:29) ve svém výzkumu také uvádějí, že 
osoby s vysokoškolským vzděláním a částečně i osoby se středoškolským vzděláním 
odmítly i mzdově lukrativní nabídky. Výše mzdy tedy není jediným kritériem při 
rozhodování o tom, zda nabízené zaměstnání přijmout či nikoliv. Na jedné straně je 
podle autorů důvodem odmítnutí pracovního místa povaha nabízeného pracovního 
místa, na druhé straně nedůvěra k zaměstnavateli, který ho nabízí (ibid str. 35).  
 

Odmítání zaměstnání kvůli pracovním podmínkám 

I v našem výzkumu jsme se setkávali s tím, že nezaměstnaní určitá zaměstnání 
spíše odmítali. 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 ale 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. 

 
R: Já jsem se tam chodila ptát a samozřejmě, že tam ty nabídky jsou vyvěšené. Jako byly 
tam nabídky, já nevím, třeba do firmy, kde se pletly svetry, ale mám pocit, že ta firma, že 
tam ti lidi hned přicházejí, hned odcházejí, takže je tam ten koloběh, takže ty nabídky jsou 
do těchhle firem, no. Pak na několik těch telefonátů jsem volala, ale to místo bylo už 
většinou obsazené (č. 78). 
_____________________ 
 

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

podmínky, přístup zaměstnavatele atd. Pro diskuzi ohledně významu kvality práce srovnej zvláště práce 
provedené v rámci organizace EUROFOUND. 
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R: Já bych řekla, že v dnešní době požadují ti zaměstnavatelé až nemožné. Člověk aby se 
v práci rozkrájel. Možná je to tím, že oni klidně někoho přijmou a pak mu klidně řeknou, 
tak ty mně nevyhovuješ a využijí tu tříměsíční zkušební dobu. Tak prostě jednají. Tak mně 
to připadne no… Navíc člověk je nervózní a přenáší se to potom... (č. 1195). 

 
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 běžného rodinného života.  

 
R: Jenže tam zase mně by se tam teď nechtělo, to je na tři směny, to se dělá ranní, 
odpolední, noční. /ticho/ To jsem vlastně dělala pořád, celej život, co jsem takhle dělala, 
tak jsem dělala jenom ranní. To mně vyhovovalo. To mně taky jako nevyhovovalo v práci, 
třeba odpolední a noční (č. 410).  
_____________________ 
 
R: Tak tam třeba, já nevím, se třeba dělaly soboty, neděle, bez příplatku vlastně. To jsme 
sice měli volno, ale my jsme třeba v sobotu dělali šestnáctku, skončili jsme v devět večer 
a ráno už jsme zase v sedm začínali dvanáctku. Jo a takhle vlastně jsme se střídali, 
vždycky jednou za tři týdny tady ty směny… Já chápu, že to přinese, že postavijou halu a 
já nevím co, ale protože s tím mám já osobní zkušenosti a není tam nikdo, kdo by 
dodržoval, kdo by vlastně kontroloval to dodržení vůbec zákoníku práce, abyste měl čas se 
vyspat, abyste měl podmínky, abyste měl čas na přestávku, tak toto vlastně u těch cizích 
firem neexistuje, jo, bych řekla. A úřady se bojí do toho jakkoliv zasahovat. Podle mě. Jo 
prostě oni na to kašlou. Aby bylo dodržovaný tady ty podmínky slušnýho chování k 
zaměstnancům těch cizích firem (č. 949). 
_____________________ 
 
R: Já myslím, že ne. Jako časový důvody nic, jsem flexibilní.. Jako je fakt, že prostě 
dneska mraky firem dělá na tři směny, což si myslím, že jako.. Může to dělat mladej 
člověk, dostane to zaplacený, já už bych do toho nešel. Prostě dělat v noci je proti přírodě, 
podle mýho názoru (č. 7). 

 
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 či práce v některých 
provozech mají obecně známé dopady na zdraví pracovníků: 

 
R: …nebo.. nějaký manuálně těžký práce [bych nechtěl dělat], protože nejsu na tom 
zdravotně úplně nejlíp, protože jsu velikej, takže nějaký problémy, takže asi tak (č. 13). 
_____________________ 
 
T: A myslíte si, že máte šanci najít tady takovou práci? 
 
R: Ne, a když tak to co jste slyšel támhle od kolegy, ten [název firmy] a..takže pak za dva 
měsíce dostanete zánět žil nebo něco a oni Vám to neuznaj, pošlou Vás k doktorovi, vy to 
řeknete, ale oni Vám to neuznaj a chtěj se s Váma soudit a vo proti Vám, když vy jste 
takhle malinkej a ta firma je obrovská, má za sebou jedny z těch nejlepších právníků tak 
s tím nic neuděláte (č. 2). 
_____________________ 
 
R: …jak jsem se byla podívat v té firmě, která vlastně dělala, já už nevím, jak se jmenuje, 
ale dělaly tam prostě ženské takové ty úplety na svetry, no tak jako makačka na oči, 
zničené zdraví podle mě a minimálně zaplacené. A ještě musíte dojíždět a ještě tam 
musíte být od šesti od rána já nevím do kdy, kdoví co vám to děcko dělá, to nevíte, pokud 
jste sám, takže jako fakt komplikace (č 78). 

 



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

 203 

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.  

 
R: Tam u pásu stojí jako těch osm hodin, jo, a jednak, že se tam nesmí prý ani promluvit 
u té práce a jako když to tak vyloženě řeknu, tak ženská potřebuje taky někam si odskočit 
a mají určitou přestávku v tolik a v tolik, jo, a jako prostě pokud ta žena potřebuje, má 
své taky, že, potřeby, tak prostě tam je to, hned má kráceno nebo ji někdo střídá, no a 
nějak prostě musí čekat znova. Jako ty podmínky, že tam jsou teda docela jako, jo, to 
když lidi co povídají, co tam vodsuď vypadli, nebo něco takového. Sice udělají pracovní 
místa, ale lidé tam nechtějí pracovat, protože chovají se jako nějak nadřazeně jako k 
nějakým otrokům jako více méně, jo, že mají být rádi, že prostě pracují a nějak...(č. 110). 
_____________________ 
 
R: No a potom to směnování dvanáctihodinový, mám známou, které je tam syn, kterému 
teďka je mu asi 28 a odtamtáď odešel, protože se úplně zhroutil z toho směnování. Prostě 
si nezvykl. A voni říkají jako, že nemají tak velký požadavky na pracovní vypětí, ale vím, 
že mají velký požadavky. A že třeba, nevím jestli teda konkrétně tam to je, že když někdo 
potřeboval si odskočit, tak byla za něj náhrada a on byl odstavenej do tý doby, než zase 
někdo se dostal z pásu pryč. Takže takhle asi. A potom najednou propouštějí celý pásy. 
Protože já jsem se tam potkala na pracáku s paní…a já říkám jako co tam dělá. A ona mně 
říká - no oni propouštějí celé pásy, napřed nám řekli, že nebudou propouštět a teď 
propouštějí celé pásy. Oni si tam vždycky vezmou nový, aby ti starší, kteří už tam jsou 
nějakou dobu a trošku vidí tam do té problematiky, tak aby šli pryč (č. 1283). 

 
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, s celkovou atmosférou na 
pracovišti. Respondentka č. 949 popisuje, proč byla nucena odejít ze svého posledního 
zaměstnání v hypermarketu: 

 
R: Prostě a to bylo celkově, hrozný přístup, protože to vlastně není česká firma…A ti čeští 
manažeři a tidle, to prostě chtěli dokázat, že jo a tam je strašná buzerace lidí a prostě 
šílený. Takový podmínky jsem v životě nezažila…A doufám, že už nikdy nezažiju. 
 
T: Takže se to nedalo vydržet? 
 
R: Ne to se už opravdu ne... Sice platově to bylo dobrý celkem, jako plat byl dobrej, ale 
jako co se týká tady toho chování vůbec, k zaměstnancům, podřízenejm, kdepak. To bylo 
šílený vlastně, no. Ponižující, takový prostě, póvl, jo, jako že člověk je vlastně ten 
obyčejnej póvl a já su někdo a bude to tak, jak řeknu, no prostě hrozný (č. 949). 

 
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. Respondent č. 16, který kvůli špatným pracovním podmínkám odešel 
z předchozího zaměstnání, reagoval na otázku ohledně očekávané mzdy: 

 
R: Chtěl jsem.. měl jsem nějakou laťku, ale už nemám. To není důležité. Spíš ta praxe a 
dobré zaměstnání je důležitější než ty peníze. Pro mě, v této situaci (č. 16). 

 
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 dočasně. Přitom 
se často také domnívají, že v takových podnicích není možné vydržet dlouhodobě 
pracovat. 
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Také některé předchozí výzkumy zaznamenaly výhrady některých nezaměstna-
ných vůči povaze nabízených zaměstnání. Clasen, Gould a Vincent (1998:152) 
uvádějí, že jejich respondenti neměli nijak zvláštní požadavky ohledně typu 
zaměstnání, pracovní doby nebo cesty do zaměstnání, ale přece jen se v tomto ohledu 
odlišovali v míře, ve které tyto okolnosti byli ochotní akceptovat. Mareš, Sirovátka a 
Vyhlídal (2002b:35-36) uvádí, že vysokoškoláci často odmítali pracovní příležitosti 
jako nezajímavé, zdravotně nevhodné a pro špatný přístup zaměstnavatele k lidem, 
ale též z nedůvěry ve schopnost zvládnout jeho požadavky. Osoby se základním 
vzděláním odmítaly zaměstnání pro nízkou mzdu, namáhavost práce, dojíždění a 
pracovní režim.  

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 Leontaridi a Sloane 2001: 6; Green 2005:11). Clark uvádí 
(2004):  

 
Sektorová distribuce v kvalitě práce předpovídá chování na trhu práce: rozhodnutí o tom, zda 
přijmout konkrétní zaměstnání, jaký typ práce přijmout nebo v jaké práci setrvat a jak těžce 
pracovat jsou všechna pravděpodobně částečně závislá na subjektivním posouzení této práce 
pracovníky (Clark 2004:4-5 - překlad autora). 

 
Riziko získání zaměstnání s nízkou kvalitou práce je pro dlouhodobě nezaměst-

nané mnohem vyšší než pro pracovníky, kteří nejsou nebo nikdy nebyli nezaměstnaní 
(Gallie 2001:42). Clark (1997) argumentuje, že neuspokojivá práce může odrazovat 
pracovní sílu od participace na trhu práce95 (Clark 1997 podle Clark 2004:5). Pracovní 
místa s nízkou kvalitou práce netvoří rozhodující podíl míst na pracovním trhu96 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. Některé zdroje v ČR 
(především se jedná o tiskové zprávy kontrolních orgánů - viz např. Ostravská radnice 
8/2002, MPSV 2005b) potvrzují, že zákoník práce a zákon o zaměstnanosti zde není 
zaměstnavateli v některých případech dodržován.  

Významným faktorem souvisejícím s nízkou kvalitou práce je podle některých 
autorů vysoká úroveň stresu, která se promítá i do mimopracovního života. McEwen a 
McKenna (1987:182-183) citují další autory a uvádějí některé významné zdroje stresu 
spojené se zaměstnáním. Především se jedná o nutnost vykonávat příliš mnoho práce 
najednou, dále pak o obtížné pracovní podmínky (hlučné prostředí) a někdy také o 
problematické vztahy se spolupracovníky. Gallie (2001:23) uvádí, že 43 % evropských 

                                                   
95  Engbersen, Schuyt a Timmer (1990:33) uvádějí, že současná zaměstnání nepřinášejí dlouhodobě neza-

městnaným téměř žádnou možnost uplatnění, protože postrádají dovednosti potřebné v těchto 
zaměstnáních a zároveň mají určitá očekávání ohledně práce a povinností, které zaměstnání zahrnuje a 
které nejsou v souladu s nejistou a měnící se povahou zaměstnání v moderním sektoru služeb. Bauman 
(1998:32-33) k tomu říká, že práce se čím dal tím více stává oblastí života, od které pracovníci očekávají 
také určité životní uspokojení. Řada zaměstnání ale díky své povaze takové uspokojení neposkytuje - 
nepřinášejí totiž téměř žádnou jinou hodnotu než mnohdy nízký příjem - nemohou tedy být pro 
nezaměstnané zdrojem smyslu života tak, jak to diskutujeme v úvodu této kapitoly. Je proto pravděpo-
dobné, že taková zaměstnání se nemohou stát dobrovolnou volbou lidí - lidé budou taková zaměstnání 
vykonávat pouze z nezbytnosti, pokud jim ostatní životní zdroje budou odepřeny. 

96  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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zaměstnanců pracuje pod velkým tlakem, 36 % uvádí, že jejich zaměstnání je vždy 
nebo často stresující a 35 % uvádí, že se vždy nebo často vracejí ze zaměstnání 
vyčerpaní. Mezi muži a ženami přitom nejsou výrazné rozdíly. Úroveň stresu je přitom 
spjata (zvyšuje se) také s délkou odpracovaných hodin (ibid. str. 25).  

Z našich rozhovorů spíše vyplývá, že nůžky mezi kvalitou oborů/typů jednot-
livých 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 také Hora 2007). Zvláště pro námi sledovanou marginalizovanou kategorii 
pracovníků tedy neplatí, že by docházelo ke zlepšování kvality jejich zaměstnání (tzv. 
teorie postfordismu). 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 sebe-
identity 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. Na základě výpovědí nezaměstnaných není možné říci, že neplatové podmínky 
zaměstnání jsou obecně významnější než mzda. V několika případech jsem nicméně 
zaznamenal, že lidé odmítali určitá zaměstnání navzdory skutečnosti, že stejná mzda 
by jim za jiných okolností (např. pracovních podmínek) stačila či vyhovovala. 

 

Problematické platové podmínky 

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 takovou, ale o vztah 
výše mzdy k odvedené práci a pracovním podmínkám a také o celkové podmínky, za 
kterých je mzda vyplácena. Respondent č. 16 (absolvent, žije u rodičů) popisuje své 
představy o zaměstnání v souvislosti se zkušenostmi ze svého prvního zaměstnání.  

 
R: Dobré zaměstnání znamená čestné vystupování a ještě k tomu takzvaně plat za to, co 
jsem si odpracoval, protože mně umazávali hodiny, jestli můžu říct k té [firma], sám můj 
nadřízený mi umazával moje hodiny. Když jsem měl přesčasy, on to smazal prostě a dali 
mi základní plat…jsem tam prodával kola, elektroniku, docela dobré to bylo, všecko 
spokojenost, a žádné příplatky, nic. Jsem chodil pátky, svátky, soboty, neděle, furt prostě. 
Což nikdo nezaplatil. Hrůza (č. 16). 
_____________________ 
 
R: Ale u těchhletěch soukromých firem tam s váma zamávají jak … nelíbí se Vám to pane, 
nebo nelíbí se Vám Vaše mzda, nebo von vám ten majitel úplně klidně řekne, no my teda 
jako zatím nemáme na výplaty, jako musíte vydržet, my Vám to doplatíme třeba za dva 
měsíce nebo za tři měsíce, jo, ale pokud se člověku nelíbí - nelíbí se Vám, no nashledanou. 
A jednají s váma jak s póvlem. Do slova a do písmene jak s póvlem (č. 144).  

 
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 chtějí přiměřeným způsobem vydělat (č. 12, 917). 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). 
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R: Ne. Je to otázka pochopitelně, je to otázka pochopitelně, záležitost fondu pracovní 
doby, výše odměny, normálně úměrně k tomu fondu pracovní doby, jo, protože pokud 
vám někdo nabídne zaměstnání, kde je řádově 250, 270 hodin a máte za to 7.000 
hrubýho, tak to jako je vo ničem (č. 144). 

 
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 taková zaměstnání podle 
nezaměstnaných neposkytují dostatečnou současnou či budoucí sociální ochranu (č. 
10, 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“. Následující výpovědi nezaměstnaných ukazují, že takové 
chování zaměstnavatelů je zřejmě častěji se vyskytujícím jevem:  

 
R: Tak jsem naposledy dělal u toho soukromníka, tak to bylo to samý. Dává minimální 
mzdu a velkoryse vám dá jako nějakou pětistovku bokem a kdesi cosi. Ale já mu říkám, co 
kdybych si třeba zlomil nohu, to jako pak budu na nemocenský tady úplně z toho? "Nelíbí 
se ti to?"…Tak jdi…(č. 10). 
_____________________ 
 
R:…tehdá byl, já nevím, ten minimální plat, já nevím, čtyři tisíce nebo čtyři a půl tisíce, jo, 
to znamenalo čtyři a půl tisíce, něco ti k tomu přidám. Já jsem si říkala: no jo, jenže já 
dělám na důchod. A můžu onemocnět, cokoliv, tak to byla taková jako tam jsem měla 
možnost se zaměstnat sice, ovšem za těchhle podmínek absolutně nejistých no a, víte, to 
je, člověk fakt neví, jestli, kdy co se mu přihodí a aby potom zůstal na nemocenské za 
čtyři tisíce, to jako bylo pro mě absolutně nepřijatelný, no, takže ...(č. 125). 
_____________________ 
 
R: Hrubýho. Pod 8 000 nepudu. Což většinou oni, já nevím, nabízijou vám 6 500 s tím, že 
budete mít prémie. Jo vlastně, že budete mít prémie, já nevím, tři až čtyři tisíce. Což ale 
jako by mohli říkat nějakejm mladejm holkám, který jsou nezkušený, protože já vím, že 
prémie se dávají podle toho, jak se šéfovi chce, že to prostě nemáte ve smlouvě daný, 
takže budete platit 6 500. Pokud, jo, takže… Jsou prostě zkušenosti, který já už prostě 
vycítím a už do toho nejdu (č. 949). 

 
Situaci, kdy jsou přesčasové hodiny podmínkou pro adekvátní výdělek, popisují 

také Jordan et al. (1992:128, 129). Pro nízkokvalifikované tedy 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. Jordan et al. (1992:96) 
v tomto kontextu uvádějí příklad, kdy má očekávaná mzda souvislost s odváděnou 
prací. 

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. 
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Odmítání určitých povolání či typů 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). 
 

R: Ale tak jsou, no tak jsou. Pokud jsou příležitostný zaměstnání nebo brigády, myslíte 
nějakou brigádu? Tak jsou to, jsou, jsou, ale jsou to zase, jsou to zase krátkodobý brigády 
v činnosti, kterou nikdo nechce dělat. Sbíral jste někdy osm nebo deset hodin jahody?…A 
mně je 55. Rozumíte mně, co chcu říct? Jo? A takže, takže vlastně, takže vlastně, vona ta 
brigádnická taková ta činnost, taková ta krátkodobá je směrována vod těch firem, vod 
těch zaměstnavatelů, je směrována na práci, kterou nikdo nechce dělat. Jo ať je to třeba 
práce krátkodobá, na záskok třeba na [firma]. Sundávat normálně horký pneumatiky z 
lisu. To si nedovedete představit, co je to za prácu. 
 
T: Zkoušel jste to? 
 
R: Nezkoušel. Přiznám se Vám, že jsem to nezkoušel. Já jsem tam jenom nakoukl a Votočil 
jsem se na podpatku a pelášil jsem vodtáď, nehledě na to, že jako to ohodnocení těch 
peněz, bylo natolik směšný, že to je novodobý otroctví a vykořisťování (č. 144). 

 

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 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). Tento aspekt dealerské práce zachycují následující výpovědi nezaměstnaných:  

 
R: No podporu nenajdete takhle nikde. Jedině, Vám říkám, hledat inzeráty, ovšem ty 
inzeráty jsou vlastně vo ničem, to málo kdy se stane, že je tam jako poctivej inzerát, to je 
všechno většinou takový ty podomní to, a nebo nějaký podrazy, kdy po vás chcou ještě, 
abyste vložil peníze (č. 1283). 
_____________________ 
 
R: …jak říkáte ty noviny, že jsem měla a že jsem si něco přečetla a zavolala jsem, no ale 
jako pokud mi někdo hned neřekne, já i když jsem vybírala inzeráty takové, že hledám 
lidi, nebo hledám někoho, jo, to jsem se neozývala. Protože já si říkám, jestliže někdo 
chce zedníky, tak chce zedníky, chci řidiče, chci řidiče. Ale to, že hledám lidi na práci a pak 
se ozvu a přijďte - jasné oč jde. To jsou ti dealeři a takhle. A to bych nedělala, protože 
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tam musíte dávat různé vklady, chodit a teďka plat máte od toho, co prodáte, nebo co 
uděláte a já potřebuju mít jistotu, že ten plat měsíční mám (č. 80). 

 
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).  
 

T: Odmítl jste někdy nějaké místo, které Vám bylo...? 
 
R: Jo. Shánění lidí. To je v podstatě založený na pyramidách. Jo to jsou, ne pojišťovací 
agentury, ale to jsem odmítl z toho důvodu, že na to nemám žaludek. To bych asi nemohl 
dělat. To bych nemohl dělat určitě. To ne (č. 187). 
_____________________ 
 
R: Jako třeba já jsem taková, že spíš když je práce a dělá se rukama, tak to je pro mě 
lepší než třeba když bych třeba, já nevím, třeba jak jsou ty pojišťovací agentury - chodit 
někde a říkat nebo jak ukazujou ty vysavače, tak to já bych snad ... jako dokázala bych 
to, ale já jsem taková, že nejsem moc mluvná, že jsem spíš taková tišší. Takže když by 
byla práce s rukama něco dělat, tak bych šla určitě hned (č. 769). 

 
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).  
 

R:…jsem viděl, že nabírají lidi, já nevím, jestli nějaké obchodní cestující, ale momentálně 
mi to zatím nic neříká, nejsem s tou problematikou, já neznám žádného obchodního 
cestujícího, takže nevím, co to obnáší, jo. jestli bych musel mít nějakou finanční hotovost, 
abych mohl to jejich zboží nakoupit a pak, a nebo hledat teprve nějaké klienty, to bych asi 
taky nedělal, abych, že, někomu dělal, jo, nějakého takového, jo. Šel bych pracovat pro 
firmu, která má stálý, stálé odběratele a fungoval bych mezi tou firmou a odběratelem. 
Jako takový cesťák vyloženě, jo. Prostě měl bych živnostenský list, tady máš to, tam dáš 
to, převod peněz, zaplatíš,přivezeš, ty máš něco z toho a z toho co já bych si vydělal, z té 
cesty, tak bych potom ročně odváděl daň, že. Jo ale abych já nakoupil zboží a to zboží 
teprve někde prodával, jo abych se snažil, tak to, jednak to dělá už hodně lidí toto a dělají 
to třeba už někteří dýl, vím jak někteří jsou tady takový, jo tady by chodili až do domu s 
miskama plastikovýma, abych si koupil a nešlo se jich zbavit vůbec, jo. no jako nevím (č. 
110). 

 
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). Nezaměstnaní také někdy popisovali konkrétní případy, 
kdy byli sami podvedeni (č. 125, 144, 1030) buď v procesu ucházení se o takovou 
práci (např. neadekvátní inzeráty, tím, že někam poslali peníze) nebo poté, co ji 
přijali: 
 

R: Jsou všelijaký takový skrytý inzeráty na to dealerství, kde vám píšou práce domů a 
takový ty nesmysly, jo. Psala jsem si i o takový, takový práce, jak ... já nevím, tam je 
takový ... opravdu ty domácí práce jsou tam, jo, tam je jakýsi zhotovování nálepek a to 
jsem si říkala aj když budu doma, tak bych to mohla dělat, jenže to bylo zas takový: 
pošlete dvě sta a my vám pošleme informace. Tak jsem poslala dvě sta, došly informace: 
takže musíte zaplatit, já nevím, teď plesknu, jo... pět tisíc korun a my vám pošleme 
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materiál a instrukce, jo, no zase v té situaci pošlete tisíc korun - ehm nebo pět tisíc korun, 
když absolutně nevíte komu, co, kde, jak. Dokonce jsem teda na jedno, na jedno jsem 
poslala dokonce tisícovku, to se mně zdálo takovej projekt, to bylo něco jako, no s 
telefonem prostě zprostředkovávat telefonem nějaký služby a takový, no. A to že jako za 
tu tisícovku, respektive to vím, to si pamatuju dodneška devět set devadesát korun, že 
jako pošlou hau nau - došlo, no nesmysl, jo, zbudujte si síť a - a jako prostě poradili /se 
smíchem/, jo, bylo to obsáhlej elaborát, teda krásně vypracovaný, ale tak potom už jsem 
jako tyhle, tyhle věci vzdala, protože jsem si říkala - nemá smysl teda posílat peníze, 
protože je to absolutně jako k ničemu, protože to bylo jako de facto podvody, vlastně 
samý nebo jako absolutně nejistý situace, jo (č. 125). 

 
Za druhé se jednalo o firmy, které měly špatnou pověst díky špatným pracov-

ním podmínkám pro pracovníky. Kromě samotné vlastní zkušenosti nezaměstnaných 
s určitým typem práce nebo zaměstnavatelem zde zřejmě hrají roli také zprostředka-
vané 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.  

 
T: Se soukromníkama nemáte dobrý zkušenosti? 
 
R: To ne, jako nemusím, nemám žádný, ale ... zatím jsem slyšela, nikdo si to nechválí, no. 
Jestli je to pravda nebo není, nezkusila jsem to na vlastní kůži, ale myslím si, že je to, asi 
je pravda (č. 742).  

 
Celkově nezaměstnaní odmítali vykonávání konkrétních povolání spíše výjimeč-

ně, zajímavým zjištěním je ale časté odmítání dealerských profesí. Obdobné výsledky 
přinesl také výzkum Lindsay a McQuaid (2004). Lindsay a McQuaid (2004) uvádějí, že 
jejich respondenti ve větší míře odmítali práci v telefonickém centru než další povolání 
v oblasti služeb, a to bez ohledu na výši očekávané mzdy. Autoři uvádějí, že jednou 
z příčin je nízká kvalifikace, kvůli které se mohou lidé domnívat, že by takovou práci 
nezvládli. Lindsay a McQuaid (2004) se dále domnívají, že špatná pověst (nízká mzda, 
vysoká intenzita práce) některých zaměstnání v sektoru telefonických center se 
rozšířila mezi nezaměstnané a je příčinou jejich odmítání takových nabídek. Příčin proč 
lidé odmítají tento typ zaměstnání, může být celá řada, nicméně se ukazuje, že 
respondenti tato zaměstnání odmítají výrazně častěji než jiné typy, které jsou hůře 
placené či představují fyzicky namáhavější práci. 

Kvalita práce (např. pracovní podmínky) se zdají být důležitou okolností pro 
rozhodování nezaměstnaných ohledně přijetí zaměstnání. Tato oblast není dosud ve 
výzkumech příliš zachycena. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:29) ale zkoumali 
ochotu nezaměstnaných nastoupit okamžitě do zaměstnání. Z jejich výzkumu vyply-
nulo, že pouze 20 % krátkodobě nezaměstnaných osob by bylo ochotných nastoupit 
do zaměstnání okamžitě bez ohledu na podmínky zaměstnání (většinou muži se 
základním vzděláním), většina respondentů byla ochotná raději chvíli počkat (60 %) a 
malá část respondentů (11 %) chtěla počkat, dokud nenajdou aspoň tak dobré 
zaměstnání, jako měli dříve. Při opakovaném šetření po půl roce nezaměstnanosti 
zůstávala mzdová flexibilita těchto nezaměstnaných nízká, když 40 % z nich bylo 
ochotných dále čekat na vhodnou nabídku a dalších 15 % do doby, než ji naleznou 
(jednalo se především o osoby se středoškolským či vysokoškolským vzděláním) 
(Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002b:21, 28). Howe (1990:84, 86) uvádí, že nezaměst-
naní se jednak snaží distancovat od takových zaměstnání, která se pro ně zdají jako 
nepřijatelná, a zároveň se tak někteří chrání před možností odmítnutí i v takových 
zaměstnáních (protože pokud by byli odmítnuti ve špatné práci jejich sebevědomí a 
psychická morálka by dále poklesla). Tento postřeh o jakési formě obranné psychické 
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strategie, vycházející z teorie očekávání, se v literatuře opakuje častěji (viz. např. 
Engbersen, Schuyt a Timmer 1990:80). 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 kulturní orientace nezaměstnaných (která oceňuje pracovní uplatnění) do 
konfliktu 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 práce97 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 (viz také závěr 
kapitoly). 

 

8.3.2 Šance na nalezení zaměstnání z pohledu nezaměstnaných 
 

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 (viz také 
kapitola 7, a Howe 1990:78). 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, 129598) 
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). Jak 
dokládají následující úryvky z rozhovorů, tímto způsobem hodnotili své možnosti na 
trhu práce především starší respondenti v předdůchodovém věku respondenti se 
zdravotním postižením či omezením.  

 
R: Já už myslím, já si myslím, že už asi nic nenajdu. Protože jakmile někde řeknete, že 
máte částečnej invalidní důchod a že mám problémy s páteří, tak vás nikdo nezaměstná 
(č. 757). 
_____________________ 
 

                                                   
97  Gallie (2001:2, 19, 23) spatřuje dva hlavní procesy spojené s (ne)kvalitou práce 1) v nedostatečném 

rozvoji a učení se pracovníků v určitých segmentech pracovního trhu, což v důsledku vede ke stagnaci 
pracovníků, a v jejich problémech při uplatnění v případě propuštění a 2) ve zvyšující se intenzifikaci 
práce, která vede ke zvyšování stresu a narušení rodinného života.  

98  U respondentů ve výzkumu z roku 2002 je tato skutečnost dána především způsobem výběru, kdy 
nezaměstnaní byli kontaktování po roce od vyplnění dotazníku. 
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R: Jsem přesvědčen, nebo mám dojem, že v mým případě to bude hrozně špatný [s 
nalezením zaměstnání], protože za prvé mám věk, jsem invalidní důchodce a nevěřím, že 
by o takového člověka měla jakákoliv firma zájem (č. 1209). 

 
Dále se nezaměstnaní při zhodnocení svých šancí odkazovali na důvody uvedené 

již dříve v páté kapitole (např. nedostatek pracovních míst, region kde žijí, nízká 
kvalifikace, potřeba péče o děti). Někteří nezaměstnaní uváděli, že nalezení vhodného 
zaměstnání je otázkou času, náhody/štěstí či příležitosti (č. 13, 742, 935).99 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 nemohou 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 také nízké (jsou rovnou odmítáni – viz kapitola 10). Je 
ovšem třeba říci, že i tito nezaměstnaní se většinou stále pokoušeli o nalezení 
zaměstnání. 

 

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. Dean a Taylor-Gooby (1992:76) uvádějí, že 
v jejich předchozím výzkumu (Dean a Taylor-Gooby 1991) v nalezení zaměstnání do 6 
měsíců věřila jen necelá čtvrtina respondentů a většina uváděla, že nenaleznou 
zaměstnání nikdy. Tito respondenti byli také často ochotní se rekvalifikovat. Ve 
výzkumu z roku 1992 se pak asi polovina respondentů obávala, že již nikdy nenajdou 
zaměstnání nebo nevěděla jak dlouho jim nalezení zaměstnání ještě může trvat (ibid. 
str. 94). Také Clasen, Gould a Vincent (1998:174) uvádějí, že u jejich respondentů 
nebyla patrná příliš velká naděje na nalezení zaměstnání.  

Řezníček a Sirovátka (1994:70) porovnávali jednotlivé kategorie podle délky 
nezaměstnanosti a zjistili, že v počátcích nezaměstnanosti hodnotilo své šance jako 
špatné nebo žádné 22 % respondentů nezaměstnaných méně než 6 měsíců, 40 % 
respondentů nezaměstnaných méně než rok a 60 % těch, kdo byli nezaměstnaní déle 
než rok. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:27) zjišťovali reflexi šancí na trhu práce 
mezi nezaměstnanými v úvodu nezaměstnanosti. Uvádějí, že pouze 7 % respondentů 
vidělo své vyhlídky ohledně zaměstnání v oboru jako velmi dobré. Naproti tomu 48 % 
nevidí žádnou nebo jen malou šanci za získání práce v oboru, kde pracovali. Jen o 
málo méně početná je skupina těch, kdo nevidí žádné nebo jen malé šance i v jiných 
oborech (44 %). Tento výsledek se potvrdil také v jejich dalším šetření provedeném 
po půl roce. Zde Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:21) konstatují, že 70 % jejich 
respondentů hodnotilo své vyhlídky na získání práce v oboru jako špatné a 36 % jako 
velmi špatné nebo žádné. Respondenti ale poměrně negativně hodnotili také své šance 
mimo obor (56 % respondentů).  

Mareš, Syrovátka a Vyhlídal (2002b:23) dovozují, že odhady vyhlídek 
korespondují se zkušenostmi, které tato skupina získala na trhu práce, respektive 
pobytu mimo pracovní trh. Podle Simonyi (1994:4) tento optimismus nebo pesimismus 
souvisí s předchozí zkušeností s hledáním zaměstnání. Pesimističtější jsou ti, kdo 
pociťují vliv nedostatečné či zastaralé kvalifikace či vliv věku a nedůvěru zaměstnava-
telů vůči uchazeči, který stárne a je nezaměstnaný po stále delší dobu. Mareš, 
Sirovátka a Vyhlídal (2002b:21) uvádějí, že 10 % jejich respondentů nevidělo žádnou 
šanci na nalezení zaměstnání a dalších 30 % nedoufalo v nalezení zaměstnání do 

                                                   
99  V několika případech bylo patrné, že nezaměstnaní se snaží příležitosti využít tím, že se pokoušeli ucházet 

o zaměstnání v nově zřizovaných firmách v jejich regionu (např. č. 80). 
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dalšího půl roku. Autoři uvádějí, že více pesimistické byly ve svých předpovědích ženy, 
osoby se základním vzděláním a především osoby starší 50 let (mezi nimi nedoufá 
v nalezení zaměstnání polovina) a osoby se zdravotními potížemi (viz také Mareš, 
Sirovátka a Vyhlídal 2002a:28). Nejvíce jsou tedy podle některých výzkumů (dále 
např. Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel 2002:90, Jordan et al. 1992:121, 248) malé naděje 
či nulové plány do budoucna patrné u starších respondentů.  

Některé výzkumy diskutují vliv reflexe postavení na trhu práce na intenzitu a 
šanci pracovního uplatnění. Nezaměstnaní posuzují své šance v uplatnění na trhu 
práce vzhledem např. ke svému věku či počtu závislých členů. Pokud mají opakovanou 
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). Clasen, Gould a Vincent (1998:178) popisují postoj 
respondentů: nemá zřejmě příliš smysl hledat zaměstnání v situaci, kdy nejsou žádná 
pracovní místa. Vansteenkiste et al. (2005:278), kteří se zabývali vztahem mezi 
očekáváním ohledně šance nezaměstnaných nalézt zaměstnání a jejich intenzitou 
hledání zaměstnání, ale zjistili jen velmi malý vztah. To naznačuje, že i lidé, kteří příliš 
nevěří v nalezení zaměstnáni, hledají toto zaměstnáni s obdobnou intenzitou jako ti, 
kdo v toto nalezení zaměstnání věří více. Alm a Gallie (2000:131) se pak pozastavují 
nad tím, že lidé, kteří v jejich výzkumu uváděli, že jsou méně ochotní k flexibilitě, 
vnímali své šance na nalezení zaměstnání stejně dobře jako ti, kdo byli k flexibilitě 
ochotní. To lze samozřejmě vysvětlit také tím, že lidé, kteří vnímají své šance na trhu 
práce jako dobré, nemají k flexibilitě (ústupku ohledně svých očekávání) důvod.  

Můžeme tedy dovodit, že významná část dlouhodobě nezaměstnaných respon-
dentů 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 (viz také 
kapitola 7), spíše vedou k realistickým očekáváním nezaměstnaných spojeným se 
situačním zhodnocením jednotlivých (mnohdy vzácných) pracovních nabídek. 

 

8.3.3 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). 
Tento postoj částečně svou výpovědí potvrzuje také respondent č. 3: 
 

R: Pokud bysem šel do zaměstnání já, tak bych si chtěl vydělat teda aspoň těch dvanáct, 
čtrnáct tisíc teda, protože profese mám, teda takhle abychom si rozuměli, pokud bych 
dělal ve svý profesi, pokud bych šel dělat nějakýho vrátnýho, tak ta částka by byla 
pochopitelně nižší, protože vím jako vím kolik v tý mý profesi jako se vydělává, pokud 
budou chtít kvalifikovaného člověka, tak by si ho měli zaplatit…(č. 3). 

 
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 
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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). Tato obecná očekávání, 
která jsou typická souvislostí mezi výší příjmu a konkrétními výdaji nezaměstnaných, 
jsou zachycena v následujících výpovědích: 
 

R: Minimální nástupní.. si myslím, že by mohl bejt tak těch patnáct tisíc jako. Dneska při 
těch.. neřeknu cenách, je to nesmysl, člověk dokáže vyžít i s pěti tisícema na měsíc. Ale 
samozřejmě musí zaplatit nájem, musíte se taky nějak trošku oblíkat, musíte se mejt. A 
tak dále. To jsou takový ty běžný.. běžný třeba.. Dáte si bundu do čistírny po zimě, přijde 
jaro, potřebujete si vzít nějaký letní boty (č. 7). 
_____________________ 
 
R: No zaměstnání, vodmítl jsem, které jsem mohl dělat, ale to mně zas nabízeli tak 
strašně málo, že bych neměl ani snad na ten nájem. On mně tam nabízel, já nevím, 40 
korun na hodinu. To když spočítáte, tak vopravdu bych chodil do práce, zaplatil bych 
nájem a neměl bych nic. No tak to je úplně k ničemu taková práce (č. 917). 
_____________________ 
 
R: Dle dnešních potřeb aspoň těch deset patnáct tisíc. Protože na dnešní potřeby.. opravdu 
říkám, zaplatím čtyři tisíce, zhruba čtyři tisíce nájem, tak jako aby sem měla zas ještě 
vlastně mohla si koupit to mýdlo, mohla si koupit něco.. (č. 21). 

 
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): 
 

R: Tam já jako tak směruji, protože, jak říkám, kdybych byla mladší, tak mám jiné šance a 
mám spoustu času se k něčemu dopracovat. Já už jsem ale vlastně na vrcholu byla a teď 
jsem jako zase na ničem zpátky a já už nemám tolik času, jako abych se vypracovávala 
zase někde od nějaké té základní mzdy. Tam už jsem jednou byla (č. 79). 

 
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 
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.100 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 

                                                   
100  Např. jeden nezaměstnaný, který již měl nalezenou práci, uvedl, že nastupuje za 80 korun na hodinu (č. 

14). 
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ohodnocenou pracovní příležitost nejspíše nedosáhnou (č. 9, 408, 1186, 1213)101 (byť 
ji někteří dříve vydělávali) (č. 1213, 1295), nebo uváděli, že své předchozí představy 
museli přehodnotit či výrazně snížit (č. 16, 144). 

 

V našem i dalších výzkumech (např. Jordan et al. 1992:120) je ve výpovědích 
lidí požadovaná výše mzdy zdůvodňována potřebou zajištění rodiny, což špatně 
placená práce neumožňuje. Clasen, Gould a Vincent (1998:183) si všímají toho, že 
jejich respondenti si přáli dosáhnout alespoň o něco vyššího příjmu, který by jim 
umožnil žít méně skromný život a zbavit se dluhů. Zároveň tito respondenti ale doufali 
v příjem, který by jim umožnil dosáhnout životního standardu, na který byli z minulosti 
zvyklí. Ti, kdo měli profesionální schopnosti, vyžadovali adekvátní mzdu. Jejich 
respondenti v Německu také neměli nerealisticky vysoká očekávání, většina z nich byla 
ochotná přijmout práci za mzdu nižší než v jejich předchozím zaměstnání (ibid. str. 
151). Hlavním kritériem určujícím mzdová očekávání bylo dosažení příjmu potřebného 
pro normální život, zaplacení významných životních nákladů, jako jsou účty nebo 
dovolená. Typická byla očekávání mzdy kolem poloviny průměrné mzdy, případně asi 
20 % nad příjmem ze sociálních dávek, přinejhorším stejný příjem, jaký mají 
v současnosti. Alm a Gallie (2000:122) uvádějí, že pouze 45 % nezaměstnaných bylo 
ochotných zvážit mzdu nižší, než jakou pobírali v předchozím zaměstnání. 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.  

Mzdová očekávání nezaměstnaných jsou ale podle některých výzkumů relativně 
diverzifikovaná. Jak upozorňují Clasen, Gould a Vincent (1998), zatímco někteří 
nezaměstnaní jsou ochotní pracovat za mzdu jen o málo vyšší než sociální dávky, jiní 
mají vyšší vymíněnou mzdu. Podle výzkumu Gallieho a Voglera (1994) jsou očekávání 
lidí ohledně výše příjmu ovlivněna především jejich úrovní kvalifikace, jejich předchozí 
pracovní zkušeností, předchozí stabilitou zaměstnání a současnou situací v jejich 
domácnosti (vyšší např. při nízkém věku dítěte a potřebě hradit náklady na péči, nižší 
např. při nezaměstnanosti partnera) (Gallie a Vogler 1994:133). Ve výzkumu Mareše, 
Sirovátky a Vyhlídala (2002b:32) uvedlo nízké mzdy jako příčinu nezaměstnanosti 40 
% osob se základním vzděláním, 60 % středoškoláků, ale jen 20 % vysokoškoláků. 
Clasen, Gould a Vincent (1998:196) uvádějí na základě rozhovorů s nezaměstnanými 
faktory ovlivňující očekávaný příjem: jednak se jedná o požadavky zajištění dětí, 
především u osamělých rodičů, o výdaje na veřejnou péči, nezaměstnaní chtějí mzdu, 
která by jim přinesla lepší situaci než na sociálních dávkách. Profesionálové požadovali 
odměnu, která odpovídá jejich dovednostem, zkušenostem a předchozím výdělkům 
spíše než pouze tolik, aby jen přežili, ovšem byli ochotní vzít méně než „tržní výši“ a o 
něco méně než vydělávali dříve.  

Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:31) konstatují, že v jejich výzkumu byla 
relativně silná korelace mezi očekávanou mzdou a nejnižší mzdou, za níž je člověk 
ochoten nastoupit do zaměstnání. To může podle autorů odrážet víru nezaměstnaných 
ve své schopnosti reálně odhadnout výši své mzdy, tedy v to, že mohou získat, co si 
přejí. Clasen, Gould a Vincent (1998:170) také citují některé nezaměstnané, kteří 
hovoří o problému neexistujících „decentně“ placených pracovních příležitostí. Někteří 
                                                   
101  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 nezaměst-
naných souvisí také někdy se změnou schopnosti pracovat či ztrátou předchozího dobrého pracovního 
místa (kde si vypracovali pozici). Nezaměstnaní předpokládají, že stejně na dobré pracovní místo již 
nedosáhnou.  
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autoři (např. Willson 1987:102 podle Marks 1991:456) poukazují na to, že není 
problém ve skutečnosti, že by neexistovala kvalitní pracovní místa, ale že určité 
skupiny lidí nejsou jako pracovníci na tato místa akceptovány. Sirovátka (2000:193-
194) dovozuje, že v případech tzv. přetržené pracovní kariéry (nezaměstnaní dříve 
měli dobře placené zaměstnání) zůstávají mzdové požadavky nezaměstnaných 
poměrně vysoké. Nezaměstnaní přitom vycházejí jednak z požadavků na spravedlivou 
mzdu, která odpovídá nárokům na dané pracovní místo, a zároveň z potřeb svých 
rodin. Ani špatná perspektiva žádané místo získat přitom tento požadavek (alespoň po 
určitou dobu) neovlivňuje. Sirovátka upozorňuje také na to, že mzdové požadavky 
nezaměstnaných jsou ovlivněny také náročností pracovního výkonu, v úvahu je brán 
zvláště typ práce. Téměř u všech nezaměstnaných dochází v průběhu nezaměstnanosti 
k výraznému poklesu očekávané mzdy v budoucím zaměstnání (Mareš, Sirovátka a 
Vyhlídal 2002b:29),102 což může nadále ovlivňovat jejich snahu ucházet se o tato 
předpokládaná „nízko“ placená zaměstnání.  

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 nezaměstna-
nými 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 (viz 
předchozí oddíl). Tento poznatek také částečně potvrzuje survey Mareše, Sirovátky a 
Vyhlídala (2002b:36), kde asi polovina dotázaných (již zaměstnaných, ale i stále 
nezaměstnaných) uvedla, že během půl roku neodmítla žádné z nabízených zaměst-
nání, což znamená, že nedoslali žádnou pracovní nabídku.103 Dále nás proto zajímalo, 
zda můžeme sledovat vztah mezi „dostupnými“ pracovními nabídkami a dlouhodobým 
setrváním v nezaměstnanosti, někdy za přispění sociálních dávek. 

 

Past nezaměstnanosti 

V této části se zabýváme problémem výhodnosti, respektive nevýhodnosti přijetí 
méně kvalitních zaměstnání ze strany nezaměstnaných, zvláště pak ve srovnání 
s možností další ekonomické neaktivity. S příjmovou aspirací úzce souvisí problém 
pasti nezaměstnanosti, který někteří respondenti popisují tím, že se jim (či neza-
městnaným 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). Respondentka č. 
79 (padesátiletá ekonomka, dva roky bez zaměstnání) uvádí k problému nízkých 
mezd:  

                                                   
102  Např. Premusová a Sirovátka (1996:43) konstatují, že asi pětina nezaměstnaných respondentů 

neočekávala při přijetí zaměstnání žádné finanční zlepšení a další čtvrtina respondentů očekávala 
zlepšení pouze do maximálně 25 procent.  

103  Autoři výzkumu nicméně nepovažují tento poznatek (bez pracovní nabídky) v tak vysokém rozsahu za 
příliš věrohodný.  
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R: Tak ne, jako mám takovou nějakou hranici, že si říkám, že nepůjdu dělat nikde za 
minimální mzdu. Jako jestliže se něco pohybuje, jako okolo těch pěti tisíc sedm set a vím, 
co ta práce obnáší, protože už mám nějaký rok za sebou, tak tohle ne. Jako říkám, může 
nastat situace, kdy opravdu rodina to bude potřebovat a na nějaký čas, jako bych to 
dělala. Ale vzhledem k tomu, že jsem ve věku, kdy bych si měla vydělávat na důchod, tak 
je to pro mě nerentabilní, abych někde takhle ztrácela čas (č. 79). 
_____________________ 
 
R: No, tak vzhledem k tomu, že nějaký ty náklady jsou, tak si myslím, že těch deset tisíc, 
že to až není nějaká přehnaná částka. Protože zase chodit do práce za životní minimum, to 
je takový, že jo.. To mně nebude stačit ani na ten nájem (č. 8). 

 
U některých respondentů jsem zároveň zaznamenal názor, že práce by měla 

přinést alespoň stejně, ne-li více peněz než sociální dávky nebo, když nezaměstnaný 
zůstane doma (č. 6, 18, 22, 148, 408, 935, 949, 1186, 1283). Jeden z nezaměst-
naných 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 
respondenta 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.  

 
R: No určitě, že bych přijal. No tak protože to je jedno, dneska člověk nepřemýšlí jestli by 
měl třeba deset, dvanáct tisíc, ale šel by do práce i třeba za těch sedm tisíc. Furt je to 
rozdíl jak čtyři tisíce, mít sedm nebo čtyři, jo. Člověk si, ne že by si vybíral, co je líp 
placený nebo není. No zrovna bych vzal tu prácu, aby to vyšlo aspoň víc než, abych zas 
nebyl na tom stejně, nedělal měsíc a neměl nakonec stejně, jak vlastně z té podpory. To 
by se mi asi moc nevyplatilo. Ale myslím si, že kdyby se třeba něco našlo, jako i za těch 
sedm, tak bych šel určitě. Aspoň na ten začátek, no a když by člověk třeba se někde už 
chytl, tak možná by se našlo i něco jinýho. Zatím nic takovýho není, no (č. 935). 
_____________________ 
 
R: Mě až tak celkem je jedno, jako co. Já bych brala cokoliv - musí to být samozřejmě 
výhodný finančně, protože nebudu někde dojíždět a někde dělat za peníze, který mám 
stejný, i kdybych byla doma. To nemá smysl jako, takže… (č. 18). 
R: …a když jdete na konkurz a tam zjistíte, že to je jako o ničem. Přijdete tam a oni vám 
nabídnou minimální mzdu. Takže pro vás je daleko lepší sedět na tom pracáku, brát ty 
peníze, než jít do té práce (č. 78). 

 
Na druhou stranu jsou mezi našimi respondenty 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: 
 

R: Ne. Ne, o to nešlo. To byla fakt blbá práca. Třeba když jsem zaměstnanej, jo, a já jsem 
zaměstnanej a ještě po šichtě musím jít na sociálku a ukazovat, kolik jsem dostal výplatu, 
no tak to je blbost. Buď mi zaplatíte ten nájem nebo se na to vykašlu (č. 1186).  

 
Postřeh o významu pasti nezaměstnanosti empiricky potvrzují i některé 

zahraniční výzkumy. Představa nezaměstnaných o správných podmínkách vychází ze 
standardu, na který byli zvyklí v minulosti a o kterém věří, že je potřebný vzhledem k 
potřebám rodiny. Zabezpečení potřeb rodiny totiž nemůže být dlouhodobě dosaženo 
přijetím nedostatečně placené práce nebo tím, že pracovník zůstane v takovém 
zaměstnání (Jordan et al. 1992:120). Podle Sirovátky (2000:189) nejistá místa na 
legálním trhu práce nejsou výhodná - těžko se získávají, jsou špatně placená a jsou 
spojena s nutností obnovovat nároky na sociální dávky při jejich ztrátě a/nebo ani 
žádné zvýšení příjmu nepřinášejí. Respondenti ve výzkumu Clasena, Goulda a 
Vincenta (1998:169) odmítali vzít práci, která by jim přinesla ve výsledku méně peněz 
než sociální dávky, a obávali se ztráty některých dávek spojených s nepříznivou 
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životní situací. Dean a Taylor-Gooby identifikovali různé projevy této reflexe u více než 
poloviny (46) svých respondentů buď ve formě vymíněné mzdy, za kterou by se 
vyplatilo pracovat, či ve formě kritiky výše nezapočítávaných částek, případně v kritice 
nízké úrovně mezd. Čím větší mají klienti znalost systému sociální ochrany, tím spíše 
mají tendenci vinit „past chudoby“ a systém sociální ochrany, spíše než samotnou 
nedostatečnost mezd, zatímco žadatelé, kteří jsou zmatení nebo nejistí ve svých 
nárocích, spíše zaměřují svou pozornost na obtížnost dosažení dostatečné mzdy (Dean 
a Taylor-Gooby 1992:93). Sirovátka (2000) se ve svém výzkumu věnoval otázce 
možné pasti nezaměstnanosti. Mezi jeho respondenty se vyskytovali i tací, jejichž 
prožitá zkušenost a z ní vyplývající očekávání vůči pracovnímu trhu (a systému 
sociálních dávek) významně korigovaly racionální kalkulaci mzdou. Projevovala se u 
nich jistá forma odrazení od ucházení se o pracovní místo (nevěří v nalezení zaměst-
nání), neschopnost strategicky posoudit výhodnost jednotlivých voleb a tzv. „sázka na 
jistotu“ sociálních dávek (srovnej Sirovátka 2000:191, 193). Howe (1990:87) uvádí, 
že mnoho nezaměstnaných nespatřuje z finančního hlediska významné rozdíly mezi 
tím, být nezaměstnaný na sociálních dávkách a tím, být sice zaměstnaný, ale přesto 
potřebovat pobírat pro přežití další sociální dávky. Howe se domnívá, že pokud 
neexistují významné rozdíly mezi příjmy a životním stylem zaměstnaných a nezaměst-
naných, je to způsobeno především problémem nízkých mezd, a tím, že si někteří 
zaměstnaní, přesto že pracují, nemohou lepší standard dovolit (ibid. str. 191). 
Nezaměstnaní se domnívají, že trh práce jim neumožňuje získat „správnou“ práci na 
plný úvazek s odpovídající mzdou a systém sociální ochrany zároveň snižuje svojí 
podporu či činí dávky více podmíněnými různými podmínkami, tak, aby je vytlačil do 
málo placené a nejisté práce (Jordan et al. 1992:122). Alm a Gallie (2000:124-125) 
dokládají, že lidé, kteří předpokládají, že existuje výrazný rozdíl mezi jejich sociální 
dávkou a budoucí mzdou (zřejmě lidé s nízkou úrovní příjmu), jsou flexibilnější ohledně 
typu zaměstnání i ohledně mzdy. Ochota k mobilitě ovšem není tímto způsobem 
ovlivněna. 

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. 

 

Vliv dalších okolností na reflexi problému pasti nezaměstnanosti 

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).  
 

R: To když si při 180 hodinách přičtete 60 hodin k tomu, tak je to 240 hodin, takže.. si to 
spočtěte za měsíc, kolik strávíte v práci, cesta do práce a z práce a kolik vlastně vám z 
toho zbývá volnýho času. Odevzdáváte to tam a je to podhodnocený, na druhé straně.. 
manažeři polykají tamhle milionový platy (č. 12). 
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R: No a nebo mají taky požadavky, který prostě nemůžu, já nevím jak bych Vám to řekl, 
prostě takové, že prostě vám řeknou 40 korun na hodinu a budete dělat vod tehdy do 
tehdy a když bude potřeba soboty a neděle, tak za takový peníze já opravdu, člověk je 
vyučenej, tak by měl na tů chvílu žít a trošku být odměněnej a ne prostě za takový, prostě 
využít toho, že člověk je v problému (č. 917). 

 
Někteří respondenti také hovořili o pasti nezaměstnanosti s souvislosti s výdaji 

na formální péči o děti (č. 6, 876): 

 
R: Já když jsem odcházela na mateřskou, já jsem měla pět a půl tisíce čistýho, takže já 
absolutně nevím, jak... kolik bych já teď jako dostala, hlavně za ten zkrácenej úvazek. Ale 
určitě bych chtěla brát víc než to, co mám teď… Jde o to, aby se to trošku aspoň vyplatilo, 
že jo? Abych nebyla za tři tisíce v práci, já nevím, od osmi do dvou, kluk ve školce …a 
dojížděla, to by se mi teda nevyplatilo (č. 6). 
_____________________ 
 
R: Táhne, táhne, ale nemám, fakt nemůžu. Hlídání, když si, hlídání, tak to je šílenej peníz. 
To jako do té práce se mi už neoplatí jít. To můžu teda chodit po městě a můžu, jak se 
říká flákat a to, mezi lidma být taky, ale fakt ten kolektiv a to, chybí mi. Ale, když si 
spočítám, že bych měla dát za paní, která by mi ho hlídala, potom ještě nějaké výdaje by 
byly. Neodplatí, ještě možná bych byla na tom mínusově. Hodně mínusově (č. 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.  
 

R. Já mu [manželovi] nemůžu vysvětlit, že peníze, které tam já dostanu, víceméně 
projezdím, protože když chodíte do práce tak jako s prominutím prošoupete boty a projíte 
na svačinu a že teda ten výsledný efekt, co mně to přinese, neodpovídá tomu, co do toho 
vložím. Někdy jako se stane, že mi říká, a to bys mohla a to bys mohla jo, a jsou věci, kdy 
třeba řeknu, ne to bych nemohla… Jo třeba dával mi jeden takový a když potom jsem mu 
jako ukázala tu cestu, kterou bych musela absolvovat a kolik peněz by to stálo, tak 
nakonec potom uvážil, že je to pravda, ale třeba v té první chvíli si to neuvědomí, protože 
v první chvíli samozřejmě vidí přínos (č. 79). 
_____________________  
 
R: Ne. Pokud by to nebylo přímo tady v Havířově, pokud do Ostravy, tak to se vůbec 
nevyplatí. To by muselo být v místě bydliště, bez toho, aniž bych dojížděla, že bych 
chodila pěšky. 
 
T: Takže má to nějak velkou cenu shánět to místo? 
 
R: Někdy ani ne. Jak si to tak, jako když tam volám a spočítám si to všechno, protože 
sestřenice už mě to tak rychle naučila počítat, tak někdy ani tam už nejedu, že se mi to 
neoplatí. Jak mi řeknou tu mzdu, to, takže ani tam někdy nejedu. Protože jak si to 
spočítám, ty náklady…(č. 876). 

