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Abstrakt 

Situace na trhu práce a zvyšující se nezaměstnanost, ke které došlo v souvislosti 
s ekonomickou krizí po roce 2008, má mimo jiné negativní dopady na postavení 
zahraničních pracovníků. V roce 2008, kdy zahraniční zaměstnanost dosáhla svého 
maxima, působily tři čtvrtiny všech cizinců v ČR v nízko kvalifikovaných a nekvalifi-
kovaných pozicích. V průběhu následujících dvou let se zaměstnanost cizinců v tomto 
segmentu pracovního trhu snížila o 37 %. 

Monografie je kombinací dvou na sobě nezávislých výzkumů. První část je postavena 
na rozboru kvantitativních dat z registrů nezaměstnanosti, které umožňují charakte-
rizovat registrovanou nezaměstnanost cizinců v České republice z hlediska sociodemo-
grafické struktury zahraničních uchazečů o zaměstnání, délky evidence cizinců na 
úřadech práce, souboru faktorů ovlivňujících ukončení evidence, účasti zahraniční 
pracovní síly v programech APZ aj. Cílem druhé části je formou případové studie 
založené na rozboru kvalitativních dat, pro něž jako zdroj posloužily rozhovory s 
nezaměstnanými cizinci v Brně a nejbližším okolí, porozumět prožívání nezaměstna-
nosti samotnými cizinci, identifikovat jejich strategie v této fázi života a rozkrýt 
faktory, které jejich nezaměstnanost zapříčiňují. 

Klíčová slova: zahraniční pracovní síla, nezaměstnanost, cizinci, prožívání, strategie 

 

 

Abstract 

The labor market situation and rising unemployment, which occurred in the context of 
the economic crisis after 2008, has, amongst other, negative impacts on the status of 
foreign workers. In 2008, when foreign employment reached its peak, were three-
quarters of all foreigners employed in low-skilled and unskilled positions. Within the 
following two years, employment of foreigners in this segment of the labor market 
decreased by 37%. 

The monograph consists of two independent researches. The first part of the study is 
based on an analysis of quantitative data from the unemployment registers, which 
allow characterization of the registered unemployment of foreigners in the Czech 
Republic in terms of socio-demographic structure of foreign job-seekers, duration of 
their registration in the labor offices, as well as factors of their outflow from the 
unemployment, participation of foreigners in active measures etc. The second part 
takes form of a case study based on the analysis of qualitative data for which 
interviews with unemployed foreigners in Brno and surrounding areas were used as a 
source, to understand the experience of unemployment by foreigners themselves, to 
identify their strategies in this stage of life and to identify factors that cause their 
unemployment. 

Key words: foreign labor force, unemployment, foreigners, experience with 
unemployment, strategies 
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Úvod 

Finanční a ekonomická krize, jíž v současné době čelí světová ekonomika, 
dopadá - s různou mírou intenzity - také na národní a lokální trhy práce a projevuje se 
rostoucí mírou nezaměstnanosti. Ačkoliv jsou cyklickým výkyvem do značné míry 
postiženy také skupiny pracovníků, které jsou za jiných okolností na trhu práce dobře 
začleněny, nejdramatičtěji problém nezaměstnanosti dopadá na osoby v marginálních 
pozicích sekundárního trhu práce a na osoby, které i za příznivých okolností čelí na 
pracovním trhu výrazným bariérám (absolventi a mladí lidé s nedostatečnou praxí, 
osoby se zdravotním handicapem ad.). Zahraniční pracovníci jsou v tomto kontextu 
jednoznačně jednou z nejohroženějších skupin: významná část jich totiž pracuje na 
marginálních pozicích v sektorech ve zvýšené míře zasažených ekonomickou krizí a 
navíc se, v případě nezaměstnanosti, často potýkají ve srovnání s domácími pracovníky 
se specifickými handicapy (např. jazykovými). Přistěhovalci ovšem představují vnitřně 
velmi heterogenní skupinu, ať už jde o délku pobytu, celkový stupeň sociální integrace 
v hostitelské společnosti nebo o úroveň lidského kapitálu. Návazně se také mohou 
výrazně odlišovat jak dopady nezaměstnanosti na jejich životní situaci, tak i dostupné 
strategie, které mohou zvolit k jejich řešení.  

V České republice předcházelo nástupu ekonomické krize konjunkturní období, 
které bylo doprovázeno celkově zvýšenou poptávkou po práci a v našich podmínkách 
bezprecedentním nárůstem podílu zahraničních pracovníků na pracovní síle. Do ČR 
v tomto období proudily desetitisíce osob ze zemí Evropské unie (obzvláště pak ze 
Slovenska) a ještě početnější masy občanů třetích zemí. V průběhu let 2005-2008 se 
počet pracovníků z třetích zemí, kteří v ČR nastoupili do zaměstnání, zvýšil téměř 
čtyřnásobně.1 Své uplatnění tito pracovní migranti nalézali převážně v nízkokvalifi-
kovaných či nekvalifikovaných manuálních profesích ve zpracovatelském průmyslu a 
ve stavebnictví. A právě u těchto pracovníků pak byly dopady ekonomického poklesu 
nejvýraznější. Zatímco zaměstnanost cizinců ze zemí EU zůstala prakticky nedotčena, 
stavy zaměstnanců z třetích zemí v letech 2009-2011 velmi rychle klesaly. Ubývalo 
přitom především těch pracovníků, kteří byli zaměstnáni na základě pracovního 
povolení (což znamená, že jejich pobyt na území ČR byl vázán na výkon konkrétního 
pracovního místa). Desetitisíce cizinců z třetích zemí se tedy musely vyrovnávat nejen 
se ztrátou pracovního místa, ale také řešit otázku (legálního) setrvání v zemi. Je zná-
mou skutečností, že propouštění cizinců ze zaměstnání nevedlo k jejich výraznějšímu 
odlivu z ČR. Jakým