 
Několikrát jsem zaznamenal názor, že nezaměstnaní byli ochotní přijmout práci 

za pro ně ztížených podmínek (např. s dojížděním), ale když se dozvěděli, jak nízká je 
nabízená mzda, tak takovou nabídku museli odmítnout (č. 80, 408, 876). Respon-
dentka č. 408 žije na vesnici, takže je pro ni doprava do zaměstnání do města obtížná 
i díky tomu, že doprava jezdí velmi nepravidelně. V následujícím úryvku popisuje 
situaci, kdy se jí podařilo získat přes známé zaměstnání a uspěla i ve výběrovém řízení, 
ale nakonec práci nepřijala. 
  

R: Přes známý, přes inzeráty ... pak když jsem konečně něco to, tak to bylo samozřejmě 
na ty směny, že jo, no, to jsem - a nakonec si říkám, tak by se to nějak dalo udělat, jo, že 
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bych si ... jo, že bych nějak dojížděla, že by mě táta vozil nebo to, ale když pak mi řekli 
plat, tak jsem jako odmítla… No, bylo výběrový řízení. To jsem jako prošla, zvítězila jsem, 
nastoupila jsem tam s tím, že si to první den ozkouším, abych věděla, co mě čeká. Ta 
práca se mi líbila, no a když jsem se zeptala na platový podmínky, tak mi bylo řečeno, že 
je tam čtyři sedm čistýho. Tak to jsem řekla jako to dojíždění, soboty, neděle bych tam 
musela dojíždět vlastně autem, že jo... No a tak to jsem teda řekla, že ne (č. 408).  

 
Zde je dobře patrné, jak se respondentka snažila najít způsob, jak v tomto 

zaměstnání moci zůstat, i když obecně zaměstnání s dojížděním kvůli rodině (má dvě 
děti a s manželem se rozvádí) spíše odmítá. Celkově lze konstatovat, že tento způsob 
finanční kalkulace byl v našem výzkumu typický pro ženy, zatímco muži tímto způso-
bem 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.  

 

Řada autorů (např. Jahoda 1987:28, Jordan et al. 1992:290) ve svých 
výzkumech zachycuje negativní vliv výdajů na péči o děti a cestování do zaměstnání, 
které v důsledku činí práci neatraktivní. Simonyi (1994:6) uvádí, že vymíněná mzda je 
proto nezaměstnanými navyšována tak, aby zahrnovala tyto náklady na cestování a 
stravování a ošacení související se zaměstnáním. Sirovátka (2000:193) také upozor-
ňuje, že nezaměstnaní zvyšují očekávanou vymíněnou mzdu o náklady na dojíždění do 
zaměstnání, ale obecně i náklady na oblékání, péči o děti a oběť volného času.  

Také naše zjištění o existujícím rozdílu mezi muži a ženami v užívání racionální 
kalkulace není zcela nové. Jordan et al. (1992:84) uvádí, že muži se nepopisovali jako 
osoby přímo reagující na pobídky či „pasti“ mezd, daní a sociálních dávek nebo jejich 
interakcí. Spíše uváděli verze svého rozhodování v rámci normativního očekávání, jak 
by muži měli pracovat a zabezpečit své rodiny a jak trh práce, daňový systém a 
systém sociálních dávek modifikuje a vytváří bariéry jejich úsilí pro naplnění rolí. 
Syrovátka (1997:108) zjistil, že tato „ekonomická“ strategie je typická pro roli 
pečovatelky, pro lidi zdravotně postižené i osamělé muže, také pro lidi žijící ve 
venkovských oblastech, kde představuje problém dojíždění. Tito lidé dokáží zakompo-
novat opakovanou i déletrvající nezaměstnanost dočasně do svého životního stylu. Dá 
se přitom předpokládat, že racionální kalkulace těchto lidí má reálný základ. Edin a 
Lein (1997:257) sledovaly skutečný rozdíl v nákladech mezi pracujícími samoživitel-
kami a těmi, které žily pouze ze sociálních dávek. Autorky uvádějí, že část rozdílu 
v těchto nákladech spočívala v tom, že pracující matky si mohly dovolit koupit o něco 
lepší věci. Dále představovaly rozdíl pracovní náklady (také náklady na dosažení 
dobrého vzhledu, jako je kadeřník a kosmetika), náklady na zbytné věci a na 
stravování mimo domácnost.  

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. u dojíždění mohou i výrazně přesahovat 1 000 Kč) 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). 
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Problém pasti chudoby 

Někteří z respondentů kritizují také problém pasti chudoby spojený s vysokou 
mezní efektivní mírou zdanění104 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, stavební práce apod.), 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. Respondent č. 1 k tomu říká: 

 
R: Tak…moc mi nepřijde spravedlivé, že lidé co mají podporu tak si můžou přivydělat 
polovinu minimální mzdy a ti co berou sociální dávky tak si nemůžou přivydělat 
nic…nepřijde mi to úplně košér a vyrovnaný…protože v okamžiku kdybych bych si něco 
přivydělal k tý sociální podpoře, tak mi jí seberou…k těm sociálním dávkám (č. 1). 

 
Tento respondent (č. 1) zároveň dodává, že porušování těchto stanovených 

pravidel mu není příjemné (pracuje načerno) nicméně ho považuje z ekonomického 
hlediska za nezbytné. Výrazný efekt pasti chudoby jsem pak zaznamenal u respon-
dentů, kteří v současnosti pobírají nějakou rentu od minulého zaměstnavatele (díky 
pracovnímu úrazu), o kterou by přijetím nového zaměstnání přišli (č. 19, 110).  
 

R: [hovoří manželka] Odškodnění jako.. jako trvalý, že. Pokud jako než půjde do důchodu 
nebo do té doby vlastně než by si našel práci by se dalo říct. Protože to, co vyděláte, by 
vám zas sebrali, že (č. 19b). 

 
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 
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).  

 

Významnou otázkou spojenou s problémem pasti chudoby je, nakolik neza-
městnaní tento problém reflektují. Sirovátka (2000:191) upozorňuje, že někteří jeho 
respondenti nebyli dostatečně orientovaní v systému sociálních dávek na to, aby mohli 
provést racionální kalkulaci (např. si neuvědomovali rozsah, ve kterém jim budou 
v případě dostatečného příjmu zachovány dávky). Svou roli zde podle Sirovátky hraje i 
prvek časového zpoždění u některých výpočtů. Celkově Sirovátka upozorňuje, že 
kalkulace respondentů někdy postrádaly pevné výchozí mantinely. Dean a Taylor-
Gooby (1992:93, 129) ale uvádějí, že jejich respondenti si často uvědomovali negativní 
dopady pasti chudoby. Zvláště nevýhodné se pak jeví v příjmově testovaných systé-
mech přijetí práce na částečný úvazek. Hlavním problémem zde podle autorů byla 
nízká úroveň nezapočítávané částky, což respondenti řešili buď odmítáním takové 
práce nebo tím, že ji přijali, ale nedeklarovali. Spanò (1999:204) popisuje na příkladu 
nezaměstnaného proces, ve kterém dochází k postupnému oslabení vnitřních morálních 
pravidel spojených s formou pracovního uplatnění u lidí, kteří ze svého pohledu nemají 
jinou šanci než takovou práci přijmout. Stejný postoj respondentů citují také Clasen, 

                                                   
104  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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Gould a Vincent (1998:171). Tito lidé popisují, že práce na černo je pro ně nezbytná 
k přežití nebo také, že je to pro ně takto výhodnější, protože jejich zaměstnání má 
sezónní charakter.  

Reflexe pasti nezaměstnanosti a pasti chudoby přinesla jedno zajímavé zjištění. 
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 relativně vysoký (což je ještě vzácnější případ). Ukazuje 
se také, že právě past chudoby může být nezaměstnanými řešena prací v šedé ekono-
mice (pravidla, která jsou vnímána jako nespravedlivá, prostě nejsou dodržována - viz 
také kapitola 10). 

 

8.4 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:  

 
R: No tak původně člověk má asi představu o nějakým platu a o nějaké pracovní době 
zhruba a o něčem takovým, ale z toho všeho už pak musí slevit a musí vzít aj za míň 
peněz prácu a aj ta, co by se mu takhle nějak dřív nelíbila nebo něco a nebo vyloženě by 
ju nechtěl dělat. Tak by ju měl vzít a zkusit to tam no a počkat zas dál, co se naskytne 
lepšího, no. Člověk sleví aj ze svejch těch platovejch, když člověk si představí, že by aspoň 
devět, deset tisíc mohl vydělávat, tak když to není, tak musí jít třeba na těch osm, nedá se 
nic dělat, že. Musí jít, no (č. 935). 

 
Dobrou příležitostí zachytit tyto postoje pro nás byli respondenti ve výzkumu 

z roku 2002, kteří již v době rozhovoru pracovali. Respondentka č. 80 např. pracovala 
v zaměstnání s dojížděním, kde byla spokojená, ačkoli uvádí, že zaměstnání není příliš 
dobře placené. K svému rozhodnutí ohledně přijetí tohoto zaměstnání řekla:  
 

R: Pak jsem nastoupila. Teďka dělám, jsem dělala v podstatě za málo peněz. Já si myslím, 
že spousta lidí by za to nedělala. A nebo, kdybych já zůstala na sociálce, já jsem dostávala 
ze sociálky necelé čtyři tisíce. Teď vydělám do 6 500 čistého a 1 200 procestuju. Takže 
mám ty peníze, co kdybych byla doma. Jenomže já nejsem ten typ, abych seděla doma a 
čekala, kdy mi přijdou peníze. Tak jsem říkala i za málo a aspoň mám šanci třeba postupu 
nebo zvýšení platu. Pak jsem říkala, budu dojíždět…nebudu dojíždět, ušetřím za to 
dojíždění, takže to bude čistý zisk. Úplně jsem dojížděla za minimální peníze…A vůbec, já 
si myslím, že čím déle bych byla doma, tím menší šance by byla na práci, kdybych potom 
chtěla jít, později, jo, protože ztrácím praxi, všechno. Kdo vás už pak bude chtít, řekne si, 
jste doma dva, tři roky (č. 80). 

 
To naznačuje, že mzda není vždy pro nezaměstnané jediným rozhodujícím 

faktorem.105 Nezaměstnaní přijímají i nepříliš výhodná zaměstnání, protože již nechtějí 

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

atraktivních zaměstnáních si nezaměstnaní proti dávkám životního minima přece jen o něco finančně 
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být déle nezaměstnaní (č. 80, 769), protože oproti 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 vzhle-
dem 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 nezaměstnatel-
nosti. 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. 

Postoj nezaměstnaných, ke kterému zde referujeme, velmi dobře vystihuje 
výpověď respondenta č. 917. Jedná se o muže po čtyřicítce, který během své pracovní 
kariéry vystřídal více zaměstnání. Nyní si uvědomuje, že již nedostává tak kvalitní 
nabídky zaměstnání jako dříve. S nezaměstnaností se pouze obtížně vyrovnával, 
k tomuto problému říká: 

 
R: No člověk, no. Hold to člověk prostě musí hodit za hlavu a prostě jít furt za tím, že jako 
každý den, když se v tom budete hloubat a budete potom tady doma, já nevím, tady 
chvilku jste sám tak, vám to pořád do hlavy jde a žere vás to jo, tak prostě musíte jít za 
tím, že prostě někde musíte nastoupit i když je to třeba za míň peněz. Jo, jak jsem si říkal 
před tím, že bych nešel za míň peněz, tak jsem prostě slevil a musel jsem, protože nějaké 
peníze musím mít. A pak už jenom záleží na mně, jestli se dopracuji k vyššímu nebo ne. 
Takže já říkám, já se práce nebojím, já jsem dělal třeba u té firmy, já jsem vyučený malíř 
a prostě jsem dělal všechno. Třeba i pomáhal zedníkům, ale aspoň mám práci a je to 
jistější. Já jezdím s Avií, je to takový mnohem, za prvý není to jednostranný, dělám furt 
někde jo, takže ten život je takový pestřejší a su takový klidný (č. 917). 

 
U některých respondentů, kteří přijali ze svého pohledu méně kvalitní zaměst-

nání, se tedy jejich situace v průběhu zaměstnání o něco zlepšila (č. 917). Zároveň 
někteří respondenti ovšem nejsou s nastalou situací příliš spokojení. Respondentka č. 
78 (samoživitelka žijící s druhem) se opakovaně vyjadřuje k bariérám zaměstnání  
(nemůže např. kvůli dítěti pracovat večer). Zároveň uvádí, že některá zaměstnání mají 
nízkou kvalitu a že z tohoto důvodu také v minulosti odmítla pracovní nabídku. 
Nakonec ale po roce nezaměstnanosti nalezla zaměstnání, i když stále není zcela 
spokojená, jak dokladuje její následující vyjádření: 

 
R: …takže pro mě je to daleko horší chodit do té práce a vědět, že si vydělám daleko míň, 
než když jsem byla třeba jako na tom pracáku a ten čas taky nemám, protože většinou 
třeba těch sedm hodin v té práci bývám, nebo jsem tam těch sedm hodin, musím tam být 
a je to pro mě teďka daleko horší (č. 78). 

 
V těchto 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:  

 
                                                                                                                                                          

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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R: Ona je to zednická firma. Ale dělal jsem od rána do večera, soboty, neděle, svátky, 
prostě všechno a dostával jsem dvacet sedm korun padesát na hodinu... A to jsem dělal 
dva a půl roku - no protože jsem nemohl sehnat žádnou práci, tak jsem prostě vzal to, co 
bylo po ruce, že jo. Máte se flákat doma? To vás za chvíli přestane bavit, že jo, a ... no, 
tak jsem teda od nich odešel a od tý doby je to takový divný, že práci sehnat nemůžu. 
… 
R: …vysvětluju si to tím, že prostě když u někoho děláte a přestanete se mu nějakým 
způsobem líbit, jo, tak prostě dělá všechno pro to, aby se vás zbavil. Nejjednodušší způsob 
u každý firmy je, když vám začne šahat na peníze. Když vám začne dávat míň, míň, míň - 
tak samozřejmě automaticky každýho to donutí odejít, že jo. To je logický. Protože 
nakonec to dopadne tak, že zjistíte, že nakonec ta sociálka vám dá víc, než vám třeba dá 
on, jo (č. 687).  

 
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 zkušeností (např. č. 769).  
 

V předchozích oddílech jsme diskutovali rozhodování nezaměstnaných ohledně 
přijetí konkrétních pracovních nabídek. Rozhodování ohledně přijetí a případně udržení 
zaměstnání (i těch 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: 

1) ty, kdo zůstali ve špatně placeném zaměstnání navzdory nízké mzdě a obavy 
z propuštění, 

2) ty, kdo často střídali zaměstnání a pobírání sociálních dávek respektive účast 
v rekvalifikačních programech, 

3) sebezaměstnávající se pracovníky s nepravidelným příjmem, 

4) dlouhodobě nezaměstnané, kteří považovali dostupnou práci za nepřiměřeně nízko 
placenou. 

 

V této části práce nás zajímají především první dvě výše uvedené kategorie. 
Gallie (2001:42) ukazuje, že zaměstnání lidí s předchozí zkušeností s nezaměstnaností 
je v řadě ohledů horší než zaměstnání jiných lidí na stejné kvalifikační úrovni (srovnej 
ibid. tab. 16). Prvním v literatuře i v našem výzkumu zmiňovaným problémem těchto 
nezaměstnaných je nízká mzda. Sirovátka (2000:193) píše o případech „pracujících 
chudých“, kteří pracují za mzdu nezaručující vyšší příjem než sociální dávky, kdy 
doplácení do životního minima trvalo i nadále po nástupu do zaměstnání. Pobídkou pro 
zaměstnání byly podle Sirovátky především zájem o aktivitu, možnost být v kolektivu 
a snaha zbavit se stigmatu nezaměstnaného či dosažení nezávislosti. Řezníček a 
Sirovátka (1994:82) konstatují, že polovina dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaných, 
kteří již zaměstnání nalezli, hledá dále vhodnější zaměstnání. Práce Stewarta (1999) 
ovšem ukazuje, že šance na vymanění se z kruhu špatně placené práce se setrváváním 
v takovém zaměstnání výrazně snižuje (Stewart 1999 podle Gallie 2001:16). 

Druhým významným momentem je možnost udržet si zaměstnání. Böheim a 
Taylor (2000 podle Gallie 2001:41) v longitudinálním výzkumu zjistili, že typická délka 
zaměstnání dříve nezaměstnaných je výrazně kratší než při přestupu mezi dvěma 
zaměstnáními. Hlavními důvody přitom bylo větší riziko propuštění a výskyt dočasných 
pracovních kontraktů. Z pracovních příležitostí osob dříve nezaměstnaných 14 % 
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skončilo dobrovolným odchodem, 22 % propuštěním a 24 % vypršením dočasného 
kontraktu. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:12) zjistili, že 53 % dotazovaných osob 
odešlo z posledního zaměstnání do 12. týdne. Autoři k tomu dodávají, že se tak 
projevuje nepochybně vliv pracovního zákonodárství, neboť se jedná o tzv. zkušební 
dobu. Do jednoho roku pak opustilo předchozí zaměstnání celkem 77,8 % respondentů. 
Analogická situace byla i u předchozího zaměstnání. Svou roli zde zřejmě hraje 
uzavírání pracovního poměru na dobu určitou. Z rozhovorů s respondenty v Clasenově, 
Gouldově a Vincentově (1998:196) výzkumu tito autoři vyvozují, že existuje silná 
finanční pobídka pro opuštění nezaměstnanosti. Avšak z rozhovorů zároveň vyplývá, 
že nezaměstnaní musí zároveň věřit, že toto zlepšení jejich finanční situace bude 
reálné, dostatečné a bezpečné, dříve než přijmou konkrétní nabídku. Respondenti se 
proto z různých důvodů „bojí“ přijmout nabídky, které jsou dočasné, nepřinášejí 
dostatečný výdělek (částečné úvazky) nebo nejsou dostatečně bezpečné, jsou tedy 
uvězněni nedostatkem pracovních příležitostí a nízkou úrovní mezd.  

Protože sociální dávky dlouhodobě nestačí k zajištění běžných životních podmí-
nek, 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 propuštění106 (viz také Mareš a Sirovátka 2006:638). Další 
kategorie nezaměstnaných (především lidé s ještě jinými zdroji příjmu, např. 
s pracujícím partnerem) raději na toto riziko nepřistupují a zůstávají nezaměstnaní 
dokud nenaleznou vhodnou pracovní nabídku.  

8.5 Závěr kapitoly 
Sophiina volba? Životní perspektiva dlouhodobě 
nezaměstnaných 

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 jsem diskutoval 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 nezaměst-
naných 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 ale 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, alternativních životních plánů) a na základě toho se rozhodují, jakým 
způsobem postupovat. Jako příklad můžeme citovat výpověď respondenta č. 144: 

                                                   
106  Z evidence získané mimo tento výzkum jsem zjistil ještě jednu významnou okolnost. Dlouhodobě 

nezaměstnaní s opakovanou zkušeností s nezaměstnaností jsou někdy ochotní (kvůli strachu z propuště-
ní a další nezaměstnanosti) akceptovat i podmínky, které odporují zákoníku práce (např. práce 6 dnů 
v týdnu po celý rok).  
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R: Z mýho pohledu, asi takhle, asi ne. Jestli má člověk alespoň trošičku zodpovědnosti 
vůči, jako vůči rodině nebo rodinným příslušníkům nebo, a tak dál, tak ne. Ne, ne, ne, 
nezvykne si na to [na nezaměstnanost]. A nebo takhle, já, já si na to nezvyknu (č. 144).  

 
Nezaměstnaní přitom berou v úvahu faktory, jako jsou bariéry zaměstnání, 

jejich anticipovaná pozice na trhu 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 závě-

rům 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. Obdobně Jordan et al. (1992:86) poukazují na to, že role mužů 
jako pracovníků a živitelů může být podstatou zdůvodnění celé řady jednání: jako 
legitimizace vyhýbání se určitým typům (špatně placené) práce, legitimizace práce při 
současném pobírání sociálních dávek, opuštění zaměstnání či naopak setrvávání 
v nízkoplacené, monotónní, nicméně pravidelné práci. 

Jako významný aspekt, který ovlivňuje celkovou perspektivu dlouhodobě neza-
městnaných, 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 dlouhodobých 
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 1984:106 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).107 Klíčovým momentem se 
zde jeví velmi nízký počet pracovních nabídek, o které se nezaměstnaní vůbec ucházejí 
a kde současně mají nějakou šanci, že budou přijati. Z tohoto hlediska se zdá, že 
volba některých nezaměstnaných ohledně zaměstnání tak docela volbou není (viz také 
kapitola 10). 

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.108 Taková zaměstnaní jsou 

                                                   
107  Gallie a Vogler (1994:145) argumentují, že klasické měření vztahu mezi možným příjmem 

nezaměstnaného a sociální dávkou je nepřesné, neboť dostatečně nebere v úvahu ostatní příjmy 
v domácnosti. Proto ve své analýze využívali indikátor finančního tlaku (stresu) založeného na tom, 
s jakými obtížemi se nezaměstnaným daří uspokojovat základní životní potřeby.  

108  V této souvislosti se sluší připomenout, že v období před rokem 1990 nabízela i ta zaměstnání, která 
bychom mohli zařadit do sekundárního segmentu pracovního trhu, poměrně jisté a stabilní podmínky, 
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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 „riziko-
vou“ strategii zaměstnání. Clasen, Gould a Vincent (1998:197) uvádějí, že flexibilní 
podmínky pracovního trhu neberou v úvahu potřeby lidí ohledně spokojenosti s prací. 
Práce podle nich představuje podstatnou část života a jednou z pobídek je také to, 
jaké „potěšení“ může přinést. Dean a Taylor-Gooby (1992:154-155) k tomuto problé-
mu konstatují, že 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). 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. Tento vztah mezi významem práce 
a její kvalitou ve srovnání s pobíráním sociálních dávek je patrný také z následující 
výpovědi nezaměstnaného:  
 

R: - když jsem se potom zašel na sociálku zeptat, kolik budu brát, jo, tak jsem si říkal: to 
se mi vyplatí bejt doma, jo, holt se kousat nudou a nemám se támhle dřít soboty, neděle, 
svátky, jo, ... a brát za to skoro ty jedny a ty samý peníze? To mi za to nestojí, ne, to už 
rovnou budu doma a budu brát to samý, že jo. Jenomže já ... já jsem teda jako z X lidí, co 
třeba mají tu nevýhodu, že já mám malý dítě a z podpory to dítě neuživíte. A kde tady 
seženete práci? Tady když chytnete práci, tak se jí musíte držet, jo. Tady se nemůžete 
ozvat ani jediným slovem, jo, jakmile se ozvete, to mám zrovna zkušenost taky s tou 
stavební firmou, že furt musím - já nevím, tak to je tak nejhorší zkušenosti jsem měl. No, 
jednou jsem mu odmluvil a on mě prostě vyhodil a já měl domluveno, že nastoupím zase k 
jiný firmě - jenomže on ho znal a on mě pomluvil u něj, jo, takže jsem zase práci 
nesehnal, jo, prostě já nevím, jestli se mstil nebo co. Přitom ale jsem mu tam dělal 
opravdu jako Ukrajinec, když to tak řeknu, jo. Tak nevím, no. Jsem nespokojenej hodně 
teda, no, ale co já - co já obyčejnej člověk s tím udělám? Nic. Mávat klíčema na Václavák, 
to nemá cenu, že jo, to by se ke mně asi nikdo nepřidal /s úsměvem/ ... (č 687). 
 

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 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 propuštěni109 (viz také Mareš a 
Sirovátka 2006: 638).  

                                                                                                                                                          
respektive i když část pracovní síly fluktuovala, zůstávala zde jistota (či spíše nutnost) zaměstnání. Pro 
část dlouhodobě nezaměstnaných je proto adaptace na současné podmínky velice obtížná. 

109  Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:24) uvádějí, že práce ve špatných podmínkách byla v Marienthalu 
často nabízena lidem, kteří neměli nárok na sociální dávky nebo o ně ani nežádali. Autoři tyto nabídky 
charakterizují jednak jako férové nabídky (my bychom řekli nabídky učiněné ve snaze alespoň nějak 
pomoci lidem ve velmi obtížné životní situaci) a za druhé poukazují na to, že takové pracovní nabídky 
nejsou pro lidi pobírající sociální dávky z hlediska ekonomické pobídky příliš výhodné. Ale mohou být 
přivýdělkem, když ne zaměstnáním. 
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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 nezaměstna-
nost, zatímco jiní autoři (např. Gallie 2001) v této souvislosti argumentují, že pracovní 
místa s velmi nízkou kvalitou nemohou smysluplně napomoci sociální integraci 
nezaměstnaných.110 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 
specifických 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 např. 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 ekono-
mickou 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.111 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 strategickým 
rozhodováním nezaměstnaných ohledně konkrétní nabídky, výrazně do tohoto vztahu 
intervenují jejich další životní okolnosti: rodinná situace na jedné straně a situace na 
trhu práce straně druhé. Rozhodování nezaměstnaných o přijetí konkrétních zaměst-
nání 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). V následující kapitole se zaměříme na to, jak vnímají nezaměstnaní systém 
sociální ochrany.  

                                                   
110  Otázkou samozřejmě zůstává, zda můžeme vůbec hovořit o přímé substituci mezi tvorbou dalších 

pracovních míst a kvalitou na těchto místech (viz také Gallie 2001:50). 
111  Hlavní rozdíl mezi zaměstnáním a sociálními dávkami zde spatřujeme v tom, že nezaměstnaní od 

zaměstnání očekávají určitou dlouhodobější životní perspektivu. To je určitým paradoxem, když 
vezmeme v úvahu, že na sociálních dávkách jsou někteří z nich „závislí“ několik měsíců či dokonce let 
(nicméně je přesto mohou považovat za dočasné či provizorní řešení). 



9. Sociální dávky a jejich vliv na životní situaci nezaměstnaných 
 
 

 228

9. Sociální dávky a jejich vliv na životní situaci 
nezaměstnaných 

 

Už bych to nechtěl zažít tu sociálku a todle, jo? (č. 917). 
 
  

V této kapitole budeme diskutovat, jakým způsobem ovlivňují sociální dávky 
situaci dlouhodobě nezaměstnaných.112 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. Tuto považují v kontextu rozvinutých 
západních sociálních států za vůbec nejdůležitější strategii dlouhodobě nezaměstna-
ných. Analýzy z konce 90. let minulého století ukazují, že nezaměstnaní tvoří v ČR 
přes 80 % příjemců dávek sociální péče (životního minima) (Baštýř et al. 1997 a 
Kotíková a Vavrečková 1998 podle Sirovátka 2000:183).113  

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. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 
(2002b:40) uvádějí, že více než polovina nezaměstnaných v jejich výzkumu o dávky 
sociální pomoci nežádala (spíše žádali mladší respondenti). Dalším problémem pak je 
obtížný přístup k některým sociálním dávkám. Sociální dávky totiž mají největší 
význam pro pracovníky na sekundárním trhu práce, jejichž pracovní kariéra je často 
přerušována. Tento problém zachycuje v ČR Sirovátka (2000:183), který uvádí, že 
obnovení nároku na sociální pojištění je pro nezaměstnané obtížné, což vede 
přímočaře k odkázání na systém sociální pomoci. Nyní budeme tedy sledovat tyto 
okolnosti na našich datech.  

9.1.1 Respondenti, kteří nejsou klienty systému sociální ochrany 

Zjištění Mareše, Sirovátky a Vyhlídala se v našem výzkumu potvrzují. Význam-
nou 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 

                                                   
112  Tato kapitola je bohužel jako jediná v této knize 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).  

113  V ČR bylo podle „Čtvrtletního výkazu o dávkách sociální péče“ ve třetím čtvrtletí 2003 zjištěno 243 244 
(srovnej Trbola 2005, tab. 34) a ve čtvrtém čtvrtletí také podle dat MPSV cca 243 900 příjemců 
sociálních dávek, z nichž bylo 64 procent bezdětných. Téměř všichni bezdětní byli nezaměstnaní 
v evidenci úřadu práce. Rodiny s nezaopatřenými dětmi tvořily 36 procent příjemců dávek sociální péče, 
z nichž 64,3 procenta tvořily rodiny neúplné, ve kterých většinou nikdo nepracuje (90,8 procent rodičů). 
Téměř 3 čtvrtiny příjemců dávek sociální péče (70,5 procenta) přitom tyto dávky pobírá dlouhodobě 
(MPSV 2005a:16). 
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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). Respondentka č. 914 k tomu říká: 
 

R: Nemám sociální dávky, protože, když nám to rozpočítali, tak já asi o jedenáct korun, ne 
já teda, ale manžela plat, o jedenáct korun přesahuje. Takže já jsem bez podpory a bez 
všeho, nemám žádný příjem (č. 914). 

 
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 různorodých 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 samo-
zřejmým, 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:  

 
R: Vždyť já jsem člověk, který si vždycky našel prostě hrdost a na tu hrdost jsem 
doplatila. To se přiznávám, protože co já budu na pracáku robit. Mně to připadalo tak, že 
tam půjdu a oni mi dají peníze, víte, že to je jako, no ponížení. Protože já jsem kdysi, ať 
jsem šla kdekoliv, tak jsem tu práci měla, vždycky jsem si ju zastala. Takže já nevím, jak 
Vám to mám říct. Svojí vinou jsem takhle dopadla (č. 1210). 
_____________________ 
 
R: Vůbec nic [nepobírám]. Protože jsem chodila na ten pracák a pak jsem měla jít na 
sociálku, no a jako teda já bych tam nechodila. Tady jsou strašně moc cikánů a vždycky 
černo a já bych tam nechodila. Já se i stydím chodit na sociálku (č. 410). 
_____________________ 
  
R: Ani.. ani.. v podstatě mě trvalo asi půl roku, než jsem se vůbec jako přihlásila 
na..[životní minimum] na.. protože pro mě to byla taková nějaká osobní prohra. Já jsem 
přišla o zaměstnání a prostě jsem si myslela, já něco umím, já něco znám, no problem. A 
najednou jsem zjistila, že to problém je. Jo, že jako padesát roků už je strašně moc - já 
jsem si myslela, že jako ještě není (č. 22). 
_____________________ 
 
R: No v první řadě, já nevím, jestli, jo, jako můžu říct sama za sebe, nikde jsem nechodila 
po úřadech, aby mně něco dopláceli. Měla jsem prostě vypočítaný, co mně vypočítal úřad 
práce. Nikdo a nic by mě asi nedonutil, abych chodila na sociálku vyplňovat papíry, aby, já 
nevím, jestli je to pravda, chodili mi po bytě, todlecto máš, todlecto máš, to jako není 
dobrý, protože si myslím, že ty lidi, když si to koupili, když měli dostatek peněz, stát nebo 
nikoho nesmí zajímat, že to má. Protože si to na to vydělali, našetřili, nikdo jim to nedal. 
Proč bych si to měla prodat, abych měla peníze? Jo, to si myslím, že to je špatná politika. 
Protože nikdo tohlecto nemá zadarmo. Anebo když vám řeknou: máte barák, prodejte si 
ho. Tak potom budu mít peníze, můžu bydlet pod obloukama, budu bezdomovec. Ale budu 
mít peníze, tak tohlecto si myslím, že není dobrý.  
 
T: A to se někomu stalo takhle? Jo? 
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R: Jo, to jsem slyšela. To jsem slyšela. Takže já jsem nikam nechodila, prostě jsem měla 
jenom ten základ a jenom úřad práce. A nikdo by mě nedonutil (č. 742). 

 
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 by to pro ně představovalo problém (např. č. 
410). Důvodem k tomuto postoji je, že nezaměstnaní chápou dávku podpory v neza-
městnanosti 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.114 
Lindsay a McQuaid (2002  podle Lindsay a McQuaid 2004) uvádějí, že nejistota 
zaměstnání je problematická v těch případech, kdy nezaměstnaní po ztrátě 
zaměstnání nemohou ihned znovu získat stejnou sociální dávku, protože ta je závislá 
na dřívějším průběhu zaměstnání. Ukazuje se také, že část nezaměstnaných nemá 
přístup k dávkám sociální pomoci kvůli celkovému příjmu domácnosti. Otázkou ovšem 
je, jak velký je ve skutečnosti příjem těchto domácností, na kolik (v jakém rozmezí) 
se pohybují nad hranicí životního minima. Kromě omezení vyplývajících z problema-
tických podmínek nároku či vyloučení ze systému při nežádání o sociální dávky hrají 
roli také internalizované bariéry (morální principy, racionální kalkul) či resignace na 
pomoc sociálního státu (srovnej Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002b:41-44). Výrazně se 
zde zřejmě projevují etické a morální motivy, naopak zřejmě klesá strach z reakce 
okolí. K nižšímu počtu žadatelů, než by byl počet oprávněných, přispívá proces 
„racionalizace“ (zdržování) služeb, kdy někteří klienti to vzdají a odejdou dříve, než byl 
jejich případ vyřízen. Tímto způsobem, ale pochopitelně systém nedokáže rozlišit více 
či méně potřebné (Page 1984:141 podle Howe 1990:138). Clasen, Gould a Vincent 
(1998:144) uvádějí, že v některých komentářích jejich respondentů, kteří si o sociální 
dávku nepožádali, se objevují náznaky obav ze stigmatizace. Bauman (1998) k tomu 
říká:  

 
Dalším efektem vleklého příjmového testování je stigma spojené s pobíráním sociálních 
dávek…potřeba pomoci je známkou selhání dosáhnout životního standardu, kterého 
většina ostatních lidí bez problémů dosahuje. Žádost o sociální dávky je tedy přiznáním 
selhání. Ponižující, sebevylučující, sebemarginalizující rozhodnutí…žádání o sociální dávky 
je nejméně atraktivní vyhlídkou, která činí všechny ostatní možnosti, jakkoli neatraktivní 
rozumnějšími a žádanějšími (Bauman 1998:58 - překlad autora).  

                                                   
114  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 více umožňují 
marginalizovaným pracovníkům snazší obnovení nároku. Obtížný přístup do systému sociálních dávek je 
obecně výraznou protipobídkou k přijetí (zvláště dočasného) zaměstnání. Dean a Taylor-Gooby 
(1992:129) např. uvádějí, že několik jejich respondentů považovalo problémy spojené s úvodní fází 
pobírání sociálních dávek za natolik významné, že z tohoto důvodu odmítali přijmout dočasnou nebo 
nejistou práci. Tento postoj pak zdaleka není ojedinělý, protože s obdobnými problémy se nezaměstnaní 
mohou setkávat i v systémech sociální pomoci. 
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Jak jsme předestřeli již v předchozích kapitolách, 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 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, který 
zachycujeme v 6. kapitole. V tomto ohledu bude jistě dále zajímavé sledovat změny, 
které byly v systému provedeny od 1.1.2007. 
 

9.1.2 Respondenti, kteří jsou příjemci dávek životního minima 

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 neza-
městnanosti. 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),115 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. 
 

R: Nejhorší? Chodit si pro peníze. Stát tam ve frontě s těma, kteří jako nechcou pracovat, 
takže tam člověk v podstatě zapadl. To bylo nejhorší, jít si pro ty peníze jak žebrák. 
Jenomže bez toho to nešlo (č. 187). 
_____________________ 
 
R: Mám zase žebrat zbytečně. To radši budu dělat tam, kde dělám a mám z toho peníze 
(č. 898). 

 
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. 

 

Není pro nás překvapením, že respondenti, kteří byli příjemci životního minima, 
se rekrutovali především z domácností bez pracovního příjmu (zvláště pak samostatně 
žijících jednotlivců). Otázkou je, nakolik jsou nezaměstnaní participací v systému 
sociálních dávek stigmatizováni. Paugam (1991) zdůrazňuje roli prožitku 

                                                   
115  Větší počet takových respondentů zaznamenáváme v rozhovorech z roku 2006, kde byli respondenti na 

sociální dávky více dotazováni. 
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stigmatizace116 klientů při interakci s institucemi sociální administrativy a jejich 
sociálním okolím a sleduje dopad tohoto prožitku na jednání příjemců sociální pomoci 
od počáteční krize identity až ke strategii vytváření tolerantního kulturního zázemí. 
Strategie nezaměstnaných lze v tomto případě vysvětlit na základě konceptu prožité 
zkušenosti (Paugam 1991 podle Sirovátka 2000:184). Dean a Taylor-Gooby 
(1992:133) uvádějí, že když se lidé stávají klienty sociální ochrany, jedná se 
samozřejmě o významnou zkušenost, ale tito lidé si přinášejí s sebou určitou kulturní 
zátěž spojenou s jejich předchozími očekáváními a předsudky. Jejich negativní pocity 
pak vznikají především v důsledku rozporů mezi těmito očekáváními od sociálního 
státu, jejich potřebami a předsudky či názory ohledně závislosti na sociálních dávkách. 
Tento názor prezentuje obdobně také Howe (1990). Podle něj jedinec, který se stane 
nezaměstnaným, žil předtím „normálním“ životem a zažil si určité postoje o tom, co je 
normální a co stigmatizující, dříve, než se sám začal považovat za nedostatečného (a 
tím stigmatizovaného). Proto si musí získat novou identitu a nové sociální vztahy jak 
s těmi, které znal dříve, tak s lidmi, se kterými se setkává v důsledku svého stigmatu 
(Howe 1990:164). Nezaměstnaný má ovšem významné motivy k tomu, aby si zachoval 
svou původní identitu a podobu sociálních vztahů v těch případech, kdy doufá, že se 
vrátí do zaměstnání a k původnímu životnímu stylu. Nezaměstnaní proto mají často 
snahu korigovat mínění okolí o své osobě tím, že se snaží sami sebe transparentně 
odlišit od ostatních „nezasluhujících“ si nezaměstnaných. Jejich snaha se odlišit a 
zařadit se mezi ty „správné“ nezaměstnané vede paradoxně ke snížení solidarity 
s ostatními nezaměstnanými (ibid. str. 164-165) (viz také níže).  

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 nezaměst-
naných 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.  

 

9.1.3 Oprávněnost (legitimita) pobírání sociálních dávek očima 
respondentů 

Dále se zde zaměřujeme především na ty 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). Tito nezaměstnaní již také častěji zcela mění 
svůj referenční rámec a spíše než k pracovnímu uplatnění se již orientují směrem 
k důchodu, rekreaci a odpočinku.  

 

                                                   
116  Goffman (1963 podle Mareš 2002:90-91) chápe stigma jako rozpor mezi tím, čím by jedinec měl být, a 

tím, čím skutečně je. Každý, u něhož dochází k rozporu mezi těmito dvěma identitami je stigmatizován.  
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R: Ale myslím si jednu věc, že každej v mým věku je už tak určitou práci a určitou dobu 
pracoval vlastně a odved teda na těch dávkách nějaký částky. Jasný, že dříve ty částky 
byly nižší, ty částky protože ty platy byly úplně jinačí pokud se dělávalo.. před 15, 20 lety 
byl průměrnej plat já nevím třeba dva a půl tisíce korun, tak se z toho odečítaly sociální 
dávky. Ale ti lidi, kteří jsou ve věku 60 let, tak nějakou práci odvedli pro tu společnost a 
myslím si, že ta společnost by do nich neměla teda úplně pak kopnout a říct, heleď už jsi 
starej a konec, už se v tom plácej, jdi pod most třeba nebo tak. Protože ti lidi celej ten 
život nedělali proto, aby skončili někde pod mostem…Já si myslím, že by se měl o všechny 
tyhlety co jsou i postarat. Protože ti lidi pro ten stát vlastně dělali, vyráběli a odevzdávali 
daně a já nevím co všechno jo? (č. 3). 
_____________________ 
 
R: No a pak na té podpoře, kdyby ne děvčata, tak byt nezaplatí, nezaplatí prakticky nic, 
což si někdy myslím že ty podpory by mohli být pro ty poctivé, které poctivě dělaly, že by 
mohly být větší, a ne prohlížet kdejaků korunu že, chodit na sociálku, vyřizovat papíry a 
takové věci (č. 1181). 

 
Druhou variantou legitimizačního postoje pak je uplatnění současné zásluho-

vosti, 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 (v souladu s poznatky Howa 
1990). Tito nezaměstnaní typicky hovoří o tom, že ostatní nezaměstnaní pracovat 
nechtějí. Často jsou přitom v rozhovorech 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 obrané reakce bránící stigmatizaci.  

 
R: Nepociťuju, akorát mě strašně vždycky může, když si jdu teda pro ty dávky a teď tam 
vidím takový ty ... Romové, jezdí tam v mercedesích, samý zlato a, jo, takoví, tak to se mi 
nelíbí jako. Myslím si, že by se to mělo víc hlídat jako aby toho ty lidi nevyužívali. Ty, co to 
potřebujou, ať to dostanou, ale ... si myslím, že je to hodně zneužívatelný (č. 408).  
_____________________ 
 
R: Ehm, já si myslím celé to životní minimum. Třeba neřeknu, jak jsou čtyřčlenná rodina, 
nebo to, že by jim to mělo stačit třeba. Jo, protože jeden z nich může pracovat nebo tak. 
Třeba u nás nemá kdo pracovat. Když nepracuji já, tak ta druhá stránka nemůže nic dělat, 
je malá, tak nemůže jít do práce. Ale já si myslím, že pro dvě osoby, nebo to, že by mělo 
být něco zvýšeně. Tak samoživitelky by měly mít více než si myslím normálně, pokud 
nemůžou sehnat práci, jasné. Pokud zas je nabídka, protože znám lidi, co můžou jít do 
práce, nebo prodavačky a to a radši sedí doma. Znám takové lidi. A nebo zase chodí do 
práce s tím, že si odpočinou (č. 876). 

 
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). Někteří 
respondenti se přitom domnívají, že systém je staví do stejné situace jako ty měně 
zasloužené, a jiní uvádějí, že systém by měl být přísnější vůči těm, kdo v tom umí 
chodit a sociální dávky zneužívají.  

 
R: To je otázka regionů, jo. V některých regionech seženete za šest měsíců práci a v 
některých ne. Jsou regiony s obrovskou nezaměstnaností a tam tu práci neseženete za 
šest měsíců. Ale pokud ten člověk se snaží hledat tu práci, tak tu podporu by měl 
dostávat. Ale jakmile se zjistí, že se nesnaží, to je zas ale otázka toho posouzení. Každý 
vám může říct, že si, jo, to je subjektivní názor toho člověka, který to posuzuje,  
jestli ten druhej se snaží, jo a to...(č. 187). 
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Nezaměstnaní hledají různé mechanismy zdůvodnění přijetí podpory ze strany 
sociálního státu nejen před tazateli ve výzkumech, ale často také sami před sebou. 
Otázka zásluhovosti jako legitimizačního mechanismu pro pobírání sociálních dávek 
souvisí pravděpodobně s věkem. Dean a Melrose (1997:106) např. uvádějí, že starší 
lidé a ženy mají větší vazbu k ideji sociálního státu a jasnější představu o občanství 
než lidé mladší. Výše popisovaný postoj minulé zásluhovosti pak může být spojován 
také s nárokovou filozofií, s tzv. uplatňováním “práva na práci“ nebo na důstojnou 
alternativu. Mnoho autorů zachycuje názor nezaměstnaných, kterým se tito snaží 
distancovat od těch nezaměstnaných, kterým nevadí, že nemají zaměstnání (Dean a 
Taylor-Gooby 1992:121, Jordan et al. 1992:39, Clasen, Gould a Vincent 1998:138, 
Sirovátka 2000:196). Nezaměstnaní podle Sirovátky (2000:196) většinou sami sebe 
popisují jako lidi oprávněné na dávky, i když zároveň někteří připouštějí nelegální 
příjmy. Brání se tomu, aby byli označováni jako spokojení příjemci sociálních dávek, 
spíše se vidí jako oběti trhu práce a přísných podmínek v sociálních dávkách (Jordan 
et al. 1992:123). Sirovátka (1997:112) vnímá tento postoj jako obrannou reakci 
nezaměstnaných vůči konceptu individuální nedostatečnosti či nezodpovědnosti, který 
identifikovali u představitelů institucí i u dalších partnerů, s nimiž se setkávají na 
pracovním trhu. Cílem této strategie je podle Sirovátky snaha prezentovat se jako 
nekonfliktní a oprávněný klient. 57 % respondentů Evasonova výzkumu vyjadřovalo 
znepokojení, že by mohli být širší komunitou považováni za příživníky/žebráky 
(Evason 1985:54). Evason (1985:58-59) uvádí v průměru jen asi 20 procentní podíly 
nezaměstnaných respondentů, kteří souhlasili s výroky „výrazná část nezaměstnaných 
nehodlá pracovat“, „většina nezaměstnaných pracuje na černo“, a „lidé jsou na tom 
lépe na sociálních dávkách“ (více viz ibid.). 

 

9.1.4 Role státu a jednotlivce 

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 nezaměstna-
ných (viz také kapitola 10). 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).  

 
R: No.. já o žádnou pomoc [od rodiny] nestojím, jo? To je můj problém. V podstatě 
jedinej, kdo by mně měl jako pomoct, je stát. Jo? Kdy já celý život jsem platila daně a stát 
mi nepomůže.. v tom, aby mi dal zaměstnání. Aby mi dal práci (č. 22). 
_____________________ 
 
T: A když už člověk to zaměstnání ztratí, má právo očekávat pomoc? 
 
R: No jistě. 
 
T: A od koho? 
 
R: Od koho, od koho, normálně vod státu. To je přece, přece ten stát nechce, aby z těch 
lidí, kdyby jim nedal pomoc, i když ta pomoc je sice, jako řádově podle mě je malá a tak 
dál, tak přece nechce, aby mu tady narůstala jako armáda bezdomovců. Nebo jak by ti lidé 
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žili, nebo z čeho? Nebo si myslíte, že je tak málo té trestné činnosti nebo těch 
bezdomovců, že to je samo vo sobě? (č. 144) 

 
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 respon-
dentek také uváděla, že stát nemá právo zasahovat do soukromí lidí, kteří žádají o 
sociální dávky, nutit je k prodeji majetku apod. (č. 742). 

 
R: Já nevím, já si myslím, že ten stát dělá už dost pro ty lidi. A vím, že ty lidi jako toho 
zneužívají, že tak jako já, já si myslím, že stát už udělal dost… Já nevím. Sami si musí 
pomoct. Sami si musí starat. Vždyť stát jako dělá dost, myslím, já nevím. Vždyť já když to 
vezmu, tak od státu takhle mám těch pět teda, dva tisíce mám od manžela alimenty. No 
tak jako - za co mi to dává? No. Já si myslím, že je to slušný jako (č. 408). 
 

Zajímavou otázkou je, které faktory ovlivňují postoje nezaměstnaných ohledně 
legitimity pobírání sociálních dávek. Engbersen, Schuyt a Timmer (1990:58) konstatují, 
že konformisté a ritualisté měli zábrany k užívání systému sociální ochrany. Jejich 
dominantní hodnotou bylo: pokusit se o sebe postarat sám, vyřešit své problémy sám. 
S tímto postojem se v této práci nesetkáváme poprvé. Je ale otázkou, nakolik je tento 
postoj spojen s reálnou možností zvládnout svou situaci sám (nebo případně s pomocí 
rodiny). Isaksson et al. (2004:213) zjistili, že lidé, kteří sebe sami vnímají jako osoby 
ve slabším postavení na trhu práce (ženy, absolventi, nezaměstnaní) spíše něž ostatní 
skupiny zastávají názor, že práce by měla být nárokem či právem občanů. Spanò 
(1999:198) spojuje požadavek na kolektivní řešení problému nezaměstnanosti s tím, 
že nezaměstnaní vnímají velký rozsah strukturálních problémů na lokálním trhu práce.  

Simmel (podle Mareš 2002:77) definuje chudobu v terminologii sociálních 
vztahů nejen jako „být podporován jinými lidmi“ ale také jako „mít oprávnění jimi být 
podporován“, protože potřební mají právo na podporu. Vědomí tohoto práva zmírňuje 
trpkost a trapnost jejich postavení. Dean a Taylor-Gooby (1992:101, 166) na základě 
výsledků předchozích výzkumů (Ashford 1987, Craig a Glendinning 1990, Ritchie 
1990) vyvozují, že nezaměstnaní očekávají od státu, že za pomoci podpory pomůže 
zachovat integritu sociálních vztahů v rodině. V situacích, kdy je úroveň příjmu (ze 
sociálních dávek) v rodině nízká, dochází k narušení sociálních vztahů a k hádkám o 
peníze, respektive o to, které potřeby je nutné z omezených zdrojů uspokojit. Zároveň 
někteří nezaměstnaní ze stejného důvodu (poškození rodinných vztahů) nechtějí ani 
žádat své blízké o materiální pomoc (Dean a Taylor-Gooby 1992:123). „Posvátnost“ 
nukleární rodiny nesmí být státem narušena, nezaměstnaní hovoří o potřebě soukromí 
a osobního prostoru, do kterého by pracovníci sociálních odborů neměli zasahovat. 
V případě narušení rodinných vztahů by ovšem preferovali státní pomoc (která jim 
garantuje určitou míru samostatnosti), před pomocí člověka, s nímž jsou sociální 
vztahy narušeny (například po rozvodu) (ibid. str. 102).  

Názory nezaměstnaných spojené s legitimitou příjmu sociálních dávek jsou tedy 
spojené především s „racionalizací“ nároku. Nezaměstnaní se snaží před komunikačním 
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 v tom, 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 
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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 systé-
mu 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. Cílem této části je zachytit celkové zkušenosti 
nezaměstnaných se systémem sociální ochrany. 
 

9.2.1 Výše a adekvátnost sociálních dávek při řešení životní 
situace nezaměstnaných 

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).  
 

R: Tak na dnešní dobu to dost není, no ale člověk je rád, aspoň za to, co má - lepší něco 
než nic. Říkám, aspoň mám střechu nad hlavou zaplacenou (č. 21). 

 
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. 

 
R: Že jo, no tak přiměřená.. přiměřená.. přiměřeně nepřiměřená, ale k tomu, že člověk nic 
nedělá, tak jako.. zadarmo se říká, že ani kuře nehrabe (č. 13). 
_____________________ 
 
R: No tak zase když vemu v podstatě, kolik tady je těch Romu nebo takhle každej den a to 
a tak jako mohlo by to bejt víc, ale já s tím nic neudělám, to na mě není (č. 2)  

 
Druhé, převážně ekonomické hledisko, tj. finanční adekvátnost sociálních dávek 

je závislé na životní situací celé domácnosti (č. 80, 769) (viz také kapitola 6). Výše 
dávek zřejmě nehraje takovou roli v domácnostech, kde jsou jiné významné 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). 
 

R: Ne nezdá (smích) [se sociální minimum přiměřené]. A jo bavit se o tom jestli je 
přiměřená politicky…to je o názoru individuálním…a jestli o tom jestli se s ní dá žít tak 
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nedá…a to myslím, že patřím ještě mezi ty šťastnější nezaměstnané, protože pobírám v tý 
části taky příspěvek na bydlení, což většina nepobírá…No dá se s tím přežívat, nedá se 
s tím žít (č. 1). 
_____________________ 
 
R: No kdybych neměla nějaké vlastní peníze, žádné, jo, tak to nevím, to bych asi potom už 
se hroutila, jak říkáte. Protože to bych neměla z čeho žít, kdybych neměla vůbec žádné 
peníze. Protože takhle, já jsem rozvedená a co dávám na byt a s klukama takhle, jo, ještě 
bydlí tu i bývalý manžel, takže on dává půlku, já dávám půlku, ale jako kdybych neměla 
sociální dávky, tak nevím. Protože on zrovna taky skončil s prací, ale mohl jít do 
předčasného důchodu, takže aspoň nějaké peníze on měl. Ale najednou i já jsem skončila 
a kdybych neměla ani, já nevím, podporu nebo sociální dávky, tak bych nemohla být. Já 
nevím z čeho bych žila (č 80). 

 
Pokud se tedy respondenti vyjadřovali k výši a adekvátnosti sociálních dávek 

(především 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. 

 
R: No říkám, kdyby mě nepodporovala dcera, tak to je tak vlastně akorát na přežití. To 
životní minimum, co oni dávají, to je tak akorát na přežití, protože já třeba su typ, který 
nedělá dluhy, takže já vlastně zaplatím složenky, zaplatím nájem a pak teprve z toho 
zbytku vlastně musím žít (č. 949). 
_____________________ 
 
R: No dostatečné. Mně se to zdá dostatečné pro svoji potřebu. Nepočítám, že by člověk z 
toho musel zaplatit byt, jídlo a všechno toto, tak na to je to strašně málo (č. 1195). 
_____________________ 
 
R: Sociální dávky. To jsou opravdu na přežití. To není k životu jako, jo. To opravdu v té 
nouzi a než si něco nandete, tak abyste mohl vyžít a poplatky, tak aby se vám nenadělaly 
dluhy. To není o tom, že by jste nějak extra žil… Je to opravdu jenom, že přežíváte, že se 
nezadlužíte a máte ten přehled takový trošku klidnější, jo. Že vás to netlačí úplně k 
nějakýmu zoufalýmu kroku. Já nevím, potom přemejšlíte, co budete dělat nebo takhle. Je 
to také, že ty peníze vám trošičku pomůžou v tom, že máte trošku klidnej pocit. Máte čas 
a neuděláte to zbrkle nějak. Žít se z toho nedá ale (č. 917). 

 
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, 
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). Jak ukazuje následující výpověď, sociální dávky jim 
zřejmě nepostačují ani v kombinaci s dalšími kategorickými dávkami.  
 

R: ... no tak.. Výše té dávky není přiměřená, protože když s tím člověk musí vyjít na ten 
měsíc.. i když k tomu dostane teda ten příspěvek na bydlení, tak je to i tak málo, protože 
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ten příspěvek na bydlení je omezenej do dvou tisíc a řekněte mně, kde dneska seženete 
bydlení za dva tisíce? (č. 12). 

 
Z následující výpovědi mladé nezaměstnané respondentky (č. 769) je patrné, 

že problematická není jen výše životního minima, ale někdy také výše podpory 
v nezaměstnanosti. Respondentka byla díky rušení podniku propuštěna ze zaměstnání 
současně se svou matkou, která zde také pracovala. Rodina, ve které byli dva členové 
současně příjemci podpory v nezaměstnanosti, měla zásadní problémy vyjít s příjmem. 
Respondentka k finanční situaci říká:  

 
R: No bylo to neúnosný. Co je vlastně těch padesát a pak těch čtyřicet procent [výše 
podpory v nezaměstnanosti], tak vůbec ... 
 
T: Nedalo se z toho vyžít? 
 
R: Nedalo. Když vlastně jsem - když se takhle jezdilo furt do toho Žatce nebo zpátky, já 
mám vlastní auto teda, to jsem dostala od rodičů, a na jídlo, co jsem třeba platila doma, 
abych vypomáhala hodně našim, tak jakou dobu jsem si vlastně nic nekoupila tak nějak. 
To jsem spíš dávala domů, abych pomohla hodně našim, protože mamka vlastně byla taky 
bez práce, tak jsme to táhli tak nějak; taťka, ten toho taky moc nebral, když jsem se 
vlastně odstěhovala sem a táhli jsme to, jak se dalo, no (č. 769).  

 
Obdobně jako tato respondentka se vyjadřovali také další respondenti (např. č. 

1295). Z výpovědí 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). Jak jsme již uváděli, respondenti, kteří jsou zcela závislí 
na sociálních dávkách, je povařují za životně důležité, protože bez nich by nebyli 
v žádném případě schopni zajisti své základní životní potřeby (č. 1). Dále je v řadě 
případů výše sociálních dávek nedostatečná k tomu, aby nezaměstnaní nebyli závislí 
na pomoci dalších osob (systém s tím ostatně počítá). 

Z rozhovorů vyplynulo, že podpora v nezaměstnanosti i přes svou nedostateč-
nost 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. 

 

Jako zajímavé se jeví, že nezaměstnaní posuzují výši sociálních dávek také 
podle jiných kritérií, než je přiměřenost k zabezpečení životního standardu. Tento 
postoj naznačuje možnou obavu nezaměstnaných z reakce okolí. Jak poukazuje Howe 
(1990:211), ať již získávají nezaměstnaní svou životní úroveň (přiměřenou standardu 
ve společnosti) jakýmkoli způsobem (úsporami, pomocí přátel, dluhy atd.), jejich 
životní úroveň vyvolává v zaměstnaných představu, že nezaměstnaní se mají v situaci 
nezaměstnanosti dobře. Pokud si nezaměstnaní stěžují, že sociální dávky jsou 
nedostatečné, často jsou obviňování z chamtivosti či nesoudnosti, a pokud žijí 
v chudobě, jsou obviňování z lehkomyslnosti či neschopnosti nebo lenosti.  

Druhou (častější) rovinou posouzení je adekvátnost k životním potřebám. 
Sirovátka (2000:187) uvádí, že v jeho výzkumu si respondenti většinou stěžovali na 
nedostatečnost dávek. Dvě třetiny přitom hovořily o tom, že jim sociální dávky 
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nepostačují ani na základní potraviny. Tento názor pak potvrzovaly také sociální 
pracovnice příslušných referátů. Ve výzkumu Mareše, Sirovátky a Vyhlídala (2002b:40) 
hodnotilo výši životního minima jako nedostatečnou 80 % nezaměstnaných, což podle 
autorů souvisí také s jeho velkým významem pro nezaměstnané. Stížnosti nezaměst-
naných na výši sociálních dávek přitom nejsou pouze specifikem České republiky, 
zachycují je i některé zahraniční výzkumy např. Jordan et al. (1992:230) ve Velké 
Británii či Clasen, Gould a Vincent (1998:170) ve Švédsku. To naznačuje, že pro 
adekvátnost sociálních dávek je významných více faktorů (např. cenová hladina, 
očekávání nezaměstnaných).  

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. 

 

9.2.2 Zkušenosti nezaměstnaných s pracovníky sociálních 
referátů 

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).  

 
R No ten úřad sociální péče dělá víc než ten pracovní úřad podle mě pro ty lidi. Jednak…no 
dělá víc..a jsou hlavně upřímní…(č. 1). 
_____________________ 
 
R: Na úřadě, na městským úřadě, kde sociální dávky.. kde se tohleto všechno děje, 
vyřizuje, veškerý doklady, sociální dávky, takovýhle věci, jsou - aspoň teda já tam, kam 
patřím - jsou vynikající.. vynikající ženský. Prostě ty mě.. ty mě prostě vytáhly, já jsem 
byl v takových problémech, vytáhly, pomohly, dohodou mně vyhoví v ledasčem (č. 12). 
_____________________ 
 
R: Tak já jsem se poptala jako takhle. Jako mně.. Dívejte, na té sociálce, tam mně řekli, 
prostě mám nárok, že mně přispívají půlku na bydlení, mám na ten základ vlastně nárok, 
jo? Tak říkám, tam mně vyšli maximálně vstříc, jako tam jsou velice příjemní na té 
sociálce. Říkám, tady na tom úřadu už je to fakt horší (č. 21). 
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Další nezaměstnaní ale uváděli také negativní zkušenosti velmi podobné zkuše-
nostem 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 příliš-
nou 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). 
Následující výpovědi nezaměstnaných zachycují jednotlivé problematické zkušenosti ze 
sociálních referátů:  

 
R: No, na sociálce, tam čekáte půl hodiny, pak ještě, když tam nemáte, já nevím, podpis 
jenom udělanej nebo napsaný datum narození, tak už vás vyhoděj ven, ať si to dopíšete 
venku, místo toho, abyste to dopsala vevnitř ... už tam pustěj dalšího a zase musíte čekat 
jakou frontu ... (č. 769). 
_____________________ 
 
R: No, no, no, ona [pracovnice sociálního odboru] byla taková. Akorát vloni, no před 
vánocemi, že byla na listu, tak taká dlhá, co ji tam zastupovala, tak mi dala aspoň 
šestnáct set, aby jsme měli aspoň na Vánoce, nebo by jsme byli bez peněz. To a ona mi to 
potom zase strhla, že na to nárok nemám. No tak já nevím, jak oni to tam berou (č. 
1213). 
_____________________ 
 
R: Nevím, jestli se dívali, ale tady, když to seberete, ve městě si myslím, že nikdo se na 
Vás skrz prsty nedívá. Protože ve městě tak lidi se neznají, ale když Vy tam jdete, tak ty 
úřednice s vama tak spíš jednají, rozumíte? 
 
T: Cítíte to? 
 
R: Ne, tam to člověk vycítí, prostě, když tam dojdete, jak kdyby oni se bavili s nějakým 
odpadem, jo. A oni tak ten přístup k tomu dělají a to se mně nelíbí, protože oni berou 
vlastně peníze za nic. Kdyby braly za něco peníze, ale když už jsou v tom oboru vyučené, 
tak by měly mít k tomu určitý přístup, jo. Protože můžou i tak oni dopadnout. Takže to se 
mně jako taková nelidskost nelíbila. Když už lidé dojdů, já vím, že třebas mají problémy, 
že lidé jsou různí, někdo je sprostý, vulgární, já nevím, jakýkoliv, jo, ale... 
 
T: Cítil jste to jakoby v něčem konkrétním, nebo spíš ten způsob jednání ? 
 
R: No já jsem to přímo na vlastní kůži nepoznal, protože já se dokážu ovládat a dokážu 
komunikovat s lidma, ale poznal jsem to, že s určitýma lidma tam tak jednaly a byly 
nasrané, ale z polovičky si ty lidi za to můžou aj sami. Že, já vím, že ta nervozita je 
taková, že někdo to nedokáže ovládnout, že vybuchne, jo, že prostě potřebuje to, no ale já 
si myslím, že ty sociální pracovnice by měly být na todle tolerantní, že by se měly dokázat 
ovládat. Řéct si to třeba za zádama, až ten člověk vypadne, jo, ale ne přímo tak jednat s 
lidma. To si myslím, že v dnešní době by si to nikdo tak neměl dovolovat. No ale tak 
myslet je jedna věc, no (č. 91). 

 
Dále si někteří nezaměstnaní stěžují, že s pobíráním sociálních dávek je 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.). 

 
R: Zdlouhavá [práce] a furt Vám říkají, musíte donést tadyten papír, pak přijdete a řeknou 
Vám, ale vy jste musel ještě přinést tamhleten papír a támhleten, takže je hodně toho 
oběhávání těch věcí a pak Vám nakonec…čekáte dva měsíce na peníze a pak Vám příjde 
dopis, že Vám to neuznali a protože máte támhlento nebo že todleto, strašný…neochota se 
mi zdá…no neochota z určitý strany. 



9. Sociální dávky a jejich vliv na životní situaci nezaměstnaných 
 
 

 241 

T: A jakou pomoc byste jakoby od nich ocenil? 
 
R: Aby poprvý, když tam příjdu, aby mi řekli rovnou na rovinu, co chtěj po mě abych jim 
přines, ne abych tam musel chodit celej měsíc a kde já mám brát peníze na autobus (č. 
2). 
 

Dean a Taylor-Gooby (1992:106) ukazují, že postup jednotlivých pracovníků je 
velmi individuálně odlišný. Jejich respondenti často uvádějí, že se k nim někteří 
pracovníci chovají lépe než jiní. Nicméně obava, jakým způsobem budou přijati, může 
přispívat mezi nezaměstnanými k pocitům úzkosti a zranitelnosti. Interakce nezaměst-
naných lidí s úřady poskytujícími sociální dávky je pro nezaměstnané mimořádně 
důležitá. Howe (1990:107) v souvislosti vztahu mezi jedincem a státem uvádí, že: je 
evidentní, že značná část každodenního života nezaměstnaných lidí je vázána na 
vztahy s obrovskou „armádou“ představitelů státu. Žádání o sociální dávky v sobě 
zahrnuje čekání, fronty, pohovory, příjmové testování, neosobní přístup vyplývající 
z rutiny spojené s velkým počtem příjemců, získání nového poměrně nízkého sociálního 
statusu (někdy stigmatizovaného) a adaptace na nové formy často „podřízeného“ 
chování (Howe 1990:137). Respondenti Deanova a Taylor-Goobyova výzkumu téměř 
ve dvou třetinách případů (54) uváděli negativní či nepříjemné pocity z kontaktu s 
pracovníky, 15 respondentů hovořilo o neutrálních pocitech či pocitech rezignace, 6 
mělo smíšené pocity a 4 se cítili na sociálních dávkách spokojeně. Tito čtyři respondenti 
zásadně odmítali stereotypy o lenoších a vyžírcích a současně se považovali na 
základě svého nároku za oprávněné žadatele (Dean a Taylor-Gooby 1992:116).117 
Dean a Taylor-Gooby dále uvádějí, že i ti žadatelé, kteří pociťují vděk vůči systému 
sociální ochrany, zároveň pociťují také nedostatek důvěry v systém a cítí se v něm 
nepohodlně (ibid. str. 172). Ačkoli příjemci dávek pociťují, že by měli být vděční za 
poskytnutou pomoc, často v nich naopak kvůli pocitům „přezíravosti“ ze strany 
pracovníků vznikají negativní pocity viny z nedostatečnosti či negativní postoje vůči 
lidem na ÚP, kteří „se k nám chovají jako k červům, místo aby nám pomohli“ (Dean a 
Taylor-Gooby 1992:109). 46 respondentů Deanova a Taylor-Goobyho výzkumu 
označilo postoj úředníků za degradující, útočný či nesympatický a 15 označilo jejich 
postoj jako neefektivní či nekompetentní (ibid str. 106). V Evasonově výzkumu 
považovali respondenti chování pracovníků DHSS za nepříjemné či nesympatické ve 
40 % odpovědí (Evason 1985:62). Protože nezaměstnaní nemohou opustit systém 
sociální ochrany (kvůli nedostatku jiných zdrojů), musejí v něm setrvat i v situaci, kdy 
„náklady“ či oběti s tím spojené jsou velmi vysoké. Jsou nuceni akceptovat ztrátu 
velkého množství času a psychické pohody a být trpěliví a snášenliví v situaci, kdy 
úředník ÚP uplatňuje velkou dávku kontroly nad jejich životem (Howe 1990:141). 
Klienti systému sociální ochrany se musí adaptovat na „svou roli“ pokud chtějí 
dosáhnout svého cíle (získání sociální dávky) (Howe 1990:140). Nezaměstnaným 
navíc hrozí stálé riziko ztráty těchto dávek buď z důvodu zaměstnání a příjmu partnera 
nebo z důvodu „nedostatečné hledačské aktivity“ (Atkinson 1999:96), což přispívá 
k vyšší úrovni stresu nezaměstnaných. 

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 
                                                   
117  Jak píše Sirovátka, část klientů nepřijala konkurenční pozici a nechce se ztotožnit s marginalizovanou 

pracovní silou. Tito klienti právo na sociální dávky chápou jako legitimní nárok namísto práva na 
„pořádnou práci“…Nepřijímají podřízené postavení klienta ve vztahu k úředníkům a případné podezírání 
z neochoty pracovat či přiřazování k marginalizované pracovní síle spojované s testováním ochoty 
pracovat považují za urážlivé a dostávají se často se sociálními institucemi do konfliktu. Stigma se tak 
prohlubuje (Sirovátka 1997:113). 
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formalizovaný (tři naši respondenti obě instituce při vzájemném srovnání hodnotili 
tímto způsobem). Naše data bohužel dobře zachycují především názory nezaměstna-
ných 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 sociálního pracovníka). V současnosti je uvažováno o 
sjednocení celého systému pod jednu instituci (tzv. one-stop system). Takový postup 
ale kromě slibované výrazné finanční úspory (i vyšší účinnosti) otevírá také určité 
otazníky ohledně podoby a funkčnosti nového systému. 

 

9.2.3 Přehled nezaměstnaných o systému sociálních dávek, 
podmínky žádosti  

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 nebo jaké mají možnosti, 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 dle jejich názoru 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).  

 
R: No, myslím si, že.. tak na 70% ano. Určitě by se tam dalo něco vyšpekulovat, ale já 
zase nejsu nějakej špekulant, že bych někde stával fronty a hledal každou korunu. Určitě 
by se z toho dalo ještě něco, ale.. to je zas.. není potřeba tohle ždímat (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 nezaměst-
naní si stěžují, že jim nebylo ani vysvětleno, proč mají či nemají nárok na konkrétní 
sociální dávku, o kterou si žádali (např. č. 1252).  
 

R: No.. nedozvěděl jsem se vůbec právě, na co mám nárok. Tam vás prostě dají a konec 
(č. 15). 
_____________________ 
 
T: A co si vlastně myslíte o současné podobě sociálních dávek? Myslíte si, že máte dobrý 
přehled o tom, na co máte nárok? 
 
R: No.. o tom přehled moc není, protože pokud se to člověk někde náhodou nedoví, tak 
neví. Aby třeba se přišlo někam a měli tam vylepený, „máte nárok na to, na to, na to, 
pokud to, to, to.“ To prostě člověk fakt neví, pokud se nezeptá, takže to.. 
… 
R: Tak tohlencto jsou vyloženě.. já ani nevím, jak jsem se to dozvěděla. Ale to prostě vám 
dají na sociálce papíry, který vyplníte, a buďto máte nárok, nebo nemáte nárok (č. 18). 

 
Další skupina respondentů také uvádí, že má určité problémy si takové 

informace sama vyhledat (č. 22, 1295). V jednom případě (č. 11) jsme zaznamenali, 
že respondent nebyl (podle svého názoru) dostatečně informován o změně nastavení 
institucionálních podmínek a ztratil kvůli tomu nárok na dávku: 
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R: Tady byla taky ta věc, že když člověk marodil, tak se mu ten pobyt na tom pracovním 
úřadě prodlužoval. Od určité doby, mám pocit, že od 1.10.'04, toto bylo zrušeno, aniž by 
to nějak proběhlo nebo bylo publikováno nebo bylo někomu oznámeno, a prostě to 
marodění nic, no. Prostě nic. Tím maroděním se to prodlužovalo, ten pobyt na tom, to 
znamená, tím se mi to pokrátilo a šel jsem na sociální úřad, kde beru teda sociálku, jako 
žebračenku a beru ještě příplatek na …. Brno-Venkov, je to tam pracoviště, příplatek na 
bydlení asi 800 Kč (č 11).  

 

Dosavadní výzkumy naznačují, že klienti systému sociální ochrany často buď 
vůbec nerozumí pravidlům poskytování sociálních dávek (Bane a Ellwood 1994:103, 
Dean a Melrose 1997:104) nebo sice často znají obecná pravidla jejich poskytování, 
ale neznají jednotlivé (podstatné) detaily. Bane a Ellwood (1994) zdůrazňují, že 
sociální pracovníci vyplácející sociální dávky se do značné míry zaměřují především na 
zjišťování podmínek nároku a ostatní okolnosti jsou pro ně méně důležité. V Deanově 
a Taylor-Goobyho výzkumu byla více než čtvrtina respondentů (24) evidentně zmatená 
nebo nejistá ohledně svých nároků a třetina respondentů (30) vypadala sice jistá si 
svými nároky, ale navzdory tomu vyjádřila nějaké chybné tvrzení o pravidlech či 
fungování systému sociální ochrany, další třetina respondentů (31) své nároky znala 
(Dean a Taylor-Gooby 1992:130). Problémy s nedostatečným informováním respon-
dentů ohledně jejich nároku popisují také Clasen, Gould a Vincent (1998:144). Podle 
Deana a Melrose (1997:2) někteří jejich respondenti uváděli, že odstrašující podstata 
procesu žádání o sociální dávky je odrazuje od toho, aby zjišťovali plný rozsah svých 
oprávnění.  

K tomu v ČR přispívá také celková složitost systému, sestávajícího se z několika 
vzájemně komplementárních schémat. Sirovátka (2000:197) uvádí, že systém různých 
sociálních dávek je pro nezaměstnané dost složitý, pomalu reagující, a jsou také 
neúplně informováni o jeho celkových návaznostech. Výše diskutovaný problém 
hromadění písemných potvrzení popisují Bane a Ellwood (1994:4). Uvádějí, že 
pracovníci vyplácející sociální dávky často požadují písemná potvrzení z jiných úřadů 
(např. o tom, že žadatelům byl zamítnut nárok na jiné dávky), různá další potvrzení (o 
tom, jak a kde tito lidé bydlí, o zdravotním stavu) někdy obsahující osobní údaje 
(rodinný stav, informace o partnerovi apod.). Tento problém bývá někdy spojen s tím, 
že různé instituce (někdy sídlící ve stejné budově) nejsou vzájemně dostatečně 
propojeny a informace si proto předávají zprostředkovaně přes své klienty.  

K nízké informovanosti klientů přisívá již zmíněná záměrná či nezáměrná 
redukce informací ze strany sociálních pracovníků. Řezníček a Sirovátka uvádějí, že 
z výpovědi nezaměstnaných jasně vyplynulo, že úřady práce je neinformují systémy-
ticky o nároku na sociální dávky a řada dlouhodobě nezaměstnaných je proto ani 
nečerpá nebo je získává opožděně (Řezníček a Sirovátka 1994:51). Podle Sirovátky 
(2000:187) je jednou z příčin výběrového informování nezaměstnaných ze strany 
pracovníků sociálních referátů jejich snaha takto odlišit klienty, kteří sociální dávky 
podle jejich názoru žádají neoprávněně. Pracovnice proto neúplně a výběrově informují 
o nárocích nebo využívají vyhýbavé odpovědi. Taková strategie má výhodu v tom, že 
pracovníci nemusí vysvětlovat, proč nebyla dávka poskytnuta. Evason (1985:61) 
uvádí, že většina nezaměstnaných (respondentů) v jeho výzkumu se dozvěděla o 
jednorázových dávkách od známých či příbuzných (63 %), 28 % ze středisek zdrojů 
(Resource centre), pouze 6 % se o těchto dávkách dozvědělo od pracovníka DHSS 
(sociální ochrany) a jen 2 % z letáků DHSS. Dean a Taylor-Gooby (1992:103) uvádějí, 
že jejich respondenti řešili své problémy se systémem sociální ochrany tím, že se 
obrátili na nezávislé poradní agentury nebo jiné poradce, případně na přátele a známé.  
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Na základě předchozích výzkumů (především výzkumu Deana a Taylora-
Goobyho 1992) a výpovědí našich respondentů lze rozlišit následující typy 
respondentů.  

- ty, kteří se domnívají, že pravidla systému sociální ochrany znají (nemusí to ovšem 
vždy být ve skutečnosti pravda), 

- ty, kteří tato pravidla neznají a ani je tato pravidla z různých důvodů nezajímají, 

- ty respondenty, kteří tato pravidla neznají nebo znají jen částečně a kteří jsou 
frustrování z toho, že nemají dostatečný přístup k těmto informacím.  

 

Podle dosavadních výzkumů související 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).118 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. 
Výsledek o přiznání či nepřiznání sociální dávky berou jako daný. Je to dáno povahou 
systému sociální ochrany, kdy jsou žadatelé pouze požádáni, aby vyplnili žádost, ale 
není jim vysvětleno, jakým způsobem (na základě čeho) bude tato jejich žádost 
vyhodnocena, pouze je jim posléze oznámen výsledek.  

 

9.2.4 Pravidla spojená s pobíráním sociálních dávek 

Významným aspektem souvisejícím se situací nezaměstnaných pobírajících 
sociální dávky je jednak celkové pochopení systému, dále nutnost znát a dodržovat 
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. 

 
R: Tři dospělý lidi. My jsme třeba zažádali o to, o příspěvek na bydlení, tak řekli, že taťka 
má - že ten výdělek, co on má, tak to musí stačit pro dvě osoby. Takže nám to ne to, 
neschválili, takže jsme ten příspěvek na bydlení nedostali (č. 769). 
_____________________ 
 
R: Já nevím, já jsem si myslela, že ona [pracovnice sociálního referátu] tam je nějaká 
důležitá huba, nebo já nevím, jak to mám říct. Já jsem jí to říkala, já jsem se jí na to jako 

                                                   
118  Ukazuje se totiž, že celkové fungování systému sociálních dávek je (zvláště ve své zákonné - paragrafové 

podobě) pro nezaměstnané jen obtížně srozumitelné a zároveň zde chybí srozumitelný systematický 
výklad.  
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ptala, jak mě může [manžel] živit z toho důchodu, jak musíme byt zaplatit a to. „ Ale Vám 
to tu všechno vychází" mi tvrdila. Tak já nevím no (č. 1213). 

 
Někteří nezaměstnaní zmiňují problematické aspekty podpory v nezaměstna-

nosti. Jedna nezaměstnaná respondentka kritizuje nízkou výši a příliš krátkou dobu 
vyplácení podpory v nezaměstnanosti (č. 1291). Další respondent uvádí, že nespra-
vedlivá 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).  

 
R: Krátká doba. /mluví francouzsky s manželem/ V Belgii máte podporu pořád. Ona se 
vám teda za určitou dobu sníží, jo, třeba, ale nikdy by vám nedali padesát procent. Jo, to 
se na mě nezlobte. Jo, takže ono je to - šest měsíců, co to je? (č. 1291).  
_____________________ 
 
R: No mě to přijde nefér no…protože v tý sociální síti může uvíznout i člověk, 
který…kterému utekla třeba podpora v nezaměstnanosti o měsíc, o týden o den. V mém 
posledním případě to byl týden (č. 1).  

 
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, rodičovská dovolená apod. 

 
R: Ten příspěvek na bydlení nám nedaj, protože to není naše jako. Pokavaď to nebude 
naše, tak na příspěvek na bydlení nemáme nárok (č. 769). 
_____________________ 
 
R: Stejně, no. Já jsem od té mateřské furt na tom stejně. Ať mi zvýší výživné, soc.. jako 
ze státu, tak já furt dostávám stejnou částku z města a furt se jenom do toho životního 
minima furt vlezu. Protože tam se nepočítá výživné mimo. To se počítá do toho. Kdyby se 
to mimo počítalo, tak to by se líp žilo, to je pravda. Ale to se počítá do teho životního 
minima a to jako je horko těžko (č. 876). 
_____________________ 
 
R: No určitě peněžní, ale s tím, že by to bylo třeba na určité věci. Jo třeba, dejme tomu, že 
na oblečení, jo, pro syna, ne s tím, že mi dají, nebo kdysi to bylo, sociálka přispívala co půl 
roku jednorázový příspěvek. Teď je to zrušené. Teď prostě jenom ti, co jedou do školky v 
přírodě, do školy v přírodě, jedou na tábory, tak dostávají určitý peníz. A tím to pro nich 
končí. Ale já si myslím, že pokud přijde zima, nebo to, tak já si myslím, že boty, bunda, 
cokoliv, oteplovačky i cokoliv to, tak to stojí peníze jednou tolik. Takže ten příspěvek by 
měl být na takové věci (č. 876). 
 

Za nejdůležitější nevýhodu spojenou se systémem sociální ochrany považují 
Snel a Staring (2001:10) to, že nutí nezaměstnané žít podle určitého souboru pravidel, 
který v důsledku významným způsobem omezuje jejich možnosti hledat další (jiná) 
řešení svých materiálních problémů. Jordan et al. (1992:131) uvádějí, že lidé využívají 
při vysvětlování svého chování termíny a pravidla systému sociální ochrany. Znalost 
systému sociální ochrany je základem schopnosti provádět volby na základě kalkulace 
a umožňuje legitimizovat jejich rozhodnutí v rámci jejich role živitelů domácností. 
Podle Sirovátky (2000:196) různé prvky „nespravedlnosti“ systému dávek a jeho 
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správy popisovala více než polovina jeho respondentů, přitom celá třetina se k této 
problematice nevyjádřila. K nespravedlnostem patřila v očích respondentů nejčastěji 
okolnost, že nejvíce ze systému těží ti, kteří v tom umějí chodit a systém zneužívají. 
Jordan et al. (1992:4) uvádějí, že kritika nezaměstnaných vůči systému sociální 
ochrany se zaměřuje na zpoždění a nespolehlivost administrace sociálních dávek a 
zároveň na tlak, který je na ně vytvářen ohledně přijetí krátkodobé či špatně placené 
práce (kterou nepovažují za slučitelnou se svou rolí živitele). Problém pak spočívá 
v tom, že systém sociální ochrany je postaven na práci na plný úvazek a 
s příležitostnou prací příliš nepočítá. 

Dean a Taylor-Gooby (1992:109, 119) uvádějí, že vnímaná nespravedlnost 
systému sociální ochrany vede u nezaměstnaných k ochotě systém podvést. Také 
Jordán et al. (1992:59, 257-258, 274) uvádějí, že mnozí respondenti porušovali 
pravidla stanovená pro pobírání sociálních dávek nebo nezdaňovali příjem. Tito 
respondenti to zdůvodňovali neefektivitou a nespravedlností těchto systémů v kombi-
naci se svým omezeným postavením na trhu práce. Někteří se také distancovali od 
obdobného chování jiných nebo naopak poukazovali na to, že porušování pravidel je 
rozšířené. V tomto ohledu slouží ostatní lidé v obdobné životní situaci bezpochyby jako 
referenční skupina. Sami respondenti ale referují ke svému chování často jako k méně 
škodlivému než v ostatních případech. 

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 adekvátně 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 na systém dávek v hmotné nouzi, nebo pravidla pro placení 
zdravotního pojištění nezaměstnaným.119  

 

9.2.5 Kontrola nezaměstnaných sociálními referáty 

Z hlediska správnosti či vhodnosti pravidel pro kontrolu nezaměstnaných jsem 
se setkal s různými názory. První oblastí 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). 

                                                   
119  Jedná se např. o to, že systém přes relativní složitost někdy vytváří značné protipobídky k přijetí 

zaměstnání.  
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R: A sociální úřad chce ty razítka od těch zaměstnavatelů nebo jakkoli doložit, že jste tam 
byl…Dostanu tři lejstra, tři papíry, na jednom papíře napíšu jméno atd. osobní údaje a pak 
pod to napíšu výkaz aktivity hledání práce tak tam napíšu ty lidi kde jste byl, von Vám na 
to dá ty razítka, čtyři je minimum a – taková loterie, taková hra to je (vesele) - čtyři je 
minimum, když je to míň je než čtyři tak Vám to seberou většinou ty dávky a pak 
dostanete ještě dva papíry, kde v podstatě podepisujete.. dáváte dobrozdání, že jste nikde 
nepracoval, nikde jste nedělal brigádu atd. (č. 1). 
_____________________ 
 
R: V pohodě, zdá se mi, že to je dobře udělaný, že ten žadatel nebo to, musí každej měsíc 
vypisovat prostě, kde se byl ptát na práci, ne? Že to není jenom pro ty, co se válej 
doma…No jak jsem říkal, no že tady [sociální odbor]..jednou za měsíc se tady stavíte a 
napíšete firmy, kde jste se byl ptát a co Vám na to odpověděli (č. 2). 

 
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 
zaměstnání. Výsledkem je pak v některých případech pouze ritualizovaný postup 
některých účastníků bez jakéhokoli efektu (č. 22).  
 

R: No tak na tý sociálce každopádně [je vyvíjen tlak], jo, že tam jako musím.. musím jako 
nosit ty razítka, i když jako jsou.. jsou na hodně místech naučený, že nic takovýho, jen pro 
ta razítka (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 pro  
nezaměstnané o 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 porušování těchto pravidel (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 (viz 
dále kapitola 10). 

 

Otázka kontroly nezaměstnaných je velmi specifická. Nezaměstnaní někdy 
manifestují svou hledačskou aktivitu před pracovníky úřadů nebo členy svých 
sociálních sítí (např. shromažďováním potvrzení o odmítnutí či informováním o místech 
hledání). Cílem je prokázání snahy legitimizovat své současné postavení nezaměst-
naného (viz např. Howe 1990:201-201, 203). Někteří autoři ovšem v určité rovině 
zpochybňují význam tlaku na nezaměstnané ohledně hledání zaměstnání. Dean a 
Taylor-Gooby (1992:92) pochybují, zda tlak, který vyvíjí systém sociální ochrany na 
nezaměstnané, ovlivňuje jejich motivaci pracovat. Menšina příjemců dávek, která 
potřebuje tento tlak k povzbuzení, je pravděpodobně složena z těch, u nichž je reálná 
pravděpodobnost přijetí do zaměstnání velmi malá. Vansteenkiste et al. (2005:282) 
zjistili, že být donucen k hledání zaměstnání vedlo u nezaměstnaných k silnějším 
pocitům ztráty smyslu a sociální izolace a souviselo s nízkou úrovní zdraví a spoko-
jenosti se životem, zřejmě díky zážitkům stresu a pocitům, že jsou pod tlakem. Jordan 
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et al. (1992:39, 226) upozorňují na odmítavý postoj nezaměstnaných vůči pokusům 
donutit je přijmout nechtěnou (špatně placenou, na částečný úvazek) práci za pomoci 
snížení nebo odebrání sociálních dávek.  

Druhou dimenzí je omezení aktivity nezaměstnaných při získávání dalších 
finančních zdrojů. Ačkoli nezaměstnaní často znají poměrně detailně tato omezení, 
dokonce i ti respondenti, kteří kladou poměrně velký důraz na etiku práce a 
odpovědnost vůči rodině tato pravidla nedodržují (Jordan et al. 1992:317). Podle 
Jordana et al. (1992:318-319) je nespravedlnost pravidel systému sociální ochrany 
z pohledu nezaměstnaných jedním ze základních principů, na jejichž základě neza-
městnaní legitimizují porušování těchto pravidel. Dean a Melrose (1997:112) v této 
souvislosti hovoří o tom, že chudí lidé mohou a často uplatňují praktický odpor vůči 
vzrůstající nadvládě sociálního systému a rigorositě jeho pravidel. Podle těchto autorů 
se ovšem nejedná o jakousi „kulturu odporu“ či o systematický alternativní systém 
hodnot. Sirovátka (2000) spojuje tento odpor s prožitkem stigmatizace.  

 

Systém sociálních dávek přitom jejich příjemci vnímají dost často jako nespravedlivý a 
reflektují současně svůj závislý a devalorizovaný status ve vztahu k němu…Takto prožitá 
zkušenost [stigmatizace] implikuje jejich manipulativní strategie, které jsou částečně 
reakcí na morální degradaci. V očích klientů není lhaní a podvádění vůči sociální 
administrativě příliš velkým prohřeškem: nespravedlnost totiž většinou vnímají jako 
obecnější rys a normu systému jako celek (Sirovátka 2000:196-197).  

 
Nezaměstnaní si tudíž (za pomoci obcházení pravidel a např. přivydělání 

načerno) vytvářejí svůj vlastní alternativní systém, který jim více vyhovuje a v jejich 
očích více odpovídá realitě (Jordan et al. 1992:302-303 n8). Nezaměstnaní současně 
mohou uplatňovat vnitřní regulativy ohledně toho, kolik je možné si přivydělat bez 
ohlášení, aby to nebylo možné (podle jejich svědomí) brát jako podvod. Jako 
„podvodníci“ jsou pak označováni ti, kdo takovou vnitřně stanovenou hranici výrazně 
překračují (Jordan et al. 1992:317-318).  

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 nepravděpo-
dobné, 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 tyto 
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 dále kapitola 10). 
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9.3 Závěr kapitoly 
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 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,120 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. 

Tito pracovníci tedy také uplatňují vůči nezaměstnaným určité strategie, které 
jsou významným faktorem ovlivňujícím strategické chování nezaměstnaných. Mezi 
strategiemi pracovníků sociálních odborů můžeme identifikovat nesouhlas s poskyto-
váním 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).121 Nezaměstnaní často mluví o systému sociální ochrany kriticky a 

                                                   
120  Jako neoprávnění jsou označováni např. nezaměstnaní využívající nedostatku v pravidlech, žádající 

nepotřebné věci, simulující nedostatek příjmu či žádající příliš mnoho. Tito klienti jsou pak často na 
základě posouzení pracovníka označeni jako ti, kdo si nic nezaslouží (Howe 1990:130). 

121  Lipsky (1980) ve své dnes již klasické práci uvádí tyto strategie (rutinní přístupy): snaha ztěžovat 
klientům přístup ke službám, a to zvyšováním finančních a časových nákladů při získávání služeb, 
neúplné a výběrové informování, psychický nátlak, přesunutí klientů k jiným institucím, diferenciace 
mezi klienty a výběrové přidělování služeb (zejména ve prospěch těch, kteří jsou hodnoceni jako 
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popisují situace, kdy se jejich příjem dostal pod státem uznávané životní minimum a 
museli se zadlužit kvůli zpožděním, chybám, redukcím nebo nedorozuměním způso-
beným poskytovateli sociálních dávek (Jordan et al. 1992: 297, 230, 231). Složité 
administrativní mechanismy jsou nezaměstnanými považovány slušně řečeno za 
obtěžování nezaměstnaných a kolidují jak se snahou uspokojit skutečné potřeby 
nezaměstnaných, tak s potřebou zjednodušení systému (Dean a Taylor-Gooby 1992: 
66).  

Celkový přístup pracovníků sociálních odborů hodnotí nezaměstnaní (obdobně 
jako u pracovníků úřadů práce) 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 individuální (osobnější) 
přístup. Zaznamenáváme ale také negativní reakce týkající se sociálních referátů, 
někdy např. zdržování dávek nebo 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. 

Druhou významnou otázkou ale je, jakým způsobem nezaměstnaní reagují na 
své setrvání v systému sociální ochrany. Dean a Taylor-Gooby (1992:142) se 
pozastavují nad tím, zda se v případě nezaměstnaných jedná o adaptaci na život na 
sociálních dávkách nebo o bezmocnost. Autoři argumentují, že ačkoli si nezaměstnaní 
určitým způsobem na život na sociálních dávkách zvyknou, stále u nich zůstávají také 
pocity bezmocnosti a nešťastnosti nebo obojího. Podobně jako při hledání zaměstnání 
hraje i zde určitou roli aktivita nezaměstnaných. Aby získali sociální dávky, musí 
nezaměstnaní uplatňovat aktivní přístup, požadovat informace, upozorňovat na své 
neuspokojené potřeby a základní předměty, které nemají, zpochybňovat výsledek 
příjmového testování apod. (Howe 1990:132).122 Howe (1990:140) vytvořil jednodu-
chou typologii žadatelů o sociální dávky na základě jejich přístupu k pracovníkům 
sociálních referátů. Za prvé hovoří o kategorii asertivních žadatelů. Tito žadatelé si 
uvědomili, že jejich vztah ke státním úředníkům není dán, ale je možné ho manipu-
lativně měnit a že v rámci určitých limitů je možné hrát mnohem aktivnější a 
ambicióznější roli. Lze říci, že tito klienti vytvářejí vědomý tlak na úředníky ÚP či 
sociálních odborů. Howe (1990:158) pak vymezil také druhou kategorii tzv. „zdráha-
vých“ klientů (reluctant claimants), kteří jsou více nakloněni k tomu neodporovat a 
bez připomínek akceptovat rozhodnutí pracovníků sociálních odborů. Zároveň se snaží 
omezovat své požadavky vůči systému. Howe (ibid.) uvádí, že důvodem je, že tito 
nezaměstnaní uznávají autoritu a status pracovníka, současně jim chybí technická či 
právní znalost systému sociální ochrany potřebná k tomu, aby o jeho rozhodnutích 
mohli pochybovat či diskutovat. Tito nezaměstnaní se cítí systémem stigmatizování a 
obávají se, že v případě nějakého nároku by byli označeni za nezasluhující si 

                                                                                                                                                          
„spolupracující“ a „odpovědní“) (Lipsky 1980 podle Řezníček a Sirovátka 1994:51). Výše popsané 
mechanismy identifikujeme také v našem výzkumu (byť jen v několika případech).  

122  Dean a Taylor-Gooby uvádí různé přístupy (strategie) uplatňované jeho nezaměstnanými respondenty 
při kontaktu s pracovníky sociálních odborů v situaci žádosti o finanční podporu. Největší skupina 
respondentů (12) uvedla, že se pokouší přesvědčovat za pomoci argumentů buď v osobním kontaktu či 
telefonicky, jen několik respondentů (4) řešilo své problémy za pomoci dopisu. Šest respondentů 
přiznalo využití přímé konfrontace (vyjádření hněvu či odmítnutí opustit sociální odbor, dokud nedostanou 
peníze) a pět respondentů hovořilo o manipulativních přístupech (např. tím, že poskytli jen částečné či 
nepravdivé informace). Dva respondenti zmínili strategii „nedělání povyku“ či „poskytování správných 
odpovědí“, která se jistě uplatňuje u mnohem většího počtu nezaměstnaných (Dean a Taylor-Gooby 
1992:104-105). 
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nezaměstnané, což mohlo vést ke ztrátě dávky. Nutnost setrvat v systému sociální 
ochrany „za každou cenu“ vede u těchto klientů k významnému psychickému angažo-
vání vzhledem k systému sociální ochrany, což v důsledku podporuje jejich pocity 
závislosti a bezmocnosti (Howe 1990:152-153, viz také Řezníček a Sirovátka 1994:75). 
Takové postoje někdy zaznamenáváme i u nezaměstnaných, kteří hodnotí pracovníky 
sociálních referátů poměrně negativně. Důvodem je zřejmě obava, aby jejich chování 
nebylo oceněno vyřazením z registru.  

Strategie nezaměstnaných vůči institucím (ÚP, sociální odbory) se v mnoha 
případech odlišují na základě jejich prožité zkušenosti a jejich pocitu stigmatizace  (od 
nežádání o dávku po její agresivní vymáhání), přičemž významnou roli v tomto 
procesu hraje již zmíněná nutnost získat finanční prostředky (viz Howe 1990:131-
132). Určitá část nezaměstnaných má tendenci pragmaticky porušovat stanovená 
pravidla a vyjadřovat vůči pracovníkům sociálních odborů nesouhlasný, odporující 
postoj. Jordan et al. (1992:230-231) uvádějí následující základní mechanismy či 
aspekty, které nezaměstnaní kritizují: výši sociálních dávek vzhledem k potřebám 
rodiny, zpožďování výplaty sociálních dávek, redukci sociálních dávek a další sankční 
mechanismy, které jsou spojené např. s „dobrovolným“ opuštěním předchozího 
zaměstnání. 

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 některým svým povahovým charakte-
ristikám 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 ochránit 
dlouhodobě nezaměstnané před akutním rizikem chudoby (s výjimkou některých 
případů - viz kapitola 6). Zároveň se ale nejedná o systém, který by dokázal neza-
městnaným přímo pomoci také v dalších oblastech (jako je návrat do zaměstnání123) a 
který nezaměstnaní (přes někdy vstřícné postoje pracovníků, kteří se jim snaží 
pomoci) 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 pobíd-
kově, protože řada klientů v něm dlouhodobě setrvává, případně se do něj vrací. 
Existují přitom různé strategie toho, jak nezaměstnaní tento příjem ze sociálních 
dávek využívají. Jordan et al. (1992:223-225) uvádějí, že pro lidi s nepravidelným 
příjmem mají sociální dávky hlavní význam v tom, že v obdobích bez placeného 
zaměstnání zajišťují pokrytí hlavních či základních výdajů a nezaměstnaní s nimi 
v tomto ohledu počítají. Sociální dávky jsou tak vnímány jako významný prvek jistoty 
- jistoty, kterou jim nemůže díky své povaze poskytnout zaměstnání. Jordan et al. 
(1992:239) k tomu dále uvádějí, že to, že sociální dávky nepokrývají extra výdaje, 
vede k tomu, že nezaměstnaní si na tyto výdaje někdy přivydělávají v šedé ekonomice. 
Nízká výše sociálních dávek tedy některé nezaměstnané paradoxně motivuje spíše 
k přivydělávání si v šedé ekonomice, protože základní sociální dávky nepokrývají jejich 
životní potřeby a protože zároveň nedokáží získat stabilní zaměstnání (k tomu dále 
srovnej v kapitole 10). 

                                                   
123  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. V takových případech je možné působit na 
nezaměstnané jednak přímými pracovními pobídkami a jednak zvětšováním jistoty, 
kterou mohou nabízená zaměstnání poskytnout. Druhým momentem je pak zachování 
určité (jistoty) možnosti návratu k sociálním dávkám pro pracovníky, kteří přijmou 
pracovní místo např. na zkušební dobu. Nezaměstnaní si totiž uvědomují, že opětovné 
získání sociálních dávek je složité. Celkově lze konstatovat, že zůstává problémem, jak 
omezit stigmatizující prvky systému a zároveň jak pomoci lidem, aby nezůstávali 
dlouhodobě závislými na sociálních dávkách (viz kapitola 11). 
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10. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných při 
hledání zaměstnání 

V této kapitole se zabýváme především různými aspekty procesu 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 
také 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, 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 (např. návštěva ve firmě).124 
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. 
 

10.1.1 Strategie (postup) nezaměstnaných při hledání 
zaměstnání 

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. Velmi pěkným příkladem je následující ukázka z výpovědi starší 
nezaměstnané ženy, která má také dospělou nezaměstnanou dceru:  

 

R: Já myslím, že každýmu se osvědčí něco jinýho. Dcera, který je 24, tak.. právě včera 
jsme o tom mluvili, protože jsem jako řvala, že jsem poslední pětistovku v podstatě 

                                                   
124  V této souvislosti tedy musíme odlišit jednak práci ve formální (běžná zaměstnání) a neformální (práce 

bez smlouvy) ekonomice a zároveň formální (přes úřady práce) a neformální (přes osobní kontakty) 
způsoby hledání takové práce. Je pravděpodobné, že k určitému sektoru ekonomiky povede cesta spíše 
s využitím určitých strategií než při použití jiných nebo díváme-li se na celý problém opačně, tak použití 
určitých strategií povede spíše k uplatnění v určitém sektoru ekonomiky.  
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protelefonovala, a nic z toho není. A ona říká, že prostě ona… jako někam vlítne a zeptá 
se. No a já jsem říkala, tobě se to lítá, když je ti 24 a jseš mladá holka, na tebe je jako 
určitě lepší pohled, než na mě. Ona říkala, ještě na tom ještě nejsi tak špatně. Co si 
budeme vykládat, pamatuju lepší časy (č. 22). 

 

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.  

 

R: [nejlepší je] Asi mít hodně kamarádů a zeptat se těch kamarádů, doopravdy jako, jo? 
Nebo když už jako, tak spíš se domluvíte v těch malejch firmách, jak v těch velkejch, jo. 
Jak už je tam nějakej personalista, tak je to špatný. Když se dostanete na nějaký 
pracoviště, kde těch lidí není tolik, tak tam už s váma aspoň promluví (č. 10). 
 

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 nezaměstna-
ných (jak je patrné také z následujících ukázek) hledá zaměstnání 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 
nejvíc asi na tým internetu, jakože přes ten úřad práce, jako jak tam mají ty stránky, jo 
ale taky skoro o ničem (č. 10). 
_____________________ 
 
R: Tak já jsem teda na pracovním úřadě, tam chodím pravidelně, tam práci jako nabízí. A 
jinak prostě když třeba jdu do města, tak vyloženě se jdu projít a dívám se po inzerátech, 
kde přijmou, Inzert express kupuju, potom ten Profit na to zaměstnání (č. 914). 
_____________________ 
 
R: To znamená, že jsem pročítal inzeráty, hodně pátral na internetu, posílal životopisy, ať 
už do firem, který měly inzeráty nebo prostě jsem si vytipoval takový podle mě známý, 
spolehlivý firmy a na vlast- na blind prostě jim posílal inzeráty sám, jezdil na pohovory do 
Prahy hodně často. Na Žatecku jako to je - to bylo mrtvý s prací (č. 1032).  

 
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 
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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.  

 
R: To je zbytečný hledat práci odpoledne. Jako takhle, to už tam nikdy nikdo nikde není a 
nikdo vám nic neřekne. Jo, protože vesměs se všude dělá když tak do té půl čtvrté a pak 
už nemá - a to už vás nikdo ani tak - už potom by nebyl asi moc ochotný. Přece jenom 
ráno je to takový lepší, když přijdete ráno a to … (č. 1295). 

 
Také celkově se jedná i u jednotlivých pracovních nabídek o poměrně dlouho-

dobý proces, který od prvního získání informace o pracovním místě do nástupu do 
zaměstnání může trvat několik týdnů nebo dokonce měsíců. Respondent č. 14 
(absolvent) popisuje, jak si našel zaměstnání: 
 

R: Našel jsem inzerát na internetu, to znamená, že jsem telefonicky kontaktoval vlastně.. 
nějakého člověka z té firmy, domluvili jsme si nějakej ústní pohovor a oni měli v podstatě 
taky výběrový řízení, že tam chodilo víc lidí, a řekli mi, že mě zkontaktují, kdyby měli 
zájem - no a během týdne mě vlastně ten majitel firmy zkontaktoval, jestli bychom se 
mohli sejít. Znovu zase ústní pohovor, vyzkoušel si mě, nějaký testy, pak jsem chodil 
týden do té firmy, takže si mě zkoušel, co umím, co neumím, co bych se měl ještě naučit. 
A v podstatě byl docela spokojený, řekl, že teda ještě se budu muset učit některé ty 
programy, které jsme neměli na škole, takže teď jsem tam v tříměsíční zkušební lhůtě (č. 
14). 

 
Zajímavým aspektem, který vyplynul z rozhovorů, je také obtížnost hledání 

zaměstnání pro některé nezaměstnané (č. 144, 769). Tato obtížnost se pro nezaměst-
nané 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). 

 

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 přistup 
k informacím snazší, efektivita hledání je nicméně dále závislá na tom, kolik informací 
je touto formou zveřejňováno (ať už kvantitativně či kvalitativně). Tyto a podobné 
problémy nutí nezaměstnané k volbě určité strategie (souboru strategií), která může 
přinést úspěch při hledání. Brown (1965b podle Granovetter 1974:29) uvádí, že neza-
městnaní posuzují výhody jednotlivých způsobů hledání zaměstnání a využívají nejprve 
ty metody, které považují za nejvýhodnější.  

Labini (2005:11) zjistil, že osoby s vyšší úrovní vzdělání a žijící ve velkých 
městech hledají za pomoci více způsobů. Častěji pak využívají přímého dotazování, 
novinových inzerátů a účasti na výběrových řízeních a méně často kontaktů s přáteli a 
veřejných služeb zaměstnanosti. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a) zjišťovali četnost 
jednotlivých způsobů hledání zaměstnání. Podle jejich údajů jsou respondenty tyto 
způsoby zmiňovány s následující frekvencí: prostřednictvím úřadů práce (85 %), 
prostřednictvím příbuzných a přátel (75,7 %), sledováním inzerátů (67,6 %), osobními 
návštěvami podniků a firem (62 %), podáváním inzerátů a psaním dopisů firmám (12,3 
%), pomocí soukromých zprostředkovatelen práce (12,1 %). Podle frekvence využití 
se tedy dají rozlišit 4 základní (nejčastější) způsoby hledání zaměstnání, ostatní 
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způsoby je možné považovat spíše za doplňkové. Tyto stejné čtyři způsoby hledání 
zaměstnání se ukázaly jako často používané i v tomto výzkumu. Na základě informací 
od nezaměstnaných jsme vytvořili následující schéma, které dále v textu využijeme 
také jako kostru prezentace našich dat. 

 

Obrázek č. 10.1 Schéma procesu hledání zaměstnání 
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Zdroj: vlastní konceptualizace na základě výpovědí nezaměstnaných 

 
 

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 zaměst-
navatelem již ani nedojde. Proto je významné sledovat všechny fáze procesu hledání 
zaměstnání samostatně. 

10.2 Způsoby hledání zaměstnání v první fázi - 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 dovídají o pracovních nabídkách (jakým způsobem získávají informace). 
Granovetter (1974:10-11) uvádí, že pracovníci získávají informaci o existenci 
pracovního místa třemi základními způsoby: formálními způsoby (inzeráty, personální 
agentury), osobními kontakty a přes přímé ucházení se o zaměstnání (včetně písem-
ného kontaktu). V Granovetterově výzkumu využívalo osobní kontakt téměř 56 % 
respondentů, 18,8 % využívalo formální způsoby a 18,8 % přímé ucházení 
o zaměstnání (1974:11). Specifikem informace o pracovním místě je její dočasná 
(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 byly 
většinou krátké. To znamená, že k nalezení zaměstnání vedou především bezprostřední 
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kontakty z okolí nezaměstnaného. Dále se zabýváme jednotlivými způsoby hledání 
zaměstnání v první fázi.  
 

10.2.1 Hledání s pomoci novinových inzerátů, vývěsek, na 
internetu… 

U většiny nezaměstnaných se setkáváme s hledáním v novinových inzerátech či 
na vývěsních tabulích125 (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 také v rozhovorech zmiňovala. Řada 
respondentů si kupovala nebo dostávala inzertní noviny specializované na pracovní 
nabídky. Hledání práce přes inzeráty pracovních nabídek přitom může být:  

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

-  příležitostné: nezaměstnaní reagují na konkrétní nabídky zaměstnání, na které 
náhodou narazí nebo na které jsou upozorněni (někdo jim předá informaci o 
existenci místa),  

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

-  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): 

 
R: Takže, no a když jsem někdy zavolala na něco, co bylo konkrétně na co chtěli, tak buď 
už mi řekli, že třeba je už to obsazené, nebo to, protože ty noviny než vyjdou, než to…, 
takže většinou už to měli obsazené (č. 80). 

 
Nezaměstnaní někdy také 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 hledáním zaměstnání 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). 

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

bez tohoy aby nutně současně kontaktovali pracovníky úřadu práce. 
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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.  

 
R: No spíš třeba zatelefonovala, jak říkáte ty noviny, že jsem měla a že jsem si něco 
přečetla a zavolala jsem, no ale jako pokud mi někdo hned neřekne, já i když jsem 
vybírala inzeráty takové, že hledám lidi, nebo hledám někoho, jo, to jsem se neozývala. 
Protože já si říkám, jestliže někdo chce zedníky, tak chce zedníky, chci řidiče, chci řidiče. 
Ale to, že hledám lidi na práci a pak se ozvu a přijďte - jasné oč jde. To jsou ti dealeři a 
takhle (č. 80). 

 

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 
(dlouhodobě neudržitelných) 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 pakující 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). 
_____________________ 
 
R: Ale to jak kde. Mně taky připadlo, že hodně těch nabídek zaměstnání jsou jenom 
takový, že prostě ve firmě někdo naznačí, že půjde prý za lepším, jo, tak se na ně udělá 
bububu - dá se inzerát, vy tam přijdete, on vás provede po tym podniku, jo? Šoupne vás 
za dveře s tím, že vám jako pak někdy zavolá, a pak jde za ním a "Franto, tak jak? Viděl's, 
mám novýho." Na tomhle principu si myslím, že je strašně těch nabídek. Že když máte 
inzerát, jo, že příjmu okamžitě nebo za dva nebo za tři dny, jo, jdete tam a do tejdne? 
vám nikdo ani nezavolá, teď vidíte za tejden, že to místo je tam nabízený zas, tak to 
jako..(č. 10). 

 
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 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.  

 
R: No hledám ho na internetu, protože na Pracovním úřadu je těch nabídek…pokud nějaké 
jsou špatné a je jich málo…a na internetu hledám většinou parametry v jaké oblasti bych 
chtěl tu práci mít to znamená účetní atd. obchodní zástupce. Pak si nechám vyjet ty 
podmínky, které nabídky mi vyhovují. Většinou zjistím jaký je plat, to je asi první věc na 
kterou se dívám, co je to za firmu, jaké jsou pracovní podmínky, co vyžadují, jazyková 
náročnost, řidičský průkaz. A pak je kontaktuji (č. 1). 

 
Přes internet hledali především mladší nezaměstnaní (pro něž je znalost 

počítačů a přístup na internet něčím zcela automatickým), ale překvapivě také někteří 
starší nezaměstnaní se na tuto možnost dobře adaptovali. Dva starší respondenti ale 
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přímo uvedli, že na internetu nehledají, protože neumí pracovat s počítačem (č. 13, 
1295).  
 

R: Jakým způsobem - no tak krom úřadu práce samozřejmě inzerce, že, v novinách, v 
časopisech, na vývěskách. Na internetu ne, protože s počítačem neumím, takže.. jo, ten 
internet je trošku tabu pro mě. Nebo prostě, když někdo řekne, tak se zeptám, zavolám, 
zjistím, tak asi (č. 13). 

 
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 (větší databázové možnosti 
pro úřady práce) a nárůstem počítačové gramotnosti význam internetu při zprostřed-
kování 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 infor-
mace (nalezení inzerátu ve výloze apod). Poněkud častější je pak zprostředkované 
získání informace o pracovním místě, kterým se zabýváme v následující subkapitole. 

10.2.2 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, zprostředkovací 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 podrobnějších informací, případně doporučení nezaměstnaného). 

Zkušenosti nezaměstnaných s úřady práce 

Myslím si, že ten úřad mi tu práci nesežene, to si můžeme říct do očí, jako, jo? 
(č. 7) 

V této části se podrobněji zabýváme zkušenostmi nezaměstnaných s hledáním 
zaměstnání přes úřady práce. Jak vyplývá z rozhovorů s nezaměstnanými, přikládají 
tito své interakci s úřady práce v mnoha ohledech značný význam. Referujeme zde ale 
především k procesu hledání zaměstnání, zatímco strategie vedoucí ke zvyšování 
zaměstnatelnosti (rekvalifikace a další nástroje APZ) referujeme z důvodu větší 
přehlednosti samostatně v druhé části této kapitoly.  
 

Celkový postoj nezaměstnaných k úřadům práce 

Již předchozí výzkumy u nás i v zahraničí potvrdily, že dlouhodobě nezaměst-
naní 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 
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oblíbený a dle názoru nezaměstnaných ani úspěšný. Pouze zanedbatelná část 
respondentů přitom uváděla, že hledá pouze přes úřad práce (č. 6, 1252).126 Někteří 
(především dlouhodoběji) 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,127 tj. nedostali od ÚP 
prakticky žádné nabídky zaměstnání nebo jsou tyto nabídky neadekvátní či neaktuální 
(viz níže). Podle výpovědi některých nezaměstnaných v tomto ohledu (důvěra v úřad 
práce) dochází k posunu proti počátečnímu období nezaměstnanosti, kdy 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). 
 

R: No tak samozřejmě ze začátku to bylo na úřadě práce, pak jsem to dala do různých 
agentur a inzeráty, taky čtu noviny, takže inzeráty, myslím nějaké ty konkurzy. Takhle. 
Ale to bych řekla, že úřad práce teda v tomto, třeba za ty dva roky, jestli nabídnul jednu 
práci. Jednu. Vlastně jednu doporučenku na jedno zaměstnání. A to bylo snad všecko. 
Jinak vlastně vždycky ať přijdu příště. To jako, já bych řekla, že z toho úřadu práce, to je 
úplně zbytečný jako. Kdyby tam bylo vokýnko, který by vám tam škrtli, je to úplně stejný 
(č. 949).  
_____________________ 
 
R: Tady na úřadě na pracovním mi to připadá takový, že se nic moc neděje, že radši 
člověk musí spoléhat na to.. na tu vlastní.. vlastní hledání. To znamená, že kdyby člověk 
byl takovej agilní [sic], jo, nebo prostě vůbec si nic nehledal a spoléhal na to, že úřad 
práce mu něco sežene, tak si myslím, že tady bude ještě hodně dlouho sedět (č. 14). 

 
To, že nezaměstnaní vnímají možnosti nalezení zaměstnání přes úřad práce 

negativně, souvisí kromě některých procesních postupů (viz níže) zjevně také 
s omezenou nabídkou pracovních příležitostí, které jsou přes úřad práce vůbec 
nabízeny, což i ty nezaměstnané, kteří přes úřad práce hledají, nutí hledat si 
zaměstnání také jinými způsoby.  

 
R: No a tak jsem byla vedena na úřadu práce a tam bylo strašně málo nabídek, že by Vám 
k tomu jako dopomohli, k tomu zaměstnání. Člověk když chodí a ptá se, tak přijďte se 
zeptat za týden, za čtrnáct dní, to snad budeme mít volné místo, no a když se tam člověk 
vrátí, tak už je to obsazené. Takže spíš tak svojí pomocí jsem si hledala, ale bohužel, no 
(č. 1195). 

 
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 sami 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 (dostatečné množství) informací o volných místech, ale zaměstnavatelé je při 
osobním kontaktu odmítají (č. 15, 903, 1252, 1283). Tento postoj nezaměstnaných 
vůči pracovníkům úřadu práce velmi dobře vystihuje následující ukázka z dialogu mezi 
tazatelem a starším nezaměstnaným mužem, který nedávno podstoupil závažnou 
operaci (má změněnou pracovní schopnost a invalidní důchod). 

 

                                                   
126  Je přitom obtížné dovodit, proč u těchto respondentů došlo k přijetí takto pasivní strategie, když 

naprostá část respondentů si hledala práci samostatně, někdy s výraznou vlastní aktivitou.  
127  Jsou ale i jiné důvody. Jeden z nezaměstnaných např. uvádí, že každý by si měl dokázat najít práci sám 

a úřad práce by ho měl pouze finančně podpořit v období než si najde novou práci (č. 725).  
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T: To znamená, jak byste vůbec hodnotil ten přístup těch konkrétních úředníků, s kterýma 
jste se setkal? 
 
R: Nemůžu si stěžovat a nemám vůči nim nijaký výhrady. Je to dobrý, ano. Tak vůči mé 
osobě. Nevím, jak to mají druzí. Takhle, jo. 
 
T: Takže Vy jste vlastně od úřadu práce získal tu pomoc, kterou jste očekával. 
 

R: Tak nezískal, protože jsem bez zaměstnání, ale žel bohu, nic pro mě se tam nenašlo a 
nebo nebylo, nebo já... No nabídku jako přímo tak, abych dostal nabídku zajděte tam, 
jsem nikdy nedostal. Možná, že to souvisí s tím, že v podstatě věděli, nebo jsem je 
seznámil s tím, že mám problémy se zdravotním stavem, když mě registrovali, že, tak se 
to dá vysvětlit i tímto (č. 1209). 

 

Obdobný postoj nezaměstnaných k úřadům práce není typický pouze pro 
Českou republiku, ale je zachycen také v zahraničních výzkumech. Clasen, Gould a 
Vincent (1998:150) uvádějí, že všichni jejich respondenti v Německu byli registrováni 
na pracovních úřadech. Někteří přitom nevěřili v nalezení zaměstnání s pomocí 
pracovního úřadu, ale většina byla stále v pravidelném kontaktu a doufala v nabídku 
vhodného místa. Howe (1990: 78, 202) ve svém výzkumu zjistil, že u dlouhodobě 
nezaměstnaných klesá důvěra k možnostem nalezení zaměstnání přes úřady práce. 
Nezaměstnaní poukazují na to, že řada míst, jež úřady práce nabízejí, jsou místa, 
která nikdo nechce nebo na která nikdo nemá odpovídající kvalifikaci. Tito 
nezaměstnaní z tohoto důvodu přestávají „služby zaměstnanosti“ využívat. Dlouhodobě 
nezaměstnaní střídají období hledání zaměstnání s obdobími nečinnosti, která u 
některých respondentů trvala osm týdnů před rozhovorem nebo i déle. Někteří tito 
nezaměstnaní se ucházejí o zaměstnání tzv. příležitostně, pokud jsou na nějakou 
nabídku práce upozorněni nebo je jim nabídnuta např. přáteli (ibid. str. 79).  

Řezníček a Sirovátka (1994:73) na základě výzkumu v ČR uvádějí, že úřad 
práce není pro nezaměstnané v rozporu s jejich původními očekáváními institucí, která 
by jim práci zajistila. Autoři konstatují, že téměř polovina jejich dlouhodobě 
nezaměstnaných respondentů uvedla, že spolupráce s úřady práce pro ně neměla 
téměř žádný přínos a asi desetina hovořila pouze o finančním zajištění. Mareš, 
Sirovátka a Vyhlídal (2002a:45) konstatují, že v počáteční fázi nezaměstnanosti 
deklaruje hledání zaměstnání prostřednictvím úřadu práce (vlastní iniciativa) celých 85 
% respondentů. Tento překvapivě vysoký podíl ukazuje na vysoká očekávání 
nezaměstnaných ohledně pomoci pracovního úřadu v úvodní fázi nezaměstnanosti. 
V hlubokém kontrastu pak je, že Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:38) uvádějí, že 
po 6-9 měsících nezaměstnanosti více než dvě třetiny respondentů (65,1 %) nevěří, 
že mimo poskytování podpory v nezaměstnanosti pro ně může úřad práce něco udělat. 
Autoři k tomu dodávají:  

 

„Už v průběhu prvních období nezaměstnanosti dochází u nezaměstnaných k jedné 
podstatné změně, roste výrazně skepse pokud jde o možnosti získat zaměstnání, klesá 
jejich otevřenost při spolupráci s úřady práce a slábne přesvědčení o tom, že jim tato 
spolupráce přinese pozitivní výsledek“ (Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002b:53). 
 

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).  
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Hodnocení chování pracovníků úřadů práce nezaměstnanými 

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 činnosti 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 úřadě práce velmi rozdílně (č. 18, 21, 187, 769).  
 

R: Tam bych řekla, že mi i hodně pomohla ta jedna paní. ... To byla vlastně ta, co jsem 
měla já, tak ta mi hodně pomohla, no. Ta se mi i hodně ptala a vždycky třeba i zavolala, 
když třeba něco bylo. Ta mi jako hodně pomohla. Ta druhá, co tam je, tak taky takový - 
jo, už jste bez zaměstnání, už jste tady dlouho a jak už jste potom třeba na tom pracáku 
dlouho, tak už je to - taky už ta jedna se na vás kouká tak divně, že pak už nemáte ani 
chuť tam chodit ... Jako nesnáším lidi, který se takhle povyšujou nad ostatníma, vždyť 
může ztratit zaměstnání zrovna tak, jako já (č. 769).  
_____________________ 
 
R: Na tom úřadě.. Já co mám zkušenost s tou svojí paní, tak ta je teda velice ochotná, 
příjemná. K té, co jsem chodívala kdysi dávno předtím, tak tam.. tam byla taky milá paní, 
ale vím, že kolegyně některý jako dovedou být nepříjemný. Ale já myslím, že dělají s 
lidma, tak by měly být sákryš příjemný, jinak.. pak ty lidi sem aj neradi chodí a to.. Mají 
pomoct, jsou tu od toho, aby pomohly (č. 18). 

 
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.  
 

R: Celkem.. celkem kladně. No, jako někdy je na nich samozřejmě taky vidět, že je na ně 
taky vytvářenej určitej tlak, jo, aby… takže… jsou takoví podrážděnější, ale celkem.. 
celkem kladnej vztah. Celkem jsou příjemní ti lidi a snaží se pomoct (č. 13). 

 
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).128  
 

R: Nemůžu posoudit, protože si myslím, že jsem tak nějak.. Nemůžu to o sobě říct, ale 
Dejme tomu, že jsem čestný člověk, dejme tomu, a oni, když tam přijdu a už to 
vystupování, které mám, a oni to jako kdyby poznají a .. když tam přijdu a řeknu, "tam 
jsem se a tam jsem se ucházel, chci dělat to a to, co vám budu povídat prostě, nechte mě 
to dělat, a chtěl bych jenom tu podporu. Budu si hledat zaměstnání sám." Jsu tam vždycky 
dvě tři minuty a odcházím. Kamarád, co tam je, přijde, něco tam řekne, to to, ještě se 
tam musí s nima hádat a .. to je takový. Takže.. Jinak jsu spokojenej velice (č. 16). 

 

                                                   
128  Např. tvrzení, že pracovník byl dobrý, i když u něj nezaměstnaná byla vždy jen pět minut jednou 

v měsíci a s hledáním práce jí příliš nepomohl. Někteří nezaměstnaní, kteří sami nemají příliš zájem 
o nalezení zaměstnání, také oceňují, že si jich pracovníci úřadu práce nevšímají nebo jim to je jedno 
(č. 16, 960). 
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Na druhou stranu jsme se u několika nezaměstnaných setkali s velmi nepří-
jemnými 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 pracovníku ÚP při zprostředko-
vání zaměstnání. V kritice těchto lidí se objevují některé praktiky, které popisuje také 
Lipsky. Nezaměstnaní kritizují nezájem pracovníků, nedostatečnou pomoc či podporu, 
výběrové informování, pouze formálně prováděnou činnost, přílišnou byrokracii atd. 
(podrobněji viz níže). 
 

R: No samozřejmě, že jsou tam možnosti [ke zlepšení]. Ať je to přístup těch pracovnic vůči 
těm jednotlivým žadatelům, ať je to určitá, taková nějaká snaha těm lidem pomoct. Ty 
dámy, který tam pracují, jsou zastřešený takzvaným, jsou ve státní správě. A jsou velice 
silný v kramflíkách, protože na ně nikdo jaksi, mají dojem, že na ně nikdo nemůže. 
Rozumíte mně? A voni to berou jako, jako, jako ti lidé, že je tam jako vobtěžují, nebo že 
teda jako, je tam, že nějak, jak se jim musí věnovat, nebo, v každém případě zlepšit práci 
pracovního úřadu (č. 144). 
_____________________ 
 
R: Jako nemůžu si stěžovat na úřad práce, jo, vstřícní, jako ptali se, jo, nevím, jak bych 
vám to řekla. Nemůžu si stěžovat, ale prostě ...myslím si, že by byly i jiný přístupy, kdyby 
se něco takhle. Jenomže tady není - nehrozí jim nezaměstnanost. Že jo, asi tak. Těch 
nezaměstnaných bude kvanta a je to nemůže ohrozit. Jo, a tak neřeknu, když tam někdo 
přijde, je permanentně nezaměstnanej, že myslím, že k němu mají jinej přístup, že vědí, 
že to jenom si třebas měsíc někde dělá a zase si to prodlouží, tak mají k němu jinej přístup 
než třebas k nám, kterým se to stalo a najdou práci. Tedy jsem to ukončila. Nemůžu říct, 
nemůžu si stěžovat jako, ale myslím si, že by to bylo i trošku lepší, kdyby každý měl tady 
tudlectu zkušenost. Poněvadž ta zkušenost je nenahraditelná (č. 742). 

 
Některé stížnosti nezaměstnaných tedy zjevně směřují 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). Tento nejednotný přístup se kromě různého chování k různým 
lidem projevuje také v tom, že pracovníci nepomáhají jednotlivým 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 (jak bylo patrné již v předchozích kapitolách) navíc 
kontakt s úřady obecně nepříjemný (např. č. 733, 742). Výjimečně jsem se setkal 
také s obavou nezaměstnaného, že v případě, kdy by si stěžoval, by mohl být vyřazen 
z registru (č. 79, 769). 
 

R: No jako lepší přístup k lidem určitě, protože jako říkám, oni.. kolikrát se mně zdá, že se 
tady prostě na mě dívají jak.. já nevím.. na nějakýho člověka, kterej prostě nechce dělat 
jako, jo? Já dělat chci, já jsem byla zvyklá dělat. Já jsem dělala těžkou prácu v pekárně, já 
jsem chodila noční.. noční, odpolední, jo? Já jsem většinou ty ranní jsem nechávala těm, 
co třeba měli děti, že třeba jim to vyhovovalo. Takže jsem se- nadřela jsem se. Bavilo mě 
ta práca. Říkám, teď se fakt na mě dívají prostě, jak kdyby sem tu práci nechtěla (č. 21). 
_____________________ 
 
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, 
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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). 
 

R: No tak oni nic nemůžou vlastně. Protože oni to mají daný a ta nabídka, tak projedou na 
počítači a dají vám to, co tam mají, že jo, protože oni.. nijak v tomto směru (č. 8). 
_____________________ 
 
R: Já si myslím, že toho má dost jako ten úřad práce, že je takovej nápor teď těch dá se 
říct lidí, o který se musí starat jo a ten jejich denní nápor je tak vysokej, že prostě si 
myslím, že to ani nemůže zvládnout i kdyby chtěl jako, i kdyby jako i chtěl dělat jako pro 
všechny a věnovat se každýmu, tak ten čas na to prostě nemůžou nikde získat. Pokud jako 
budu hodnotit to, že mi zadává typy nebo to, tak ano, v pořádku, ale jako aby se 
konkrétně mi věnoval natolik a řešil jako mý psychický problémy nebo to, tak jako tam asi 
ne, ale on nemá ani jako povinnost se tímhle zabejvat…Já od nich nemůžu očekávat 
vlastně jenom to, že mi teda jako daj typy na tu práci.nebo pomůžou najít třeba tu práci, 
ne teda jako to, ale že by se dozvěděli o nějaký práci, takže tu práci by mi poskytli, ale 
jako nemůžu to, v první řadě musím hledat já sám, že jo? (č 3). 
_____________________ 
 
R: No takhle: my máme zrovna hodnou paní. Protože ta je na ty, ta tady pro ty marody, 
co jsme jako důchodci a tak, jo, tak ta je hodně příjemná. Ale fakticky, hrozně příjemná 
paní, ale ona nemá práce. A pro nás nemá práci. Vyloženě pro nás nemá práce. Jo, 
protože když někde někoho chtěj, tak chtěj zdravýho. Do třiatřiceti nebo maximálně do 
pětatřiceti let, no a … (č. 1030), 

 
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. Podle Clasena, Goulda a Vincenta (1998:151) bylo hodnocení pracovníků 
pracovních úřadů v Německu také rozporné, byť převažoval popis pracovníků jako 
povýšených, nezdvořilých a posuzujících nezaměstnané neosobním a necitlivým 
způsobem. Clasen, Gould a Vincent (1998:194) uvádějí, že jejich respondenti byli 
nespokojeni s pracovníky pracovních úřadů. Uváděli, že nebyli nápomocní, že je to 
nezajímalo, nechtěli pomoci, vůbec nepomohli, neposkytovali dostatek informací o 
pracovních místech a tréninkových programech atd. Různorodé (pozitivní i negativní) 
hodnocení úřadů práce nezaměstnanými konstatují také Řezníček a Sirovátka 
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(1994:73). Při rozhovorech v jejich výzkumu se ale potvrdilo, že celkově asi polovina 
nezaměstnaných hovořila o projevech konfliktu s úřady práce (viz také ibid. str. 51). 

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 úřadu 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 nezaměst-
nanými, byl počet respondentů, kterým úřad práce přímo pomohl v nalezení zaměst-
nání, nebo ho zprostředkoval pochopitelně velmi nízký. Tato možnost se totiž mohla 
týkat pouze osob, které v době rozhovoru již nalezli zaměstnání nebo opakovaně 
nezaměstnaných (např. č. 757). Skupina nezaměstnaných, která uvádí, že nabídka 
pracovních příležitostí ze strany úřadu práce je dostatečná (dostávají dostatečný počet 
pracovních nabídek), byla ale také poměrně malá (č. 4, 914). (Musíme zde ovšem brát 
v úvahu, že spokojení lidé si většinou nestěžují).  

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 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. 

 
R: To co bych po nich po nich chtěl, aby mi vyhledali vhodné místo a dali mi tu doručenku, 
která donutí toho zaměstnavatele mi alespoň dát mi to razítko a říct proč mě nechce, což 
podle mě zvyšuje tu šanci na to, aby Vás přijal, tak to v podstatě nedělaj…Dělaj to když 
musej, jednou za dva měsíce. Ale jak říkám odbudou to tím, že najdou kohokoliv s tou 
doručenkou (č. 1).  
_____________________ 
 
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). 
_____________________ 
 
R: Taky mně nikdo nepomůže [na úřadu práce]. Jo, sedí tady plno ženskejch, tady za 
počítačema a něco se jí tam. Já si to představila tak, má tam spoustu klientů, řekněme 
dejme tomu klienty, i když je to.. No a něco se jí tam objeví, že někdo chce něco, a ona si 
vzpomene, že ona má chlapíka nebo ženskou, drapne telefon, řekne běžte se tam zeptat. 
Tak já bych si představovala, že tady pracovní úřad bude fungovat. 
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…  
A potom teda, jako když.. já nevím, no dobře, tak se nedohodnem, dobře, zkusíme to 
jinak, a potom zkusíme to jinak, no a potom když já řeknu, "to já nechcu, to já nechcu" - 
potom já vezmu to, že ode mne dají ruce pryč, blbec si vymýšlíš… Takže jako.. v tom já 
jsem viděla jako ten pracovní úřad, ne jako že si tady přijdu, dvakrát se podepíšu a ona mi 
řekne příští návštěvu (č. 22). 

 
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. 
Následující výpověď mladé nezaměstnané ženy je typickým příkladem této situace 
ohledně množství pracovních nabídek. 

 
R: Úřad práce asi za celou dobu, co jsem byla, tak všehovšudy dvakrát a to jsem jako 
dostala k potvrzení papírek, že si tam mám zajít a to jsem dostala potvrzení, jako že už 
přijali někoho jiného (č. 1195). 

  
Někdy (zaznamenali jsme více takových případů) může být počet nabídek ale 

také v souvislosti s omezeními nezaměstnaných vzhledem k pracovnímu uplatnění.  

 
R: Já jsem víceméně zatím nabídku tady od pracáku dostala jednu jedinou. Takže ono bylo 
problém.. Tím, že mám děti tři, tak rovnou mě vlastně vzali jako že na poloviční úvazek, 
že je jasný, že to nejde na plnej, a tím pádem těch nabídek není tolik (č. 18).  

 

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. Clasen, Gould a Vincent (1998:150) uvádějí, že 
respondenti v Německu kritizovali nedostatečné poradenství a nedostatek informací, 
podávání zastaralých informací, nedostatečnou snahu pracovníků umístit nezaměst-
nané a neochotu poskytovat rekvalifikace lidem nad 40 let. Řezníček a Sirovátka 
(1994:72) konstatují, že 78 % jejich respondentů od úřadu práce očekávalo 
zaměstnání nebo zaměstnání ve spojení s podporou v nezaměstnanosti. Mareš, 
Syrovátka a Vyhlídal (2002a:18) dále srovnávají tato očekávání v úvodu nezaměstna-
nosti podle jednotlivých kategorií zdravotního stavu. Nezaměstnaní bez zdravotních 
problémů od úřadu práce očekávali nejvíce informace o pracovních místech (64 % 
respondentů), dále přímé zprostředkování (55 %), rekvalifikaci (47 %), radu, jak 
hledat zaměstnání (41 %) a pomoc vyrovnat se s nezaměstnaností (28 %). U 
respondentů s výraznějším zdravotním postižením se pak vyskytovala větší očekávání 
ohledně informací vedoucích k pracovnímu místu (77 %) a vyrovnání se 
s nezaměstnaností (58 % u respondentů s částečným invalidním důchodem). 

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 (viz níže) a za druhé je ovlivněno očekáváním nezaměst-
naných ohledně pomoci, kterou jim úřad práce může poskytnout. Nezaměstnaní, kteří 
se domnívali, že každý by si měl hledat zaměstnání především sám a že zprostředko-
vání 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 
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nevnímají výrazné bariéry zaměstnatelnosti, ale kteří sami při ucházení o zaměstnání 
opakovaně selhávají. 

 
Forma a průběh kontaktu na úřadech práce 

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).129  
 

R:…co se týče úřadu práce, tak k tomu řeknu jenom pouze jednu věc - to nejsou 
zprostředkovatelny práce… to není..Tady se nejedná o to, aby lidem zprostředkovali práci, 
ale oni jsou úředníci. To je můj názor. Administrativa, všechno dodržovat, všechno v 
pořádku, to a támhle to, hlavně aby to, aby to, ale aby vám prostě.. aby se věnovali tomu 
člověku tak, aby mu pomohli zprostředkovat tu práci, aby prostě.. zjistili v jaké teda 
situaci je, v jakém stavu. 
… 
Toto mně prostě.. toto mně připadá jako úředničina, protože kdyby tady bylo.. kdyby těch 
lidí teda.. ty lidi si rozvrhli.. brali je teda postupně, ale věnovali jim tolik času, kolik 
potřebujou, tak ať ty další přijdou další den teda (č. 12). 
_____________________  
 
R: …paní na pracovním úřadě má strojový přístup k lidem…tam člověk přijde, paní naťuká 
data, pokud ten člověk neprojeví sám automaticky nějakou iniciativu, že by něco chtěl, 
kde paní mu to stejně pouze vytiskne, tak pokud už je tam člověk déle…tam je asi nějaké 
pravidlo nevím…tak paní Vám vnutí jednou za dva tři měsíce doručenku, aby splnila 
povinnost, že dotyčný má nějaké doručenky, které mu dal pracovní úřad…a tím to pro paní 
končí…ona splnila svojí kvótu a dokladovala, že máte doručenku (č. 1). 

 
Stížnosti nezaměstnaných se v tomto ohledu dále 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). 
_____________________  
 
R: No, já jsem měla takovýho mladýho pána a ten ... byl dobrej, no ... ale já jsem tam 
vždycky byla právě pět minut, vždycky jsem mu řekla prostě to, co třeba mi tam řekli 
nebo to no a on: no, dobrý. Něco tam napsal - tak přijďte za měsíc, no. Nic se mnou tam o 
ničem nediskutovali nebo neptali se, jenom prostě co jsem jim řekla já prostě, tak - oni 
řekli jenom: dobrý den, nashledanou, tak se mně snad ani nezeptali, já nevím (č. 410).  

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

zkušenosti popisované v tomto oddíle jsou více měně zastoupeny ve zkušenostech nezaměstnaných 
napříč všemi regiony výzkumu, spíše se přikláníme k názoru, že se jedná o obecnější jev.  
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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 pravdě-
podobně pouze formální. Následující krátké ukázky z výpovědí nezaměstnaných dobře 
vystihují často opakované pocity nezaměstnaných z čistě formálního průběhu schůzky 
se zprostředkovatelem.  

 
R: Za celého půl roku, jiného, nás pozvali na to, jinak nic. Když jsem se tam chodil ptát, 
oni se spíš ptali, už jste si něco sehnal? Říkám nic, a Vy jste něco sehnali? Nic (č. 91). 
_____________________ 
 
R: Žádný, přijdu tam, jestli jsem si něco našla, jestli jsem se dívala na tu jejich tabulu tam 
a to, podívají se do počítače a řeknou, že pro mě nic nemají (č. 879). 
_____________________ 
 
R: Se mě zeptali akorát, jestli jsem si já něco nenašel, tak jsem řekl, že zatím ne, tak v 
pořádku, tak pro Vás nic nemáme a přijďte zas za měsíc (č. 898). 
_____________________ 
 
R: Většině je to, ti co mají práci, těm je to jedno a ty úřady, co vidím jako konkrétně ten 
pracovní úřad - tady mám, přijďte za dva měsíce, teď nic nemám, takže…(č. 914). 
 

Clasen, Gould a Vincent (1998:202) upozorňují, že požadavky úřadů práce 
ohledně pravidelnosti a četnosti návštěv na úřadech práce se mohou v mezinárodním 
srovnání lišit (ve Velké Británii byl kontakt nezaměstnaných s pracovními úřady 
častější než v Německu). Někteří nezaměstnaní v Německu také popisovali velmi 
obdobné zkušenosti s velmi řídkým a pouze formálním kontaktem s úřady práce 
(Clasen, Gould a Vincent 1998:144). Námi popisovaný čistě formalizovaný přístup 
k nezaměstnaným, spočívající v pouze několikaminutové návštěvě na úřadě práce 
jednou za měsíc (rozhovor ohledně zprostředkování zaměstnání podle výše popsaného 
modelu „našli - nenašli“) je zřejmě v podmínkách České republiky poměrně běžný. 
Obdobný průběh zprostředkování zaměstnání ostatně již v polovině devadesátých let 
dokumentují na několika místech v textu také Řezníček a Sirovátka (1994:76).  

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).130 Určitý vliv na fungování 
úřadu práce ale má pravděpodobně také organizační kultura jednotlivých úřadů.  

 

                                                   
130  V této souvislosti se nyní uvažuje o tom, že pracovníci úřadů práce budou pracovní nabídky v některých 

případech obcházet společně s nezaměstnanými, což by mohlo vést k větší šanci nezaměstnaných získat 
takové místo.  
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Pracovní nabídky zprostředkované úřadem práce 

Dalším aspektem, který někteří nezaměstnaní kritizují, je samotné zprostředko-
vání 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).131  

 
R: Už jenom ta možnost, že když mně někam teda tu práci nabídnou a posílají mě tam, 
tak by to měli mít.. tak by to mohli třeba už hned na místě telefonicky ověřit tak, že tam 
posílají, já nevím, tři pracovníky, jestli teda ještě stále berou nebo už neberou, protože se 
mi stalo kolikrát, že jsem tam šel s tou doporučenkou a oni mně napsali, že mají 
obsazeno. Tak jak teda spolupracujou s úřadem práce? Tak někde je chyba (č. 12). 
_____________________ 
 
R: A už to, říkám, nejsme úplní žebráci, ale když si to spočítám, ona mě pošle na tři místa 
a svým způsobem je to vlastně její chyba, ona si v počítači nevymaže, že to místo už je 
obsazený a že oni jí na úřad hlásili, že to prostě už mají naplněný. Ale já projedu 
čtyřiadvacet korun jenom proto, protože ona si nevymaže v počítači a mně na tu cestu 
nikdo nedá. A když takhle jedete v měsíci pětkrát, šestkrát, tak to jsou, ne velký, ale 
peníze, který nám potom chybí (č. 914). 
_____________________ 
 
R: Já si myslím, že oni jako dost pomáhají, když dávají na ty úřady práce ten svůj 
požadavek, jenomže ty úřady práce v tom mají potom svůj nepořádek a pošlou člověka 
třeba na místo, které už je dávno obsazené a nemají tam záznam o tom, že by přijmuli 
nějakou jinou osobu nebo tak, takže je to zbytečné no (č. 1195).  

 
Dále je možné zvažovat, zda (dle nezaměstnaných) nízká aktuálnost 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.  
 

R: A když je třeba, já nevím, když jsem tam [na úřad práce] chodila vždycky jednou v 
měsíci, tak když tam byly třeba jedno místo a hned jsem tam šla, tak už to bylo prostě 
zabraný. To bylo, jo, hned pryč, to místo (č. 410).  

 
Dalším problémem, který nezaměstnaní zmiňují, je posílání na taková pracovní 

místa, která nezaměstnaní považují pro sebe za nevyhovující, a to i přesto, že to 
pracovníci úřadů práce vědí. Nezaměstnaní si stěžují, že jsou z důvodu nedostatku 
míst v oboru posíláni k zaměstnavatelům, kteří je již dříve propustili nebo od nich sami 
odešli (č. 1, 78)… 
 

R: …už se mi stalo, že mě paní poslala na místo, kde jsem dostal před dvěma lety 
výpověď, a to jenom proto, abych tam s tou doručenkou došel, protože tam nic jiného 
nebylo…přišlo mě to krásně komické…tomu jsem se smál…(č. 1). 

                                                   
131  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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…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: Úřad práce mě poslal jednou tady do místní firmy na pozici úplně jinou, než já jsem 
studoval, prostě tam, myslím, rozhodovalo jasně, má maturitu, tak ho tam pošlem. Ale i 
kdybych, dejme tomu, měl zemědělku a oni mě poslali do strojírenskýho provozu prostě a 
tak ... vůbec to ale neodpovídalo tomu, co jsem očekával nebo na co jsem studoval (č. 
1032).  
_____________________ 
 
R: No já nevím, snad bych 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. Respondent č. 110 je bývalý horník po závažném 
pracovním úraze, kdy došlo k mnohonásobné zlomenině obou nohou. Podle lékařů 
nemůže vykonávat práci v chůzi ani ve stoje, protože mu přitom natékají nohy a hrozí 
ochrnutí. Na otázku, zda dostal od úřadu práce nějakou nabídku zaměstnání, odpovídá:  
 

R: Na to můžu říct, že půl roku pozpátku ne. Od té doby, co tu byl Váš kolega student, tak 
ani jedna. Vemte si mně úřad, jo že mluvím aj o úřadu práce, oni vijou, jaký je můj 
zdravotní stav a oni mě poslali k bezpečnostní agentuře dělat psovoda. A když jsem jí to 
tam ukazoval, tak říká - tak ty dvě hodinky snad stihnete, ne, tam se někde projít? Já 
říkám, vážená paní a jestliže mně někdo napadne objekt, tak co, jak budu utíkat, když 
nemůžu ani chodit pořádně, vždyť ten pes mě tam někde posmýčí. Jo to byla jediná práce, 
co mně fakt nabídli na úřadu práce, u bezpečnostní agentury. To je jako. Já mám ju [dítě] 
problém chytit, když mi chce utíkat a to má dva roky. A ne abych ještě někde tam, ne já... 
dva a tři čtvrtě roku žádná seriózní nabídka (č. 110). 

 
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 racionalizace (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). 

 
R: No nedělají, protože ta paní mně řekne – zkuste se tady zeptat, ale tam Vás asi stejně 
nevezmou, ale běžte tam. Takže už tam jdete s pocitem, že stejně vás asi nevezmou (č. 
914). 
_____________________ 
 
R: Někdy mi řeknou [na úřadu práce], že nemají nic, někdy mně řeknou, mně pošlou 
někam, jo, a když jsem říkala tý paní, že teda do tý kuchyně, tam že stejně vím, že mě 
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tam nevezmou, že je to těžká práce, ona říká: no, ale já vás tam poslat musím. Já říkám: 
mně je to jedno, já tam klidně půjdu, ale už jsem věděla, že prostě v tý kuchyni já být 
nemůžu, protože já na ty, na tu páteř a já nesmím, jo, no, takže ... Vcelku práci ale pro 
vás nemají ... jo, na tom pracáku (č. 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). 

 
R: Já si myslím, že už to pro ně [pracovníky úřadů práce] nemá ani žádnej význam, 
protože vidí, že ho stejně nikdo neveme (č. 19b). 
_____________________ 
 
R: No ale když, takhle Vám to řeknu, v lednu, já jsem měla jít na ten pracák až v únoru, 
tak jsem byla v lednu a ona [pracovnice úřadu práce] říkala, abych už tam nemusela 
chodit, tak to podepsala a slyšela jsem tam chvíli před tím ženskou, mohla mít tak třicet 
čtyři, třicet šest možná, tak nějak, nabízela jí práci, aj mně potom říkala, tak když 
nemůžete rukama, tak dělejte, že třeba telefony nebo něco zvedat, nebo prostě můžu 
vrátného, nebo to je jedno, hlídače nebo něco takového prostě, a řekla, že jsem jako 
stará, no. Takže tak mladší potřebuje. Já říkám, no tak kdo už Vám lepší uhlídá nějakou 
tady budovu nebo co, než zkušený starý člověk (č. 1210). 
_____________________ 
 
R: No to mi poradili na pracáku, že bych už možná měla mít nárok, nebo já jsem měla pět 
děcek a v padesáti třech bych měla jít do důchodu jo. No ale oni nám přidali, takž mně to 
dělalo právě o ty tři roky víc, takže to ona mi říkala, že by mi to mohlo vyjít no. A že mám 
od nich rok, jako z pracáku, tak mi to to, takže od března jako teď už dostávám ten 
důchod. A to bych taky nevěděla, že můžu jít o ty tři roky spíš. Protože já jsem se o to tak 
nezajímala. Já jsem robotu měla, tak mně to nepřišlo ani na um. Potom, takže mi to 
vycházelo tak (č. 1213). 
 

Mnohé předchozí zahraniční výzkumy také popisují obdobné příklady, kdy jsou 
nezaměstnaní podle svého názoru posíláni na nevhodná pracovní místa (viz např. 
Clasen, Gould a Vincent 1998:174, Jordan et al. 1992:123, Dean a Taylor-Gooby 
1992:64, Simonyi 1994:5). Simonyi (1994:5) uvádí, že v několika případech se u 
nabídky zprostředkované úřadem práce ukázalo, že nezaměstnaní nemohou splnit 
profesní požadavky kladené zaměstnavatelem nebo že zaměstnavatel nenabídl 
zaměstnancům akceptovatelné pracovní podmínky.  

Clasen, Gould a Vincent (1998:193) uvádějí, že nezaměstnaní nejsou spokojeni 
s rozsahem a kvalitou zaměstnání nabízených přes pracovní úřady. Konstatují že, 
dostávají příliš málo nabídek, mzda je nízká na zabezpečení životních potřeb, místa 
jsou nevhodná, velmi málo placená a dočasná. Jeden z nezaměstnaných uvedl, že jen 
ta nejhorší (zbylá) místa se dostanou na pracovní úřady. Řezníček a Sirovátka 
(1994:73) konstatují, že úřad práce není pro nezaměstnané v rozporu s jejich 
původními očekáváními institucí, která by jim práci zajistila, ale je často pro ně 
institucí, která ne ně vyvíjí tlak, aby si ji našli sami, eventuálně přijali práci jakoukoliv 
- i takovou, která jim nevyhovuje. Autoři také zachycují několik případů nabídek 
(úmyslně či neúmyslně) nevhodných zaměstnání (viz ibid. str. 74). Sirovátka 
(1997:93) to vysvětluje tím, že instituce pracovního trhu většinou sdílejí koncept 
marginální pracovní síly definovaný zaměstnavateli, když určité kategorie pracovníků 
vnímají jako „druhořadé“ a podle toho k nim také postupují. Nabízejí jim nízko placená 
a jinými kategoriemi odmítaná pracovní místa. Naproti tomu zvláštní strategie pomoci 
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těmto kategoriím nejsou uplatňovány příliš často. Premusová a Sirovátka (1996:45) 
poukazují na to, že nezaměstnaní na to někdy reagují také formálním přístupem (to 
náš výzkum potvrzuje - viz např. kapitola 8).  Mezi reakce, které autoři popisují, patří 
dále negativní ovlivňování potenciálních zaměstnavatelů a plánovaně krátkodobé 
vstupy do nežádaných a nevyhovujících zaměstnání (což nemůžeme potvrdit). 

Na základě výsledků tohoto i předchozích výzkumů 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 
(protože se pracovníci domnívají, že zaměstnaní s horšími vyhlídkami by stejně tuto 
práci nedostali) a jednak 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 institucionál-
ně 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 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 svého uvážení. V tomto smyslu lze pak skutečně někdy 
považovat chování nezaměstnaných za ritualizované.   

 

Kontrola nezaměstnaných ze strany úřadu práce 

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.  
 

R: Aha, pracovní úřad nevyvíjí v tomhle směru žádný tlak, ten chce pouze…přijdete, zeptá 
se, kde jste byl, tak to nahlásíte, to už je úplně irelevantní jestli to je pravda nebo ne. Pak 
ještě ten pracovní úřad chce doručenky, jak jste říkal, jednou za dva měsíce po Vás chce 
doručenku, se kterou Vás tam sami pošlou (č. 1). 
_____________________ 
 
R: Oni mi nedávali zatím doručenku, oni vždycky říkali, budete informovat, tak já jim 
dávám dopisy, které jsem psala já, nebo které dostanu, tak, tak to fungovalo, jo. Nemůžu 
říct, že bych měla s nimi špatné vztahy. To jako v žádném případě ne (č. 79).  
_____________________ 
 
R: Musím říct, že ne. Nezlobte se, ale jako při hledání - je teda pravda, že protože jsem 
tam byla ze začátku krátkou dobu a pak jsem omarodila, takže pak jsem, když jsem byla 
nemocná, tak jsem tam [na úřad práce] nechodila a potom, když jsem šla, je možný, že 
ještě z [rodinných důvodů], tak že jako … mně vyloženě, já bych to řekla, jako že mně ani 
moc do práce nenutili, já bych vám to řekla takhle, protože se mě ptala jako „máte něco?" 
- já říkám hledám si (č. 1295). 

 
Určitým kontrolním mechanismem by tedy 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 problema-
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tické. 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: …a musí chodit po těch zaměstnavatelích, aby měl razítka a napsané, že jako, že mají 
plnej stav a tak dále, jo. U některých, jo, ale ... ale teďka ten úřad práce asi tady tohlencto 
zrušil, protože když je tady velká nezaměstnanost, tak kde bych chodil (č. 725). 
_____________________ 
 
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). 
_____________________ 
 
R: Pracovní úřad vám dá doručenku do práce. Ano, vy tam musíte jít, jelikož, že byste 
nesplnil tu svoji povinnost. Vy tam jdete, oni vám dají razítko, že to je měsíc obsazené. Za 
to pracovní úřad nemůže. To by ti podnikatelé nebo ti šéfové měli hlásit, že mají už 
obsazené místa. Ale vy zbytečně projedete třeba 50 korun, které máte na chleba (č. 
1186b). 

 
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:  
 

R: Špatná je ta kontrola. Jakože pracák ty lidi moc nekontroluje. Nebo třeba, že by tam 
měli docházet na ten pracák častěji. Já nevím jako, vím o lidech, kteří třeba jsou na 
pracáku a oni tím, že, vlastně u nás je šest týdnů, takže oni si maj auta přepsané na 
někoho jiného. Vezmou auto, zajedou do Čech, tam si udělají nějaké kšefty načerno. 
Takže ten člověk přijde a řekne, já jsem si vydělal dneska 10 000, jo. A vím to ze svého 
okolí - a byl jsem tam a tam a udělal jsem to a to a prostě vás to překvapuje. Že vy 
vlastně chodíte do práce, teď jste v té práci a máte daleko míň peněz než to okolí tady. 
Tak je na tom pracáku a více méně má to lážo plážo, nikde samozřejmě nezdaňuje, má to 
načerno, jo (č. 78).  
_____________________ 
 
R: No, to mně moc nepřipadá. Ne. To vidím i na tom pracovním úřadu, ono jim to, já 
myslím, že je jim to úplně jedno…Ono to není vůbec přísný, jako oni oni dělaj, že se že se 
staraj, ale bych neřekla, že se moc staraj. Všem je to jedno…No já jsem, když jsem byla 
nezaměstnaná dřív teda, tak to bylo jiný teda, bylo to přísný. Víte, musely se nosit i 
nějaký razítka, co si tak pamatuju ... no a to věděli i rodiče, takže mně do toho hnali a 
bylo to takový - fakt jsem musela jezdit pomalu denně sem do těch Loun z tý vesnice a 
shánět práci. Protože mě rodiče nechtěli živit, to jsem bydlela ještě u nich. No a jako teďko 
na tom pracáku, já nevím, ... prostě jim řeknete, že ... nebo já nevím, takový jiný to je, 
než dřív (č. 410).  

 
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). 
 

Potenciál úřadu práce při začleňování marginalizovaných nezaměstnaných na 
pracovní trh 

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 
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nezaměstnaní, kteří popisují určité zážitky spojené s úřady práce, jsou zastoupeni ve 
všech regionech, kde jsem já (nebo mí kolegové v předchozím případě) výzkum 
prováděl, a proto není možné předpokládat, že by popisované jevy bylo možné při-
soudit 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 v mnoha případech dle jejich 
výpovědí je 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 dle posouzení zprostředkovatelů práce 
častěji dozvídají nezaměstnaní s 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 
nemají samy o sobě potenciál ke zlepšení situace marginalizovaných nezaměst-
naných, 

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 nezaměst-
naného, který nesplňoval požadavky zaměstnavatele dle názoru 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 (např. to, 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. North (1990) např. argumentuje, že stát a 
sociální sítě se substituují v tom, jakým způsobem ovlivňují proces hledání 
zaměstnání. Čím slabší je role státu v tomto procesu, tím více je získání zaměstnání 
ovlivněno osobním sociálním kapitálem (North 1990 podle Barbieri, Paugam a Russell 
2000:217). V následujících pasážích se tedy postupně věnujeme dvěma alternativám 
pomoci: personálním agenturám a osobním kontaktům.  
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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 zprostřed-
kovacích 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 nespěli (č. 1, 917, 949). Nezaměstnaný č. 917 sice 
zažil negativní reakce zaměstnavatelů, ale přesto nakonec práci přes personální 
agenturu našel:  
  

R: Já když jsem přišel do zaměstnání, já jsem měl třeba přes inzeráty, jsem zkoušel i ty 
[název zprostředkovací agentury], jak je to zprostředkování práce, tak mě kolikrát tam 
poslali, a když jsem přišel na pohovor a jak jsem řekl, že je mně pětačtyřicet let, tak mně 
slušně řekli, jako vzali si mě zvlášť na pohovor, a slušně mně řekli, že po čtyřicítce, nebo 
já nevím, tak kolem čtyřicítky, tak že ti lidi už nejsou jako tak perspektivní. Že su starý 
prostě. Přitom já nevím, pětačtyřicet let co je to za věk? To je člověk v produktivním věku 
a je to takový nepochopitelný bych řekl (č. 917). 

 
V některých případech byli nezaměstnaní se službami zprostředkovací agentury 

celkově spokojení (ačkoli tak třeba nenalezli zaměstnání), 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). Následující výpovědi nezaměstnaných 
dobře zachycují proces zprostředkování zaměstnání tak, jak to popisovali tito 
respondenti:  
 

R: No volal jsem na tu, na to zprostředkování [název zprostředkovací agentury], to je, já 
nevím, co to je za toto, no a tam prostě paní do telefonu vždycky vám řekla telefonní číslo 
firmy a co tam zhruba asi požadujou, jo, a to je tak asi nejsolidnější, když člověk shání 
práci, jo. Protože tam vůbec nebyly takový všelijaký ty výběry a takový, to tam vůbec 
nedělali. Oni prostě mají prácu, tak potřebujou aspoň… není to prostě žádnej podvod, jo 
(č. 917). 
_____________________ 
 
R: Potom právě říkám, udělají Vám test, napíšete..vyplníte dotazník na počítači pak ho 
ještě vyplníte ručně…tak na čtyři hodiny je ta schůzka…pak přijde nějaká ta jejich 
zaměstnankyně…dá Vám ty papíry na test pokud jako…je dobrovolný ten test, je to čistě 
pro ně jestli umíte to co jste nadiktoval, že umíte a člověk udělá ten test, odevzdá ho a 
výsledek není důležitý…pro Vás, není, ten je důležitý pro ně. A myslím že z nějakého 
etického asi není důležitý sdělovat člověku jak dopad. A pak už Vám jenom posílaj nabídky 
na internet nebo Vám i zavolaj…. oni sami posílají k těm zaměstnavatelům jenom 
kandidáty, které sami mají pocit, že jsou vhodné, že ten zaměstnavatel je vezme…prostě 
tam neposílají všechny, selektujou (č. 1) 

 
Naopak jiní dva nezaměstnaní (č. 4, 7) uvádí, že jim ani tyto agentury žádné 

nabídky práce neposkytly nebo že se chovali neseriózně. Z těchto výpovědí je zřejmé, 
že postup personální agentury zde byl zcela jiný než ve výše zmíněných případech: 
 

R: Tak pokud já si něco nesháním, tak mě nikdo nekontaktuje, i když jsem obešla vlastně 
veškeré zprostředkovatele tady práce Brně, co jsou ty personální agentury, samozřejmě 
ty, které si za to nevybírají poplatek, ale zpětná vazba nebyla vůbec žádná. Nenabídly mi 
vůbec nic, vlastně si vzaly akorát o mně všechny informace. Nikdo mě zpětně 
nekontaktoval a nic mě nenabídly. I když třeba když si otevřu na internetu a zjistím, co 
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mají třeba ty agentury tam v nabídce, tak některý místa by se mně jako třeba hodily nebo 
tak, jo? (č. 4). 
_____________________ 
 
R: Prostě dneska když přijdete na úřad, kde.. ne na úřad, to je agentura, která vám 
zprostředkovává práci, a vidíte tam osmnácti- devatenáctiletou holku, která prostě takhle 
si od vás veme ten dotazník, jako podívá se na to, "jo, my vám zavoláme, my se ozvem." 
A nic se nestane. A to prostě máte nějakej zákon o ochraně osobních dat a informací, jako 
jo? A ona to ode mne převezme na chodbě. Tak říkám, kde to jsme? To je prostě… To je 
nesolidní jednání. A to už vám samo o sobě řekne, tak s nima nechci nic mít. Ano, oni když 
seženou prostě nějakýho člověka pro tuhle skupinu, dostanou tři měsíční platy, jako co ten 
zaměstnanec dostane. Dobře, tak si něco koupěj, maj teda vyděláno dejme tomu.. 
Samozřejmě těch lidí je víc. Ale jako.. přijde mi to jako nesolidní, takže už tyhlencty 
agentury jako člověk nevyhledává, si to spíš shání sám a konkrétně jde za tím konkrétním 
člověkem, kterej tam to nějakým způsobem řídí nebo... personalista nebo tak nějak (č. 7). 

 
Další zajímavou otázkou, kterou nezaměstnaní zmiňovali, je zpoplatnění služeb 

personálních agentur. Vlastní zprostředkování zaměstnání je v souladu se zákonem 
zdarma, což někteří nezaměstnaní potvrzují (č. 4, 917). Jedna popisovaná (konkrétní) 
agentura si ale účtovala od nezaměstnaných peníze za tzv. „doplňkové služby“ (č. 1).  

 
R: …tak agentura si Vás objedná na určitou hodinu, přístup je velice přátelský a otevřený, 
oba víte o co jde..nabídnou nějaký základní balík služeb. Ten základní je zadarmo. Můžete 
si nechat zalisovat do folie životopis, vypadá to líp, s fotografií atd. atd. cena je do 1000 
korun. Sami nabízejí jazykové kurzy, výpočetní kurzy no rekvalifikace nabízejí 
sami…samozřejmě si je musím zaplatit… 
 
T: Oni Vám dali nějaký ceník?  
 
R: Ano, oni mi dali ceník. Ten základ celý je zadarmo, oni Vám tu práci hledají zadarmo, 
ale pokud chcete něco víc jak říkám životopis zalisovat do fólie atd. aby to prostě vypadalo 
pro toho zaměstnance líp tak…[si to nechají zaplatit]…Nevím jakou prioritu to pak hraje při 
tom hledaní, jestli jako radši hledají pro platící zákazníky práci předpokládám to tak…(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 na hledání zaměstnání. 

 

Problematika personálních a pracovních agentur nebyla dosud v České republice 
výzkumně prakticky vůbec zachycena, proto se v tomto textu opíráme o internetové 
zdroje. Agentury můžeme v zásadě rozdělit na agentury, které zprostředkovávají pro 
jiné firmy kmenové zaměstnance (více jsou označovány jako personální agentury) a 
na takové, které firmám zaměstnance pouze dočasně poskytují - zapůjčují (více jsou 
označovány jako pracovní agentury). V našem případě nás zajímají především 
personální agentury, které nabízejí zprostředkování zaměstnání se zaměstnavatelem132 
(práci přímo pro pracovní agenturu jsme v našem výzkumu nezaznamenali). „Některé 
agentury se zaměřují na obsazování pozic v určitém oboru či sektoru (např. na pozice 

                                                   
132  „Personální agentury (agentury práce) jsou soukromé subjekty, které poskytují služby v oblasti 

personalistiky. Zabývají se vyhledáváním vhodných pracovníků pro určitá pracovní místa, 
zprostředkovávají uchazečům zaměstnání, poskytují poradenství zaměstnavatelům a uchazečům, některé 
pořádají i semináře zaměřené na problematiku lidských zdrojů. Pracovníkům poskytují své služby 
bezplatně, firmám za úhradu. Činnost personálních agentur je upravena zákonem o zaměstnanosti 
(zákon č. 435/2004 Sb.). Agentury práce zprostředkovávají zaměstnání na základě povolení, které 
vydává ministerstvo na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby“. <http://www.podnikatel.cz/ 
start/hr/personalni-agentury/> 
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finanční nebo pozice v IT a telekomunikacích); nebo se specializují na pozice ve 
vyšším managementu či naopak na střední administrativní pozice. Jen některé 
agentury mají v nabídce i pozice na zkrácený úvazek, brigády či tzv. dočasnou 
výpomoc - záskoky (tzv. temporary help). Ne všechny agentury mají možnost 
nabídnout pozice v zahraničí“.133 Informační zdroje, které diskutují oblast zpoplatňo-
vání služeb (zde na jiných místech textu uvedené), se shodují na tom, že seriózní 
agentury poplatek za zprostředkování většinou nevybírají. Některé menší agentury 
v regionech s menší nabídkou pracovních míst ovšem toto pravidlo porušují.134 
Internetové zdroje také potvrzují, že agentury někdy vybírají za tzv. doplňkové služby, 
jako je ohodnocení pracovníka, konzultace a poradenství.  

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 marginalizované pracovní síle. Již 
Granovetter (1974:21) ve svém klasickém výzkumu cituje zkušenosti řady pracovníků 
s necitlivým a neosobním chováním personálních agentur. Abychom mohli adekvátně 
posoudit možnou roli personálních agentur při pomoci dlouhodobě nezaměstnaným, 
bylo by do budoucna vhodné zahrnout tuto oblast do reprezentativnějšího výzkumu.  

 

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 známé135 (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 sám musel odmítnout 
(např. nebyla vhodná) (č. 408, 733, 1032). Jedna respondentka v této souvislosti 
hovoří o tom, že se musí jednat o „dobrou“ práci (č. 1295). Další nezaměstnaní 
uvádějí, že pomoc přátel při hledání zaměstnání je spíše příležitostná či náhodná (když 
se něco doslechnou) (č. 18). 

Podpora nezaměstnaných od rodiny či přátel při hledání naměstnání se netýká 
pouze případných informací o pracovním místě, ale někdy také toho, že 
nezaměstnanému fyzicky (vlastní aktivitou) pomáhají hledat (č. 4, 16, 78, 769, 914, 
935, 1252), přímluvy za nezaměstnaného (č. 91, 769),136 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). Specifická je také situace, 
kdy přátelé (oba nezaměstnaní) hledali společně (č. 1295).  

 
R: Tak snaží se mi [přátelé] pomoct nebo domluvit nějak i vlastně ze svých kontaktů, 
někde, kde bych mohla se jít zeptat o práci, a pomáhají mi, jak se dá. Rodiče mi hlídají 
syna, když jdu někde si na nabídku zaměstnání, když je to odpoledne (č. 4). 

                                                   
133  <http://poradna.prace.cz/hledam_praci/personalni_agentury/> 
134  <http://www.dobraprace.cz/vyber-personalni-agentury.php> 
135  Zde je pochopitelně možné mluvit jak o předání informace o pracovním místě, tak o zprostředkování 

kontaktu se zaměstnavatelem, záleží na konkrétní situaci.  
136  Dále je možné, že známí mohou dopomoci nezaměstnaným k zaměstnání, pokud se jedná o tzv. 

příležitostné či sezónní převážně manuální práce (zednické, kopáčské), např. pokud tam již sami pracují 
(č. 15, 917). 
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R: Ale, to už bylo až tak po půl roce, jsem narazil zas na kamaráda, který tam šel dělat a 
taky to měl přes bráchu zařízené, který je jako podnikatel a podnikatelé se znají, tak mi to 
zařídil a já jsem mu říkal, kdyby tam byl volný flek, tak ať mi to zajistí, no a tam nějak 
shodou náhod tam někdo vypadl, no a on říká, volal mi a říká, když koupíš flašku, mám 
pro tebe fleka (č. 91). 

 
Pomoc známých 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). 
 

R: Když jsem se ptal na zaměstnání svých známých, tak vždycky řekli, že mají plno. Takže 
jsem pochopil, že i když se člověk zná s někým, nemusí hned s každým být přátelé nebo 
kamarádi, byli to známí, tak nikdy jsem nedostal příslib od někoho, že by mě zaměstnal. I 
do budoucna, že eventuélně by mohli sehnat nějaký místo (č. 1209). 
_____________________ 
 
R: Nikdo Vám nepomůže. Pane, doby přátelství, ty skončily. Já jsem měl jako dost 
známých, dost přátel a dost poměrně vlivných známých a na dost důležitých funkcích a do 
dneška jsou v některých funkcích a, a nebo podnikají a úspěšně podnikají a z devadesáti 
devíti procent vám oznámí, že jako vám nepomohou a z toho posledního procenta jako to 
obrátí na takovou, no tak mně zavolej a uvidíme a potom se zapírají různě a neberou 
telefony, a nebo na mobil, když se zavolá a objeví se třeba mobilový číslo nebo číslo 
normálně aparátu, no tak to neberou různě, sekretářky dostávají jednoznačně instrukce, 
jak zavolá, tak řekněte, že mám jednání. Já to vím, jo, a nepomůže vám nikdo (č. 144). 

 
V některých případech se zdá, že přijetí dlouhodobě nezaměstnaného předsta-

vuje 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 členy své rodiny a přátele s tím, že by to narušilo jejich 
vztahy (č. 949).  
 

R: To jsem byl taky na pracovišti, to byl můj známej, a on mi řekl, "já tě beru, okamžitě tě 
beru," jo, protože mě znal, "ale budu po tobě požadovat to, jak po zdravým, nebudu se na 
to dívat, to se na mně nezlob." Takže to… (č. 19). 
_____________________ 
 
R: Tak byly nabídky, ale já to nechci takhle. Buď, když budete pracovat s někým, a to zase 
je to těma zkušenostima. Když děláte pod někým, kdo je váš známej, nebo váš příbuznej, 
nebo váš, to nikdy to nedělá dobrotu. Vždycky je lepší tedy, já to odmítám, takovýdle 
pomoci. Já osobně (č. 949). 

 
V souvislosti s možností získat zaměstnání za pomoci kontaktů137 se v literatuře 

často píše o tzv. konceptu sociálního kapitálu (viz. např. Barbieri, Paugam a Russell 
2000). Osobní kontakty v rámci sociálních sítí jsou významné jako informační kanály, 
ale mohou sloužit také jako reference zaměstnavateli o čestnosti a spolehlivosti 
uchazeče, proto se nezaměstnaným bez sociálních kontaktů v okolí získává zaměstnání 
podstatně hůře (srovnej zvláště Granovetter 1974). Granovetter (1974) uvádí, že 
důvodem pro převahu neformálních způsobů hledání zaměstnání je přitom to, že jak 
nezaměstnaní, tak zaměstnavatelé tento způsob upřednostňují, protože umožňuje 
                                                   
137  Lidé, kteří mají velkou a různorodou síť sociálních kontaktů, mají také více možností k získání práce 

v neformální ekonomice a výhodu v určitém stupni anonymity, kterou jim velká sociální síť poskytuje 
(Engbersen, Schuyt a Timmer 1990:61). Podle Granovettra (1974:33, 35) nemusí být získání 
zaměstnání přes sociální sítě vždy spojeno s výraznou aktivitou nezaměstnaných, naopak to mohou být 
ostatní osoby, které jsou aktivní nebo se může jednat „o náhodu“. 
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získat mnohem lepší kvalitu informací o potenciálním zaměstnání, respektive zaměst-
nanci než formální způsoby a zároveň takto poskytnutá informace (přes osobní 
kontakt) je jak pro nezaměstnaného, tak pro zaměstnavatele důvěryhodnější (ibid str. 
12,13). Z pohledu nezaměstnaných je dále významné, že se za ně osoba, která 
zaměstnání „zprostředkovává“, může přimluvit, což se zdá být významným faktorem 
přijetí zvláště tam, kde je větší množství uchazečů.  

Často bývá diskutováno, kdo pomoc sociálních kontaktů využívá. Miljus, Parnes 
a Spitz (1970) uvádějí, že pomoc rodiny a přátel při hledání zaměstnání více využívají 
nekvalifikovaní a polokvalifikovaní pracovníci než techničtí pracovníci a profesionálové 
(Miljus, Parnes a Spitz 1970:104 podle Granovetter 1974:19). Labini (2005:13) pak 
uvádí, že ženy využívají sociální kontakty při hledání zaměstnání méně často než muži. 
U osob na sekundárním trhu práce přitom nehraje až takovou roli, zda se jedná o 
regulérní zaměstnání či o práci v šedé ekonomice, protože ta je pro ně často stejně 
akceptovatelná. Nezaměstnaní s malým počtem kontaktů jsou v obtížnější situaci při 
získání jakékoli práce (Howe 1990:98) a ti, kdo nemají správné kontakty s tím mohou 
pouze obtížně něco dělat (Granovetter 1974:16).  

Granovetterův původní výzkum ukázal, že neformální hledání zaměstnání vede 
k získání kvalitnějšího zaměstnání. Je ovšem důležité dodat, že řada zaměstnání není 
takto zprostředkována přes rodinu či přátele, ale přes známé lidi působící ve stejném 
či podobném oboru činnosti (bývalé spolupracovníky, obchodní partnery apod.). V 
situacích velkého finančního tlaku je pravděpodobnější, že se nezaměstnaní obracejí 
při hledání zaměstnání na blízké osoby, které jsou v takových situacích více 
motivovány jim pomoci. V situaci, kdy není finanční tlak na nezaměstnané tak 
významný, je běžnější získávat informace přes kontakty z práce (Granovetter 1974:41, 
44).138 Při hledání zaměstnání hrají také podle výzkumu Jordana et al. (1992:259) 
větší roli informace získané od přátel, kteří také ovlivňují volbu zaměstnání, než od 
příbuzných. Čtvrtina žen zmiňovala nalezení práce přes přátele a mnoho jich považo-
valo možnost pracovat s přáteli za pozitivní aspekt pracovní příležitosti. Mezi muži bylo 
ústní zprostředkování práce přáteli důležité při sjednávání krátkodobých zaměstnání či 
zakázek. Ani místa získávaná přes sociální sítě ovšem nejsou vždy taková, aby mohla 
být nezaměstnanými přijata.  

Další výzkumy (např. Granovetter 1982) ovšem dále prokázaly, že možnosti 
sociálních sítí pro nalezení zaměstnání (zvláště vzhledem k jejich rozsahu) jsou 
omezené - záleží spíše na tom, koho znáte, než na jejich velikosti (viz Barbieri, 
Paugam a Russell 2000:212, 216) a že velmi často dochází mezi dlouhodobě 
nezaměstnanými k přetrhání neformální kolegiální sítě, takže dlouhodobě nezaměst-
naní se s žádostmi o pomoc na své bývalé spolupracovníky téměř neobracejí (viz 
Řezníček a Sirovátka 1994:55). Problém u marginalizovaných dlouhodobě nezaměst-
naných lze spatřovat v tom, že řada z nich zřejmě nemá kontakty, které by jim mohly 
pomoci (např. přímluvou) k získání zaměstnání. Určitým omezením pomoci rodiny je 
také postoj některých nezaměstnaných, protože požadování pomoci by kompilovalo 
sociální vztahy (Granovetter 1974:54). 

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 

                                                   
138  Granovetter (1974:52, 54) argumentuje tím, že osoby mimo blízké okolí (kontakty) mají lepší přístup 

k informacím, které nejsou ještě nezaměstnanému známé. Příbuzní a blízcí přátelé by jistě spíše využili 
svého vlivu k přimluvení se za nezaměstnaného, ale často nejsou v takové pozici, aby to mohli udělat. 
Naopak pomoc pracovních kontaktů je slabší v případech, kdy dochází ke změně oboru zaměstnání (ibid. 
str. 49).  
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zaměstnání. Problémem zde ale je jednak to, koho dlouhodobě nezaměstnaní znají 
(velikost sociálních sítí) a dále možnosti či motivace, které sociální sítě dlouhodobě 
nezaměstnaných mají k tomu nějaké zaměstnání zprostředkovat. 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.  

10.2.3 Četnost a efektivita jednotlivých metod hledání 
zaměstnání 

Dříve provedené výzkumy většinou nerozlišují mezi jednotlivými fázemi hledání 
zaměstnání, ale referují především k fázi získání informace o pracovním místě. Clasen, 
Gould a Vincent (1998:148, 193) uvádí, že u jejich respondentů ve Velké Británii byly 
nejčastější způsoby hledání zaměstnání přes úřad práce a v novinových inzerátech, 
několik jich zdůrazňovalo význam neformálních ústních informací o pracovních místech 
v místě bydliště. Respondenti v Německu často využívali novinové inzeráty a někteří 
z nich zdůrazňovali význam ústních informací od rodiny a přátel. Dalším hojně 
využívaným způsobem bylo dotazování u potencionálních zaměstnavatelů (písemně, 
telefonicky, návštěvou) (ibid. str. 146, 211). Ports (1993 podle Labini 2005:5) uvádí, 
že přímé dotazování zaměstnavatelů je intenzivnější v obdobích vysoké nezaměstna-
nosti. To zřejmě souvisí s tím, že v těchto obdobích velmi klesá počet volných 
pracovních míst, což se projevuje nižším počtem inzerátů a menší možností přátel 
intervenovat pro zaměstnání nezaměstnaných. Simonyi (1994:5) píše, že nejčastější 
je hledání přes úřad práce, v novinových inzerátech a přes přátele. Autorka ovšem 
také upozorňuje, že ačkoli je hledání přes přátele na vesnicích intenzivnější, tato 
šance je vzhledem k homogenitě informací v komunitě menší. V České republice jsou 
při vstupu do nezaměstnanosti běžně využívány služby úřadů práce, sociální sítě a 
sledování nabídky práce (inzerce). Méně frekventované je využívání soukromých 
zprostředkovatelen práce, podávání inzerátů, zasílání nabídek firmám a zájem o 
podnikání (Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002a:44). Přece jen o něco více jsou tyto 
strategie využívány osobami s vysokoškolským vzděláním (vlastní inzeráty - 32 % 
respondentů, zvažuje vlastní podnikání - 12 % respondentů) (ibid. str. 47). Mareš, 
Sirovátka a Vyhlídal (2002b:38) uvádí, že hledání přes úřady práce bylo nejčastějším 
způsobem hledání zaměstnání, ale ti, kdo na ně spoléhali častěji než ostatní, zůstali 
bez zaměstnání. Rozšířené bylo dále hledání v novinových inzerátech, přes známé a u 
vysokoškoláků též přes zprostředkovací agentury (40 %) a přes internet (46 %t). 
Celkově lze tedy konstatovat, že hledání přes úřady práce, sledování inzerátů a 
hledání přes přátele jsou nejčastěji uváděné způsoby hledání zaměstnání.  

Další významnou otázkou ale je, zda nejčastěji využívané způsoby jsou také ty 
nejefektivnější. Celková evidence ohledně četnosti a efektivity jednotlivých způsobů 
hledání zaměstnání je ovšem poměrně nesourodá a nevede k jasným závěrům. Labini 
(2005:8, 10) uvádí, že nejčastějším způsobem hledání zaměstnání je hledání přes 
služby zaměstnanosti a přes přátele. Způsoby, které nejvíce vedou k pracovní nabídce, 
jsou přímý kontakt a hledání přes známé, naopak hledání přes služby zaměstnanosti 
nebylo příliš úspěšné. Osberg (1993 podle Labini 2005:5) uvádí, že přímý kontakt na 
zaměstnavatele je nejčastější a spolu s čtením inzerátů také nejúspěšnější strategií. 
Böheim a Taylor (2002 podle Labini 2005:6) konstatují, že ačkoli jsou novinové 
inzeráty a kontakt na přátele také oblíbenými metodami hledání zaměstnání, přímé 
dotazování je nejúspěšnější. Blau a Robins (1990 podle Labini 2005:4-5) zjistili, že 
přímý kontakt na zaměstnavatele a sledování inzerátů jsou metody, které vedou 
k zachycení největšího počtu pracovních nabídek, ale kontakt přes přátele a známé je 
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metoda, která nejspíše vede k nalezení zaměstnání (viz také Addison a Portugal 
2002). Podle některých výzkumů citovaných Granovetterem převažují při úspěšném 
hledání zaměstnání neformální způsoby, které tvoří 60-90 % (formální způsoby 
nepřesahují 20 %) (srovnej Granovetter 1974:5-6). Také Řezníček a Sirovátka (1994) 
přicházejí s obdobným zjištěním o tom, že mezi jejich respondenty, kteří již měli 
nalezené zaměstnání, získalo toto zaměstnání 41 % díky sociálním sítím, 28 % díky 
vlastní aktivitě a s pomocí úřadu práce 26 %. Podle Granovettera (1974:18-19) 
formální způsoby hledání zaměstnání využívají více mladší respondenti, kteří nemají 
vybudované sítě sociálních kontaktů. Další skupinou, která má nižší šance při nalezení 
zaměstnání přes sociální sítě, jsou specializovaní techničtí pracovníci. Kvalifikovaní 
pracovníci (ti, kdo mohou prokázat kvalifikaci a praxi) se při hledání zaměstnání úžeji 
zaměřují a oslovují přímo firmy pracující v jejich oboru (Howe 1990:78, 200-201139). 
Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:48) ovšem konstatují, že v jejich výzkumu se 
nepotvrdilo, že by ti nezaměstnaní, kteří získali zaměstnání, využívali odlišné strategie 
hledání zaměstnání než ti, kdo je nezískali. Výraznějším faktorem úspěchu zřejmě byla 
podle autorů celková kvalita lidského kapitálu pracovníka. 

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. 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) 
své výše uvedené výsledky vysvětlují tím, 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 (viz např. předchozí oddíl). 
Druhá skupina výzkumů zdůrazňuje jako efektivní prostředek při získání zaměstnání 
(poněkud překvapivě) roli osobního kontaktu se zaměstnavatelem. Této problematice 
se věnujeme v následující subkapitole.  

 

10.3 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.  
 

10.3.1 Úvodní kontakt se zaměstnavatelem 

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, 

                                                   
139  Howe (1990:201) konstatuje, že kvalifikovaní využívají při hledání zaměstnání dopisů, telefonátů a 

občasných návštěv firem, také hledají v novinách a ptají se přátel, nekvalifikovaní tolik první tři strategie 
neužívají a více spoléhají na novinové inzeráty a pomoc přátel. 
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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 (takříkajíc na blind). Druhým způsobem 
kontaktu je zřejmě typičtější situace, kdy nezaměstnaní osobně zajdou k zaměstna-
vateli, který si podal inzerát nebo mu nejdříve telefonují a domluví si schůzku (např. č. 
3, 9, 21). 
 

R: Viděl jsem, že se otvírá [obchodní dům], jsem si tam zašel, oběhal jsem si tam skoro 
všechny obchody, co bylo volné, tak to jsem hnedka vzal, jako první (č. 16). 
_____________________ 
 
R: Takhle, pokud jako to…se seberu, vobejdu si buď podniky, buď inzerátama jako, buď si 
najdu inzeráty, pokud je inzerát jako, kterej je dál žejo nebo to tak telefonicky v první 
řadě anebo osobně obcházím podniky v okolí, u kterých předpokládám, že by třeba jako 
nějaký místo bylo anebo že by ten zájem byl, tak tam zajdu přímo osobně na osobní 
oddělení a dotazem a nebo eventuelně přímým jednáním s vedoucím… (č. 3). 

 
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 (zde záleží především na tom, zda je návštěva nezaměstnaného ve firmě 
předem domluvená či nikoli). Někdy je první kontakt se zaměstnavatelem zprostřed-
kovaný (tj. zaměstnavatele 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 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 zaměst-
navatelům (č. 80, 125, 408, 903, 1032).  
 

R: Já mám lepší strategii. Já vezmu telefonní seznam, Zlatý stránky, tam si třeba najdu, 
když chci dělat u nějaký stavební firmy, tak si najdu stavební firmy. Firmu, co jsou tady v 
okolí nebo nejvýš v Žatci, jo, tak firmu od firmy volám, jo. To je takovej můj způsob, jak 
sehnat práci. A to většinou funguje hlavně na jaře po zimě, protože to vlastně každej 
nabírá, že jo, takže tu práci spíš seženete, akorát že letos mi to teda uteklo (č. 687). 

 
Telefon je vhodným prostředkem především při prvním kontaktu nezaměstna-

ného se zaměstnavatelem, na domluvení schůzky apod. Telefonát místo osobní 
návštěvy někdy nezaměstnaným šetří čas (např. pokud již je místo obsazeno), ale je 
také mnohdy finančně náročnější než osobní návštěva. Dále je nevýhodou telefonic-
kého 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 
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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). 

 
R: Teď jsem třeba byla v [název firmy] se zeptat, tam přijímali prodavačky - tak říkám, šla 
by sem do [název firmy], přišla jsem tam, říká, "no tak to mi doneste osobní dotazník, my 
to zašleme do Prahy, do čtrnácti dnů vám dáme vědět." S tímto už mám zkušenosti, že jak 
řeknou do čtrnácti dnů, jak neřeknou hned, buďto jo nebo ne, tak do čtrnácti dnů oni se 
vám absolutně neozvou (č. 21). 
_____________________ 
 
R: Zkouším jako.. kupuju si inzertní časopisy, takže zkouším volat, kdekoliv vidím nějakou 
ceduli, tak se tam jako jdu zeptat. Ale už nereaguju na takový ty "pošlete mailem svůj 
životopis." (č. 22). 
_____________________ 
 
R: .. otipuje se člověk jeden s druhým [při osobním kontaktu], ne? Ale tady tyhleti, jo.. 
Úplnej paradox, to mám tři kilometry do Bíteše, tam je taková továrnička. Zavoláte, kdy 
můžete přijít - nenene, že vám pošle dotazník. Vyplníte dotazník, zavoláte jim zpátky, že 
ho máte vyplněnej, kdy ho můžete donést - nenene, pošlete ho poštou, já vám pak 
zavolám. To už je půl roku, nezavolá, jo? A myslím si jako, že zas těch pracovníků 
nehledají ty firmy tolik, že jim jako chybí ta slušnost zavolat těm lidem. Protože když jim 
tam zavoláte vy, tak se cítí všichni dotčení, proč voláte, protož až budou vědět, tak vám 
zavolají. Ale kdyby.. podle mě jako už každej ví, když tam má jako nějaký uchazeče, jo.. 
druhej, třetí den ::, jestli nikoho nebereme, tak to obvolá (č. 10). 

 
 

Osobní kontakt je nejvýznamnější formou kontaktu při hledání zaměstnání.  
Granovetter (1974:28) k tomu uvádí, že zvláště u zaměstnání s vyšší úrovní je přímý 
kontakt nezbytný, aby zaměstnavatel a zaměstnanec získali o sobě další informace a 
posoudili, zda bude pracovní místo nabídnuto či akceptováno. Nezaměstnaní v této fázi 
posuzují nejen bezprostřední, ale také budoucí přínosy zaměstnání (srovnej ibid. str. 
29). Pro nezaměstnané je osobní kontakt významný 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 - např. webové - formuláře, dotazníky apod). Takové formy 
kontaktu jsou sice efektivní pro zaměstnavatele (protože vedou k jednoduché selekci 
kandidátů), ale nezaměstnaným neposkytují zpětnou vazbu. V další části se věnujeme 
podrobněji zkušenostem nezaměstnaných s osobním kontaktem se zaměstnavateli. 
 

10.3.2 Zkušenosti nezaměstnaných s kontaktem se zaměstna-
vateli 

 
T: A v čem je problém, co myslíte, není ta práce vůbec žádná nebo...? 
 
R: No jak se tak na to dívám, tak asi není. Jo pro zdravé a pro mladé lidi (č. 1186). 

 
V této části se zabýváme zkušenostmi nezaměstnaných s kontaktem 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.  
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Postoje zaměstnavatelů vůči nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání 

Nejprve se zabýváme celkových chováním zaměstnavatelů k dlouhodobě neza-
městnaným. Někteří nezaměstnaní uvádějí, že postoje zaměstnavatelů jsou velmi 
individuální a různorodé, někdy ovlivněné také jejich momentální náladou (č. 13, 14, 
17, 23, 187, 725). Někteří nezaměstnaní uvádějí současně dobré i špatné zážitky se 
zaměstnavateli.  
  

R: Ty zkušenosti jsou takový střídavý. Někdo.. někdo je kladnej, že by třeba chtěl pomoct, 
ale opravdu to nejde, že je omezenej nějakou praxí nebo něčím, že skutečně nemůže 
přijmout někoho, kdo to nezná, a někdy jsou ty lidi vyloženě prostě odměření a vidí, že.. 
vidím na nich už od dveří, že mě nechcou, jo? Je to otázka přístupu každého člověka (č. 
13). 

 
Někteří nezaměstnaní uvádějí 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. 
 

R: Já jsem žádný špatný zážitek neměla. Říkám, je to různý přístup, ale že bych měla 
špatný zážitek, to ne. Někdy, někdy prostě Vám vypíše ten tiskopis, ale nikdy se ke mně 
nechoval nikdo nějak povýšeně v žádné, ani v těch horších, podle mě horších, firem, se ke 
mně nechovali nějak povýšeně nebo nějak (č. 949). 

 
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.  
 

R: Nejhorší zážitek - já jsem si jednou připadal, když jsem, že jo, sháněl práci, já jsem si 
připadal jako odkoplej nebo já to nedovedu popsat jako - oni s lidma někteří ti, já nevím, 
soukromníci, oni se chovají k těm nezaměstnaným jak, já nevím, nadvýšeně nebo, já 
nevím, ono je to takový, je to špatný pocit, takovej ... (č. 725). 
_____________________ 
 
R: Takovým stylem, že jsem si připadala, že jsem asi teď spadla ze stromu jako opice a že 
teď mě teprva naučí, jak mám se chovat v práci. Tak to se mně docela dotklo, protože 
jako nezaměstnanej neznamená, že je – hloupej. A nebo, že v životě nedělal v čistým 
prostředí a nedělal najakou kvalifikovanou práci. Jestli si myslel, že nezaměstnaný jsou 
nějaký pobudové, který musí naučit nejdřív se, to uklízet ... Nevím, tak tohlecto se mi jako 
dost dotklo jako (č. 742). 
_____________________ 
 
R: A kde, kde teda jako byl konkurz na, na jako jednatele, nebo na pracovníky firmy, 
která... A my jsme tam, nás se tam shromáždilo myslím, co já vím, kolik nás tam mohlo 
být, třicet a potom si tam před nás stoupli, doslova a do písmene, namistr, doslova a do 
písmene teda namistrovaní takový, znáte ten typ takovejch těch rádoby podnikatelů, kteří 
jako všechno ví, všady byli a všechno umí? Jo a ti lidé, kteří tam stojí nebo sedí kolem 
nich, tak je považují za vodpad, ze kterýho oni si můžou vybírat. Znáte ten pocit, nebo 
viděl jste někdy tady tydlety lidi? A najednou se zjistilo, že to byl [název výrobku - 
dealerství], jo. A v tom okamžiku já už jsem teda vystartoval a moc tomu nescházelo a 
došlo k nějaký inzultaci (č. 144). 
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Někteří nezaměstnaní uvádějí, že někdy dochází u jednoho zaměstnavatele 
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. 
 

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 pro ně k 
nepoužití nebo prostě že mají špatný zkušenosti a takový, tak mě prostě tak slušně a 
rychle vyhodila ven (č. 917). 
_____________________ 
 
R: No co jsem si pomyslela. Že budu dělat všechno proto, abych našla místo. Jenomže 
když jsem potom chodila po místech a hledala, tak už jsem věděla od svých vrstevnic, že 
teda to nebude vůbec žádná lehká práce a že to nebude žádná procházka růžovým sadem. 
Že je to víc jako vo urážkách, ale třeba oni se už naučili jednat jinak, jo. že prostě to 
neřeknou člověkovi přímo, tak jak třeba dřív jedné kamarádce řekli, že by měla jít do 
důchodu, byť jí bylo 48 let v té době. Ona říká - nezlobte se, ale já mám do důchodu 
daleko. A oni jí řekli - no ale Vy pro nás nejste perspektivní. Třeba tak mně se to nestalo, 
ale rozumíte, když jdete na druhý, na třetí, na čtvrtý, na desátý místo a pořád Vám říkají 
výběrový řízení a končí zakázky nebo zrušili zakázky nebo zakázky nepřišly, tak ono vám 
to dojde, jo, proč to je. 
… 
T: A jak ty zaměstnavatelé s Vámi jednají? 
 
R: Dobře, teďka dobře. Dřív prej to bylo horší. Jako když byly moje kolegyně, když šly, 
jako první, když odešly z práce, tak si stěžovaly hodně. Že prostě ty zaměstnavatelé k nim 
se nechovají dobře. Teďka prostě, oni vám to řeknou tak zaobaleně, tak kulantně, že jim 
ani nemůžete nic říct (č. 1283). 
 

 
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 zaměstnaní již 
na první pohled nesplňují představy zaměstnavatele o kandidátovi na volné pracovní 
místo. Některé větší firmy mají také vytvořené určité preselekční mechanismy, jak 
popisuje následující úryvek: 
 

R: Já vám řeknu na rovinu, že jsem se dostal nejdál na vrátnici a dál už jako jsem.. nikde, 
že by třeba "pojďte na pracoviště, pojďte se podívat, jak by to tam vypadalo," tak to jsem 
nikdy nebyl, protože všechno se odehrávalo na vrátnici a tím pádem mě jako.. Tak jako 
slušně odbyli (č. 19). 

 
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. V následujících odstavcích se budeme 
věnovat jednotlivým důvodům odmítání ze strany nezaměstnaných podrobněji.  
 

Věk jako faktor při rozhodování zaměstnavatelů 

Starší respondenti obecně často uvádějí, že věk je hlavním faktorem (či jedním 
z hlavních faktorů společně se zhoršeným zdravotním stavem), proč jsou ze strany 
zaměstnavatelů odmítaní (č. 3, 9, 19, 22, 80, 91, 125, 144, 757, 914, 917, 949, 
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1030, 1186a, 1186b, 1210, 1213, 1283, 1291). Jedná se přitom ze strany zaměstna-
vatelů 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.  
 

R: …tam jsem se ptal na tu práci a tam se mě zeptali na narození, a jak se dozvěděli rok, 
tak, tak řekli počkejte, a víte co, zkuste se zeptat za tři měsíce. No a tak mně to všude 
říkali. Oni už viděli takový pro ně určitý věk a oni si už dnes mohou vybrat, a tak si radši 
vyberou mladé. Vy, kdyby jste byl podnikatel, tak to taky tak uděláte. Protože pro ně je to 
perspektiva, protože oni jsou mladí že, nebudou vám chodit na marodku a budou víc dělat 
než člověk, který už je vyčerpaný jako rokama, jo. Protože oni už vidí, že Vás může třeba 
za rok něco potkat, za půl roku, nebo za pět let, jo, a tak si vás nevyberou, jo (č. 91). 

 
Je zřejmé, že zaměstnavatelé si věk zjišťují hned na počátku kontaktu (kde se 

nejprve orientují podle fyzického vzhledu nezaměstnaného). Je ale poměrně překva-
pivé, že zaměstnavatelé se v několika případech 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 zachycují následující ukázky: 

 
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). 
_____________________ 
 
R: A na ty inzeráty jako říkám, většinou to bylo v tom, že, že prostě řekli: no, víte, my 
bysme jako ... jako radši mladší, to – nebo mně, nebo mně to řekli tak zaobaleně, že ... že 
prostě ale jako vyplynulo z toho, že, že ten věk tam - už aniž by mě viděli, aniž by se 
mnou mluvili nějak obsažnějc, protože jsem si říkala, alespoň nějakej pohovor (č 125). 

 
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 (viz níže) nebo 
tím, že mezitím se již pracovní místo obsadilo jiným uchazečem.  
 

R: Tak jsem, většinou to bylo vždycky na telefonickou domluvu ze začátku, přijďte, přijďte, 
pak jsem přišla, vzala jsem si všechny papíry, co jsem dělala, jako včetně té praxe kde 
jsem měla, no a jak jsem vytáhla ten papír změněná pracovní schopnost, tak - no jo paní, 
to já Vám tady nezaručím, že nebudete muset něco zvednout, nic. A zkuste to za týden 
teda, ještě se dohodneme. A pak už mi řekl, že už má místo obsazené. A nebo už bylo 
obsazeno… (č. 914). 
_____________________ 
 
R: Protože když jsem teďka byla víc jak rok nezaměstnaná, tak jsem toho prošla hodně, 
samozřejmě napřed třeba telefonicky, tak po telefonu okamžitě - přijďte, přijďte, když 
jsem tam přišla, zjistili jako kolik mi už je, tak - je výběrový řízení, budeme dělat takový a 
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takový opatření, budeme ještě dělat postupy a posudky a to, a tím bylo jasné jako, prostě 
že já už nemám nárok (č. 1283). 
_____________________ 
 
R: Já by sem řek, že nulové [šance na nalezení zaměstnání]…pokud jako dojde k osobnímu 
jednání je to protože vlastně práci hledáme neustále jo není to nějaký to, že bysme se 
nezajímali o práci ale :: a neustále hledáme práci tak, že ty podniky obcházíme minimálně 
takových 5-6 podniků měsíčně jo tak zjišťuju, že pokud se na mě podívají, potom já nevím 
třeba na telefonický dotazy jako by byl i zájem, pokud se objevím, tak teda už ten zájem 
je ztracenej, protože vlastně zjišťujou, že jsem vlastně v důchodovým věku a to takže ani 
ve svým oboru a nebo ani v jinejch oborech ani tam jako tu práci neseženu (č. 3). 
 
 

Také někteří respondenti Clasena, Goulda a Vincenta (1998:176, 197) uvádějí, 
že se považují v očích zaměstnavatelů za méně atraktivní, respektive že pracovníci 
v jejich věkové kategorii jako by pro zaměstnavatele neexistovali. Podle respondentů 
zaměstnavatelé nezaměstnané ve vyšším věku negativně posuzují, takto se vyjadřovali 
i lidé kolem 40 let. Věk byl tedy jejich respondenty i politickými činiteli (druhá část 
rozhovorů v tomto výzkumu) ve všech třech zemích výzkumu považován za význam-
nou bariéru zaměstnání, a to především kvůli předsudkům zaměstnavatelů (ibid. str. 
219).  

Věk se na datech v našem výzkumu ukazuje být velmi 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 věk odchodu do důchodu a klesá celková nezaměst-
nanost. Obdobně jako u dalších níže uvedených kategorií je proto třeba do budoucna 
věnovat tomuto problému zvýšenou pozornost.  

 

Zdravotní stav jako faktor při rozhodování zaměstnavatelů 

U řady nezaměstnaných navíc hrají roli také určitá zdravotní omezení (viz také 
kapitola 5), která je (mnohdy v kombinaci s vyšším věkem) činí pro zaměstnavatele 
neatraktivními. Jak uvádí někteří ze starších nezaměstnaných, zaměstnavatelé reagují 
negativně především z důvodu obavy z pracovních dopadů zhoršeného zdravotního 
stavu starších lidí a z důvodu předpokládané nižší perspektivy potencionálního zaměst-
nance. S tím může podle některých nezaměstnaných souviset také neochota brát 
zaměstnance, kteří jsou z hlediska zákoníku práce ve zvláštním režimu (je obtížné je 
pak propustit apod.) (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 aby jim 
pomohl k získání zaměstnání. 
 

R: A to byl taky jedinej [zaměstnavatel], kterej se nedíval na to, jo, na papíry od doktora 
nebo na to, to se díval na mě... jako, že mě znal (č. 19). 
_____________________ 
 
R: …a potom vždycky to zklamání, když jsem prostě někam přišla a teď momentálně mám 
ještě změněnou pracovní schopnost, tak voni mi řeknou - no tak my ale jako 
nepotřebujeme s tímhle, co Vy máte to omezení (č. 914). 
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Někteří nezaměstnaní, kteří jsou tímto způsobem ze strany zaměstnavatelů 
odmítáni, zároveň sami upozorňují na (mnohdy výraznou) 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 jako pracovníky odmítají, aniž by se skutečně zajímali, v čem je 
jejich zdravotní postižení reálně omezuje (č. 10).  
 

T: Takže vlastně ten zdravotní hendikep vás omezuje v tom, jakou můžete dělat práci, je 
to tak? 
 
R: No, omezuje, ale kolikrát jako.. to prostě ani se vás nezeptají personalisti, v čem vám 
to vadí, jo? Jako já třeba nepochopím.. já už jsem se ucházel, že bych šel jezdit s tramvají 
po městě. Tam chcó řidičák B, s těm nemůžu mít problémy, když jezdím normálním 
autem. Vozil jsem lidi ve 1203, co můžete mít v šalině za problém, ježiší. Jestli ty dveře 
otevřete levou nebo pravou rukou, úplně jedno :: když máte ty ?paprče? položený na tý 
hrazdičce. Ne, že mají velice přísné drážní předpisy. Kurňa tak já všechny ostatní smyslový 
zkoušky mám, protože když jsem se učil u těch železnic, tak to bylo jako :: na 
strojvedoucího, jo? Dokonce jako aj z přibuznýho oboru, jsem elektromechanik jako 
vyučenej kdysi dávno. Né, ne, no (č. 10). 
 

Zkušenost našich nezaměstnaných přitom není ojedinělá. Clasen, Gould a 
Vincent (1998:153) také uvádějí obdobnou zkušenost nezaměstnaných, že zaměst-
navatelé ztrácejí zájem, jakmile se dozvědí, že uchazeči o pracovní místo nejsou 
zdravotně zcela fit. 

Zachycené problémy pracovníků související se zdravotním omezením jsou 
v rámci našich 60 rozhovorů značné (viz kapitola 5). Důležité ale je také upozornit, že 
pouze u části nezaměstnaných, kteří deklarují tyto problémy, je možnost zaměstna-
telnosti skutečně nízká. Druhá (otázka je, jak velká) skupina lidí se zdravotním 
omezením má drobnější zdravotní problémy, které její zdravotní uplatnění omezují 
spíše specificky. Zaměstnavatelé 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, který v rozhovoru popisuje respondent č. 3 (vždy je dána 
přednost zdravým pracovníkům).  

 

Vzhled, vystupování a „dobrá povaha“ nezaměstnaných 

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 nezaměst-
naný v osobním kontaktu prostě není sympatický (č. 3). V této oblasti tedy někteří 
nezaměstnaní zdůrazňují roli různých „haló efektů“ při osobním kontaktu apod.  

 
R: Ve svým vzhledu. Spoustu lidí odradí, protože jsu velikej, a spoustu lidí to odradí, že 
třeba možnost nemocí nebo.. Nevím, myslím si to (č. 13). 
_____________________ 
 
R: Takže.. jo [úřad práce], jako doporučujou, že shání taky práci, daj mi třeba tři, čtyři 
papíry, jestli tam je volnej nebo takhle, přitom tam je volný, přijdete tam, podívají se na 
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vás, "máme obsazeno." Ale přijde za hodinu bílej a řekne, že ho poslali z toho - vemou ho 
(č. 15). 

 
V některých případech si pak skutečně dle výpovědí nezaměstnaných zaměst-

navatelé 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 subkate-
gorii 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.  

 
R: Špatný zážitky, nó, to bylo spíš takový ... takoví arogantní třeba byli ty lidi, jo, a dávali 
najevo, třeba si vybírali mezi holkama, jo, který se jim líbily, co já - fyzicky, jak se jim 
líbily, že jo (č. 410). 

 
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 
pochopitelný (vzhled pomáhá prodávat produkt), i v těchto případech se jedná o 
zjevnou diskriminaci.  
 

R: No a už mi není dvacet. Takže to je druhý mínus. Protože třeba v obchodech, když 
jdete do těch různejch butiků a tak, tak tam řeknou tak do pětadvaceti let (č. 8). 
_____________________ 
 
R: No velice špatně, protože já i co.. já si chodím mimo úřad shánět práci, jo, takže.. A 
tam, třeba když jsem chtěla servírku, číšnici nebo něco, co umím, protože jsem chodila 
brigádně, tak tam mě zase nechcou vzít, že tam buďto berou do třiceti let nebo mně 
řeknou na rovinu, "tak pětadvacet let jenom." Že prostě nechcou, prostě nejstarší do 
třiceti let - vzhledem k tomu, že mně už je sedmatřicet nebo osmatřicet, tak jako už i to je 
vlastně.. věk je problém. I když vím, že podle zákona se to nesmí, no ale dnes.. v dnešní 
době ty podnikatelé si můžou dělat, co chcou (č. 21). 
 

Vliv vzhledu na rozhodování zaměstnavatelů se již objevil v předchozích 
výzkumech. Někteří autoři (např. Nickson a Warhurst 2007) v této souvislosti pracují 
s konceptem tzv. „estetické práce“, který se využívá především s sektoru služeb 
vyžadujícím bezprostřední kontakt se zákazníkem (prodej a pohostinství). Autoři 
popisují estetickou práci jako rysy konkrétního pracovníka týkající se dobrého vzhledu, 
vystupování a formy mluvené komunikace. Zaměstnavatelé hledají takové pracovníky, 
kteří mají „přirozeně“ (sami od sebe) již při náboru takové vystupování a vzhled, které 
bude zákazníkům příjemné a jsou méně ochotní investovat do výcviku kandidátů, kteří 
se nejeví jako zcela vhodní (srovnej ibid. str. 105). Sheehan a Tomlinson (1998:460), 
uvádějí že schopnost uchazečů při interview se zaměstnavatelem adekvátně komuni-
kovat je pro zaměstnavatele také důležitá. Dalším důvodem pro přijetí pracovníků 
s atraktivnějším vzhledem mohou být také ať již uvědomované či neuvědomované 
sympatie ze strany zaměstnavatele. Z tohoto důvodu může docházet k diskriminaci 
méně atraktivních pracovníků, zvláště žen a starších pracovníků (Oaff 2003 podle 
Nickson a Warhurst 2007a , viz také Lindsay a McQuaid 2004:303). Mareš, Sirovátka a 
Vyhlídal (2002b:33) skutečně zjistili o něco vyšší frekvenci odmítání ze strany 
zaměstnavatelů u žen ve věkové kategorii 36 až 50 let než u žen mladších, i když 
přímou souvislost zde nemůžeme prokázat.  
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Celkově tedy fyzický vzhled není příliš často zmiňovaným důvodem nepřijetí do 
zaměstnání. Svou roli ale může hrát více u žen a také více v profesích, kde zaměstna-
vatelé 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 (zjevně 
diskriminující), byť z pohledu zaměstnavatele „racionální“ postupy týkat. 

 

Děti nezaměstnaných žen jako faktor rozhodování zaměstnavatelů 

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).  

 
R: Jako to snad dělají u všech?! Protože nemají práci, tak řeknou tady to a ... nebo třeba 
když tam půjdu já, tak řeknou, že jsem moc mladá. Na mamku, že je moc starší, no, takže 
to si nevyberete tady v tom. A vy budete chtít rodinu a budete furt marodit a ... je to /s 
povzdechem/. Opravdu kde potom potřebujou lidi, tak přijmou kohokoliv.  
… 
R: Ségra vlastně teďka co skončila tu mateřskou, tak taky práce není. Protože má malý 
dítě, tak už ji nikde nepřijmou. Bude marodit furt nebo to ... Jako pokavaď má člověk děti, 
tak už se nechytá nikde. Takže v tomhle směru to je ...(č. 769). 

 
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.  
 

R: To je první otázka, když vlastně se nemají diskriminovat lidé a nemají se na to ptát, tak 
to je první, na co se ptají. 
 
T: Na co se ptají ti zaměstnavatelé.. 
 
R: Jak máte staré dítě, jestli vám ho je schopen někdo pohlídat. A že bude často nemocný, 
takže si vlastně vyberou někoho, kdo už má děti buď odrostlé nebo kdo je bezdětný. Pro 
mě třeba dali na vědomí, že máte dítě, tak nikdy nemáte nárok u nich pracovat. Dost 
často se s tím teda teďka setkávám, že ani nemají zájem. Než by se mě zeptali na 
kvalifikaci, tak se mě prvně zeptají, jestli jsem vdaná, nebo jaký mám rodinný vztah, jak 
mám staré děti. (č. 4) 
_____________________ 
 
R: Ne, ale oni tak vždycky kolem dokola, víte a to, a v sobotu, a v neděli a jak řeknu, že 
nemám ho kde dát v sobotu a v neděli, že nemůžu si ho přivázat k noze, ... víte, no to asi 
pak by nešlo...., takovou oklikou no a potom vám napíšou, že byli výhodnější a zas byli 
lepší jako, jak bych to řekla, že byli vybráni líp asi lidi, kteří mají tady todlenc zajištěné (č. 
876). 
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Praktiky zaměstnavatelů týkající se zjišťování informací o rodinném zázemí 
uchazeček o zaměstnání jsou zřejmě poměrně časté. Esping-Andersen (2002:89) 
spojuje postoje zaměstnavatelů s otázkou tzv. statistické diskriminace. Ta se projevuje 
diskriminací žen zvláště v těch případech, kdy zaměstnavatelé očekávají, že ženy 
budou méně výkonné a angažované zvláště v období s malými dětmi, kdy jsou 
zaměstnavatelé nuceni nést náklady spojené s přerušením jejich pracovní kariéry. 
Obdobné případy popisuje v České republice např. také Sirovátka (1997). 

Kategorie matek s menšími dětmi tvoří podle oficiálních statistik služeb 
zaměstnanosti publikovaných MPSV dlouhodobě asi 22 % 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) při pracovním uplatnění těchto žen zřejmě hrají 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. 

 

Etnický původ, minulost a evidence na úřadu práce 

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. Jedná se zde ale 
pravděpodobně o obdobné postupy zaměstnavatelů, jako u výše uvedených skupin. 
Jediný Rom v našem výzkumu (č. 15) ke svému postavení u zaměstnavatelů říká: 

 
R: Potom jsem šel do výkonu trestu za alimenty a od té doby neseženu práci. Vlastně jsem 
nic neukradl, nikomu nic, a oni stejně jako dělají, tak jako bych ukradl… Jako tady vůbec 
jako. Poslední dobou co vidím, jako přijdete někam do podniku - buď že jste Rom, že už 
mají obsazeno - přitom nemají, nebo řeknou doneste mi jako jestli čistej rejstřík máte 
nebo tak (č. 15). 

 
Některé důvody odmítání ze strany zaměstnavatelů mají přímo či nepřímo zdroj 

v minulosti nezaměstnaných. Kromě výše uvedeného 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). Jedna 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 např. ti, kteří se na danou 
práci nehodí, kterým se nechce dělat, jsou neschopní apod. (č. 187, 1032) (viz též 
část využívání aktivní politiky zaměstnanosti) nebo jsou pro některé zaměstnavatele 
neatraktivní, protože ti preferují brigádnickou práci, případně práci na černo (č. 733).  

 
R: Podle mě, oni si myslí, že na tom úřadu práce jsou lidi, kteří jsou neschopní, kteří 
nejsou připraveni na to dělat (nesrozumitelné), což si myslím, že u těch absolventů není 
pravda, protože jsou odkázáni z toho důvodu na ten úřad práce, protože nemají praxi. 
Ovšem nikdo mi asi nedá za pravdu z těch firem, takže je to stejnak jedno (č. 187). 
_____________________ 
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R: Tak jsem si pořád jako, myslela jsem si kvůli tomu, že teda manžel jezdí, že bych šla 
třeba někam na čtyři hodiny prodávat. Jenomže tady v Lounech, prostě když tam jdete se 
zeptat, když má napsáno jako přijmeme prodavačku, tak buďto teda, když řeknete, že jste 
jako zařazená na pracovním, tak vás nevezmou. Buďto jako důchodce -  
 
T: Že jste na úřadu práce, jo?  
 
R: No, no, no, no, no. Protože oni nechtějí asi platit, že jo, to sociální a zdravotní.  
 
T: Počkejte, myslíte jak? Že je zaměstnávají načerno. 
 
R: No, asi ano. Anebo brigádně, nebo důchodce (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 (je dlouhodobě neza-
městnaný, soudí se s předchozím zaměstnavatelem, byl ve výkonu trestu, nemá 
zápočtový list apod.). Zaměstnavatelé mají zřejmě obecněji nízkou důvěru v dlouho-
době nezaměstnané a 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)140 výzkumu byla přitom nedůvěra nezaměstnaných vůči úřadu 
práce výrazně rozšířená i mezi velmi marginalizovanými pracovníky. Obecná nedůvěra 
nezaměstnaných 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 nezaměst-
naných. Ve výzkumu Sheehana a Tomlinsona (1998:460) si zaměstnavatelé stěžovali, 
že je pro ně obtížné takové žadatele včas rozpoznat. 

Rozhodování zaměstnavatelů vedoucí k odmítnutí uchazeče 

V této části se věnujeme především těm důvodům, 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 pracov-
ních 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 určité jejich charakteristiky, někdy také vnímané 

jako zdroj jejich marginalizovaného postavení na trhu práce. Mareš, Sirovátka a 
Vyhlídal (2002b:10) uvádějí, že problematická je především diskriminace na základě 

                                                   
140  Sirovátka (1997:117) uvádí, že tyto instituce jsou totiž mnohdy vnímány ostatními aktéry jako součást 

sekundárního pracovního trhu. Klienti s vyšším vzděláním často říkají, že od pracovního úřadu nedostali 
žádnou slušnou nabídku zaměstnání a preferují hledání zaměstnání hlavně prostřednictvím známých a 
podobně se k úřadům práce chovají i zaměstnavatelé.  
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pohlaví, což je násobeno diskriminací matek (cca 25 % žen a stejný podíl matek se 
setkalo s odmítnutím na tomto základě), dále jde o diskriminaci zdravotně 
handicapovaných (50 %) a o diskriminaci starších osob (40 % respondentů nad 40 
let). Sirovátka (1997:32) pak píše, že trvající nezaměstnanost je pro zaměstnavatele 
signálem nízké produktivity pracovní síly. V Sirovátkově (1997:93) výzkumu hodnotili 
pracovníci všech čtyř oslovených úřadů práce diskriminaci některých osob a skupin 
zaměstnavateli jako vůbec nejsilnější z důvodů dlouhodobé nezaměstnanosti.  

Sheehan a Tomlinson (1998) v návaznosti na dříve provedené výzkumy 
konstatují, že riziko spojené s náborem pracovní síly je z hlediska zaměstnavatele 
spojeno s nedostatkem informací ohledně skutečné produktivity práce zájemce o 
zaměstnání. Zaměstnavatelé se tedy snaží o uchazeči získat co nejvíce informací 
(např. z životopisu, z referencí od minulých zaměstnavatelů) a důležitým momentem 
je pro zaměstnavatele také předchozí délka nezaměstnanosti. Zaměstnavatelé totiž 
věří, že předchozí nezaměstnanost je negativně spojena s výkonem a vhodností 
zaměstnance, s nízkou motivací (riziko absence v práci) a nedostatkem schopností 
(Sheehan a Tomlinson 1998:458-459, 461). Výhoda přijetí dlouhodobě nezaměst-
naných je pak podle zaměstnavatelů především v jejich větší vděčnosti a loajalitě 
(ibid. str. 461). Labini (2005:13, 15) konstatuje, že prodlužující se délka neza-
městnanosti má negativní vliv na možnost nalezení zaměstnání bez ohledu na to, jaká 
metoda hledání zaměstnání je využívána. Menší šanci na nalezení zaměstnání mají pak 
podle jeho výsledků starší pracovníci. Dalšími charakteristikami, které rozlišují 
zaměstnané a nezaměstnané (mohou vést k nižší šanci nalézt zaměstnání) jsou pak 
délka praxe a délka nezaměstnanosti. Také Clasen, Gould a Vincent (1998:197) 
popisují situaci, kdy zaměstnavatelé odmítají dlouhodoběji nezaměstnané kvůli 
nedůvěře v jejich schopnosti nebo proto, že se domnívají, že se jim nechce pracovat.  

Neméně důležité ale je hledání vysvětlení, proč k těmto procesům dochází. 
Obdobně jako Sheehan a Tomlinson (1998) také Sirovátka (1997:40) konstatuje, že 
zaměstnavatelé se snaží takto minimalizovat rizika zvýšených nákladů na pracovní sílu 
již v procesu náboru a výběru pracovníků. Jen obtížně však mohou získat spolehlivou 
informaci o přijímaných pracovnících, a tak spoléhají na obecné dojmy o lidech a na 
obecné stereotypy o skupinách, k nimž tito lidé náležejí. Clasen, Gould a Vincent 
(1998:219) argumentují, že v situaci masové nezaměstnanosti je pro zaměstnavatele 
diskriminace nezaměstnaných poměrně snadná. Jejich odmítavé chování vůči 
marginalizovaným skupinám je přitom racionální a vzhledem k okolnostem téměř 
akceptovatelné. Vzhledem k dostatečné zásobě pracovní síly zaměstnavatelé nemusí 
riskovat s těmi, kdo jsou nezaměstnaní již dlouho, mají rodinné závazky, závažné 
zdravotní nebo sociální problémy, zdravotní omezení nebo jsou příliš staří. 

Marginalizace na pracovním trhu je spojena s častým, opakovaným 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 charakteris-
tikám (např. poměrně vysoký lidský kapitál - vzdělání, získané dovednosti atd.) 
pravděpodobně práci nalezli. Ve výše uvedených případech bylo tedy částečně patrné, 
že někteří zaměstnavatelé zohledňují paradoxně 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). Jedna nezaměstnaná 
se také domnívá, že zaměstnavatelé mají vždy připravený nějaký důvod pro to, aby 
rizikového nezaměstnaného nemuseli přijmout a že důvody, které zde uvádíme (např. 
věk), jsou pouze zástupné (č. 769). Z pohledu zaměstnavatelů by přijetí pracovníků, u 
nichž očekávají (někdy oprávněně) nižší produktivitu práce, bylo ekonomicky neracio-
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nální. 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. Sheehan a 
Tomlinson (1998:460) např. uvádějí, že žádný ze zaměstnavatelů neoznačil věk, 
pohlaví nebo osobní přímluvu jako významné faktory, které by rozhodovali o přijetí 
pracovníků. 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).  

10.4 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. 
 

10.4.1 Nesplnění formálních podmínek pro přijetí do zaměstnání 

 
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, případně diskvalifikují. 
Nezaměstnaní uváděli, že zaměstnavatelům někdy brání v jejich přijetí konkrétního 
nezaměstnaného právě nesplnění těchto formálních či nezbytných podmínek pro 
pracovní místo - např. vzdělání, vyučení v oboru (č. 2, 769, 914, 949, 1213), 
požadovaná praxe (viz níže), neznalost 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)141 nebo nezaměstnaní neprošli ze 
zdravotních důvodů (č. 10). 
 

R: Oni, oni vlastně většinou teda [požadují] to vzdělání, což je tam automatický, protože 
většinou jdu už na zaměstnání, jedná se o zaměstnání, který odpovídá mýmu vzdělání. 
Tak to vzdělání vlastně, praxe je zajímá, co jsem dělala, znalost práce na počítači. Čili ty 
pracovní věci (č. 949). 

 
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 zaměstna-
vatele na vyučení v oboru uklízečka a také další respondenti popisovali výrazné 
požadavky zaměstnavatelů na převážně manuální profese.  
 

R: Tak většinou co jsou ty místa v kanceláři a podobně, tak tam se většinou člověk 
nedostane, ani vysokoškolák, a to je problém no, ale tak třeba co jsou linky, vlastně 
normální pásová výroba, kde požadují cizí jazyky, protože je tam obsluha strojů, kde je 

                                                   
141  Jednalo se o továrnu na koberce. 
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všechno buď anglicky a nebo německy, tak tam to člověk musí ovládat, ten jazyk (č. 
1195). 

 
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). Velmi problematickým je běžně legitimizovaný (např. z hlediska potřeby 
zkušenosti s danou prací) požadavek na určitou praxi např. u skupiny absolventů. 
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).  

 
R: Protože vylezete ze střední školy a musíte mít nejmíň rok praxe, ale tu praxi Vám nikdo 
neudělá, protože přijdete do fabriky a každej chce, abyste na 100 procent začal pracovat 
už. Oni se s Váma nechtěj zaobírat, tím si myslím, že to je, že dávaj málo šancí prostě těm 
mladým (č. 2). 
_____________________ 
 
R: Zjistili, co mám za školu, co umím za jazyky, co umím s počítačema, řekli - no to je 
výborný a kolik máte praxe? A tím to skončilo. Řekli - bohužel, my potřebujeme někoho 
s praxí, nezlobte se. 
… 
R: No co s tou praxí, že jo. To je můj zásadní problém. Říkal jsem, že někdo jako někdo 
pochopí můj problém, že když nemám praxi, tak mě nikdo nezaměstná a tu praxi nikde 
nezískám, když ju nemám, takovej začarovanej kruh. Bohužel nikdo to nepochopil. Takže 
jsem byl takový překvapený by se dalo říct. Nečekal jsem to… (č. 187). 
_____________________ 
 
R: Dneska se tomu říká jako hlídací služba, nebo detektiv. A těch je poměrně, těch je 
poměrně dost, ale říkám znovu. Je tam obrovskej hendikep věkovej. Tam jsou požadavky, 
tam jsou požadavky, i když existuje nějakej zákon, že nesmím být omezován podle 
pohlaví, podle věku, podle náboženství, podle ničeho, jo, podle státní příslušnosti, jestli 
jste romák, nebo, nebo, jo, nesmí. Ale sto procent firem toto obchází (č. 144). 

 
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).  

 
R: …ale, když jsem se třeba někde ptala, takhle v těch restauracích nebo to, ale že nemám 
tříměsíční, já nevím, nějakej ten - tam je nějaká ta lhůta, kterou musíte mít, abyste to 
mohla dělat. Tři měsíce praxe nebo tak nějak to je. No a když to nemám, že nejsem ani 
vyučená, tak že mě nevezmou. A vlastně když nemáte praxi, tak vás nevezmou nikde, no 
(č. 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 doplnění formálního vzdělání (získání výučního listu).  
 

R: No tak už bych si mohla hledat i nějaké jiné zaměstnání, ne jenom tu servírku. Já 
vlastně v tom oboru, ve kterém jsem se vyučila [mechanik a opravář zařízení], tak nikde 
nezískám zaměstnání, protože v tom nemám žádnou praxi to za prvé, a za druhé by mě to 
asi ani nebavilo (č. 1195). 
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Stanovování formálních požadavků na pracovní místo je běžnou praxí nejen 
v České republice. Někteří respondenti Clasena, Goulda a Vincenta (1998:155) 
uváděli, že mezi formálními nedostatky vedoucími k odmítnutí byly nedostatečné 
akademické vzdělání, špatná znalost jazyka, doba strávená mimo zaměstnání nebo 
chybějící řidičský průkaz. Meager a Metcalf (1987 podle Sheehan a Tomlinson 
1998:459) uvádějí, že pro zaměstnavatele je důležitá předchozí stabilní pracovní 
zkušenost, zkušenost v obdobném či shodném zaměstnání a reference od minulých 
zaměstnavatelů. Sheehan a Tomlinson (1998:459) ve vlastním výzkumu k těmto 
faktorům přidávají ještě osobnostní kvality, charakteristiky a dovednosti. Stanovení 
formálních požadavků má přitom některá zajímavá vysvětlení. Rees (1966:561 podle 
Granovetter 1974:97) uvádí, že zaměstnavatelé nepotřebují dostat se do kontaktu 
s co největším počtem nezaměstnaných, ale najít několik co nejslibnějších kandidátů, 
kteří by byli natolik vhodní, aby se vyplatilo je dále vyzkoušet. Z tohoto hlediska je 
pak stanovování podmínek přijímacího řízení snahou zaměstnavatelů předem zúžit 
pole kandidátů na únosnou míru. Green et al. (1998 podle Horáková a Rákoczyová 
2003:203) pak uvádějí, že vzdělanostní problémy nezaměstnaných jsou umocňovány 
přístupem zaměstnavatelů, kteří mají tendenci přeceňovat význam formálního 
vzdělání, a přestože ve společnosti nemusí být růst počtu diplomovaných osob 
doprovázen skutečnými pohyby v kvalifikaci těchto osob, zaměstnavatelé je při 
nabídkách nových zaměstnání preferují. Dochází k tzv. kvalifikační inflaci, která 
diskvalifikuje i do nedávné doby dostatečně kvalifikované pracovníky.  

Formální podmínky na 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. 

 

10.4.2 Účast nezaměstnaných v konkurzech a výběrových 
řízeních 

Někteří nezaměstnaní ve svých výpovědích zmiňovali svou účast v konkurzech 
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), 
případně požadavky na jejich doložení. Některé konkurzy pak probíhají také vícekolově 
(uchazeči jsou zváni opakovaně). To ukazuje na skutečnost, že absolvování celého 
procesu ucházení se o zaměstnání je někdy dlouhodobé, trvající i několik týdnů či 
dokonce měsíců. Nezaměstnaní uváděli např. následující postřehy z konkurzních 
řízení: 
 



10. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných při hledání zaměstnání 
 
 

 297 

R: Řekli, že už jsem padesátý během tohoto týdne, že budou dělat konkurz, tak jsem 
musel vyplnit, jako donést životopis, výuční list, že, pak se mě ptali, jak to bylo s mou 
praxí, a prý no, pak se Vám ozveme, že jo. Potom už se mi neozvali. Snad jo, ale třeba za 
měsíc, že už tam někoho mají (č. 898). 
_____________________ 
 
R: To prostě záleží, to už vlastně dneska, když už jsem starej kozák, už odhadnu, tak to už 
poznáte od přístupu té firmy, jak vlastně ten pohovor vede, tak vlastně už poznáte jako 
solidnost té firmy, že. Protože když tam přijdete a oni vám tam hodijou papír, a vypište to 
a běžte dom, tak to jako je firma zřejmě divná. Ale většinou je to tak, že je to pohovor, 
kde mluvím s tím personálním nějakým člověkem, kdy spolu hovoříme, kdy vlastně on 
mně říká, co náplň práce, seznámí mě s podnikem a já vlastně říkám svý požadavky, co 
vlastně jako já si představuju (č. 949).  
_____________________ 
 
R: No tam si vás pozvou vždycky, jako že se máte přijít ukázat, tam si vás posadijou, dají 
vám dotazník, vy si vypíšete nějakej dotazník, jo, no a pak si vás postupně berou, jo, 
třeba do kanceláře a prostě mezi čtyřma vočima, jo, tam buďto sedí nějakej šéf a nebo 
nějakej ten a prostě s vama tam mluví a říkají, jak si představujete zaměstnání, tak si tak 
jako chvilku s vama vykládají a pak vám řeknou - no tak my tady máme ještě pár 
zájemců, když něco, tak my se Vám ozveme. Nikdy to nevyšlo, nikdy tady to. Jo jak byl 
nějakej pohovor, tak opravdu nikdy nevyšlo tady toto (č. 917). 

 
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 nebo obecněji, že bylo mnoho kandidátů a že sice splňovali podmínky, ale 
vždy se našel někdo lepší (č. 1, 79, 144, 410, 917, 1283). 
 

R: …to je otázka o tom, že střední škola není tak moc jak se zdá a pokud příjde toho 
účetního dělat jakýkoli vysokoškolák tak nemám šanci ve výběrovém řízení, ani tu 
nejmenší a je jen málo zaměstnavatelů, kteří si nejdřív zkusí, co ten člověk umí a až 
potom koukají na to vzdělání (č. 1). 
 
Na těchto případech je dobře patrný proces, který odpovídá tzv. teorii fronty. Dva 
respondenti hodnotili své šance na úspěch v konkurzu po předchozí několikeré zkušenosti 
jako velmi malé (č. 144, 1283).  
 
R: Jste starej. Jste starej. A jestliže u dopravní firmy, která vypisuje konkurz na řidiče 
malých dodávkových vozidel v počtu čtyř míst, tam přijde 73 lidí do hotelu…do salónku a z 
toho je 21 vysokoškoláků, kteří jako mají, berou místo řidiče na malou dodávku. A my 
jsme ten náš ročník, těch 47, 46, 48, tam nejstarší. A máme nejmenší šanci. Nejmenší 
šanci. 
… 
R: …tak máte pocit takové nějaké méněcennosti člověka, kterej je závislý na rozhodnutí 
jiných lidí formou líbím se jim, tak mě vemou, jo. Nebo lépe řečeno, ale lidé, kteří jsou 
přes padesát let, jako já, tak mají minimální šanci právě v těchhletěch jako směšných 
konkurzních a výběrových řízeních uspět (č. 144). 

 _____________________ 
 
R: No většinou tak, jak jsem říkala. I na ty pokojský, i na ty uklízečky prostě bylo to, že, 
že to, že to je prostě dělaný výběrový řízení. I na ty uklízečky, i na ty pokojský, jo. 
 
T: Takže výběrové řízení už pro Vás znamená něco… 
 
R: Znamená to, že už mě nevemou, jo. To už jako prostě, to už je daný. To už jako víte. 
Takhle, když Vám řeknou toto poprvé, podruhé, tak si říkáte, tak dobře, tak to nevyšlo, 
vzali někoho jinýho, vzali někoho mladšího. Jenomže když už to slyšíte po páté, po desáté, 
tak už je vám jasný prostě, že s váma nepočítají. Že vezmou někoho jiného (č. 1283). 
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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). 
 

R: A pak se vás ptají. No tak tam někdy sedíte jak … a nevíte, co jim na to máte říct, no. 
No je to takový, tady ty pohovory jsou, já bych řekl, že k ničemu. Oni vybírají, nebo já 
nevím, jestli vybírají podle vobličeje, nebo, nevím, opravdu tady todle. Je to takový, je to 
někdy těžký v těch firmách, jo. Voni si sednou a koukají na vás, za prvé jste nervozní, jo 
že nemáte žádnou práci a voni - co byste si tady představoval a jak byste si to 
představoval, jo, když o té firmě nevíte vůbec nic (č. 917). 
_____________________ 
 
R: Já myslím, že jo. Když už ne z toho důvodu, že bych nějak ji sehnal, tak alespoň jsem 
se každej pohovor prostě mi něco dal, jsem se učil vlastně z toho člověk nebejt - míň 
nervózní, když vás z pátýho místa odmítnou, jo, tak přece jenom, čím víc pohovorů, víc 
různejch lidí, na víc věcí různejch se ptaj, takže kolikrát vám položej otázku, kterou 
absolutně neočekáváte. Příště už víte, jak na ni reagovat, aspoň v tomhle směru se člověk 
naučí prostě z toho. V tý době to bylo dobrá zkušenost, no (č. 1032).  

 
Ve více případech jsme se u nezaměstnaných setkali i s názorem, že zaměst-

navatelé 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). Tito 
nezaměstnaní uvádějí:  

 
R: No nevím, nevidím to jako nějak moc optimisticky, jako i z toho úřadu práce a to nejen 
ze své zkušenosti, většinou si práci najde každý sám. Málokdy se stane, že ty firmy, které 
obešlou ty úřady, že vůbec mají požadavek na takového pracovníka, že by vybrali přímo z 
úřadu práce. Aspoň co jsem já slyšela tak. Volala jsem potom na některé firmy, protože 
oni mi na rovinu po telefonu řekli že přijet klidně můžu, ale že oni už mají vybráno (č. 79). 
_____________________ 
 
R: No tak ta, ta firma, která vlastně má zájem, nebo takhle žádá, já mám totiž takovej 
pocit, že ty firmy to dělají jenom proto, že to dělají. Já jsem si několikrát třeba ověřil, že 
oni udělají třeba konkurz, kde se sejde řádově, řádově 25, 30 lidí a oni s nima jako jednají 
a to a vyptávají a tak dál, a tak dál, a ověřil jsem si několikrát, že z těch 25, 30 lidí nikoho 
nevemou. Nikoho nevemou…No dělají z těch lidí blbce. Dělají z nich, z těch lidí dělají 
normální idioty. Estli je nějaká vazba mezi firmou, která žádá nebo která dělá konkurz a 
vytváří pracovní místa, a pracovním úřadem a dostávají nějaký dotace nebo dělají, za 
vytvoření pracovního místa dostávají nějaký peníze, tak to si musí vyřešit teda už potom 
ten pracovní úřad vůči těm firmám, které to dělají (č. 144). 

 
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.  
 

R: Ale to je spíš daný tím, že prostě když ta firma potřebuje nějakýho člověka, tak si ho 
najde. A potom, aby dostala nějakou dotaci, tak si vesměs jako jde na ten úřad zažádat 
imaginárně o to místo, tady prostě přijde hrnec.. hromada nějakejch lidí, tady člověka má 
už dávno vybraného (č. 7). 
_____________________ 
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R:… pracák mně dal asi ...jednu, jednu příležitost jako, tak tam jsem došla, kde řekli, že 
jako jestli jsem se nezbláznila, že jako mají svýho člověka, a tak tehdá jsem to jenom na 
tom pracáku teda jim řekla, že – že takhle se mnou jednají. Oni říkali, že jsem - 
 
T: - takže to místo bylo obsazené? 
 
R: Že to místo jako už, že oni to vlastně nahlásili na ten pracák kvůli tomu, aby zřejmě 
dostali tu dotaci nebo, jo, co se teda dostává. Tak proto si to tam nahlásili, ale už toho 
člověka jako prostě měli na- vyhlídnutýho a už to bylo jasný, takže - a ještě mi to řekli, 
jako do očí mi to řekli, jako že mají svýho člověka, že vůbec nemají zájem...(č. 125). 
 

Výběrové řízení je klíčovým prvkem procesu hledání zaměstnání. Ukazuje se 
totiž, že ani nezaměstnaní, kteří nejsou vyřazeni již při prvním kontaktu se zaměst-
navatelem (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 dojít 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.  

 

10.4.3 (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 zaměst-
nání. 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 žádáni, 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. 

 
R: Ne, buďto vám to sdělijou, no buďto vám to vůbec nesdělí, řeknou vám jako to, to je 
úplně, jako my Vám zavoláme a už se vůbec nevozvou a pokud se informujete zase 
zpětně, no jo tak víte a to a jako nevyhovujete a věkově a kdesi cosi (č. 144). 
_____________________ 
 
R: Třeba mně vadí hrozně to, že když teda se někde domluvíte, tam vám řeknou, "dobře, 
my vám zavoláme, třeba do tří dnů,“ a když tam potom voláte, když vám nezavolají, tak 
dělají, že o ničem neví jako.. Tak to si myslím, že to je jako přístup.. říct teda buďto na 
rovinu hned.. jako ne, nevyhovujete, třeba, a ne to jako posouvat.. posouvat. I když už 
jdete odtamtaď, tak že už víte, jako že vám nezavolají, ale je to takový.. myslím si, že by 
to měla být slušnost říct teda na rovinu, "ne, my vás nechceme." (č. 8) 

 
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 
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bezprostředně při osobním kontaktu či později (je to pro zaměstnavatele nepří-
jemné).142 Respondentka č. 1195 (mladá žena s dítětem) k tomu říká: 

 
R: Tak mně spíš připadlo to tak, že oni se spíš chtěli těch žadatelů zbavit tím, že prostě 
řekli přijďte se zeptat za týden, no a potom jenom odsekli že není, nebo tak. Tak mně to 
spíš připadalo (č. 1195). 
_____________________ 
 
R: No když vám řekne, přijďte zítra a nějak to domluvíme a pak vám tam pošle někoho za 
sebe s tím, že pan vedoucí tam není, ale jestli jste ta paní, co tady byla, že jo, tak bohužel 
(č. 914). 

 
Zajímavé jsou také případy, kdy mají nezaměstnaní se zaměstnavatelem do-

mluvený 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).  
 

R: V jedné práci, potom jsem měl, tam že mě vezmou, tak jsem si vyřídil veškeré papíry, 
potřebovali od doktora na nástupní, potom jsem musel dokládat i ten rejstřík jako, 
všechno jsem si vyřídil, no a přišel jsem jako prvního, jako že nastoupím, no a oni řekli, že 
představenstvo to ruší, a že jako nikoho nebudou brát. To je takový jednání jo, že člověk 
lítá, dvě stě padesát korun jsem za to dal, za od doktora, jako že jsem měl to povolení, ne 
jako povolení, ale že su zdravý, no a oni vám potom řeknou, že vás nevezmou. Je to 
takový. Někteří, teda nějaká firma, to je hrozný jako, to s váma jedná jako nevím co, ne 
jak s lidma (č. 917). 
_____________________ 
 
R: …tak Vám bude to oddalovat třeba i jako se mi stalo támhle, že jako mě zařadil jako do 
konkurzu, jo jo jo, počítáme s Váma atd. a během vlastně asi tří měsíců nabíral pracovníky 
tak mě vyřazoval až jsem vypad jako jo z toho…(č. 3).  

 

Respondentka č. 949 dokonce už v konkrétním zaměstnání nějakou dobu 
pracovala, ale nakonec jí zaměstnavatel nedal pracovní smlouvu:  

 
R: Pokud třeba já něco řeknu, protože jsem třeba měla taky zkušenosti. Že to byl 
soukromník, že vlastně mě jakoby přijal a vlastně potřeboval udělat jenom práci a pořád 
nechtěl dát smlouvu a vlastně za měsíc a půl, až jsem mu nachystala ten sklad, přes ten 
počítač, všechno, tak mi smlouvu nedal. No tak o takovýchhle případech, tak jak to dneska 
chodí tak mezi těma jako soukromníkama. Takže takhle (č. 949). 

 
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“. 
 

                                                   
142  Jak uvádí respondentka č. 949, slušní zaměstnavatelé posílají o nepřijetí do zaměstnání písemné 

vyrozumění. 
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R: Já mám momentálně rozeslaný myslím čtyři dotazníky, teďka jako si říkám, to mám jít 
ještě někam, nebo čekat, jestli se mi tamti ozvou nebo neozvou, je to takový dost 
jako…nemám z toho dobrej pocit (č. 10). 

 
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 neza-
městnané neinformují o negativním výsledku výběru, dokud si nejsou jistí, že mají 
přijatého lepšího kandidáta. Brown (1965a podle Granovetter 1974) konstatuje, že 
v případech, kdy dochází k přímé náhradě na pracovním místě, které bylo dříve 
vykonáváno, existuje na zaměstnavatele častěji větší tlak, aby takové místo obsadil. 
Naopak, v případech nových pracovních míst může zaměstnavatel vyčkávat, dokud 
není spokojen s nalezeným kandidátem. Za druhé, zaměstnavatelé neinformují 
nezaměstnané proto, aby minimalizovali vlastní psychické dopady z této nepříjemné 
„povinnosti“. 

 

10.4.4 Rozhodování uchazečů ohledně vhodnosti zaměstnání na 
základě zhodnocení prostředí ve firmě 

V této části se dále zastavíme u dvou aspektů, které (nejen) v této fázi 
ovlivňují rozhodování nezaměstnaných při zvažování přijetí pracovní nabídky. Speci-
fickou, 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 něco i o firmě jako celku). Nezaměstnaní jsou 
odrazováni především špinavým, neupraveným, stísněným nebo jinak nevhodným 
pracovním prostředím. 
 

R: Tam jde o to, že když do tý firmy přijdete.. Jako ve svých zkušenostech třeba můžu 
říct, že se po tý firmě podíváte a vidíte prostě už na těch prostorech (č. 7).  
_____________________ 
 
R: No tak samozřejmě si člověk všímá okolí, když přijde do té firmy. A vůbec, vlastně 
vzhledově, jak to tam v té firmě vypadá a vůbec chování těch lidí. Nezkouším, ne, třeba že 
bych si na internetu vyhledala informace. To nedělám. Zbytečná práce momentálně.  
… 
Prostě mně to, já to poznám a z takovejch firem, prostě když nemám dobrej pocit, když 
jdu ne ten pohovor a jdu z toho pohovoru a nemám dobrej pocit z toho, ať je to z té firmy, 
nebo, oni třeba mi to pracoviště ukážou, přímo z toho pracoviště, nebo z toho okolí, tak 
prostě do toho nejdu. Ale neumím to blíž definovat, co mi jako brání (č. 949). 
_____________________ 
 
R: Jo, ono je to totiž takový těžký, ono nemůžete věřit všemu, co je třeba napsaný nebo 
co slyšíte, že se musíte jít přesvědčit sama, podívat se, co to obnáší. Jo, oni když vám 
řeknou chystat zboží na prodejnu, tak jako sklad nevím, jak je velkej, co tam je za zboží, 
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jak se to chystá, že prostě je lepší to jako vidět, podívat se a to - no takže radši jsme se šli 
podívat. To jsme se domluvili prostě a šli jsme, no (č. 1295).  
 

Výše zmíněný problém rozhodování zájemců o zaměstnání na základě prostředí 
ve firmě jsem v literatuře nezachytil. Ukazuje se, že faktory, které ovlivňují 
rozhodování nezaměstnaných v situaci, kdy dochází k seznamování nezaměstnaného 
s prostředím potenciálního zaměstnavatele, nejsou dosud uspokojivě 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, pracovní doba, další podmínky na pracovišti atd.). 

 

10.4.5 Obavy nezaměstnaných z náročnosti zaměstnání jako 
důvod nepřijetí pracovní nabídky 

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 nároč-
nosti zaměstnání nebo zhoršeného zdravotního stavu nezaměstnaných, v některých 
případech se jednalo také o samotnou povahu pracovní činnosti.  

 
R: Já jsem neměl zkušenosti, měl jsem šéfovat lidem. Já říkám, těžko já těžko, mladej 
kluk, můžu dělat šéfa čtyřicetiletým lidem, když o tom nic nevím. Prostě by si ze mě nic 
nedělali, že jo (č. 1032).  
_____________________ 
 
R: Ne, na těch pilách, no to bylo jediný. Ale to jsem si našla já sama. To mi jako nedal 
pracák, to jsem si našla já sama z inzerátu, jenomže to jsem usoudila, že vopravdu to 
nemůžu dělat… No voni mi říkali, že to je práce pro muže. A dovedli mě tam, kde bych 
jako to dělala, a vono je to opravdu práce pro muže (č. 1283). 
_____________________ 
 
R: Asi tři měsíce po tom, no, jsem tam nastoupila už. To vlastně bylo, že to mamka řekla, 
že to, že to tam přijímaj lidi. Jsem tam nechtěla, protože říkám - hodně lidí, je tam sklo, já 
jsem takovej nešika, tak ... nakonec jsem tam stejně zůstala, no (č. 769). 

 
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.  
 

R: Chtěl i práci, kterou jsem třeba nedělala, neměla jsem s tím takové zkušenosti, takže 
jsem se jí celkem tak bála. No on chtěl, byl to soukromník, pekař, chtěl, abych jim dělala 
mzdařinu, tak to byla moje práce. Ale chtěl i personalistiku, chtěl bezpečáka, chtěl 
pokladnu, chtěl prostě komplet všechno. No a s některých věcí, jsem neměla zkušenosti, 
které jsem nedělala, jak jsem říkala, že mám i takové nějaké to účto a to, ale já jsem byla 
vyloženě mzdová a měla jsem strach, abych nenadělala potom víc škody než užitku (č. 
80). 
_____________________ 
 
R: …a tam jde ještě o to, že je fakt, že se to musíte naučit. Jo, a co zkazíte, to platíte jako. 
Ještě ke všemu, jo, protože to musí být třeba všecko na stejným místě našitý ty nášivky. 
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Ono totiž pro někoho to připadá - to je takový automatický, ale já jsem si říkala, když 
jsem vyučená prodavačka, v životě jsem nešila, jako že mě třeba šití nebaví, tak ono jako 
šít. Ale on říkal, ale do toho byste za chvilku přišly, no jó, ale já říkám jeden do toho 
přijde, ale než do toho přijdem, tak si nevyděláme ani bohužel, jak se říká, na slanou vodu 
(č. 1295). 

 
Tento aspekt zvažování vhodnosti zaměstnání není v literatuře příliš zmiňován. 

Lindsay a McQuaid (2004) uvádějí, že jejich respondenti, kteří se domnívali, že mají 
špatné dovednosti v oblasti lidské komunikace, spíše odmítali zaměstnání v sektoru 
služeb (což se ukazuje také v našem výzkumu o odmítání práce dealera). Příklad 
situace, kdy se respondent obával přijmout určité zaměstnání z důvodu, že by ho 
nezvládl, uvádí i Jordan et al. (1992:177). Celkově můžeme konstatovat, že faktorům, 
které ovlivňují rozhodování nezaměstnaných (obdobně se i v této fázi může projevovat 
také mzda), je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. 

 

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

V kontextu výše uvedených informací týkajících se silné marginalizace 
dlouhodobě nezaměstnaných se zdá důležité zmínit, jak nezaměstnaní reagují na 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.143 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 podrobněji 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 (více méně 
přislíbeného) pracovního místa a očekávání nástupu na rekvalifikaci (č. 725). 

 

Podíl těch, kdo deklarují hledání zaměstnání, zachycují také některé předchozí 
výzkumy. Sheehan a Tomlinson (1996 podle Sheehan a Tomlinson 1998:452) uvádějí, 
že v jejich výzkumu 300 dlouhodobě nezaměstnaných v Severním Irsku bylo 77 % 
těch, kdo uváděli, že si hledají práci. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:41-42) 

                                                   
143  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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konstatují, že v jejich výzkumu si v počáteční fázi nezaměstnanosti z rozličných 
důvodů nehledalo zaměstnání 30 % respondentů. Výrazný podíl těchto respondentů 
zaměstnání nehledal, neboť již měl příslib dalšího zaměstnání, poměrně vysoký byl ale 
také podíl tzv. odrazených - jednalo se především o lidi se zdravotními problémy, 
nízkokvalifikované a lidi nad 50 let (srovnej ibid.). Také ve výzkumu Deana a Taylor-
Goobyho (1992:91) si práci nehledali lidé se zdravotními problémy, pečující a lidé 
s rentou (např. po úraze).  

Většina nezaměstnaných, se kterými jsme v našem výzkumu hovořili, deklaro-
vala, že si hledá zaměstnání, a to někdy i přesto, že své vyhlídky na pracovní 
uplatnění vnímá jako velmi malé. Je samozřejmě obtížné posoudit, do jaké míry v tom 
hrají roli očekávání nezaměstnaných ohledně správné odpovědi, kterou chtějí tazatelé 
slyšet, a nakolik 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 
tyto 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 
(spíše odpočívá), 

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. 

 

Druhou související otázkou ale zůstává, nakolik je pokračující hledání zaměst-
nání aktivitou, která může vést (v kontextu výše prezentovaných poznatků) k nalezení 
zaměstnání a nakolik se hledání zaměstnání stává pouze ritualizovanou aktivitou. 
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.  

10.5 Závěrem k hledání zaměstnání na formálním trhu 
práce 

Na základě naších rozhovorů je patrné, že jednotlivé strategie hledání zaměst-
nání 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 
kontakt před telefonickým) nebo které jsou jim dostupné. Tyto poznatky by ovšem 
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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.  

Výrazným problémem marginalizovaných dlouhodobě nezaměstnaných je 
odmítání těchto uchazečů zaměstnavateli již při prvním kontaktu, případně opakované 
odmítání ve výběrových řízeních. Tento postup může mít mnohé významné důsledky. 
Na tomto místě se zdá podstatné připomenout, jak uvádí Sirovátka: „Marginální 
postavení jako koncept definovaný ostatními účastníky pracovního trhu se postupně 
stává součástí sebekoncepce marginální pracovní síly jako prožitá zkušenost (Sirovátka 
1997:101)“. Prožitá zkušenost má mimo jiné vliv také na sebereflexi, která dále 
ovlivňuje strategické chování nezaměstnaných. Protože většina dlouhodobě nezaměst-
naných deklarovala potřebu vrátit se do zaměstnání (viz kapitola 6 a 8), nepřekvapuje 
také, že dlouhodobě nezaměstnaní (dle svých výpovědí) pokračují také v hledání 
zaměstnání. Hledání zaměstnání je u nich ale také někdy vnímáno jako „ztracený 
případ“, jedná se o určitou vnitřní rezignaci. Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:89) 
v tomto kontextu uvádějí příklad nezaměstnaného, který nemá žádné plány do 
budoucna, ale stále pokračuje v hledání 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. 
Kromě možností vedoucích k celkovému opuštění trhu práce ale existují ještě další 
varianty řešení, kterým se věnujeme v následující subkapitole.  

 

10.6 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). 
 

10.6.1 Možnosti rozšíření kvalifikace (sebevzdělávání) 

Oblast sebevzdělávání144 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 

                                                   
144  Termínem sebevzdělávání zde máme na mysli veškere vzdělávací aktivity, které jsou iniciovány 

samotnými nezaměstnanými (ve kterých jako iniciátoři nefigurují ani úřady práce ani zaměstnavatelé). 
Jsou to jednak různé formy samostudia, ale také se může jednat o návštěvu různých kurzů apod., které 
si nezaměstnaní sami platí. Někdy se nezaměstnaní takto sami připravují na pohovor na konkrétní 
pracovní místo (předem si obnovují znalosti v oboru nebo získávají jiné potřebné informace, to však 
naše data nezachycují).  
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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 iniciace svého dalšího 
vzdělávání 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. 

 
R: Tak ze začátku jako ne, ale po delší době když jste doma a nemůžete nic sehnat, tak je 
to blbé, no. Teďka uvažuji, že bych se vrátila do školy a udělala si maturitu, jestli by byla 
nějaká větší šance potom sehnat si práci (č. 903). 

 
Spíše výjimečně jsme se ve výpovědi 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 (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 nezaměst-
naných 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, 903).  

 
R: Je pravda, že teď bych si mohl třeba dálkově ty tři měsíce dodělat, jsem se učil 
kuchařem - číšníkem, jo. Jenomže zase na to nemám peníze. Tak zase bych potřeboval 
práci a jsme u toho zase. Zase bych potřeboval práci, abych ty peníze měl, abych si to 
mohl udělat. Jo (č. 687). 
_____________________ 
 
R: [manželka]…to už je deset let, co je teďko z těch, pomalý vypadl z práce, a to jde tak 
ta technika dopředu, prostě jste tupej, jste hloupoučkej začínáte bejt. No ale to je praxí, to 
je cvikem, to není tím, to je o tom, že ten přístroj nemáte, nemůžete si na něm hrát tak 
jak druzí. Ty peníze člověk si odpustí ledacos, třeba už na sebe, jak se říká, ale schrastíte 
to na to, že byste řekl, tak my si to zaplatíme, abysme se na tom učili. :: nemáte, tak 
co…Ale zas tak abysme mohl ::, že si můžete ten počítač, když vlastně ho nepotřebujete 
při denní práci, jenom na to hraní a na to.. To je asi se vším (č. 19b). 

 
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).  

 
R: Člověk se vždycky může zlepšovat. To je pravda, no. Říkám, je to tím, aby se člověk 
přinutil, no. Není to ono, protože já když si to tu budu sama studovat, tak je to něco 
jiného, než když nás bude třeba, já nevím v nějaké učebně dvacet a dejme tomu tam bude 
nějaký lektor a řekne ne, tak tady ne, prosím vás, na to si dejte pozor, to se tak nedá 
dělat, jo. Protože já, když to budu dělat doma sama, tak si budu myslet, že ano. Jo to 
jsem myslela. Že kdyby byly takové nějaké následné další kurzy a možnost nějakého 
vzdělávání. 
 
T: Takže Vy myslíte že byste si to měla ještě víc prohlubovat, ale když to budete dělat 
sama, tak to není ono? 
 
R: Rozhodně, já to průběžně dělám protože jak říkám, co jsem dělala toho ekonoma malé 
firmy, tu rekvalifikaci, určitě mně to hodně dalo i na těch konkurzech jo, protože nikdy 
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jsem neměla jo, vždycky jsem byla ta druhá jo. Ne že bych udělala nějakou chybu, že 
jsem se rozhodně orientovala líp, všecko jako bylo dobré, no ale ten výsledek nebyl dobrý, 
takže říkám, i sama se učím, ale není to rozhodně ono. Nikdy nebylo měsíce, abychom 
nečekali, kdy nám kdo donese nějaký papír, že končíme (č. 79). 

 
Mezi další bariéry dalšího vzdělávání je možné zařadit nedostatek informací (č. 

935), potřebu péče o rodinu a 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 
potvrzuje také níže v oblasti rekvalifikací.  
 

R: No zatím jsem vo tom nepřemýšlel, že bych s tím něco udělal. Ani nevím kde nebo co 
se dá udělat nebo kde se to vyřizuje, takže nevím vůbec, tady s tím nemám zkušenosti, že 
bych si udělal nějakou třeba, já nevím, jak se to dělá, odpolední nebo večerní nějaký ty 
školy nebo co, že by se tam dalo něco dodělat, nějaký ty papíry. Takže možná dalo by se 
taky jo, že, ale zatím jsem o tom neuvažoval. Ale možná, že by se dalo třeba uvažovat, že 
by se to dalo zkusit (č. 935). 
_____________________ 
 
R: Tak já už se jazyky nenaučím, jo, to už asi… Já jsem to zkoušela, ne že bych to 
nezkoušela, musím říct, že jsem se zkoušela učit německy, ale prostě už to do té hlavy 
nejde. Už mám taky fůru jinejch starostí. Takže to nejde, to jsem zkoušela, to jako ne, že 
bych nezkoušela. No a co tak jinak, budu prostě tak dlouho dělat, až to najdu (č. 949). 
 

Gallie (2001:48) uvádí, že nemožnost pravidelně doplňovat své dovednosti 
zvyšuje riziko dlouhodobého vyloučení v případě, že se lidé stanou nezaměstnanými, 
protože tito již mezitím ztratili své základní schopnosti se učit. Autor také uvádí, že 
lidé, kteří nemohou získat kvalifikaci v zaměstnání, pravděpodobně nejsou v situaci, 
kdy by to mohli kompenzovat osobními výukovými aktivitami. Obdobně jako v tomto 
výzkumu také Clasen, Gould a Vincent (1998:191) uvádějí, že v jejich výzkumu 
nezaměstnaní neměli dostatek finančních prostředků na zaplacení kurzu.  

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 spočívá (obdobně 
jako u rekvalifikací) kromě snahy nějak zlepšit své šance či udělat něco se svým 
životem také v tom, že 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. 

10.6.2 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 roce 2002 Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 
(2002b:38) konstatují, že účast nezaměstnaných na rekvalifikačních kurzech v jejich 
výzkumu nebyla vysoká (max. 18 % u osob se středoškolským vzděláním). Horáková 
a Rákoczyová (2003:206) uvádějí 9,8 % nezaměstnaných zařazených do rekvalifikace 
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- rekvalifikace tvořily 45,4 % míst účastníků APZ. V současné době ale význam i 
rozsah rekvalifikací díky podpoře ze strany EU roste.  
 

Vysoká ochota nezaměstnaných k rekvalifikaci 

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 se 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) (někteří nezaměstnaní již jednu rekvalifikaci absolvovali a měli zájem 
o další, např. č. 725). Tito nezaměstnaní obecně chápali rekvalifikaci pozitivně jako 
příležitost a očekávali, že jim její absolvování pomůže při budoucím nalezení 
zaměstnání, zlepšení jejich šancí na trhu práce apod. Někteří respondenti přímo 
uváděli, že se jednalo o specifický rekvalifikační kurz určený pro specifickou 
marginalizovanou skupinu - např. osoby s částečným invalidním důchodem, dlouho-
době nezaměstnané apod. (č. 757). 
 

R: Oni.. já jsem vlastně si sešla - tady o patro výš myslím jsou rekvalifikace. Tak jsem si 
tam byla vybrat a já jsem se teda přihlásila do počítačů, protože.. Tím, že jsem třináct let 
doma a je to někde úplně jinde, takže jakákoliv práce nebo cokoliv většinou píšou znalost 
PC a takový, takže (č. 18). 

 
V některých případech bylo patrné, že nezaměstnaní si mohli vybrali 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 (měla by být) navázána 
nabídka pracovního místa (č. 725). S názorem, že nezaměstnaný má o rekvalifikaci 
zájem, ale zároveň si je (na základě zkušeností svých kamarádů) 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. 
 

R: Já jsem se setkávala buď s lidmi, kteří byli starší než já a kteří byli z toho zdeprimovaní, 
pak jsem se seznámila s lidmi, kteří na ten pracák chodili z toho důvodu, že si chtěli 
prodloužit prázdniny a tím, že chodili na ten kurz, kde jsem chodila já, tak potřebovali mít 
o něco větší peníze z toho pracáku a potom jsou tam lidé, kteří práci hledají a dejme 
tomu, že jim ten pracák pomůže. Takže to je takové jako…(č. 78). 

 
Určitým zajímavým zjištěním je existence tzv. rezignační rekvalifikační strate-

gie. 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 zajištění pro další období a zároveň je 
strategií, která nezaměstnanost v očích okolí legitimizuje. Následující výpověď 
nezaměstnaného je pak výjimečným výsledkem tzv. rezignační strategie.  
 

R: …a jsou hlavně upřímní…paní na sociálním úřadě na přímou otázkou jestli pokud si 
udělám rekvalifikaci, klidně…tak mi odpovědí, že já si klidně můžu udělat rekvalifikací 
třeba pět, ale víc peněz nedostanu ba naopak mi ještě když tam budu rok peníze 
seberou…takže na tu rekvalifikaci nemá žádný vliv…ať si jich udělám třeba pět (č. 1). 
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Rekvalifikace je pro nezaměstnané v České republice i v zahraničí poměrně 
oblíbenou možností. Gallie a Vogler (1994:128-129) např. uvádí, že více než 45 % 
jejich nezaměstnaných respondentů (mužů i žen) zvažovalo možnosti rekvalifikace. 
Rekvalifikaci ale mnohem méně zvažovali starší lidé nad 45 let. Podle autorů (ibid. str. 
134-135) to může být způsobeno jejich nižší vírou ve své schopnosti naučit se nové 
dovednosti a nízkou ochotu učit se nové věci s výhledem na „brzké“ opuštění trhu 
práce. Ke kvalifikaci byli dále ochotnější dlouhodobě nezaměstnaní a méně ochotní 
lidé, kteří strávili dlouhé období v jednom zaměstnání. Dean a Taylor-Gooby (1992:89-
90) také uvádějí, že o rekvalifikaci mají zájem spíše mladší lidé než starší (viz také 
Sheehan a Tomlinson 1998:456) a spíše ti, kdo nemohou okamžitě nastoupit do 
zaměstnání (např. osamělí rodiče), než ti, kteří mohou.145 Další očekávání jsou pak 
spojena s perspektivou další pracovní kariéry a očekáváními, zda může rekvalifikace 
pomoci k nalezení zaměstnání (Engbersen, Schuyt a Timmer 1990:64). 

Řezníček a Sirovátka (1994:79) uvádějí, že k rekvalifikaci bylo ochotných asi 
dvě třetiny dlouhodobě nezaměstnaných, asi 40 % mužů a 25 % žen v tomto ohledu 
vyjadřovalo naléhavou potřebu. Podle dat Mareše, Sirovátky a Vyhlídala (2002a:44) 
bylo na počátku nezaměstnanosti k rekvalifikaci ochotných asi 50 % respondentů. 
Tento podíl výrazně převyšuje zájem nezaměstnaných o další formy aktivní politiky 
zaměstnanosti, které jsou specifičtěji zaměřené (srovnej ibid). Rekvalifikace je 
zvažována lidmi s nižším vzděláním, ale lidé, kteří by se rekvalifikaci nebránili, jsou dle 
vzdělanostních kategorií zastoupeni poměrně rovnoměrně (asi 70 % respondentů) 
(Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002a:30, 41). V navazujícím výzkumu Mareše, Sirovátky 
a Vyhlídala (2002b:29-30) byla ochota dlouhodoběji nezaměstnaných k rekvalifikaci 
velmi vysoká zvláště u osob vyučených a u středoškoláků (kolem 80 %), naopak o 
něco nižší je u osob se základním vzděláním (70 %) a logicky u vysokoškoláků (56 
%). Horáková a Rákoczyová (2003:207, 209) upozorňují, že o rekvalifikace mají 
zájem také osoby ve vyšším věku a roli zde hraje i lokální hledisko, když zájem mají 
lidé z okresu Karviná (zvláště postiženého nezaměstnaností). Autorky zdůrazňují, že 
zájem o rekvalifikace je ovlivněn subjektivním vnímáním situace a postavení na trhu 
práce: větší zájem projevují dlouhodobě nezaměstnaní, ti, kdo vnímají svou situaci 
hůře, a ti, kdo hodnotí svou kvalifikaci jako nevyhovující.  

Naše zjištění o výrazné motivaci nezaměstnaných vůči rekvalifikacím do jisté 
míry koresponduje s výsledky, které prezentuje Esping-Andersen (2002a:48). Podle 
těchto výsledků jsou nezaměstnaní mnohem spokojenější, pokud jsou přeřazeni 
z pobírání sociálních dávek do schémat aktivní politiky zaměstnanosti. Esping-
Andersen (ibid.) uvádí, že toto zjištění do jisté míry zpochybňuje předpoklad o 
nedostatečné motivaci nezaměstnaných. Zároveň poukazuje na to, že zařazení do 
programu APZ zvyšuje u nezaměstnaných pocit přináležení a participace ve 
společnosti a dalším efektem je, že nezaměstnaní hledají po absolvování rekvalifikace 
po určitou dobu zaměstnání intenzivněji. Sheehan a Tomlinson (1998:456) uvádějí na 
základě svého výzkumu hlavní motivy pro přijetí rekvalifikace: zlepšení šance na 
nalezení zaměstnání, zlepšení finanční situace díky vstupu do programu. Horáková a 
Rákoczyová (2003:212) uvádějí u žen specifická očekávání ohledně rekvalifikací, která 
nejsou navázána na budoucí zaměstnání (např. začlenění do určitých sociálních sítí). 
Autorky zdůrazňují několik základních efektů rekvalifikací, které jsou se zaměstnáním 
spojené spíše nepřímo: 1) rozšíření sociálních kontaktů (únik z rodinného života), 2) 
touha po osobnostním rozvoji, získání informací, 3) zájem o specifický obor, který je 
nezaměstnaným koníčkem, 4) obecné zvýšení šancí na pozdější nalezení zaměstnání. 

                                                   
145  Dean a Taylor-Gooby (1992:89-90) předpokládají, že roli zde hrají očekávání těchto lidí  pokud jde o 

dobu jejich vstupu na trh práce. Nezaměstnaní mají větší riziko ztráty příležitostí, protože nabídka může 
přijít kdykoli, zatímco osamělí rodiče si návrat na trh práce plánují vzhledem k věku dítěte.  
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Přijetí rekvalifikace je ale v některých případech také výrazem rezignace nezaměstna-
ných. S tímto zajímavým postřehem poprvé přišel Ullah (1987:119) v jednom ze 
zahraničních výzkumů mladých nezaměstnaných. Podle jeho výsledků nezaměstnaní 
někdy rezignují na běžná zaměstnání a střídající se období tréninků, dočasné práce a 
nezaměstnanosti chápou jako běžnou součást svojí pracovní kariéry. Důvodem 
k přijetí rekvalifikace pak jsou především finanční motivy (ibid. str. 121). Zatímco 
v počáteční fázi nezaměstnanosti je rekvalifikace chápána jako aktivní a iniciativní 
strategie (způsob hledání zaměstnání), v další fázi je brána jako vynucené podrobení 
se okolnostem (Mareš, Sirovátka a Vyhlídal 2002b:27). 

Podíl lidí, kteří mezi našimi respondenty podstoupili rekvalifikaci, byl vzhledem 
k oficiální statistice procenta rekvalifikovaných mezi nezaměstnanými 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 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.  

 
Neinformovanost nezaměstnaných a jejich nezájem o rekvalifikace 

Naopak, někteří nezaměstnaní uváděli, že jim rekvalifikace nebyla vůbec nabí-
zena, že o ni nežádali a že je tato možnost ani nenapadla (č. 7, 19, 22, 935, 1032, 
1209), buď ze zdravotních důvodů (č. 1209),146 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.  
 

R: Chovali se ke mně dobře, jelikož ... ta pracovnice, ke který spadám, je shodou okolností 
matka mého kamaráda ... takže z hlediska úřadu práce nebo z hlediska jejího chování ke 
mně to bylo bez problému. ... Na druhou stranu třeba šanci na rekvalifikaci jsem nedostal 
vyloženě žádnou. Nevím vůbec, jaký jsou tady možnosti rekvalifikace. Vím, že většinou 
nejčastější bývá počítač. Ten ovládám, ten jsem nepotřeboval. Ale nějaký další možnosti, 
třeba, dejme tomu, že by mě seznámila s tím, že jo, je tady možnost tohle, tohle, tohle - 
vůbec ne (č. 1032). 

 
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/neuvažovali rekvalifikaci v určitém 
oboru, protože tento obor považovali pro sebe za nevhodný nebo neatraktivní (č. 6, 
78, 687, 1186a, 1195).  
 

R: To jsem poprvé, když jsem se hlásila na úřad práce, tak jsem si dávala požadavek na 
rekvalifikaci, jenže ty kurzy, co byly v té době, mě vlastně vůbec nezaujaly a později už 
jsem se ani neptala (č. 1195). 

 

                                                   
146  Tento nezaměstnaný o rekvalifikaci neuvažoval, protože očekával nástup do nemocnice (č. 1209).  
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Někteří nezaměstnaní dále uvedli, že by se v určitém (nabízeném) rekvalifikač-
ním 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. 
 

T: Nabízeli vám třeba rekvalifikaci? 
 
R: Ne. Akorát když jsme se jednou bavili, jako kolem počítačů, tak jako tak padla o tom 
trochu zmínka, ale.. to, co jsem se vlastně se svoji dcerou, tak jsem se to doma naučil 
sám, myslím víc, jak by mě naučili v tom kurzu (č. 10). 
_____________________ 
 
R: No tam jsem se ptala, já jsem chtěla zkusit tu rekvalifikaci na ty počítače, co tam byla, 
no a když jsem se ptala tý paní, tak ta paní říkala, jako že by mi to stejně bylo k ničemu tu 
rekvalifikaci si dělat na ty počítače, protože jsou to vlastně ty základní, jak se pouští to 
program a jak se to tam nedělá, takže by mi to vlastně bylo k ničemu. Tak to jsem odřekla 
a ... 
 
T: To vás přesvědčilo? 
 
R: No já takhle vlastně co jsem tam byla, tak ta jedna, co s náma dělala na tý poště, tak 
ta to měla taky tu rekvalifikaci, právě na ty počítače. A říkala, že je jí to taky k ničemu, že 
to je vlastně to základní. To, co mi řekla právě ta pracovnice, tak to řekla vlastně i ta paní, 
co dělala se mnou. Že to je vlastně to základní, ale tam všude už je to, to rozšířenější, už 
je to modernější udělaný (č. 769). 

 

Ohledně základních postojů k rekvalifikaci jsme v našem výzkumu zachytili 
stejné typy jako Dean a Taylor-Gooby (1992:89). Třetina jejich respondentů absolvo-
vala nějakou formu rekvalifikace nebo to plánovala, pětina respondentů měla zájem o 
rekvalifikace, ale nebyla schopná je získat nebo nevěděla o žádné vhodné možnosti. 
Další čtvrtina nezaměstnaných nevěděla o žádné rekvalifikační možnosti a neměla o 
rekvalifikace příliš zájem. Dva respondenti pak uvedli, že ačkoli jim byla rekvalifikace 
nabízena, neměli o ni zájem nebo se jim zdála nevhodná. Řezníček a Sirovátka 
(1994:79) uvádějí, že více než 40 % jejich respondentů nebylo vůbec informováno o 
možnosti rekvalifikace, asi 30 % uvedlo, že o rekvalifikacích vědí, ale nebyly jim 
nabídnuty, a necelých 30 % uvedlo, že o takovou možnost nestáli nebo se neukázala 
být z jejich pohledu vhodná. Autoři také ale zaznamenali případy, kdy nebyla 
nezaměstnaným rekvalifikace umožněna nebo jen za podmínky, že si ji zaplatí (k tomu 
viz níže). Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:43) nacházejí rozdíly v informovanosti 
jednotlivých kategorií ohledně možnosti rekvalifikace. Autoři konstatují, že méně 
informované byly osoby, které posuzují nepříznivě své postavení na trhu práce, osoby 
se základním vzděláním a nejlépe jsou informovány osoby se středoškolským 
vzděláním. 

 

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 zájem,  

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

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

 

Mezi faktory, které motivaci nezaměstnaných ovlivňují, je zřejmě možné zařadit 
vzdělání nezaměstnaných, obor rekvalifikace, vliv věku nebo skutečnost, že 
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dlouhodobě nezaměstnaní jsou více motivovaní. V další pasáži se věnujeme situaci, 
kdy nezaměstnaní sice měli o rekvalifikace zájem, ale existovaly zde další překážky, 
které jim bránily v nastoupení rekvalifikace.  

 

Nesoulad mezi představou nezaměstnaných a ÚP o rekvalifikaci 

Zajímavými případy 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 pracovníci poslali nezaměstnaného 
na rekvalifikaci - „motivační kurz“ poté, co jim oznámil, že hodlá dělat přijímací 
zkoušky na vysokou školu (č. 187). 
 

R: Nejhorší zážitek? Kurz od Úřadu práce, na který mě poslali v okamžiku, kdy jsem se 
potřeboval učit, abych se dostal na tu školu. Týden před tím mě poslali na kurz. To teda, 
to jsem byl hodně naštvanej tenkrát a byly s tím problémy. Člověk když konečně teda má 
šanci z toho Úřadu práce vypadnout, tak mu hodijou klacky pod nohy. Místo aby byli rádi, 
že člověk jim odsáď zmizne. Tenkrát jsem byl hodně naštvanej, protože mně tvrdili, že to 
je po půl roku, jenomže to už bylo třičtvrtě roku pryč a v podstatě, neříkám, že to udělali 
schválně, ani to nemůžu nijak dokázat, ale v okamžiku, kdy jsem řekl, že tehdy a tehdy 
jdu na přijímací zkoušky, tak týden na to jsem měl papír, že mám jít na nějaké to 
přeškolení nebo co to bylo. Motivační kurz se to jmenovalo. Motivační kurz. Já jsem 
motivovat nepotřeboval, já jsem byl motivovanej. Akorát mně to dělalo problém v učení 
(č. 187). 

 
Někteří nezaměstnaní uváděli také negativní zážitky a zkušenosti se svou 

snahou o získání rekvalifikace. Někteří stěžovali na různá omezení, která vůči nim 
pracovníci úřadů práce uplatňují při žádosti o rekvalifikaci. Za prvé se jednalo 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 nezaměstnaný 
rekvalifikovat, pokud chtěl mít nezaměstnaný rekvalifikaci zdarma (č. 1, 91). 
Nezaměstnaný č. 1 k tomu říká: 
 

R: Potřeboval jsem dobrozdání od budoucího zaměstnavatele, který mě zaměstná, když si 
tu rekvalifikaci udělám. 
 
T: Můžete mi říct o jaký obor tam šlo? 
 
R: V mým případě šlo o pokročilé účetnictví a pokud bych neměl papír, že mě potom 
někdo jako účetního zaměstná, tak mi pracovní úřad tu rekvalifikaci nezaplatí a nedá…Řekl 
jsem kamarádovi, aby mi dal razítko, že mě zaměstná jako účetního, i když to není 
pravda…A vzápětí mi řekli, že tenhle rok už žádný kurz nebude a že mám přijít za půl roku 
(smích)..a ještě tady jsem zapomněl říct, že jsem si to zjistil sám, že žádný kurz nebude, 
poněvadž paní řekla, zavolejte si tam…(smích). Sestře se teď stalo pro zajímavost to samé 
(č. 1). 

 
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 (viz úryvek níže). Ochotu dlouhodobě 
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nezaměstnaných zaplatit si rekvalifikaci u úřadu práce přitom nelze i vzhledem k jejich 
často svízelné finanční situaci příliš předpokládat.  
 

R: No chtěla jsem dělat rekvalifikaci na počítač, ale pracovní úřad mi řekl, že si to musím 
zaplatit sama…Oni říkali, tenkrát, jak já jsem to chtěla, že hodně lidí si udělalo rekvalifikaci 
a potom, že si nesháněli práci, že jim naslibovali, že budou mít práci, že to zaplatili, teda 
to, a nakonec se ukázalo, že byli znovu na pracovním úřadě vedení. Tak takhle mi to 
zdůvodnili a...(č. 876). 

 
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 dosta-
tečně dlouho (č. 8, 903), a to i v případě, kdy byla respondentka absolventka, která 
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).  

 

R: Nabízeli [mi rekvalifikaci]. Ale když jsem teda se pro ni rozhodla a vlastně byla jsem 
přesunutá, no tak tam mi řekli, že to je zrovna věc, kterou.. že jsu tady.. jako málo, že to 
se dělá, až když je člověk na tom úřadě dýl, takže tím to skončilo (č. 8). 
 

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 o tom, zda je rekvalifikace pro nezaměstnaného vhodná, vzájemná dohoda 
mezi nezaměstnaným a pracovníkem. 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 (v tomto ohledu mají rekvalifikace obdobné efekty jako 
zaměstnání). 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). Následující dvě 
výpovědi nezaměstnaných jsou obě velkým oceněním přínosu rekvalifikací: 
 

R: Bylo to z pracáku, já jsem dělala kurz na počítače, byl tam word, excel a byla tam 
obchodní angličtina a myslím si jako, že to byl velice dobrý kurz, a že ti lidi, kteří nás tam 
učili, tak jako věděli, byla to firma [název] z Ostravy a bylo to jako strašně sympatické, 
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bylo to bezvadné, perfektní, i ta angličtina, i ten počítač a vlastně díky tomu, že jsem, jako 
pomohlo mi to. To v každém případě jo. Že jsem nastoupila do té práce a teďka máme 
třeba kasu, která je napojená on-line a že se líp jako v těch počítačích pohybuju (č. 78). 
_____________________ 
 
R: Jé, víte, jak já jsem byl rád, že jsem chodil na ten rekvalifikační kurz? Ráno jsem vstal 
na osmou a jdu do školy pěkně jak žáček, že, s taštičkou, ve dvanáct jsem přišel, hned 
jsem si sedl, jo, tak prostě jak děcko, domácí úkoly jsem si udělal, vymaloval jsem si to, 
něco jsem si poštudoval, začal jsem chodit na internetovou kavárnu, protože jsem 
potřeboval si dělat, dostával jsem různé úkoly nebo jsem si to prostě, to co mi tam řekli, 
tak se nejlíp učí, když se to rovnou dělá, že, takže jsem začal chodit na internetovou 
kavárnu, z úřadu práce mi dali kartičku, že su evidovanej, takže jsem to měl zdarma 
hodinu vždycky, jo jinak bych si to nemohl dovolit, no a tam jsem se, učil jsem se po 
večerech vždycky v internetové kavárně, naučil jsem se tam i další věci, ne jenom ten 
word, excel, pak hodně rychle brouzdat po tom internetu, naučil jsem se poměrně brzo 
odstraňovat nějaké malé prvotní příčiny, já nevím, v nějakých programech, nebo prostě 
používám ty antivirové programy a, no prostě to, co ty počítače obnášejí pro ty malé 
osobní používání. Jak si to usnadnit život, no. Teď jsem tam našel, našel jsem tam i různé 
nabídky práce, jo na internetu, ale to je všechno, zatím jsem ještě neměl pořádně čas se 
do toho podívat. Teď než jste před chvílí přišel, tak jsem to teprve zprovoznil ten internet, 
jo. No takže musím se na to podívat, tam jsem viděl aj nějaké práce z domova, práce přes 
internet, jo ale ještě jsem neměl čas to pořádně, pořádně to prozkoumat (č. 110). 
 

Také zahraniční výzkumy zachycují některé přínosy rekvalifikací pro nezaměst-
nané. Jahoda (1987:36) popisuje, že nezaměstnaní, kteří se zúčastnili pracovního 
výcviku, byli entuziastičtí, protože výcvik pro ně znamenal možnost učení, vnímali ho 
jako zlepšení svých budoucích pracovních vyhlídek a oceňovali změnu sociální 
atmosféry. Výcvik chápali jako jakousi formu dobrodružství. Clasen, Gould a Vincent 
(1998:149) uvádějí, že hlavními přínosy rekvalifikací pro jejich respondenty 
v Německu bylo získání většího příjmu nebo zabránění propadu příjmu ze sociálních 
dávek. Respondenti věřili, že rekvalifikační programy mohou zlepšit jejich šance na 
nalezení zaměstnání, a to také proto, že na ně byla vázána tříměsíční garantovaná 
zkušební doba placená úřadem práce. Dalším pozitivním efektem rekvalifikačních 
kurzů byly pocity osobní pohody a získaného sociálního statusu. Také respondenti 
Horákové a Rákoczyové (2003) někdy „sociální efekty“ rekvalifikací zmiňovali.  

Kromě výše zmíněného je prokazatelným výstupem kurzu také certifikát 
o rekvalifikaci. Nezaměstnaní jsou zjevně rádi, že mohou nabyté znalosti tímto 
způsobem zaměstnavateli prokázat. Horáková a Rákoczyová (2003:214-215) ale 
upozorňují, že tento doklad postrádá na trhu práce svou hodnotu. Autorky se 
domnívají, že zaměstnavatelé tento doklad nerespektují kvůli tomu, že anticipují pouze 
základní dovednosti, rekvalifikace nemohou nahradit tradiční (dlouhodobý) vzdělávací 
proces, rekvalifikace se potýkají s problémem méně vhodného zaměření a nedostatku 
praktického výcviku. Oproti tomu je ale někdy zdůrazňováno, že certifikáty mají svůj 
smysl v tom, že ukazují zaměstnavateli na motivaci uchazeče (ibid).  

Shrneme-li pozitivní přínosy rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané, můžeme 
je rozdělit do několika skupin: spokojenost s kurzem (jeho obsahem a podmínkami), 
sociální přínosy, s kurzem související výhody a dodatečné efekty, které má absolvování 
kurzu (zařazení do výcviku/chráněného zaměstnání, efekt na zaměstnavatele). Ukazuje 
se především, že rekvalifikace mají kromě získaných znalostí a dovedností pro některé 
nezaměstnané také velmi důležité vedlejší sociální efekty. Naproti tomu jako proble-
matický se jeví přínos pro uplatnitelnost nezaměstnaných, který diskutujeme níže.  
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Problematické profesní uplatnění absolventů rekvalifikací 

U některých nezaměstnaných jsme zaznamenali, že přes absolvování rekvalifi-
kace 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), o kurz sváření (č. 12), 
obor ekonom malého podniku (č. 79), práci na počítači (č. 410, 725, 757), angličtinu 
(č. 410), základy ekonomiky a účetnictví (č. 4, 13, 408, 410, 757). Někteří nezaměst-
naní také absolvovali kurzy ohledně komunikace, asertivity a řešení konfliktních 
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: 

 
R: Profesně mně to [kurz sváření] nijak neto, protože.. to je.. to je svářečskej základ, to 
stejně jako kvalifikovanej svářeč moc nevyužiju, protože kvalifikovanej svářeč musí mít tu 
odbornost trošku vyšší a ta praxe v tom svařování tam musí být trošku vyšší, to teda 
takhle na nějaký takový.. Pomohlo mně to třeba v té údržbě nebo tak, když je potřeba 
něco upnout nebo upálit nebo takhle, jo, takový nějaký jenom. Ale nemohl bych někde 
svařovat kotle, který jdou pod rentgen, pod zkoušky atd. - na to jednak nemám praxi, 
jednak ani to.. ten základní k tomu neopravňuje. To je takový jako.. že jsem si rozšířil 
trošku, ale až tak jsem to nevyužil (č. 12).  

 
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 (č. 410). Na druhou stranu respondent č. 725 obdobný typ kurzu 
velmi ocenil, zřejmě proto, že s počítači předtím nikdy nepracoval.  

Hlavním problémem je ale u rekvalifikací následné pracovní uplatnění. Jeden 
starší respondent se zkušenostmi s odmítáním zaměstnavateli vyjádřil názor, že na 
rekvalifikace by měly být navázány konkrétní nabídky zaměstnání, jinak tyto 
rekvalifikace ztrácejí smysl (č. 91).  

 
R: No pomohlo by mi, kdyby, takto, aby jsme si rozuměli, kdyby mi nabídli rekvalifikaci, 
tak by mohli nabídnout už tak, aby vás ten podnik prostě už mohl někde zaměstnat, 
rozumíte? Protože na co mi je rekvalifikačka udělaná, když vás nikdo nechce (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).  
 

R: Teď si ale představte, že on nám teda jako, nejdřív z kraje nám říkal, že by se mohla 
sehnat i práce třeba domů, jo, jak takhle propagujou ty práce - Aby nás motivoval, tak 
nám jako nabulíkoval, dobře řečeno, že by nám mohl sehnat - a plno takhle ženskej, co 
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nás tam bylo, protože my jsme tam vlastně ale byli všichni, který máme částečnej důchod, 
jo? (č. 757). 

 

Předchozí výzkumy rekvalifikací zmiňují některé momenty, které se objevily 
také v našem výzkumu. Nicaise et al. (1995 podle Horáková a Rákoczyová 2003:205) 
upozorňuje, že pro některé jedince může být krátkodobá rekvalifikace nedostačující - 
jde zejména o pracovníky s deficitem základních znalostí či postojů k práci (může ale 
nastat také opačný problém příliš dlouhé rekvalifikace). Horáková a Rákoczyová 
(2003:213-214) si všímají několika faktorů souvisejících s průběhem kurzu. Jako 
problematická se ukázala potřeba procvičovat učivo, ke kterému je třeba počítač, 
někteří respondenti byli nespokojeni také s obsahem kurzu. Autorky také poukazují na 
problém nedostatečné délky kurzu, která neumožňuje obsáhnutí učiva a praktických 
zkušeností. Autorky to popisují jako pouhé „přičichnutí“ k novému oboru bez aspirací 
na následné pracovní uplatnění. Část Clasenových, Gouldových a Vincentových 
(1998:149) respondentů v Německu byla také kritická k rekvalifikačním programům. 
Uváděli, že výcvik byl irelevantní, nebral v úvahu individuální okolnosti a že není 
pravděpodobné, že by zlepšil jejich šance na trhu práce. Tito nezaměstnaní věřili, že 
rekvalifikace jsou prováděny pouze za účelem manipulace se statistikami nezaměstna-
nosti a že jejich cvičitelé postrádali motivaci. Také Sheehan a Tomlinson (1998:457) 
uvádějí velmi smíšené pocity respondentů ohledně efektů rekvalifikací (47 % uvedlo, 
že schéma nemělo žádný efekt) a Dean a Taylor-Gooby (1992:90) konstatují, že 
špatně nastavená schémata rekvalifikací zklamala očekávání lidí. 

Některé výzkumy také ale ve více objektivní rovině poukazují na to, že efekt 
rekvalifikací při uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných (na zaměstnanost) je skutečně 
nízký (srovnej zvláště Horáková a Rákoczyová 2003:205). Dean a Taylor-Gooby 
(1992:65) uvádějí, že ve Velké Británii se nepodařilo prokázat, že by lidé, kteří jsou 
účastníky rekvalifikačních schémat, měli po jejich absolvování větší šanci na nalezení 
zaměstnání než ti, kdo je neabsolvovali. Autoři argumentují, že to napovídá tomu, že 
tato schémata v první řadě plní roli opatření, která mají nastolit určitou disciplínu mezi 
dlouhodobě nezaměstnanými a způsobují erozi očekávání mezi dlouhodobě nezaměst-
nanými. Řezníček a Sirovátka (1994:80) konstatují, že rekvalifikační kurz sám o sobě 
pro zaměstnavatele nepostačuje, neboť zaměstnavatel nemá většinou zájem 
zapracovávat začínající pracovníky. To potvrzují Clasen, Gould a Vincent (1998:196), 
kteří uvádějí, že schopnost a ochota nezaměstnaných se rekvalifikovat byla omezena 
jejich možností přístupu ke kvalitnímu výcviku a ovlivněna jejich názory na užitečnost 
těchto kurzů při nedostatku pracovních příležitostí. Nezaměstnaní měli smíšené 
zkušenosti s tréninkovými programy a eventuálně byli po jejich ukončení stále 
nezaměstnaní. 

Problematika hodnocení přímých efektů rekvalifikací je poněkud ztížena tím, že 
nemáme k dispozici relevantní data o skutečném uplatnění absolventů jednotlivých 
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 daného oboru ovládají. Otázkou je 
zřejmě také, zda je úroveň získaných znalostí dostatečná pro to, aby zvýšila atraktivitu 
těchto nezaměstnaných u potenciálních zaměstnavatelů (což se týká jak rekvalifikací 
pro specifický obor, tak rozvoje určitých obecnějších dovedností). Rekvalifikace 
rozvíjející dovednosti využitelné v širším spektru pracovního uplatnění (počítače, 
jazyky) se zdají být dle výpovědí nezaměstnaných zvláště významné pro starší 
nezaměstnané, u nichž tyto poznatky nebyly součástí běžného vzdělání nebo od té 
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doby zastaraly a kteří nemají v daném oboru ani základní dovednosti (viz kapitola 5). 
Specifickou skupinou, pro kterou se rekvalifikace zdají být klíčové, jsou pak respon-
denti se základním vzděláním. V tomto případě 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 dovednos-
tech 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. 

 

10.6.3 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 
respondenty mnoho, je tato část spíše jen nástinem jednotlivých postřehů a zkušeností 
dlouhodobě nezaměstnaných. Oba absolventi, kterým byly nabízeny tzv. absolventské 
praxe, tuto možnost nepovažovali za příliš dobrou. Jeden z nich tvrdil, že tyto progra-
my 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). 
 

R: Já jsem v podstatě, jsem si myslel, že mi pomůžou nějakými těmi absolventskými 
praxemi. A když jsem zjistil, jak to je, ty absolventský praxe, do toho vám žádnej 
absolvent nepůjde. Já nevím,jestli chodí absolventi a nebo nechodí, ale asi žádnej 
rozumnej absolvent nepude na to, že 8,5 hodiny někde bude dělat, dostane podporu 
akorát a bude tam rok. Za ten rok totiž můžu mít 30 příležitostí, kde se uplatním. Myslím 
si, že tím, že podepíše tu smlouvu, tu absolventskou praxi, tak že tam musí potom být. 
Podle toho, jak mi to říkali. Takže žádnej rozumnej absolvent by tady toto asi 
neakceptoval (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 nezaměstnaných sice uvádí, že se pokoušel získat práci v chráně-
né dílně, ale po návštěvě pracoviště od toho upustil (č. 19). Další alternativou by pro 
dlouhodobě nezaměstnané mohlo být soukromé podnikání (tuto možnost diskutujeme 
podrobněji v další části této kapitoly) 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).  
 

R: Potom jsem teda zkoušel jako podnikat sám na sebe, tak jsem chtěl jako půjčku těch 
20 000, nebo kolik to dávají, 40n 000, abych si mohl nějakou dílnu pronajmout nebo něco, 
tak tam zas nesvolili (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 
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vypovídají, že jim v rámci veřejně prospěšných prací bylo umožněno doplnit si kvalifi-
kaci 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:  
 

R: Takže jsem zas vzala jako tudletu práci na tom pečováku, no a tam jsem dělala chvíli 
jako vépák, jako veřejně prospěšný práce, tak to bylo placený od od městskýho úřadu - 
No tam jsem dělala pět - šest let? Pět nebo šest let…Jo, a tam jsem si zvýšila teda 
rekvalifikaci na - no, jak se to říká správně … tam jsem dělala sanitární kurz… Takže a já 
jsem to vlastně měla z toho důvodu, abych mohla být jako stálej zaměstnanec. To už jsem 
pak nedělala jako vépák. Už jsem to prostě měla jako stálý jako hlavní pracovní činnost, a 
tím pádem jsem měla i větší peníze, by se dalo říct (757). 

 
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, ačkoli o to měli zájem (č. 1030). Zároveň je z jeho 
výpovědi (na rozdíl od předchozího případu) 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).  

 
R: To ale je zase: stát prej nemá peníze, jo [na veřejně prospěšné práce], tak jsme dělali 
od února, od února jsme dělali do června, teď budeme červenec, srpen doma, jo, a potom 
někoho vezmou, teď nevím ještě koho, protože to bude dělat úřad práce, na tři měsíce: 
září, říjen, listopad.  

… 

On [starosta - zde zadavatel práce] říká: "Musíš si to zařídit na úřadu práce, my bysme 
vás vzali, jo, my vás vezmeme pane, ale musíte si to zařídit na úřadu práce, protože oni 
nám sem dávaj to." A protože my jsme, já jsem to naklofl na úřadu práce, tak počítám s 
tím, že bysem to mohl dělat. S tím jako, doopravdy s tím kalkuluju, jo (č. 1030). 

 
V obou případech veřejně prospěšných prací, které jsme 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 být značným přínosem pro nezaměstnané, jejichž šance na trhu práce by 
jinak byly nízké nebo mohou být dokonce někdy také mostem k normálnímu zaměst-
nání (byť třeba 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).  

 
R: Jenomže tam bohužel, já mám teď to zdravotní omezení a oni všude s tou změněnou 
pracovní schopností řeknou, že ne a teď jsem dostala nabídku z pracovního úřadu, Barvy 
laky, tady v Brně, že teda přijmou, tak jsme byli domluvení určitě, že mě přijme, nástupní 
plat jako 6 000, což by se mně líbilo, v obchodě jsem dělala, takže praxe trošku by byla, 
no a potom z něj vypadlo, že pokud mu úřad nezadotuje těch 40 000, co se dává, tak jko 
že mě nevezme. 
… 
R: Ne, nevzal mě, protože, pro něj bylo výhodný, že já mám tu změněnou pracovní 
schopnost, takže on by měl nižší, jako sociální by za mě platil, všechno by byl ve výhodě, 
ale on trval na tom, že pokud mu ten úřad na toho pracovníka nevyplatí těch 40 000, 
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aspoň takhle mně to řekl, prostě já pro něho nejsem perspektivní, že si tam radši vezme 
důchodkyni, za tu dá podstatně méně…Tomu vyloženě šlo o ty peníze. On říkal - já Vás 
okamžitě zaměstnám, pokud nám úřad dá tu částku. No a úřad to zamítl (č. 914). 
 

Nízká účast našich respondentů v programech APZ odpovídá skutečnému zařa-
zení nezaměstnaných do těchto programů. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b::38) 
upozorňují na celkově nízkou účast nezaměstnaných v nástrojích aktivní politiky 
zaměstnanosti (např. u veřejně prospěšných prací to bylo jen 5 %). Mareš, Sirovátka 
a Vyhlídal (2002b:38) také konstatují, že informovanost nezaměstnaných o 
jednotlivých programech APZ není příliš vysoká. Celkově jsou podle výzkumu Mareše, 
Sirovátky a Vyhlídala (2002b:38) programy APZ hodnoceny těmi, kdo je absolvovali, 
jako užitečné, zejména pro osoby se středoškolským vzděláním, kde polovina 
deklarovala přínos při nalezení zaměstnání, udržení sociálních kontaktů a lepším využití 
času. Někteří autoři ale (např. Granovetter 1974:135, Sheehan a Tomlinson 1998:463) 
přicházejí se zajímavým zjištěním, že některé typy APZ mohou mít z pohledu šancí 
nezaměstnaných u zaměstnavatelů negativní(!) efekt, neboť zaměstnavatelé se 
domnívají, že kvalita a relevance získaných dovedností je minimální a že nezaměst-
naní, kteří do nich museli být zařazeni, jsou horší než ostatní. Při hodnocení těchto 
programů je proto nutné brát v úvahu, jaké skupiny do nich vstupují a zda tyto 
programy zvyšují zaměstnatelnost na otevřeném trhu práce nebo zda spíše směřují do 
oblasti chráněného zaměstnání. Předností schémat obdobných veřejně prospěšným 
pracím je především to, že dávají šanci pracovat jinak pouze obtížně uplatnitelným 
uchazečům o zaměstnání a že přes často poměrně nízké finanční ohodnocení jsou pro 
tyto nezaměstnané ekonomickým přínosem. Problém, který je ale někdy v literatuře 
spatřován ohledně obdobných schémat, spočívá v tom, že jsou nezaměstnanými 
hodnocena především jako způsob, jak levně udělat neatraktivní práci a možnost 
pracovního výcviku je zanedbávána (srovnej Ullah 1987:123). Clasen, Gould a Vincent 
(1998:191) uvádějí názory nezaměstnaných ohledně schématu podobného veřejně 
prospěšným pracím. Nezaměstnaní kritizovali, že tyto programy jsou využívány 
především jako zdroj levné práce bez toho, aby bylo nezaměstnaným na konci období 
nabídnuto regulérní zaměstnání. Je proto důležité, zda nezaměstnaní v rámci veřejných 
prací mohou získat dovednosti uplatnitelné posléze na otevřeném trhu práce. 

10.7 Podnikání, mobilita a práce v šedé ekonomice 

Na závěr této části se věnujeme strategiím, které jsou specifickými východisky 
ze situace dlouhodobé nezaměstnanosti, a to možnosti soukromého podnikání, prosto-
rové mobilitě, možnosti dojíždění do zaměstnání a práci v šedé ekonomice. 
 

10.7.1 Zřízení soukromého podnikání 

Možností řešení v situaci dlouhodobé nezaměstnanosti by pro určitou část neza-
městnaných 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 
č. 914, další dva respondenti by o ní uvažovali při změně podmínek, ale nyní nikoli (č. 
3, 898). 
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R: Tak nejvíc zatím ta prodavačka, potom jsem si říkala, že když už by mi nic nevyšlo a 
nešlo to takhle, že bych si udělala kurz, já nevím, stříhání psů nebo něco. Musela bych se 
teda zadlužit, vypůjčit si na tu provozovnu na ty psy a kočky nebo něco takovýho, co by 
tomu mýmu zdravotnímu stavu odpovídalo (č. 914). 

 
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). Nezaměstnaní 
k možnosti podnikání např. říkají: 
 

R: No já právě, že ne. Já nejsem typ, který by třeba dokázal riskovat, jo. Já když se něco 
řeší, tak já vždycky vidím ta úskalí, a nebo ty nepříjemnosti a vidím potom teprve, co z 
toho může být dobrého. V dnešní době, říkám, to je podle mě tak těžké, že...(č. 79) 
_____________________ 
 
R: Když jste třeba, já nevím, takovej malinkej soukromník a to jsou takový daně a takový, 
že to se tomu ani… Já bych ani nechtěl dělat soukromníka, jo, sám. Protože to člověk musí 
mít aj moc dobrý kontakty, abyste se vůbec někam dostal a je to prakticky všechno o 
penězách tady toto. Nemáte, nepodplatíte, nedostanete (č. 917). 
 

Vlastní podnikání není podle Marešova, Sirovátkova a Vyhlídalova výzkumu 
(2002a:30) příliš rozšířenou strategií řešení nezaměstnanosti. Nejmenší podíl osob 
uvažujících o podnikání byl mezi osobami se základním vzděláním (5 %), ale i u osob 
s vysokoškolským vzděláním není tato strategie příliš zastoupena (16 %) - celkově 
tedy o ní uvažovalo v průměru jen 8,3 % respondentů. Strategie „aktivní adaptace“ 
(např. podnikání) je nejbližší mužům do 35 let s maturitou nebo VŠ. Naopak muži i 
ženy nad 35 let bez maturity tuto strategii nejvíce odmítali (Mareš, Sirovátka a 
Vyhlídal 2002a:27). Důvody odmítání podnikání jsou přitom také v dalších výzkumech 
podobné. Clasen, Gould a Vincent (1998:197) uvádějí jako bariéru podnikání nedosta-
tek peněz. Jordan et al. (1992:90, 111) pak popisuje, jak respondent vysvětluje 
ukončení podnikání změnami v daňovém systému nebo jiný případ, kdy jeden z res-
pondentů odmítal začít podnikat, protože by si musel sám platit sociální pojištění. 
Tento respondent se také obával zvýšené pracovní zátěže a nutnosti dělat velký počet 
přesčasových hodin. 

Samostatné podnikání není tedy strategií, která by se jevila dlouhodobě 
nezaměstnaným jako příliš atraktivní nebo dokonce vůbec možná volba. I v kvantita-
tivních 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 poměrně 
obtížné podmínky pro start podnikání a malé možnosti se takovým podnikáním uživit 
(konkurence) na straně druhé. Nezaměstnaným také chybějí specifické dovednosti 
(jako je např. schopnost vést účetnictví), které jsou pro podnikání nezbytné.  
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10.7.2 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.  
 

Stěhování se za prací 

Obecně lze říci, že o možnosti stěhování se za prací nezaměstnaní většinou 
neuvažují. Většina nezaměstnaných je s místem, kde žije, spokojená, žije tam 
dlouhodobě a má tam rodinu, příbuzné, přátele atd. (č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1291). 
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 života147) (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, kteří o stěhování uvažují, jedná o 
kombinaci více takových důvodů (č. 769). Respondent č. 11 je starší rozvedený muž 
s dospělými dětmi, který je těsně před důchodem. Stěhování za prací pro něj pocho-
pitelně již není příliš zajímavé, ale o stěhování přesto uvažuje z jiných pragmatických 
důvodů.  
 

R: Teďka už ne [o stěhování neuvažuji], nene, já tam mám svůj domek, kterej jsem si 
ostavil, a v podstatě.. ono.. já jsem zvažoval i to, že bych ho prodal a šel tam, protože 
tam jsou dva penzióny a ještě třetí se tam bude stavět, ale.. ono víte, když se na tom 
člověk nadělá, celej život na tom baráku, tak se.. Ono se to lehce prodává, když to zdědíte 
nebo vám to někdo věnuje nebo dá nebo takhle, ale když se na tom nadřete, tak se to 
neprodává (č. 11). 

 
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 tedy můžeme říci, 
že stěhování za prací je mezi respondenty velmi vzácné. Další kategorii tvoří neza-
městnaní, kteří uvedli že jsou 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. 

 
R: Já to mám trošku složitější, no ale.. jako mně přestěhovat se nedělá problém, jo? Já si 
zvykám.. já si zvyknu všude, protože jsem prošel ubytovnama a vším možným, takže.. 
Důležitý je mít se kde vyspat (č. 12). 

 

                                                   
147  Preference městského života byla spojována s větší nabídkou kulturních aktivit, možností nákupu, 

preference venkovského prostředí s větším klidem a soukromím (č. 8).  
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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 již zmíněná skutečnost, že většina neza-
městnaných 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).  
 

R: Jednu dobu jsem měl.. když jsem dělal pro tu hodonínskou firmu toho deklaranta, tak 
tam byla šance, že bych pokračoval v zaměstnání v Hodoníně, a to jsem jako nechtěl. 
Mám docela tam spoustu přátel, nějaký to pouto tam mám k tomu svýmu bydlišti, takže 
se mně moc nechce někam se stěhovat (č. 13). 

 

Někteří z respondentů také obecněji uvedli, že by jim stěhování v ničem (tedy 
ani 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 (respondenti uvádí, že už to 
nemá cenu) (č. 11, 19) a vybudované sociální sítě v místě bydliště (nezaměstnaní zde 
mají rodinu, přátele, kamarády, děti či partner tu chodí do školy atd.) (č. 4, 13, 19, 
22, 187, 725). Významným argumentem proti stěhování jsou také sociální či pečova-
telské závazky (kdyby se nezaměstnaný odstěhoval, nemohl by pomoci rodině, rodina 
by to finančně neutáhla apod.) (č. 2, 1295).  
 

R: Ano. Teď když.. v podstatě, mně by se líbilo žít mimo Brno, někde já nevím lesy a tak, 
ale tam je absolutní.. není šance sehnat [práci]. Tady přece v Brně člověk má.. i když v 
podstatě třeba brigádu na měsíc za někoho…a přece jenom tady jako v Brně mám děti, i 
když jako syn je momentálně v Anglii…(č. 22). 

 

Jak uvádí řada zahraničních i českých výzkumů, lidé jsou jen velmi málo 
ochotní měnit své místo bydliště. Malou ochotu ke stěhování zaznamenali ve svém 
výzkumu již Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (2002:57). U jejich respondentů byla tato 
nízká ochota ke stěhování spojena s nejistotou přínosu stěhování pro nalezení 
zaměstnání. Ke stěhování byli ochotnější mladí lidé, velká část z nich také přestěhování 
realizovala. Gallie a Vogler (1994:129) identifikovali největší ochotu k mobilitě u 
„registrovaných uchazečů o zaměstnání“, z nichž 48 % bylo ochotno k mobilitě. Ti, kdo 
byli registrováni, ale práci nehledali, uváděli ochotu k mobilitě v 35 % a neregistrovaní 
v 21 % případů. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002a:38) zjistili, že k přestěhování do 
jiného okresu bylo v ČR určitě ochotných jen 12,8 % respondentů a jen 7,4 % by tuto 
možnost případně zvažovalo. Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:31) pak uvádějí, že 
po 6 měsících bylo ochotných se přestěhovat ve všech sledovaných kategoriích jen asi 
15 % respondentů, vyšší ochota v tomto ohledu byla mezi vysokoškoláky.  

Řada výzkumů ukazuje, že ochota k mobilitě je různá v různých skupinách 
obyvatelstva. Gallie a Vogler (1994:136-137) a Alm a Gallie (2000:126) uvádějí, že 
ženy (zvláště vdané) jsou obecně výrazně méně ochotné k mobilitě než muži. Podle 
Alm a Gallieho (2000:126) bylo v jejich výzkumu ochotno k přestěhování do jiné 
oblasti 37 % mužů, ale jen 23 % žen. U mužů pak hrálo v tomto ohledu výraznou roli 
vzdělání (Galie a Vogler 1994:136-137). Možnosti nekvalifikovaných k mobilitě (obec-
ně) jsou menší, vzhledem k nákladům  napřestěhování, velkým regionálním rozdílům 
v ceně bydlení a nedostatku levnějšího nájemního bydlení. Pro nezaměstnané, kteří 
nemají vlastní bydlení, ale jejich nájemné je do určité míry regulované, je přestěhování 
také velmi obtížné. To, že nezaměstnaní využívají k hledání zaměstnání především 
sociální sítě jejich ochotu k mobilitě dále snižuje (Howe 1990:230). Ochota k mobilitě 
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by měla být logicky větší u mladších uchazečů, Esping-Andersen (2002a:47) ale na 
příkladu Itálie se ukazuje, že ochota mladých lidí k mobilitě je velmi nízká tam, kde 
pro to nejsou příznivé podmínky.  

K odmítání stěhování vedou sociální i ekonomické důvody. Alm a Gallie (2000: 
123) uvádějí jako možné důvody odmítání stěhování nedůvěru nezaměstnaných 
v lepší vyhlídky zaměstnání v jiných oblastech a dále to, že ve většině domácností 
pracuje více lidí, kteří by museli všichni v nové oblasti nalézt nové zaměstnání, a 
význam rodinných a lokálních kontaktů (neochota opustit své sociální sítě). Jordan et 
al. (1992:59, 269) konstatují, že v jejich výzkumu respondenti rádi žili ve své čtvrti,  
to přesto, že lidé žijící mimo tuto čtvrť považovali toto místo za nepříliš dobré 
k bydlení. Clasen, Gould a Vincent (1998:155, 196, 218) pak uvádějí, že ke stěhováni 
byli mezi jejich respondenty ochotnější lidé bez rodinných závazků. Mezi důvody 
odmítání mobility byly rodinné důvody (např. potřeba starat se o rodiče), neochota 
opustit své přátele a sociální sítě, nejistota nalezení ubytování v novém místě a 
náklady stěhování. Stěhování je pak nadále komplikováno tím, že s ním musí souhlasit 
oba partneři (a oba si musí po přestěhování hledat nové zaměstnání). Gallie a Vogler 
(1994:137) (kromě výše uvedených důvodů) uváděli také vazbu na problémy se 
změnou vzdělání dětí.  

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 zaměstnaní 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 takový postup jasně odmítali.  

 

Dojíždění do zaměstnání 

Základním kritériem, které ve výpovědích nezaměstnaných vysvětluje jejich 
ochotu k tomuto typu strategie, 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 akceptovat148 nebo že by ho případně přijali apod. (č. 144, 733, 
949). Zde se jeví jako velmi významná vzdálenost a případně časová náročnost 
dopravy do zaměstnání. 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 (viz níže). 
 

R: No určitě…pokud bych nemusel dojíždět někam daleko třeba 100 km…to už mi 
přijde…jako každý den dojíždět 100 km mi přijde…strašně finančně, časově a asi psychicky 
náročné…ale třeba asi přestěhovat se do Prahy a třeba jako jezdit domů jednou týdně tak 
to mě nevadí, to už jsem dělal (č. 1). 
_____________________ 
 
R: Dojíždění, no tak, já nevím, když to nebude tady někde 50 kilometrů od Brna. Jako 
nevadí mně, když tady budu jezdit přes Brno přes celý, nebo jako městskou hromadnou, 
tak to mně nevadí, na to su zvyklej, já jezdím celej život, jako takže, já jsem třeba auto 

                                                   
148  Např. respondent č. 917 jezdí do zaměstnání hodinu. Názory nezaměstnaných na to, co je přiměřená 

vzdálenost pro dojíždění, se ovšem výrazně liší.  
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nikdy neměl, ani papíry nemám, takže jako dojíždění mně vůbec nevadí takhle, jo. Jako s 
tím nemám problémy s dojížděním (č. 935). 

 
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 
(obecně, pro konkrétní zaměstnání) 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.  
 

R: To je taky špatný. Já bydlím na malý vesnici, 30 km od Brna, a už jako aj s tím třeba 
kam by člověk jako šel, tak jít nemůže, jo? To třeba si najdete prácu, o kterou by aj zájem 
by byl, jako že by tam člověk se mohl uchytit, ale třeba sem tady viděl do Brna na pátou. 
Nedostanu se, kdybych se rozkrájel (č. 10). 
_____________________ 

 
Tak pro mě to dojíždění problém nepředstavuje, já jsem dojížděl - v podstatě v minulosti 
jsem.. vesměs dojížděl do zaměstnání a nebyl to problém. Ale je to problém v tom, že 
první spoj, který od nás jede, je v pět hodin ráno, přijíždí do Brna v 5:40, a pakliže já se 
musím dopravit do zaměstnání atd., tak nejsem schopen splnit požadavek 
zaměstnavatele, abych byl na šestou hodinu v práci. To je jedinej problém v tom 
dojíždění, že ne všude jsou ochotní udělat výjimku, že můžete chodit třeba na půl sedmou, 
jo? Rozumíte, stran dojíždění. Pokud to máte někde blízko u vlaku, kde to prostě vychází, 
tak je to paráda, tak je to v pohodě, ale pokud je to někde, tak už je to problém (č. 12). 

 
Z výpovědí nezaměstnaných tedy vyplývá, že dopravní spojení může předsta-

vovat 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). Výjimkou je zřejmě pouze respondent č. 935, 
kterému by práce mimo domov nevadila. Důvodem odmítání 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). 

 
R: Nenabídli mi, nabídli mi na pracáku za celého půl roku akorát jednu, jednu, co jsme 
měli sraz v Karviné, a to bylo dělat bezpečnostního hlídača jako...v Praze u hlídací služby 
Takže pro mě to nebylo perspektivní, protože když bych tam šel, jo, tak bych si musel tam 
zaplatit bydlení, musel bych si zaplatit stravu a teď bych něco, teď bych musel poslat 
rodině dom a co by vám, to kdybyste spočítal, tak to bych byl na tom to samé, jako bych 
byl na tom pracáku. Takže to bylo o ničem (č. 91).  
_____________________ 
 
R: Já představu, no, ... no tak doma - já jsem uvažoval o hodně věcech, že bych šel do 
Prahy, jo, ale to bylo, to by bylo zase náročný ... na peníze - cestovat ráno tam, večer 
zpátky, tady ... ta práce jako to je, to je hrozný, co je ta demokracie, tak s tou prací je to 
na prd (č. 725). 
_____________________ 
 
R: Jako na pracovním úřadě mi vždycky nabízeli něco, co je daleko, co by se mi 
nevyplatilo ani vlastně tam jezdit kvůli tomu (č. 769). 
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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).  

 
Nezaměstnaní nepovažují dojíždění za problematické, pokud se nejedná o příliš 

dlouhou vzdálenost. Někdy se ovšem prostorová nedostupnost zaměstnání stává 
významnou překážkou pro nalezení zaměstnání (např. u nezaměstnaných bydlících na 
vesnici) (viz Řezníček a Sirovátka 1994:17,18), zvláště pak pro ty, kteří nemají svůj 
vlastní dopravní prostředek, ale musí se spoléhat na veřejnou dopravu (Giddens 
2001:328). Clasen, Gould a Vincent (1998:115) popisují, že respondenti v Německu 
preferovali nalezení zaměstnání v místě bydliště. Protože řada z nich neměla vlastní 
automobil a musela se spoléhat na veřejnou dopravu, bylo pro ně obtížné hledat si 
zaměstnání dále od domova. Mnoho respondentů ale bylo ochotných dojíždět do 
vzdálenosti 50 km (případně do jedné hodiny cesty). Gallie a Vogler (1994:149) 
uvádějí, že muži si hledají zaměstnání ve větším geografickém teritoriu než ženy. 
Výzkum Mareše, Sirovátky a Vyhlídala (2002a:38-39) zjistil, že ochotu dojíždět do 
zaměstnání více než třicet kilometrů deklaruje asi 22 % respondentů, dalších 12 % by 
o ní uvažovalo. Možnost pracovat přes týden mimo bydliště by přijalo 24,6 % 
respondentů a dalších 13 % by o ní uvažovalo. Autoři nacházejí větší ochotu k práci 
mimo bydliště u mužů, mladších respondentů a méně kvalifikovaných. Mareš, 
Sirovátka a Vyhlídal (2002b:31) také konstatují, že ochota dojíždět do zaměstnaní 
(nad 30 km) byla deklarována jen asi třetinou 6 měsíců nezaměstnaných osob. 
Mnohem více ochotní k dojíždění do zaměstnání byli vysokoškoláci.  

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.149 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 bezesporu je zřetelná ochota 
respondentů k dojíždění na kratší vzdálenosti, které se brání pouze osoby s význam-
nými bariérami zaměstnání (např. matky s malými dětmi). 

10.8 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).150 Nejčastější strategií porušující pravidla 

                                                   
149  Nízkou ochotu žen k jakékoli formě mobility konstatují ve svém výzkumu také Mareš, Sirovátka a 

Vyhlídal (2002a:41).  
150  Někteří autoři se pokoušejí o vysvětlení rozsáhlé neformální ekonomiky na základě institucionálních či 

strukturálních faktorů (k tomuto tématu srovnej Haerpfer, Latcheva a Wallace 2004:9). Z faktorů které 
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systému sociální ochrany je práce v šedé ekonomice.151 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. 
Podle Howa (1990:47) může mít zneužívání sociálních dávek čtyři základní formy:  

1) Podvod: situace, kdy nezaměstnaný záměrně nepodává (zamlčuje) informace 
nebo podává takové informace, které neodpovídají skutečnosti.  

2) Využívání systému: situace, kdy nezaměstnaný žádá bez souvislosti se svými 
reálnými potřebami o všemožné dávky 

3) Simulování či lenošství: situace, kdy nezaměstnaný záměrně setrvává na 
sociálních dávkách, i když by si bez problémů mohl opatřit prostředky obživy sám 
(např. prací)  

4) Falšování platebních dokladů: například šeků. Stává se pouze ve vzácných 
případech a bývá zpravidla odhaleno.  

 

Práce v šedé ekonomice by dle tohoto výčtu mohla být označena jako podvod, 
protože nezaměstnaný záměrně zamlčuje příjem z takové práce. Jednotlivé formy 
zneužívání mohou být v jednotlivých případech různě propojeny (např. záměrné 
setrvávání na sociálních dávkách s prací v šedé ekonomice).  

 

10.8.1 Formy práce v šedé ekonomice  

Na příjem ze zaměstnání či přímo práci v šedé ekonomice jsme se nezaměst-
naných respondentů většinou přímo nedotazovali,152 významná část respondentů 
nicméně takové aktivity sama uvedla. V některých případech dále vyplynuly z výpo-
vědí určité neobjasněné rozpory mezi uváděnými příjmy a výdaji, které vzbuzují 
pochybnosti.153 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, 757,154 876, 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 

                                                                                                                                                          
jsou zde zdůrazňovány se zdají být klíčové především tři. 1) vysoké daňové zatížení práce, 2) nízká 
úroveň kontroly dodržování pracovního práva, 3) pokles morálky a důvěry ve státní instituce. 

151  Šedá (někdy bývá označována také jako černá) 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). 

152  Hlavním důvodem byla citlivost tématu, neboť se v závislosti na okolnostech může jednat o chování 
hraničící se zákonem nebo jinak postižitelné (krácení daně, zneužívání sociálních dávek). Přímé 
dotazování některých tazatelů na tento typ aktivit v rozhovorech z roku 2002 navíc přineslo kvůli 
obranné reakci nezaměstnaných jen velmi malé výsledky.  

153  U jednoho z respondentů např. nelze považovat za příliš věrohodné, že po tři roky nezaměstnanosti 
(dnes dávky nepobírá, dříve pobíral pouze podporu v nezaměstnanosti) žije pouze z úspor, jak uvádí 
(č.7). 

154  Respondent uvádí výdělek 500 Kč týdně (v roce 2002), což by odpovídalo asi třetině mzdy v nizko 
placeném zaměstnání.  
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v restauraci, roznášení letáků, doučování dětí) nebo s tím, že se jedná o práci na 
dohodu, nikoli o pracovní poměr (č. 960). Výpověď respondenta č. 960 je dále 
zajímavá tím, že jeho aktivity jsou někde na pomezí mezi dvěma výše uvedenými typy 
práce v šedé ekonomice: 
 

R: …no a takže … ale jakože to jsou věci, který jsem občas dělal, i když oficiálně jsem byl 
na pracáku, tak todle sem dělal v podstatě načerno, jsem byl za to placen … Takže jako, 
něco jsem dělal. I když jsem vlastně nikdy nedělal na pracovní poměr, že jsem to vždycky 
dělal jak kdyby z volný nohy, že jsem dělal něco na smlouvu. Smlouvu o vykonání díla. 
Takže jsem jako nikdy nebyl zaměstnanej, to je oficiálně pravda, já jsem zaměstnavatele 
žádnýho neměl, nikdy jsem nechodil do práce, ale zaměstnání jsem vystřídal takhle nějak 
několik, příležitostí (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 zde logicky nemůže jednat 
o zneužívání sociálních dávek). Pokud nezaměstnaný sociální dávky nepobírá, pracuje 
např. na dohodu o provedení práce a jeho výdělek nepřekračuje určitou hranici, jedná 
se o aktivity zcela v mezích zákona. 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 úřadě práce a dávka je mu 
vždy na čas pozastavena (č. 687).  

 
R: A když seženu nějakou práci, tak je to brigáda, já nevím, třeba někomu pomáhat na 
baráku nebo takhle a to je - to je práce třeba na čtrnáct dní jenom, že - i když je to třeba 
nějaká brigáda, tak já musím zajít na pracák, tam jim to nahlásit, jo, takže oni mě sice 
pořád vedou, ale nevyplácejí mě třeba těch čtrnáct dní. Ale jakmile těch čtrnáct dní 
skončím, tak se mi zase rozběhne ta platba od toho pracáku. 

…  

Dělali jsme ji dva měsíce, tu fasádu. Jo, to jsem dělal načerno. To kdyby věděla sociálka, 
tak jsem nahranej totálně…Je pravda, že třeba sem tam nějakej ten melouch se třeba 
sežene, jo, třeba někomu pomoct, o čemž jako nesmí samozřejmě sociálka vědět. …No 
takže jako třeba takhle si, já nevím, nějakou tu pětistovku, tisícovku vydělám na tom 
melouchu, ale je to málokdy (č. 687).  

 
Z výpovědí nezaměstnaných je zřejmé, že pracovní aktivity, které zmiňují, (by) 

ve většině případů nemohly pravděpodobně (kvůli dočasnosti, nepravidelnosti, nejisto-
tě a nízkému výdělku) samy o sobě stačit k zajištění jejich obživy. Klasickým příkladem 
mohou být nezaměstnaní řemeslníci, kteří chodí tzv. „na fušky“: 
 

R: …já jsem sem tam někdy, můžu teda říct, mezi tím třičtvrtě roku [nezaměstnanosti], jo, 
když bylo třeba teplo, já jsem malíř, tak někdo přišel, že chce vymalovat, tak jsem šel 
malovat, takže takhle jsem se ještě jakž takž udržel nad vodou, no. Jinak nevím, co bych 
dělal.. je fakt, že když tady nějaká ta fuška byla, takže člověk aspoň něco měl (č. 917). 

 
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 respon-
dentka 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).  
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R: Ráno třeba teďko se se sem sehnal kšeft, že teďko od soboty půjdu zrovna k tomu 
chlápkovi vyorávat brambory, jo, tak budu vyorávat brambory, na půl si vezmu brambory 
a napůl si za to vezmu peníze, jo, takže ... prostě sháním, co se dá, no (č. 687). 
_____________________ 
 
R: Ne, to nemožu říct. Akorát jednou, co, to ten [jméno], co řekl, a sám je bez roboty, on 
mi řekl - no…, já se ti divím, že tě to baví makat na nádraží. Bo já tam ty, jak se to řekne, 
ty přepravky. On mi za to dá zase to ovoce a zeleninu. On mi nedá peníze, no ale možu si 
zabrat to ovoce, zeleninu, nebo brambory, víte…on to ze skladu, jak přijedou auta, 
kamiony, jo, tak jak jsou prázdně, tak dávat je bokem. A jak třeba kamion stojí dva dni, 
tak to ovoce, co je měkké, musíte už vyhazovat…Jako musíte to přebírat, že by mu to na 
tržnici nebo do obchodu nevzali. Já to dělám zadarmo, enom za ovoce, za brambory. Já za 
to nejsem placená (č. 1186b). 

 
Některé tyto aktivity jsou svým objemem a finančním přínosem spíše zanedba-

telné, 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. 

 

Většina předchozích výzkumů zaznamenává převážně nepravidelnou práci 
v šedé ekonomice jakou popisujeme výše. Řezníček a Sirovátka (1994:60) ve svém 
výzkumu také zjistili, že nezaměstnaní se někdy setkávají s nabídkou dočasných, 
nepravidelných a spíše méně placených zaměstnání. Většinou se jednalo v případě 
respondentů o nabídky v oblasti služeb (asi polovina), ve stavebnictví (čtvrtina) a 
v zemědělství (15 %). Ekonomický přínos z šedé ekonomiky ale podle autorů není ve 
většině případů příliš významný. Pro většinu nezaměstnaných je to naprosto nepra-
videlný příjem, který chápou jako nutný doplňkový zdroj hospodaření domácnosti. 
Také Howe (1990) uvádí, že u většiny těchto nelegálně pracujících tento příjem 
netvoří podstatnou část celkového příjmu, navíc se často jedná o krátkodobou, 
příležitostnou práci, která nemůže být z dlouhodobého hlediska plnohodnotnou náhra-
dou práce na formálním pracovním trhu (ibid. str. 54, 100-101). Sheehan a Tomlinson 
(1996 podle Sheehan a Tomlinson 1998:452) uvádějí, že možnost vydělat si v šedé 
ekonomice větší sumy peněz je poměrně vzácná a že neodrazuje od hledání 
zaměstnání na formálním trhu práce. Práci v šedé ekonomice uvedlo 23 % jejich 
respondentů, většina z nich ale vydělávala pouze menší částky. Simonyi (1994:6) 
zaznamenala takovou dočasnou či příležitostnou práci trvající několik měsíců, ale někdy 
také jen několik dnů u mladších nezaměstnaných. Jednalo se o práci ve službách, 
obchodě i v zemědělství. V zemích, kde je přivydělávání povoleno, se někdy setkáváme 
s malým, pravidelným, hlášeným navyšováním příjmu (Clasen, Gould a Vincent 1998: 
146). 

Specifickou formou práce v šedé ekonomice je práce prováděná v domácnosti a 
práce s naturální odměnou. Deem (1988:42) uvádí, že někdy je taková domácí práce 
prováděna, protože neexistuje komerční nebo státem poskytovaná varianta. Často se 
jedná o práci na samém okraji pracovního trhu, někdy tak špatně placenou, že 
nepodléhá daňové povinnosti, jindy ilegální. Někdy je výhodou takových zaměstnání, 
že jsou prováděna v domácnosti nezaměstnaného a nepředstavují tudíž příliš vysoké 
náklady zaměstnání (ibid. str. 48). Nezaměstnaní mají pro práci v šedé ekonomice 
méně dostupných prostředků (např. vybavení) a zároveň žijí často v komunitách 
s nízkou životní úrovní a vysokou nezaměstnaností, kde si sousedé a známí nemohou 
dovolit zaplatit za jejich práci. Část této práce v těchto komunitách probíhá formou 
určité výpomoci, při které nedochází k výměně větších finančních obnosů, ale která je 
kompenzována hmotným plněním či nějakou protislužbou (Howe 1990:50, 55). Zboží 
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a služby tohoto typu tedy mohou být poskytovány „místními“ za nižší ceny než u 
legitimních firem. Na druhou stranu mnoho lidí má tak nízké zdroje, že raději využijí 
levnějších služeb nezaměstnaných, než aby si na stejnou práci najali firmu (Howe 
1990:99). Namazie (2003:5) konstatuje, že některé takto poskytované služby by se 
např. na formálním trhu práce nevyplatilo poskytovat, a tudíž by neexistovaly. Každo-
pádně jsou úspory nezaměstnaných spojené se tzv. „středověkou ekonomikou“ 
(vzájemná výpomoc bez přímých finančních nároků) v některých případech značné 
(Jordan et al. 1992:17 n15-16). 

Práce v šedé ekonomice je tedy svou podstatou velice rozmanitá. Kromě práce, 
která svým charakterem odpovídá běžnému zaměstnání, zde nacházíme také zjevně 
dočasná zaměstnání, brigády (stánkový prodej, sběr jahod), fušky (respektive řemesl-
nickou činnost načerno), různé výpomoci (v restauraci, při úklidu) a také polonaturální-
polosvépomocné aktivity. 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“. 

 
10.8.2 Kdo pracuje v šedé ekonomice 

Práce v neformální (šedé) ekonomice se vyskytuje více u určitých kategorií 
nezaměstnaných než u jiných a také u mnoha zaměstnaných.155 Engbersen, Schuyt a 
Timmer (1990:47) identifikovali u dobře vzdělaných jednotlivců speciální sociální 
dovednosti, které jim umožňovaly lépe participovat v neformální ekonomice a také 
lépe kalkulativně využívat systém sociální ochrany (srovnej též Haerpfer, Latcheva a 
Wallace 2004:34). Sirovátka (2000:195) také identifikoval ve svém výzkumu obdobný 
kulturně vymezený typ příjemců sociálních dávek, který „porušuje normy práva a 
morálky“ a „programově zneužívá“ sociální dávky, ačkoliv má jiné možnosti a příjmy. 
Jejich strategie je racionální za předpokladu přijetí „polokriminální etiky“. Uvedený typ 
nepravé „závislosti“ je do jisté míry produktem nízké úrovně společenské kontroly a 
kultury „zisku za každou cenu“. V Sirovátkově výzkumu se jednalo o drobné 
podnikatele vykazující minimální příjem či ztrátu, i když jejich skutečný příjem 
převyšoval přibližně dvojnásobně životní minimum. Jejich ochota změnit uvedené 
praktiky či přijmout legální zaměstnání byla spojena v takovém případě s představou 
příjmu minimálně na již dosahované úrovni, ovšem zaručeného stabilně a dlouho-
době.156  

Nelegální práce se objevuje také u kategorie nepravidelných pracovníků, které 
bychom mohli označit jako „sebe-zaměstnávající se“ (viz Jordan et al. 1992:102), 
kteří uzavírají převážně krátkodobé smlouvy či kontrakty (např. na základě živnos-
tenského oprávnění). Tento typ pracovníků má často díky povaze vykonávané 
pracovní činnosti určité problémy splnit institucionální požadavky jak daňového 
systému, tak systému sociální ochrany. U této kategorie není nepravidelná práce často 
                                                   
155  Strategie využívání nezdaněných peněžních příjmů pro mimořádné výdaje není výsadou nezaměstna-

ných, ale využívají ji i pracovníci na formálním trhu práce (Henry 1981:7 podle Howe 1990:48, Jordan et 
al. 1992:241), kteří pro ni mají vzhledem ke kontaktům větší příležitosti (Birdsall 2000 podle Namazie 
2003:9). Podle zjištění několika empirických studií (Pahl 1988, Nelson a Smith 1999, Clarke 1999) 
využívají nejvíce práce v neformální ekonomice domácnosti s větším počtem členů, kteří současně pra-
cují formálně, čímž dochází k polarizaci mezi bohatými pracujícími a chudými nepracujícími domácnostmi 
(Wallace 2002:3).  

156  Tyto lidi bychom mohli zařadit do kategorie „podnikavých“, pro které může být příjem ze sociálních 
dávek navýšený o nehlášený příjem za „podobných“ podmínek upřednostňovanou strategií před prací na 
formálním trhu práce (Engbersen, Schuyt a Timmer 1990:79). 
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chápána jako negativum, naopak tito lidé tento životní styl oceňují z hlediska autono-
mie a nezávislosti. Howe (1990:55) si všiml, že příležitosti pro nelegální práci mají 
především muži pracující ve stavebnictví, opraváři, elektrikáři, mechanici, ale 
(překvapivě) také ženy.157 Simonyi (1994:9-10) uvádí, že příležitostnou práci využívají 
jak respondenti ve střední generaci, tak ti mladší žijící s rodiči. Tato příležitostná práce 
je nejčastěji v oblastech obchodu, stavebnictví a služeb. Simonyi spatřuje jednu 
z příčin této příležitostné práce v nízké úrovni sociálních dávek.  

Také 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.158 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 omeze-
nými sociálními sítěmi tedy někdy nemusí mít k nelegálnímu výdělku příležitost. 

Klíčovou otázkou spojenou se strategiemi nezaměstnaných zůstává, nakolik 
jsou různé formy zneužívání sociálních dávek rozšířené. Ve výzkumu Deana a Taylora-
Goobyho (1992:118, 119) šestina respondentů (15) přiznala, že s v současné době či 
v minulosti nějakým způsobem zneužívala systém sociální ochrany, 5 u nich mělo 
v době výzkumu nedeklarovanou práci na částečný úvazek. V Jordanově et al. 
výzkumu (1992:4, 101, 124) bylo celkem 23 respondentů, z toho 15 pracujících 
nepravidelně a 5 pracujících pravidelně, včetně některých pracujících na plný úvazek, 
kteří získávali finanční prostředky, které buď nedeklarovali kvůli daním (11 respon-
dentů) či kvůli možnosti ztráty sociálních dávek (12 respondentů). Snel a Staring 
(2001:7) uvádí 23 % respondentů (příjemců sociálních dávek, nejen nezaměstna-
ných), kteří v období posledních dvou let pracovali bez toho, že by o výdělku 
informovali poskytovatele dávek. V podmínkách ČR159 se tomuto problému věnovali 
Řezníček a Sirovátka, kteří uvádějí, že muži jsou patrně v neformální ekonomice 
mnohem aktivnější a že mají silnou tendenci tyto aktivity zakrývat: skoro polovina 
mužů při volném rozhovoru uváděla či naznačovala účast v neformálním sektoru. U 
žen se jednalo o výrazně menší podíl (do 15 %) (Řezníček a Sirovátka 1994:61). 
Podle Kotíkové a Vavrečkové (1998:47 podle Sirovátka 2000:188) a výzkumu 
Sirovátky (2000) byl odhad sociálních pracovnic na příslušných referátech ohledně 
podílu osob zneužívajících sociální dávky asi 60 %. Sirovátka (2000) si všímá toho, že 
asi polovina mužů naznačila určitou účast (byť většinou příležitostnou) v neformálních 
pracovních aktivitách.  

Celkově lze konstatovat, že neformální ekonomika je (nejen) v České republice 
přítomná a náš výzkum (ale ani ostatní zde citované zdroje) její rozsah zřejmě ade-
kvátně nezachycují. Rozpětí počtu takových nezaměstnaných v jednotlivých výzkumech 
je totiž poměrně značné. I v našem výzkumu, který toto téma přímo nezachycoval, 

                                                   
157  Pro ženy je práce v šedé ekonomice v některých případech vzhledem k nastavení daňových systémů a 

systému sociálních dávek výhodnější než legální práce, protože při dvojím legálním příjmu se partneři 
dostávají do rizika vysoké mezní efektivní míry zdanění nově získaného příjmu. 

158  Tento respondent popisoval, že práci načerno získává dotazováním u známých (č. 1). 
159  Podle Haerpfer, Latcheva a Wallace (2004:27-29) je v České Republice zaměstnání na formálním trhu 

práce hlavním zdrojem příjmu pro téměř 90 % domácností (hlavní zdroj příjmu: formální ekonomika - 
85 %, ekonomika domácnosti - 11 %, sociální ekonomika - 2 %, šedá (hotovostní) ekonomika - 2 % - 
data za rok 1998). Česká republika byla v tomto ohledu nejvíce formalizovanou ekonomikou ze všech 
srovnávaných postkomunistických zemí a deklarované podíly hotovostní ekonomiky byly také jedny 
z nejnižších, naopak překvapuje poměrně vysoký podíl domácností v kategorii domácí ekonomika - 
jedním vysvětlením by mohlo být, že tato kategorie zahrnuje drobné zemědělce. K příjmové ekonomice 
podle autorů obecně (ve všech zemích) inklinují především dlouhodobě nezaměstnaní (ibid. str. 32). 
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deklarovala nějakou formu (většinou příležitostné) práce v šedé ekonomice minimálně 
pětina nezaměstnaných. Toto číslo je přitom zřetelně ještě podhodnocené (někteří lidé 
toto téma zřetelně 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.  

 

10.8.3 Důvody, proč nezaměstnaní pracují v šedé ekonomice 

Velmi zajímavé jsou pro nás pochopitelně důvody, proč nezaměstnaní přijímají 
tuto příležitostnou práci nebo pracují na černo. 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, když nemohou sehnat normální práci: 
 

R: Ne moc dobré.. ne moc dobré [pocity z nezaměstnanosti]. Jsem strašně jako ráda, když 
seženu nějakou brigádu a prostě můžu chodit do práce. Celej život v podstatě jako člověk 
byl zvyklý chodit do práce, takže, teď má teď spoustu volnýho času, není podstatná ta.. 
ta.. ta finanční otázka, ale prostě to, že.. jo? (č. 22). 

 
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).  
 

T: A co teda děláš když s těma svýma penězma nevycházíš? 
 
R: Pracuju na černo, když něco najdu (č. 1). 
_____________________ 
 
R: Ale s těma penězma, které člověk dostane, ať už od sociálky, nebo od pracáku, tak 
prostě pokud jste majitelem bytu, jakožto že já jsem, tak nedá se z toho vyžít. Vůbec. 
Takže stejně vám nic jiného nezbývá, než fakt si hledat něco bokem (č. 78). 

  
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); tento problém zmiňujeme v jednom z předchozích 
oddílů. 
 

R: …a od té doby jsem vlastně nezaměstnaný, přičemž jsem měl dalo by se říct brigádu, 
dalo by se říct na černo, co vám budu povídat. Ale chtěl jsem jít pracovat jakože.. 
normálně, avšak to nešlo, protože ten pán, kterej mě zaměstnával, tak přímo chtěl mě 
zaměstnat jakože na černo, že nemusel odvádět dávky a kdesi cosi. No, tam byly docela 
slušné peníze, byl jsem tam asi měsíc a půl nebo dva měsíce, na výpomoc přes léto. A od 
té doby..(č. 16) 
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Důvodem, proč lidé využívají raději občasné nedeklarované přivýdělky, je podle 
Jordana et al. (1992:234) to, že práce, na kterou by tito nezaměstnaní dosáhli, pokud 
by přestali pobírat sociální dávky, je dle jejich názoru příliš nízko placená nebo 
nespolehlivá.160 Někteří nezaměstnaní např. poukazují na to, že by nemuseli pracovat 
v šedé ekonomice (a nebylo by to ani ekonomicky racionální), kdyby měli pořádnou 
(rozuměj adekvátně placenou) práci (viz Dean a Melrose 1997:114). Nezaměstnaní 
někdy navíc argumentují, že nespolehlivost a zpoždění v administrativě sociálních 
dávek spojená s tlakem na přijetí krátkodobé a špatně placené práce je v přímém 
rozporu s jejich rolí poskytovatelů rodinného příjmu. Proto považují nedeklarovanou 
práci za lepší způsob vedoucí k pokrytí nákladů v situaci, kdy není k dispozici žádná 
pořádná práce (Jordan et al. 1992:4). Řezníček a Sirovátka (1994:60) k práci v šedé 
ekonomice uvádějí, že celková situace včetně dávek je nezaměstnanými vnímána jako 
nejistá a využití nárazových příležitostí si přivydělat této situaci odpovídá. Často také 
nezaměstnaným nic jiného než šedá ekonomika nezbývá, zvláště pokud mají zdravotní 
potíže. Další příčinou práce v šedé ekonomice je pak podle autorů ekonomická 
nezbytnost.  

Jordan et al. (1992:102, 259) vysvětlují častou nedeklarovanou práci tím, že je 
nestrukturovaná a příležitostná, krátkodobá, sezónní či práce na dohodu, ke které 
mají tito lidé nejspíše přístup, a to především díky síti svých známých. Jordan definuje 
tyto lidi jako sebezaměstnávající se, ale v našem výzkumu byla tato kategorie 
poměrně málo rozšířená. Zneužíváním systému se ve svém výzkumu zabývali také 
Dean a Melrose (1997:104). Lidé podle nich uvádějí různé důvody „podvádění“ 
(zneužívání systému), z nichž na prvním místě je ekonomická nezbytnost spojená 
s nedostatečným příjmem ze sociálních dávek. To, že nezaměstnaní v tomto ohledu 
uvažují z hlediska ekonomické racionality ovšem neznamená, že by jejich podvody 
byly ve všech případech plánované a přesně promyšlené, často naopak hovořili o 
využití příležitosti. Nezaměstnaní upřednostňují svou roli živitele rodiny, nízkoplacenou 
práci na formálním trhu práce považují za neslučitelnou s touto rolí. Naopak, práci 
v šedé ekonomice mohou považovat za slučitelnou s touto rolí, pokud jim umožňuje 
rodinu zabezpečit (viz Jordan et al. 1992:121-122 n15).  

Adair, Duchene a Neef (1998) rozlišili v této souvislosti tři typy domácností: 1) 
domácnosti, které závisejí na neformálních příjmech při získávání prostředků pro 
životní potřeby, jedná se především o domácnosti chudých, manuálních a méně 
vzdělaných lidí, 2) domácnosti, které využívají neformální ekonomiku k získávání 
bohatství, členové těchto domácností měli vyšší vzdělání i profesní dovednosti a jedná 
se pravděpodobně o jádro nové „třídy podnikajících“, 3) kategorie lidí, kteří si prací 
v neformální ekonomice přilepšovali ve svých příjmech (Adair, Duchene a Neef 1998 
podle Haerpfer, Latcheva a Wallace 2004:10-11). Významným indikátorem pro 
posouzení strategií domácnosti je nakolik domácnosti mohou přežívat z jejich normál-
ních (současných) příjmů, zda je považují za dostatečné či zda jsou nuceni hledat 
nějaké další alternativy (ibid. str. 17).161 Jordan et al. (1992:250) ve svém výzkumu 

                                                   
160  Nedeklarovaná práce je podle Jordana legitimizována nezaměstnanými také tím, že administrativní 

nastavení systému sociální ochrany je trestá za nepravidelnou, krátkodobou či příležitostnou smluvní 
práci, protože se musí ze systému neustále odhlašovat a zpětně se přihlašovat a že jejich žádost je vždy 
nově posuzována (Jordan et al. 1992:125), což se projevuje také neochotou taková zaměstnání přijímat 
(Sirovátka 1997:99). Dean a Taylor-Gooby (1992:119) na toto téma na základě svého výzkumu uvádí, 
že ochota nezaměstnaných systém podvádět je primárně důsledkem negativních zkušeností nebo 
frustrací spojených se systémem, který jak v této souvislosti uvádí Simonyi, nedostatečně reaguje na 
jejich skutečné potřeby (Simonyi 1994:10) či nereaguje na potřeby vycházející ze standardu společnosti, 
v níž žijí (Dean a Melrose 1997:114).  

161  Tento postřeh je poměrně významný. V našem výzkumu se totiž ukazuje, že většina osob pracujících na 
černo jsou lidé bez partnera. Nemáme ale pochopitelně možnost toto zjištění zobecnit.  
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identifikovali tři základní typy společných strategií členů domácností. První z nich je 
závislá na práci jednoho z partnerů na formální plný úvazek při úhradě pravidelných 
nákladů a příjem druhého partnera je využíván na mimořádné výdaje a „přilepšení“. 
Druhá strategie zahrnuje domácnosti s jedním nebo oběma partnery pracujícími 
v nepravidelných přerušovaných intervalech (největší skupina), kteří spoléhají na 
sociální dávky v obdobích mezi jednotlivými zaměstnáními a výdělek za práci přesčas 
nebo partnerův příjem používají pro mimořádné výdaje. Třetí skupina domácností 
spoléhá na sociální dávky při pokrytí běžných výdajů a neformální (nedeklarované) 
příjmy pokrývají mimořádné výdaje. Druhou a třetí z těchto strategií identifikovali ve 
svém výzkumu v České republice také Mareš, Sirovátka a Vyhlídal (2002b:53). 
V případě třetí strategie je nedeklarovaný příjem využíván např. k uhrazení větších 
nepravidelných výdajů (ošacení, boty), zbytných věcí (koníčky, kultura) a dluhů. 
Příjemci sociálních dávek deklarují, že dávky svou výší nepostačují, a tak je přivýdělek 
nedeklarovanou prací pro ně jedinou cestou, jak tyto věci zajistit (Jordan et al. 
1992:239). Sirovátka (1997) považuje přechod nezaměstnaných příjemců sociálních 
dávek ke strategiím v různých sférách neformální ekonomiky za důsledek marginali-
zace projevující se velice omezenou možností uplatnění pracovníků na primárním trhu 
práce. V této situaci je pak práce v neformální ekonomice volbou dostupných a 
efektivních způsobu začlenění do společnosti skrze dosažení přiměřeného konzumního 
standartu (Sirovátka 1997:123). Sirovátka (2000:196) uvádí, že „v tomto kontextu 
úsilí příjemců sociální pomoci o kombinaci zdrojů příjmu včetně nelegálních příjmů a o 
manipulaci systémem není vedeno preferencí závislosti na dávkách, ale je spíše snahou 
o částečnou nezávislost na dávkách a o osobní autonomii v situaci kumulovaných 
životních nejistot“.  

Marginalizovaná pozice nezaměstnaných na pracovním trhu se ještě prohlubuje 
na základě nepříznivých náborových praktik některých zaměstnavatelů, kteří jim 
nabízejí příjmy paralelní se sociálními dávkami. Tyto příjmy jsou ve skutečnosti často 
minimální a umožňují uhradit životní náklady pouze díky tomu, že jsou nepřihlášené, a 
tudíž nezdaněné a také díky tomu, že jejich příjemci jsou současně příjemci zmíněných 
sociálních dávek (srovnej Howe 1990:96, 101, Sirovátka 2000:188). Tato situace je 
jistě výhodná pro nelegální zaměstnavatele, neboť u nich dochází k významné úspoře 
nákladů, ale v důsledcích je nevýhodná jak pro stát, tak pro nelegálně nezaměstnané 
pracovníky. Nezaměstnaní si mohou nevýhody spojené s prací v neformální ekonomice 
uvědomovat a často nepovažují práci načerno za perspektivní dlouhodobou strategii 
(Howe 1990:54), ale nedostatek příležitostí na formálním trhu práce činí z nelegální 
práce momentální „racionální“ volbu, i když by tito nezaměstnaní raději pracovali 
legálně. U některých nezaměstnaných ztráta naděje pro nalezení zaměstnání na 
formálním trhu práce vede k tomu, že už se práci na formálním trhu práce ani 
nepokoušejí hledat a sociální dávky považují za „základnu jistoty“, kterou je možné 
doplňovat právě nelegálními příjmy (ibid. str. 97). Skutečnost, že se nezaměstnaní 
zapojují do neformálních aktivit v šedé ekonomice, jim zabraňuje se efektivně ucházet 
o zaměstnání na formálním trhu práce, a tím se snižuje jejich šance své postavení na 
trhu práce z dlouhodobého hlediska zlepšit (Snel a Staring (2001:12).  

Faktory, které podle nezaměstnaných i výsledků předchozích výzkumů 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. 
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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 margi-
nalizovaného 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.  
 

10.8.4 Postoje nezaměstnaných k práci v šedé ekonomice 

V této části se zabýváme rozhodováním nezaměstnaných ohledně přijetí za-
městnání v šedé ekonomice. Toto rozhodování souvisí kromě výše zmíněných důvodů 
také s postoji nezaměstnaných 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 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).  

 
R: ... a za druhý, někdo mě uvidí, protože tady v [název vesnice], mě tak samozřejmě, že 
mě tady zná každej, že jo, někdo mě uvidí, někdo, komu se třeba nebudu líbit, řekne to na 
sociálce, já přijdu o peníze a co potom? To mi za to taky nestojí (č. 687). 
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R: Nedostanete se nikde. U Vietnamců, jo, mi říká, tam jako prodavačku. Já tam letím, no 
jo, já mu za padesát korun za den dělat nebudu. Od rána do večera. Ale jako načerno. A 
co když mě chytne, tak mi seberou podporu, řeknou, že si přivydělávám, to ne. Za 
padesát korun na den. Kdyby mi dal stabilní plat, jako v zaměstnání, tak zruším podporu a 
tím pádem ano, tu prácu bych brala. Ale namůžete, jezusmarja, vždyť kdyby mi na to 
přišli, tady na tu zeleninu, to úřad ví, nebo to nechodím, já si nevydělávám penízkama. Ale 
kdyby jste si někde penězama, však vám by zastavili podporu a eště byste musel vracet 
(č. 1186b). 

 
V některých případech ale byla výpověď respondentů v tomto ohledu také 

rozporná, neboť na jednu stranu uváděli, že práci načerno odmítají, a na druhou stranu 
to na základě jejich výpovědi vypadalo, že ji vykonávají či v minulosti vykonávali (č. 
687, 757). Obdobné případy na jedné straně s  odsuzováním určité aktivity a v přímém 
rozporu na druhé straně s tím, že se týž nezaměstnaný tak ve svém případě chová, 
popisuje Jahoda (1987:26). Autorka přitom hovoří o obtížné adaptaci na vlastní 
morální standard. My bychom tyto respondenty spíše zařadili do kategorie „opatrných“, 
kteří se snaží svou práci v šedé ekonomice maskovat. 

 

Také v předchozích výzkumech se ukazují obdobně různorodé postoje k práci 
v šedé ekonomice. Respondenti Deanova a Taylor-Goobyho (1992:118, 119) výzkumu 
odpovídali na otázku, zda by byli ochotní, kdyby věděli jak, podvést systém, aby 
získali dodatečný příjem. Ze 79 respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli, by byla 
více než polovina (42) respondentů ochotna systém podvést. Ze 36 respondentů, kteří 
k tomu nebyli ochotní, 16 tuto možnost odmítalo z morálních důvodů, 10 tuto možnost 
nepovažovalo z nějakého důvodu za výhodnou (systém je příliš složitý, ten zisk by byl 
tak malý, že se to nevyplatí), 8 respondentů se obávalo postihu a dva odmítali podvod 
po předchozí zkušenosti. Při interpretaci těchto dat je třeba brát v úvahu, že položená 
otázka byla hypotetická a vyjadřuje postoje, které by se pravděpodobně z velké části 
v konkrétní situaci při jednání neuplatnily. Dean a Melrose (1997:107-108) rozlišují 
několik typů, podle toho jak se nezaměstnaní vyrovnávají s podváděním systému. Za 
prvé jsou to lidé tzv. bez skrupulí, kteří si s podváděním nedělají hlavu (často lidé 
s kriminální minulostí), za druhé jsou to oportunisté, kteří podvádění považují za 
určitou formu hry, ve které bojují proti nejistému světu, třetí skupinu tvoří filozofové, 
kteří podvádění považují za způsob boje proti útlaku světa (typickým znakem je 
rozzlobenost), a čtvrtou skupinu tvoří kalkulativní respondenti, kteří se nejvíce obávají 
dopadení.  

Porušování institucionálních pravidel může být také spojeno s pocity nepohodl-
nosti či viny (Lindbeck 1995:2). Většina příjemců sociálních dávek přitom věří, že 
podvádění systému je běžná záležitost. I když tato víra v rozšířenost podvodů není 
sama o sobě využívána jako důvod k podvádění, nezaměstnaní se přece jen cítí při 
podvodech (sami před sebou) lépe, pokud věří, že tento typ chování je rozšířený162 
(Dean a Melrose 1997). Dean a Melrose (1997) dále poukazují na to, že většina 
příjemců sociálních dávek, kteří podvádí, si nepřiznává, že podvádění je nečestné, 
případně, že rozlišují mezi různými typy zneužívání dávek podle vlastních morálních 
pravidel, čímž si takové chování ospravedlňují. Pro některé z nich zůstává zneužívání 
dávek frustrující a vnitřně konfliktní záležitostí, v jejich situaci je ovšem pro ně hrozba 
nedostatečného příjmu horší než hrozba případného odhalení podvodu.  

Někdy nezaměstnaní uplatňují při práci v šedé ekonomice vlastní morální 
pravidla. Takto si nezaměstnaní např. legitimizují to, kolik si mohou vydělat, vzhledem 

                                                   
162  V Evasonové výzkumu byl naopak podíl respondentů domnívajících se, že nezaměstnaní by stejně 

nepracovali, podvádí a mají se na podpoře lépe než v práci, poměrně malý (v průměru zhruba čtvrtinový) 
(srovnej Evason 1985:59). 
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k „nespravedlnosti“ podmínek systému sociální ochrany (např. Jordan et al. 1992: 
125). Vydělání malých částek je přijatelné, protože dávky jsou nízké, naopak vydělání 
větších částek je nefér a poškozuje poctivé klienty (Clasen, Gould a Vincent 1998:190, 
viz též Jordan et al. 1992:13). Dean a Melrose (1997:110) došli k závěru, že poškození 
či ztráta práv na sociální dávky vede u nezaměstnaných k nabytí práva na obcházení 
systému jako způsobu, jak zajistit celkový objem práv, na který se nezaměstnaní cítí 
oprávněni. Clasen, Gould a Vincent (1998:190) uvádějí, že někteří nezaměstnaní 
nedeklarují svůj příjem, a to ani v případě, kdy se jedná o příjem v limitu, který si 
mohou vydělat. 

U části nezaměstnaných ovšem také dochází k nevyužití „příležitosti“ pro práci 
v šedé ekonomice z důvodu obav z udání a případného postihu (Howe 1990:55, 
Jordan et al. 1992:124, Clasen, Gould a Vincent 1998:190) či z jiných důvodů, např. 
racionálních (nevyplatí se), psychických (je stresující) (Dean a Melrose 1997:117) či 
etických. Engbersen, Schuyt a Timmer (1990:57-58) identifikovali vysokou míru 
vnímání rizika nelegální práce (a tím uplatnění sociální kontroly) u kategorií konfor-
mistů a ritualistů. Naopak, členové kategorií podnikavých a kalkulujících často stano-
vená pravidla obcházeli či využívali ve svůj prospěch (ibid. str. 61). Podle Řezníčka a 
Sirovátky (1994:61) si samoživitelky a osamělé ženy vůbec netroufají na takové 
aktivity: jednak to samoživitelkám nedovolují děti, jednak mají obavu o sociální 
dávky, které jsou jejich jediným, a proto tak důležitým zdrojem příjmu.  

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 zaměstnava-
telů, kteří svým jednáním takovou práci umožňují. Bauman (1998:74) v trefné 
paralele uvádí, že lidé, kteří nemají přístup k legálním podmínkám hry, se uchylují 
k těm způsobům chování, které jsou jim dostupné (legálním či nelegálním), nebo mají 
tendenci opustit hru nadobro. 

Podle našich zjištění práce v šedé ekonomice vychází především ze snahy neza-
městnaných dosáhnout ve společnosti obvyklého životního standardu a v tomto ohledu 
je jen velmi obtížně takové chování označit za projev jiné kultury (neboť cílem je 
realizace obecně přijímaných hodnot). 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 nějakým způsobem 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 zvláštní význam především potřeba zjistit 
lépe skutečný rozsah takového způsobu jednání v podmínkách ČR (což je ovšem 
mimořádně 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 
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není lepší věnovat raději pozornost integraci nezaměstnaných do více hodnotných 
zaměstnání.  

 
10.9 Závěr kapitoly 
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 disketo-
vat 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 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 
dovedností na chráněném pracovním místě. Soukromé podnikání pak nezaměstnaní 
více méně vylučují jako neatraktivní a rizikovou možnost a odmítají také strategie 
spojené s mobilitou.  

Participace v šedé ekonomice jako alternativa k pracovnímu uplatnění na for-
málním 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 (tedy zaměstnáních, která svými charakteristikami odpovídají 
běžným zaměstnáním), ale můžeme potvrdit poměrně vysokou účast našich respon-
dentů 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.163 Takové aktivity dlouhodobou alternativu 

                                                   
163  Zajímavý je v tomto ohledu postřeh jednoho z respondentů, že jeho konkurenty na pracovním trhu jsou 

studenti, kteří také často pracují brigádně.  
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k pracovnímu uplatnění nepředstavují, jsou nicméně někdy pro nezaměstnané výhod-
né, 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). Přivýdělky 
nezaměstnaných k sociálním dávkám typu hmotné nouze představují tedy specifický 
problém, ke kterému se ještě vracíme v následující kapitole (k podpoře v nezaměstna-
nosti i k dávkám pomoci v hmotné nouzi si nezaměstnaní již nyní mohou za 
specifických podmínek legálně přivydělat).  

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 respon-
dentů, s nimiž jsme hovořili, další pracovní uplatnění velmi obtížné, a když, tak pouze 
ve specifickém pracovním režimu (závažné zdravotní handicapy). U 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 České 
republice - ideály, realita a perspektiva 

Dlouhodobá nezaměstnanost není v historii lidstva ničím novým. Informace o 
velké skupině lidí bez zdrojů příjmu nacházíme již ve středověkých historických 
pramenech, v dílech z 18. a 19. století, v modernějším pojetí pak ve výzkumech 
z meziválečného období, např. v práci výzkumníků v Marienthalu nebo v Orwellově „Na 
dně v Paříži a v Londýně“. 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 provede-
nými po roce 2000. 

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 může kvalita zaměstnání 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 sami před sebou 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 
(např. aspekt estetické práce), role personálních agentur, vliv sebevzdělávání 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 (věk, zdravotní stav, rodičovství) 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 
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smyslu představovalo úlevu (označovali ho jako jakousi dovolenou) a umožnili 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 
hledat pouze obtížně. Předcházející faktory se pak do jisté míry podílejí na tom, že 
někteří nezaměstnaní 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, u většiny nezaměstnaných převládají obecnější 
hodnoty spojené s pracovní etikou. 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 dlouho-
době 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 zaměst-
natelnosti 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 příliš dobrá, 
některé domácnosti si postupně přivykají skromnému způsobu života. 
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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.  
 
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, 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 respon-
dentů 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 
rekvalifikace a práce v šedé ekonomice) jsou poměrně omezené 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, kterým zároveň navazuji na 
výsledky předchozích výzkumů na stejné téma citované v této publikaci (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: 

1) strukturální problémy na trhu práce,  

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

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

4) postoje zaměstnavatelů, především nízkou ochotu přijímat z nějakého hlediska 
rizikovou pracovní sílu, 
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5) relativně malou úspěšnost úřadu práce při uplatňování těchto dlouhodobě 
nezaměstnaných lidí,  

6) problém s motivací nezaměstnaných, který souvisí např. s nízkou kvalitou práce a 
pastí nezaměstnanosti.  

 

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, nezaměstna-
ných 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. V následujících pasážích se k některým problémům, které 
vyplynuly při psaní této práce, vracíme z hlediska možnosti řešení.  

11.1 Diskuze o aplikaci v oblasti sociální politiky 

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 základní návrhy pro diskuzi. 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 neza-
městnanosti), 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 harakteru intervence). Tento výzkum, i když poukázal na 
některé otázky ohledně nezaměstnanosti, spíše přinesl řadu nových otázek a dilemat 
pro sociální politiku. 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 zaměstnání164 a na přiměřenou sociální ochranu/kvalitu 
života.165 

                                                   
164  Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na 

zaměstnání v pracovněprávním vztahu (dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na 
poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem (zákon o zaměstnanosti č. 435/2004, 
§ 10). 

165  Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou 
bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon (Listina 
základních práv a svobod, článek 26/3). Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, 
která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek (Listina základních práv a svobod, článek 
30/2). 
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11.1.1 Posílení ekonomiky a tvorba nových pracovních míst vs. 
mobilita pracovníků 

První oblastí 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. Nezaměst-
naní, se kterými jsme hovořili, si tuto skutečnost také uvědomovali:  
 

R: No měla by být nějaká jiná politika tady ohledně tohohle toho. Víte, jedinec jako 
takovej, když zruší místa, třeba když zruší 150 míst, tak nic nenadělá. Když z 10 000 lidí 
vlastně během osmi let vyhodí skoro 10 000 lidí, tak prostě ti lidi s tím nic neudělají (č. 
1283). 
_____________________ 
 
R: Já myslím, že řešení by bylo takový, kdyby ... bylo víc těch investorů a investovali by 
tam, kde je ta velká nezaměstnanost, že jo. Jako v budoucnu tady na letišti má bejt velká 
zóna, ale tak snad by se tu mohlo vylepšit, má tam být sedmnáct tisíc pracovních míst (č. 
725). 

 
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 dlouho-
době 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. Stát navíc tuto možnost podporuje 
v rámci příspěvku na dopravu zaměstnanců.  

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. Nezaměstnaní k tomuto problému např. říkají: 

 
R: Nevím, nejsem schopnej to posoudit, ale myslím si, že i stát by měl víc dělat pro ty 
soukromníky, víc je podporovat, protože ti soukromníci v podstatě, když se budou dobře 
rozvíjet, tak budou schopni i nabízet další pracovní místa. Ale kdo dnes soukromě podniká 
a jsou to vlastně soukromníci, dám příklad, o dvou až třech zaměstnancích, tak nejsou 
spokojení s politikou státu a podpory malýmu a drobnýmu podnikání (č. 1209). 
_____________________ 
 
R: No tak stát, aby dával prostě příležitost podnikatelům, když teda nechtějí jako státní 
podniky a todleto, když chtějí všechno soukromý, tak by měl pro ty podnikatele vytvářet 
aspoň trošku nějakou podmínku. Protože třeba malej podnikatel má velice špatnou, prostě 
pozici. Já to vím, protože moje dcera dělá ve kšeftě a je to tady ta malá samoobsluha a on 
má co dělat, aby to udržel. A už z dvaceti lidí má jich ani ne jedenáct, má jich deset, jo. A 
ty holky dělají pomalu vod nevidím do nevidím (č. 1283). 
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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“. 

11.1.2 Zajištění sociální ochrany a současně pobídkové funkce 
systému  

Tato oblast se jeví v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti jako naprosto klíčová. 
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. 
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 dostup-
nými 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.). Tyto 
problémy jsou patrné v již zmiňované situaci rodiny respondentky č. 876: 
 

R: No určitě peněžní, ale s tím, že by to bylo třeba na určité věci. Jo třeba, dejme tomu, že 
na oblečení, jo, pro syna, ne s tím, že mi dají, nebo kdysi to bylo, havířovská sociálka 
přispívala co půl roku jednorázový příspěvek. Teď je to zrušené. Teď prostě jenom ti, co 
jedou do školky v přírodě, do školy v přírodě, jedou na tábory, tak dostávají určitý peníz. A 
tím to pro nich končí. Ale já si myslím, že pokud přijde zima, nebo to, tak já si myslím, že 
boty, bunda, cokoliv, oteplovačky i cokoliv to, tak to stojí peníze jednou tolik. Takže ten 
příspěvek by měl být na takové věci (č. 876). 

 
Mareš a syrovátka (2006) upozorňují, že závažným problémem nezaměstnaných 

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 neza-
městnané 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 v hmotné nouzi 
(životním minimu) a odebrání podpory v nezaměstnanosti absolventům a efekty, které 
toto společné posuzování má na životní situaci dlouhodobě nezaměstnaných osob.  

Zákon o pomoci v hmotné nouzi dosud čeká na zhodnocení na základě 
kvantitativní analýzy. Přes některé pozitivní prvky (patrné z institucionálního nastavení 
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systému) zůstává jeho celková efektivita při eliminaci chudoby nezodpovězenou 
otázkou.166 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 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,167 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),168 ale zároveň by měl uplatňo-
vat 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 nezaměst-
nanosti 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. Nezaměst-
naní totiž vnímají část pracovních příležitostí značně negativně a brání se přijetí 
takových pracovních nabídek: 

 
R: A u těch velkých, to já nevím, to se nedokážu - jako myslím si, že dneska, dneska 
člověk jednak nemá žádný zastání, i když se mně nestalo, aby mě někdo vylil z práce 
proto, že mě neměl rád, jo, ale i to, si myslím, se dost často stává a je fakt, že jsme si 
tuhle povídali, že zlatý odbory, který bývaly kdysi, kdy jako jste měla jistotu, že vám 
opravdu nemůže nikdo ukřivdit, jo, že se to - ale říkám, toto se mě teda nepostihlo, aby 
mně teda někdo řekl nebo znepříjemnil, znepříjemnil natolik život v té práci, abych třeba 
sama odešla nebo aby mě nějakým takovýmhle způsobem vyhodil. A to myslím ale, že se 
stává dost často (č. 125). 

 
V tomto kontextu je pochopitelně obtížné odlišit, která zaměstnání jsou ještě 

z hlediska kvality práce odpovídající a která již nikoli.169 Můžeme ale konstatovat 
existenci některých charakteristik pracovního místa, které nezaměstnaní v našem 
výzkumu hodnotili negativně (např. velká fluktuace zaměstnanců, vysoká míra 

                                                   
166  Současně se bohužel projevuje celková složitost systému, která neumožňuje nezaměstnaným se 

v problematice adekvátně orientovat. 
167  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 nezaměst-
naným nad jeden rok ukládají přijetí i krátkodobých zaměstnání (s délkou trvání do tří měsíců). Zákon o 
pomoci v hmotné nouzi např. uvádí: „Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, 
která…je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 12 měsíců, nemá nárok na podporu v 
nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci…a odmítla bez vážných důvodů vykonávat veřejně prospěšné 
práce nebo krátkodobé zaměstnání, které odpovídá jejímu zdravotnímu stavu a dopravní dosažitelnosti 
zaměstnání, anebo odmítla účast v cíleném programu k řešení zaměstnanosti“ (zákon o pomoci v 
hmotné nouzi č. 111/2006, § 3b, viz také zákon o zaměstnanosti č. 435/2004, § 20). V tomto kontextu 
můžeme mít ovšem výrazné pochybnosti, zda taková zaměstnání mohou pomoci z hlediska ochrany 
základního životního standardu nebo sociálního začlenění těchto osob.  

168  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).  

169  Určitým normativním hlediskem posouzení zde může být znění příslušných pracovněprávních předpisů. 
Řada níže 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). 
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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 sociálními 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).  

11.1.3 Práce v řádném zaměstnání a práce na černo - řešení 
problémů spojených s nedeklarovaným příjmem 

Jedním z velkých dilemat současné sociální politiky zůstává postoj sociální 
politiky k nedeklarované (nelegální) práci.170 Hlavním problémem, na který ale 
výzkumy jen obtížně mohou najít odpověď, je celkový rozsah pracujících v šedé 
ekonomice.171 Různé odhady na toto téma totiž mohou být jen obtížně relevantním 
zdrojem pro naše rozhodování. 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 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).172 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 tzv. příležitostnou 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 informo-
vanost 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, 

                                                   
170  Zákon o zaměstnanosti definuje nelegální práci jako práci, kdy: fyzická osoba nevykonává práci pro 

právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li 
o případ, kdy tuto práci zajišťuje sama nebo s pomocí svého manžela nebo dětí, u právnické osoby pak 
prostřednictvím svých společníků nebo členů. 

171  Viz nicméně zajímavou studii European Commission (2007). 
172  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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- 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 nele-
gálního 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,173 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 
zaměstnání, neboť by v prvním měsíci (či maximálně dvou) nedošlo ke ztrátě nároku 
na sociální dávky, což by umožnilo nezaměstnaným více „riskovat“ při přijetí zaměst-
nání. 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 

                                                   
173  Při práci v menším rozsahu než 20 hodin týdně a měsíčním výdělku maximálně 3350 Kč. Toto opatření 

má zjevná pozitiva v oblasti sociální ochrany osob a také u specifických kategorií, jako jsou rodiče po 
rodičovské dovolené. Paradoxem všech obdobných systémů ekonomických pobídek ovšem zůstává to, že 
ve vyšších pásmech vytvářejí proti-pobídku. Proti-pobídka stanovená u zákona o pomoci v hmotné nouzi 
je pak vysoká od samého počátku (METR ve výši 70 procent).  
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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.174  

 

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).  

11.1.4 Úpravy v procesu 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 oblas-
tech pomoci dlouhodobě nezaměstnaným. Jedním ze způsobu je zrychlení (např. 
okamžité informování nezaměstnaných o novém místě) a zkvalitnění informačních 
toků tak, aby součástí formálních způsobů zprostředkování zaměstnání byly podrob-
nější informace o nabízených pracovních místech (viz např. Granovetter 1974:132, 
135). Stejně důležité pak je rychlé předání informace o obsazení pracovního místa.175 
Zjevnou potenciální výhodou je také zlepšení obsahu informací v procesu hledání 
zaměstnání, neboť to 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 pravděpo-
dobné, 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). Nezaměst-
naným s délkou nezaměstnanosti nad dva roky musí být věnována maximální 
pozornost. Výrazným prvkem systému by pak měl být individuální (nikoli však nutně 
disciplinující) přístup a propojení výplaty sociálních dávek na ostatní subjekty, jako 
                                                   
174  <http://www.penize.cz/zpravy/5116/prace-na-cerno-se-netresta/> 
175  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 nepro-
dleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy se 
rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměst-
nance. Lhůta pro oznámení počíná běžet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení 
pracovního místa“ (zákon o zaměstnanosti č. 435/2004, § 35). V tomto institucionálním kontextu nejsou 
překvapivé časté stížnosti nezaměstnaných na neaktuálnost pracovních nabídek.  
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jsou úřady práce nebo neziskové organizace, města a kraje (jako na subjekty, které 
mohou s uplatněním nezaměstnaných výrazně pomoci).176  

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 neza-
městnaným 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 (zvláště dlouhodobě 
nezaměstnané) je obtížné pokrýt finanční náklady na hledání zaměstnání. Jedná se 
především o telefonní poplatky, cestovné k potenciálnímu 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,177 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 systé-
mu. 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.  

11.1.5 Přizpůsobení pracovní síly požadavkům trhu práce 

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 neza-
městnaní 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 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 

                                                   
176  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“.  

177  Částka na živobytí osoby se zvyšuje o 300 Kč u osoby, která prokáže, že má zvýšené náklady spojené 
s hledáním zaměstnání, zejména náklady na dopravu, telefon a korespondenci (zákon o pomoci 
v hmotné nouzi č. 111/2006, § 30). 
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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 uplat-
nění. 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 poža-
davkům na flexibilitu pracovní síly nezbytné (jasnou prioritou Evropské unie v této 
oblasti je celoživotní vzdělávání, což může být příkladem i pro Českou republiku). 

11.1.6 Institucionální podpora zaměstnávání znevýhodněných 
osob 

Poslední oblastí, která si zaslouží naší pozornost, je bezesporu zaměstnávání 
osob znevýhodněných na trhu práce (ať již z objektivních příčin nebo kvůli diskrimi-
naci). 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 malými dětmi). Jedna z respon-
dentek s vážnějším zdravotním omezením např. uvedla: 

 
R: - jak jsem dělala ten kurz, no tý asertivity a todlecto, tak ten doktor jako zjišťoval teda 
některý věci, to nám teda říkal jako – to jsem mu zase jako věřila, že asi má pravdu, že 
třeba tydlecty továrny prostě mají mít určitý procento vyhrazený pro ... lidi se sníženou 
pracovní schopností, zkrátka, já nevím, třeba dejme tomu, že je deset míst nebo pět míst 
nebo todlecto, že to jako mít mají, že to teda nedodržujou, což je asi taky pravda, si 
myslím, a to dělá právě taky hodně, jo, todlencto. Tím asi si myslím, že to je, že ta práce 
skutečně pro nás postižený není. Jo, todleto si myslím já o týdletý problematice asi tak 
nějak (č. 757). 

 
V tomto kontextu bývají jako možnosti pomoci zmiňovány přímé či nepřímé 

dotace pro podniky zaměstnávající dlouhodobě nezaměstnané nebo jinak znevýhod-
něné 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 neakti-
vita a dlouhodobý život v chudobě nebo na hranici chudoby. Pracovník, který vykonává 
veřejné práce, říká: 
 

R: …že nejhorší je neproduktivní člověk. Jo, i když ten člověk jako my děláme pod tím 
výborem, sekáme, prosekáváme, ženský uklízejí náves, my děláme ty prostranství, 
vysekáváme, vyřezáváme támhle v lese, vyřezáváme to - děláme nějakou produkt- 
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nějakou práci uděláme. Jo, ale nejhorší jsou ty, co podle mě, co nedělají vůbec nic. A stát 
je musí platit (č. 1030). 

 
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 institucionál-
ně podpořit také zaměstnávání na částečné úvazky, které je pro mnoho rodičů z jejich 
pohledu zřetelně jediným preferovaným 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 příležitosti, které jsou pro ně jen 
obtížně akceptovatelné (situace je tím obtížnější, čím jsou děti menší).  

Ukazuje se, že systém sociální politiky v České republice prošel v posledních 
letech výraznou úpravou (modernizací) a že se jedná v řadě případů o opatření, u nichž 
můžeme očekávat určitý pozitivní dopad na řešení problematiky dlouhodobé neza-
městnanosti. 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, dále zajistit komplexní evaluaci současného řešení a případně zapracovat 
další návrhy opatření. 

11.2 Dodatek autora na závěr 

Z poznatků uvedených výše lze mj. dovodit, že problematika dlouhodobé 
nezaměstnanosti a zajištění sociální ochrany je stejně jako řada dalších oblastí sociální 
politiky řešena v rámci určitého ideového modelu, který formuje komplex opatření 
řešících danou problematiku (viz známé modely sociálního státu např. Esping-Andersen 
1990, Gallie a Paugam 2000). Sociální politika v této oblasti se v poslední době svým 
důrazem stále více přiklání také k různým pojetím aktivace nezaměstnaných. Kromě 
známého modelu workfare (tvrdá pobídka) a modelu sociálního začlenění (především 
zvyšování lidského kapitálu a vzdělávání) je diskutován také tzv. model flexicurity, 
který hledá rovnováhu mezi požadavky na flexibilitu pracovníků a zachováním určité 
úrovně sociální ochrany jak na pracovišti (určité požadavky na kvalitu práce), tak ze 
strany sociálního státu (zajištění základní sociální ochrany obyvatelstva včetně dětí).178 
Příkladem relativně úspěšného hledání této rovnováhy může být dánský systém zlatého 
trojúhelníku (Madsen 2002). Je ovšem třeba zároveň brát v úvahu, že tvorba sociální 
politiky se odehrává v určitých ekonomických, politických, sociálních a kulturních 
podmínkách a je proto do značné míry uměním možného (model flexicurity nemusí být 
pro podmínky České republiky vhodný). 

V této práci jsme se snažili poodhalit závoj problematiky dlouhodobé nezaměst-
nanosti z poněkud jiné perspektivy, než jakou poskytují oficiální statistiky o nezaměst-
nanosti. Proto tuto práci prosím chápejte především jako vstupní analýzu do problému. 
Naší snahou přitom bylo nechat hovořit především samotné nezaměstnané a nechat je 

                                                   
178  Viz např. „Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru“:  
  <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/c_195/c_19520060818cs00480053.pdf> 
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vyprávět svůj příběh. Příběh, který jsme takto vyprávěli, byl především příběhem o 
marginalizaci na trhu práce, někdy o bezvýchodné situaci, jindy o hledání jakékoli 
cesty, jak z této situace uniknout. Práce zde 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. Podařilo se 
nám tak, jak doufáme, získat základní nástin dané problematiky, na který je možné 
dále navázat při výzkumu dlouhodobé nezaměstnanosti (ať už jinými metodami nebo 
tím, že budou osloveni další aktéři - např. pracovníci úřadů práce nebo zaměstnava-
telé). Jedno je ale jasné, na cestě hledání řešení problematiky dlouhodobé nezaměst-
nanosti je třeba intenzivně pokračovat. 
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DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÍ 
(hloubkové rozhovory) 
 
 
 
 
1.  Základní schéma uvažování 
 
 
a) Jaké je vlastně naše téma? 
 
 Rozhovory jsou vedeny primárně s osobami, které cca před rokem ztratily 
zaměstnání a jsou dosud nezaměstnanými. Tématem rozhovorů jsou především jejich 
strategie přežití v nezaměstnanosti a strategie sledující návrat na trh práce a reflexe 
jejich úspěšnosti/neúspěšnosti interviewovanou osobou. Rozhovory se ovšem dotýkají 
i existenciálního zážitku nezaměstnanosti a jeho souvislosti s volenými strategiemi i s 
naléhavosti potřeby nalézt nové zaměstnání. 
 
 
b) Jaké jsou analytické rámce, vymezující kontext tématu? 
 
 Je to především otázka životních šancí a životních strategií, ale i otázka 
solidarity, sociální spravedlnosti, stigmatizace a sociální exkluze a stigmatizace, 
sociálního státu a pasti nezaměstnanosti. 
 
 
c) Kdo jsou hlavní aktéři (konverzační partneři čili interviewované osoby): 
 
 Našimi konverzačními partnery budou především lidé, kteří ztratili zaměstnání, 
byli po půl roce v našem panelu zastiženi stále ještě jako nezaměstnaní a souhlasili s 
dalším kontaktem. 
 
 
d) Co by měly zachytit hlavní otázky? 

 
• Popis situací a událostí, jež jsou spojeny se ztrátou zaměstnání a s hledáním 

nového zaměstnání a jednání, jež jsou jeho důsledkem. 

• Témata, jež se v rozhovoru vynořují, a témata, ke kterým se interviewovaná osoba 
vrací. 

• Interpretace těchto situací, jednání a témat konverzačním partnerem (co tam 
dělal či co tam s ním dělali a co to znamenalo …). 

• Univerzální tvrzení („Všechny matky s dětmi mají problémy při získávání 
zaměstnání“) a specifická tvrzení „Lidi jako já nikdo nechce“, „Mám prostě smůlu“ 
…) jež jsou součástí těchto interpretací.  
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Základní témata rozhovoru (průvodce rozhovorem) 
 

Otázky jsou orientační a vymezují témata, o nichž je nutno hovořit. Není nutné 
klást je ve formulaci ani v pořadí, jak jsou zde uvedeny. Mějte však v paměti celé 
schéma rozhovoru a pokud není některé z témat v rozhovoru zmíněno, položte přímou 
otázku. Stejně jako hlavní otázky jsou (a ještě více než hlavní otázky) orientační 
rovněž otázky ostatní. PAMATUJTE, že kvalitativní interview je SOCIÁLNÍM UČENÍM - 
poučte se z prvního pro vedení druhého (neopouštějte základní témata, rozvíjejte 
ovšem nová relevantní témata, jež se v rozhovorech vynoří). 
 
• Téma: Jak vysvětlují, co se stalo, a jak reagují? 

MQ: JAK SE TO VLASTNĚ STALO, ŽE JSTE ZTRATIL/a PRÁCI? MŮŽETE MI 
TO POPSAT? 
→ PQ: Očekával/a jste to? 
→ FQ: Proč si myslíte, že Vás propustili? (Proč se to stalo „zrovna mně“, kdo je 
tím vinen, respektive co to způsobilo). 
→ FQ: Pokud to nebylo poprvé, pak: Dovedete si vysvětlit, že Vás opakovaně 
propouštějí? 

 
MQ: JAK VÁM BYLO, KDYŽ JSTE SE DOZVĚDĚL/A, ŽE JSTE ZTRATIL/A 
PRÁCI? NA CO VŠECHNO JSTE POMYSLEL/A? (PRVNÍ REAKCE) 
→ PQ: Jak jste se cítil/a? Můžete mi popsat své tehdejší pocity podrobněji? 
→ FQ: Co je na tom všem nejtěžší? 
→ PQ: Kdy jste se cítil/a nejhůře? 
→ FQ: Dalo by se říci, že jste si již na to zvykl/a? 
→ FQ: Znáte někoho, komu být nezaměstnaný nevadí? Proč asi? 
 
MQ: JAK JSTE SI TENKRÁT PŘEDSTAVOVAL/A CO BUDE DÁL?  
→ FQ: Jak jste tehdy posuzoval/a své šance získat znovu zaměstnání? 
→ FQ: Měl/a jste představu co uděláte? (Jak v tom figurují sociální sítě a úřad 
práce?) 
→ PQ: Žádejte konkretizaci, příklady. 
→ FQ: A nyní? Jak byste dnes posoudil své šance a co dále uděláte? 
 

• Jaký obsah má jejich existenciální prožitek nezaměstnanosti a 
jak se měnil v jejím průběhu? Jsou přítomny příznaky exkluze? 
MQ: MŮŽETE MI POPSAT CO VŠE SE VE VAŠEM ŽIVOTĚ/VE VAŠÍ RODINĚ … 
ZMĚNILO OD TÉ DOBY, CO JSTE ZTRATIL/A ZAMĚSTNÁNÍ? 
→ FQ: Jak rodina přijala skutečnost, že jste ztratil/a zaměstnání? 
→ FQ: A jak se rodina tváří na to, že zaměstnání stále nemáte? (Podpora nebo 
napětí?) 
→ PQ: A jak byste popsal/a pocity, které máte Vy sám/a vůči partnerovi? A vůči 
svým dětem? 
→ FQ: Do jaké míry Vám vadí, že Vás živí příjem partnera/partnerky (a jemu/jí?) 
→ FQ: Myslíte si, že jsou Vaše děti nějak ošizeny ve srovnání se svými kamarády? 
(Nejde jen o otázku dopadu nedostatku, ale i o případnou obranu - děti nešidíme 
apod.) 
→ PQ: V čem ano? (pokud si myslí, že ano) Proč ne? (pokus i myslí, že ne) 
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MQ: A CO OSTATNÍ LIDÉ, JAK SI MYSLÍTE, ŽE SE NA VÁS DÍVAJÍ? (Míra 
stigmatizace, izolace a exkluze). 
→ FQ: Jak to vzala Vaše rodina? 
→ FQ: A co Vaši přátelé? Změnilo se něco mezi Vámi a Vašimi přáteli v průběhu 
té doby, co nemáte práci? 
→ PQ: Ubylo jich? Pokud ano, proč tomu tak je? (Bude možná třeba upřesnit, že 
nejde ani tak o to, zda se jich straní, jako spíše o omezení kontaktu s lidmi) 
→ FQ: Stýkáte se s nimi stejně často jako v době, kdy jste měl/a zaměstnání? O 
čem spolu dnes nejčastěji hovoříte (máte si co říci?)? 
→ PQ: Mimochodem, s kým se tak dnes nejvíce přátelíte a více stýkáte? Můžete 
mi své přátele trochu přiblížit? 
→ PQ: Je někdo z nich také bez zaměstnání? 
→ PQ: A v rodině a mezi příbuznými? Jsou někteří z nich také delší dobu bez 
zaměstnání? 
→ FQ: Můžete se na ně obrátit se žádostí například o finanční výpomoc? 
→ FQ: A co příbuzní? (Kontakty a případná podpora z jejich strany) 
→ FQ: A jak se na Vás dívají lidé tam, kde se ucházíte o práci?  
 
MQ: CO VŠE JE TŘEBA, ABY ČLOVĚK PŘEŽIL? CO VŠE ČLOVĚK MUSÍ DĚLAT, 
KDYŽ JE BEZ PRÁCE? (JAK LZE ŽÍT BEZ ZAMĚSTNÁNÍ? CO TO OD ČLOVĚKA A 
OD RODINY VYŽADUJE. JAK MOBILIZOVAT ZDROJE: PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE, 
SOCIÁLNÍ DÁVKY, POMOC ŠIRŠÍ RODINY A PŘÁTEL). 
→ FQ: Jak jste na tom byl/a v prvních měsících bez zaměstnání finančně? Pocítili 
jste hned nějakou změnu v tom, co si můžete či nemůžete dovolit? 
→ PQ: Zkuste mi to přiblížit na konkrétních případech. (Museli se vzdát něčeho, 
na co byli do té doby zvyklí?) 
→ PQ: Co Vám nejvíce vadí, že si nemůžete dovolit? Na co jste si již zvykl/a že 
nemůžete a na co ne? 
→ FQ: Jak to zvládáte? (Nákupní strategie, strategie omezení, zadlužení,…) 
→ FQ: Kdo rozhoduje v rodině o penězích (co koupíte a za kolik)? 
→ FQ: Mimochodem, můžete mi prozradit s jakou částkou musíte vystačit? 
→ PQ: Pomáhají Vám přitom sociální dávky? (Jakou částku asi představují 
v rozpočtu - past chudoby). 

 
• Jaké strategie návratu na trh práce volili? Jaká je míra 

flexibility a „discourage“? 
MQ: MŮŽETE MI POPSAT JAK JSTE ZA TEN PŮLROK HLEDAL/A ZAMĚST-
NÁNÍ? (HLEDÁNÍ NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ A JEHO PERIPETIE. CO VŠE ZKUSIL?). 
→ FQ: Co to bylo většinou za místa? 
→ PQ: Kolik asi možností se Vám na naskytlo v posledním měsíci? 
→ PQ: A v posledním týdnu? 
→ FQ: A mohl/a byste podrobněji popsat jak to obvykle probíhalo, když jste tam 
přišel/přišla? 
→ PQ: Jak jste pochodil v posledním místě? Co Vám říkali? 
→ PQ: A kdybyste měl popsat svůj nejhorší zážitek? 
 
MQ: PROČ VÁS VĚTŠINOU ODMÍTALI? CO JSTE VŠECHNO MUSEL/A 
VYSLECHNOUT? (CO VŠE ŘÍKALI, JAK ODŮVODŇOVALI SVÉ ODMÍTNUTÍ? CO ZA 
TÍM CÍTIL/A)?) 
→ PQ: Byla ta odmítnutí všude stejná, nebo ne?  
→ FQ: Jaký to byl pocit, být poprvé odmítnut? A nyní? 
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→ FQ: Jak je to zde v okolí s možností získat práci? Kdo má a kdo nemá šanci? Co 
se vlastně lidem jako Vy nabízí? 

 
MQ: A VY? NE VŠECHNA MÍSTA MŮŽE ČLOVĚK PŘIJMOUT. ODMÍTL/A JSTE 
NĚKTERÉ ZE ZAMĚSTNÁNÍ, JEŽ SE VÁM NABÍZELO JAKO PRO VÁS NEPŘI-
JATELNÉ? (MOHLO JÍT I O NĚKOLIK MÍST) 
→ PQ: V čem byl zádrhel? V čem zaměstnání nesplňovalo Vaše představy? Co 
Vám všechno zabránilo vzít některé ze zaměstnání, které se Vám nabízelo (je 
možné, že řekne „žádné se nenabízelo, pak rozvíjejte tuto linii - proč) 
→ PQ: Jak reagovali na Vvaše odmítnutí? 
 
MQ: ZA JAKÝCH PODMÍNEK BYSTE DNES VZAL/A ZAMĚSTNÁNÍ? 
→ FQ: V čem byste slevil/a z původní představy? 
→ PQ: Jaká byla tato původní představa? 
→ FQ: Na co byste vše přistoupil/a, kdyby Vám nabízeli zaměstnání? (plat, 
pracovní doba, dojíždění, …) 
→ FQ: A na co určitě ne ani dnes a na co jen v nouzi? 
→ FQ: Vůbec, je lepší počkat si na výhodné místo nebo vzít první co se nabízí bez 
ohledu na podmínky? 

 
MQ: MÁ TO STÁLE JEŠTĚ SMYSL HLEDAT ZAMĚSTNÁNÍ? (POKUD NE, CO 
DÁL?) 
→ FQ: Jaké jsou, podle Vás hlavní důvody, že lidé chtějí mít placené zaměstnání a 
nespokojí se sociálními dávkami?  
→ FQ: A Vy, jak silně pociťujete potřebu mít opět placenou práci? 
→ PQ: Můžete mi své důvody více přiblížit? 
→ PQ: Jsou i jiné důvody vedle finanční tísně, v níž je nezaměstnaný člověk a jeho 
rodina? (Sledujte případnou stigmatizaci dávkami, dopady na osobnost, životní 
šance apod.) 

 
• Jaká je reflexe vlastního postavení a světa? 

MQ: PROČ JE PRO „ČLOVĚKA JAKO VY“ TĚŽKÉ NAJÍT ZDE PRÁCI? V ČEM JE 
POTÍŽ? 
→ FQ: Co se s tím dá dělat? Jaká řešení byste navrhoval/a? 
→ FQ: Je to jen na nezaměstnaných samotných nebo by měl být i někdo jiný 
odpovědný za to, aby lidé měli zaměstnání? Kdo? 
→ FQ: Co si myslíte, že je nezbytné udělat, aby lidé měli zaměstnání? 
→ FQ: A když již člověk zaměstnání ztratí, jako pomoc by měl mít právo očekávat? 
A od koho? 
→ FQ: Dostalo se Vám takové pomoci? A od koho? (Pokud ne, proč ne?) 
→ FQ: Je v téhle republice někdo, kdo by se staral o osud lidí jako Vy? 
→ PQ: A co politické strany? Myslíte si, že některá z nich ano? 
MQ: CO SE V POSLEDNÍM ROCE ZMĚNILO VE SVĚTĚ KOLEM VÁS? (Výklad 
světa kolem: „jak to na světě chodí“, co je to sociální spravedlnost, „je v tom 
člověk sám“?). 
→ FQ: Přemýšlel jste někdy o významu slova sociální spravedlnost? Co podle Vás 
znamená, jak byste popsal jeho obsah? 
→ FQ: A co slovo solidarita? 
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DODATEK: 
(běžně se tyto otázky nekladou) 

 
Jak byla ve strategiích zakomponována politika 

zaměstnanosti? 
MQ: OČEKÁVAL/A JSTE NĚJAKOU POMOC OD ÚŘADU PRÁCE? CO JSTE SI V 
TOMTO SMĚRU OD ÚŘADU PRÁCE SLIBOVAL/A? 
→ PQ: Jestliže jste něco očekával/a, žádal/a jste o to? 
→ FQ: Nabídli vám na úřadu práce sami nějakou pomoc?  
→ PQ: Co konkrétně? (CO VŠE MU/JÍ NABÍDLI?) 
→ FQ: Jaký to mělo pro Vás smysl? 
→ FQ: Mohou Vám nějak pomoci? Co by Vám mohlo nejvíce pomoci? 
→ PQ: Pokud se zúčastnil/a nějaké formy aktivní politiky: Jak byste to hodnotil/a? 
→ FQ: Co Vám nejvíce vadilo, když jste měl/a jednat s úředníky na úřadu práce? 

 
MQ: MYSLÍTE SI, ŽE NEZAMĚSTNANÍ ZDE BEROU ČASTO PRÁCI NA ČERNO? 
→ FQ: Co to obvykle je za práci? Znáte někoho takového, co dělá? 
→ PQ: Stojí jim ten výdělek za to? 
→ FQ: Jsou i jiné možnost,i jak získat nějaký příjem? 
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Strategie nezaměstnaných klientů u systému sociální ochrany:  
(Předběžné schéma rozhovoru) 
ÚVOD 
Obecný úvod, historie, rodina 

v. 1.02 
blok č. 1 

Mohl byste mi říci něco o sobě, co jste vystudoval, kde jste pracoval, jste ženatý, 
máte děti?  
Co dělá Váš partner? (jaké má zaměstnání apod.) 
 
Kontext otázky: Zjištění základních informací o respondentovi, jeho rodinné zázemí, 
pracovní historie jako prožitá zkušenost formující současné strategie. 
NEZAMĚSTNANOST  
Historie nezaměstnanosti, šance na trhu práce 
(subjektivní vnímání svého postavení na trhu práce) 

blok č. 2 

Je tohle Vaše první zkušenost s nezaměstnaností? Jak dlouho jste nezaměstnaný? 
 
Kontext otázky: Je nezaměstnanost v životě respondenta opakující se hrozbou? O 
jaký typ předchozí pracovní historie (kariéry) se jedná? Nakolik je tato zkušenost pro 
něj nová nebo si na ni již zvykl jako na součást svého života? 
 
Jak vnímáte své současné šance na nalezení zaměstnání? blok č. 3 
- Kdybyste měl odhadnout, jak dlouho si myslíte, že může trvat než (znovu) 
naleznete práci? 
 
Kontext otázek: Jaké je subjektivní vnímání šancí na nalezení zaměstnání u 
dlouhodobě nezaměstnaných? Z čeho to hodnocení možností uplatnění na trhu práce 
vychází, respektive čím nezaměstnaní svůj názor podporují? Jakým způsobem 
vnímají nezaměstnaní svou budoucnost? Hraje v jejich výpovědích nějakou roli 
nejistota nebo dokonce pocity frustrace? 
Příčiny své (obecně) nezaměstnanosti (individuální nebo 
makroekonomické) 

blok č. 4 

V čem vidíte hlavní příčinu nebo příčiny toho, že nemůžete najít práci?  
 
Kontext otázky: Jsou podle nezaměstnaných příčiny jejich dlouhodobé nezaměstna-
nosti individuální či vycházejí z podmínek na trhu práce? Jsou tyto příčiny konkrétní? 
Z čeho nezaměstnaní při své argumentaci vycházejí? Obecně lze předpokládat že 
nezaměstnaní budou uvádět osobní překážky v zaměstnání, budou hovořit o 
nedostatku pracovních příležitostí a/nebo o postojích zaměstnavatelů. 
VZTAH K PRÁCI   
Motivace pracovat, etika práce  blok č. 5 
Co pro Vás především znamená mít práci? Jaké máte pocity z toho, že jste 
nezaměstnaný? 
 
Kontext otázky: Do jaké míry chápou nezaměstnaní práci jako zdroj příjmu a do jaké 
míry berou v úvahu jiné přínosy zaměstnání? Pokud jsou nezaměstnaní v situaci 
dlouhodobé nezaměstnanosti nespokojení či nešťastní, z čeho pramení takové 
pocity? Je možné říci, že nedostatek finančních prostředků převládá mezi důvody 
jejich nespokojenosti? Existují také nezaměstnaní, kteří jsou v situaci nezaměstna-
nosti relativně spokojení, respektive může být tato nezaměstnanost z jejich strany 
také dobrovolná? 
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Kvalita práce, flexibilita blok. č. 6 
Jaká by mělo být zaměstnání, kde byste chtěl pracovat?  
- Měl jste někdy takové zaměstnání? Jaká byla zaměstnání, kde jste pracoval?  
- Je něco, co by Vás od přijetí pracovního místa mohlo odradit? Jakou práci byste 

nevzal? 
 
Kontext otázky: Na které aspekty zaměstnání váží nezaměstnaní své představy o 
vhodném či ideálním zaměstnání? Je pro nezaměstnané takové zaměstnání dosaži-
telné z hlediska jejich minulé zkušenosti? Pokud nezaměstnaní vycházejí při volbě 
vhodného zaměstnání z těch zaměstnání, ve kterých pracovali, pak je zajímavá vazba 
na důvody, proč nyní nemohou takové zaměstnání získat. Někteří nezaměstnaní 
mohou naopak chtít získat práci, kterou nikdy nedělali (nevidí perspektivu ve svém 
minulém oboru, minulá zaměstnání jim nevyhovovala). 
Jiné hodnoty a bariéry zaměstnání (např. péče o děti, 
zdraví) 

blok č. 8179 

Existují nějaké důvody, proč momentálně nemůžete nastoupit do zaměstnání nebo 
které Vás při získání (hledání) práce podstatně omezují?  
 
Kontext otázky: Částečně se bude ve výpovědích nezaměstnaných překrývat 
s otázkou na příčiny nezaměstnanosti (pokud vnímají nezaměstnaní tyto důvody 
současně jako příčinu toho, že nemohou najít práci, ale nemusí to tak být vždy). 
Nicméně je zajímavé zjistit, zda jsou tato omezení na straně strategií nezaměstna-
ných či zda jsou na straně strategií zaměstnavatelů (ačkoli mohou vycházet 
z omezení na straně nezaměstnaného). 
STRATEGIE NEZAMĚSTNANÝCH  
Způsoby hledání zaměstnání a další snahy o získávání 
příjmu (úspěšné/neúspěšné), aktivita  

blok č. 9 

Když si vzpomenete na dobu, po kterou jste nezaměstnaný, jakými způsoby jste si 
hledal zaměstnání nebo se jinak snažil získat peníze?  
- Můžete odhadnout, kolik času jste strávil hledáním zaměstnání během posledního 
měsíce? Jaké máte zkušenosti s hledáním zaměstnání?  
- A kdybyste měl, jakým způsobem je asi nejlepší hledat si tu práci? Co byste mi 
doporučil/a, kdybych byl nezaměstnaný? 
- Zvažoval jste někdy možnost, že byste začal podnikat? Proč ano, proč ne?  
 
Kontext otázky: Otázky směřují k určení nějakých typických způsobů, kterými se 
nezaměstnaní pokoušejí získat zaměstnání či nějaký příjem. Je pravděpodobné, že 
nezaměstnaní budou využívat nějaké společné způsoby hledání, nebo jsou tyto 
strategie individualizované (vycházejí ze zkušeností nezaměstnaných s hledáním 
zaměstnání, jejich lidského kapitálu apod.)? Jaké jsou pro nezaměstnané náklady 
spojené s hledáním zaměstnání ( psychické, finanční, časové apod.)? 

                                                   
179  Otázky v bloku č. 7 byly po testovacích rozhovorech vyřazeny. 
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RODINA A SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
Prostředí, v němž nezaměstnaný žije, velikost sociálních 
sítí, mobilita  

blok č. 10 

Co byste mi mohl říct o místě, kde žijete a o tom, jak bydlíte?  
- Líbí se Vám Váš domov nebo byste raději žil jinak či někde jinde?  
- Žije v okolí Vašeho bydliště hodně Vašich příbuzných, máte zde hodně přátel? Jak 
často se s nimi stýkáte? Cítíte se někdy osamělý? Pociťujete nedostatek určitých 
sociálních kontaktů? 

- Jsou někteří Vaši příbuzní či přátelé také nezaměstnaní? Setkáváte se s lidmi, 
které jste znal v minulém zaměstnání / zaměstnáních?  

- Stěhoval jste se v posledních letech nebo uvažoval jste o možnosti stěhování, proč 
ano, proč ne? 

 
Kontext otázek: Bydliště nezaměstnaných je významné jednak z hlediska toho jak 
nezaměstnaní vnímají své možnosti na lokálním trhu práce (včetně nutnosti dojíždět 
do zaměstnání). Dále je zde možnost zjistit zda někteří nezaměstnaní využívají 
k řešení vlastní zdroje. Otázky týkající se spokojeností s místem pobytu a možností 
mobility směřují k zjištění čím je ovlivněna v literatuře nízká mobilita pracovníků. 
Další část těchto otázek týkající se sociálních sítí (jejich síly) a případně pocitů 
osamělosti či sociální izolace by mohla naznačit potenciál, který má tato dimenze pro 
zmírnění negativních dopadů nezaměstnanosti. 
Podpora rodiny, tlak rodiny blok č. 11, 13 
Jak reagují členové Vaší rodiny na to, že jste nezaměstnaný?  
Pomohli Vám nebo Vaší rodině nějak příbuzní nebo přátelé? Vyprávějte o tom, 
prosím. 
- Proč ano a nebo proč ne…? 
- Stalo se někdy že Vám Vaše rodina přátelé či známí hledali či zprostředkovali 

zaměstnání? 
- Stalo se někdy, že by se na Vás obrátili Vaši příbuzní či přátelé v případě nouze 

s žádosti o pomoc?  
 

Kontext otázek: Tyto otázky směřují především k porozumění tomu jakým způsobem 
se nukleární rodina vyrovnává s dlouhodobou nezaměstnaností člena a jakým 
způsobem rodina ovlivňuje formování strategií při vyrovnávání se s dopady neza-
městnanosti. Další otázky směřují k faktické pomoci sociálních sítí rodině nezaměst-
naného a také důvodům odmítnutí takové pomoci či potřebě reciprocity. 
SOCIÁLNÍ DÁVKY  
Sociální dávky, jejich výše a význam  blok č. 12 
Jste příjemcem nějakých sociálních dávek?  
- Které sociální dávky pobíráte?  
- Jak moc jsou sociální dávky pro Vás a pro vaší rodinu důležité?  
- Zdá se Vám jejich výše přiměřená?  
 
Kontext otázek: Otázky zjišťují celkovou respondentovu situaci ohledně pobírání 
sociálních dávek, tedy zda a které sociální dávky respondent pobírá a nakolik jsou 
tyto dávky pro respondenta a jeho rodinu důležité. Další otázka směřuje k přiměře-
nosti sociálních dávek vzhledem k uspokojování základních životních potřeb rodiny, 
případně k argumentům, které dle nezaměstnaných tuto přiměřenost či nepřiměře-
nost podporují. 
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Kontakt s pracovníky na úřadech  blok č. 14 
Jak byste zhodnotil práci lidí, na úřadech práce a těch, kteří mají na starost 
vyplácení sociálních dávek (životního minima)?  
- Jakou pomoc byste od nich ocenil?  
- Byla Vám nabídnuta rekvalifikace? 
- Máte s žádáním o sociální dávky nějaké pozitivní nebo negativní zážitky či 

zkušenosti?  
 
Kontext otázek: Otázky souvisejí s celkovou spokojeností či nespokojeností s aktivi-
tami souvisejícími se zprostředkováním zaměstnání a vyplácením sociálních dávek. 
Lze totiž předpokládat, že předchozí zkušenost nezaměstnaných má důsledky jak pro 
jejich důvěru v možnosti další pomoci ze strany zmíněných institucí, tak pro jejich 
strategie vzhledem k lidem, kteří zde pracují. Soubor otázek je doplněn o otázku 
týkající se rekvalifikace z hlediska zkušenosti a postojů nezaměstnaných či přístupu 
pracovníků ÚP. 
Pravidla systému sociální ochrany, tlak na 
nezaměstnané  

blok č. 15 

Co si myslíte o současné podobě sociální dávek?  
Myslíte si, že máte dobrý přehled o tom, na které dávky máte nárok?  
- Jakým způsobem jste se dozvěděl, na jaké sociální dávky máte nárok?  
- Jak vnímáte pravidla spojená s pobíráním sociálních dávek? Je tam něco, co Vám 

nevyhovuje? 
- Vytvářejí pracovníci ÚP nebo sociální referátů na Vás nějaký tlak, abyste si hledal 

zaměstnání? 
 
Kontext otázek: Na základě těchto otázek bych rád zjistil především celkový přehled, 
který mají nezaměstnaní o systému sociální ochrany a to, jakým způsobem hodnotí 
různá pravidla a omezení, která jsou s tímto systémem spojena. Také mě zajímá, 
jakým způsobem nezaměstnaní reálně pociťují určitý tlak (na hledání zaměstnání, 
dodržování pravidel, k opuštění systému) ze strany pracovníků. 
PŘÍJMY  
Zdroje příjmu (individuální a v domácnosti) blok č. 16 
Mohl byste, prosím, říci, jaké jsou hlavní zdroje příjmu Vaší domácnosti? Kdo 
všechno má ve Vaší domácnosti placené zaměstnání nebo jiný příjem?  
- Přispíváte Vy nějakým způsobem v současnosti do rodinného rozpočtu? Jak? 

(pozn.: i mimo sociálních dávek) 
 

Kontext otázek: Otázky směřují k celkové příjmové situaci v domácnosti nezaměst-
naného, především pak ke zjištění příjmu mimo sociální dávky (placené zaměstnání, 
případně šedá ekonomika). 
Přiměřenost příjmu blok č. 17 
Když vezmete v úvahu svůj současný příjem a příjem ostatních členů Vaší rodiny, 
vycházíte ve Vaší domácnosti s penězi, které máte k dispozici, dobře?  
- Můžete si bez problémů koupit základní věci, jako jsou jídlo, šaty nebo si třeba 

zajít do kina?  
- Jste spokojen/a s penězi, které máte Vy osobně k dispozici na své osobní 

potřeby? 
- Jak se v tomto ohledu změnila situace Vaší rodiny proti období, kdy jste měl 

zaměstnání? 
- Co děláte, když se svými příjmy nevycházíte?  
- Půjčil/a jste si někdy peníze? Kde? (banka, přátelé) Daří, dařilo se je splácet? 
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Kontext otázek: Otázky jsou zaměřené to, zda dosažené příjmy domácnosti dostačují 
pro uspokojování základních životních potřeb členů domácnosti a na to, jaké životní 
strategie nezaměstnaní volí, pokud jim tyto příjmy pro uspokojování základních 
životních potřeb nepostačují. 
Vymíněný příjem a aspirace blok č. 18 
Dokázal byste říci, kolik peněz (o kolik více peněz než máte teď) byste si rád vydělal 
ve svém budoucím zaměstnání? A kolik minimálně? 
- Myslíte, že máte šanci získat takové zaměstnání?  
- Odpovídají nabízená pracovní místa Vaší představě o tom, jak by měla být 

finančně ohodnocena Vaše práce?  
 
Kontext otázek: Tyto otázky sledují problematiku hledání zaměstnání z hlediska 
modelu racionální volby (vymíněného minimálního příjmu, aspirovaného příjmu atd.). 

 
Děkuji Vám za rozhovor 
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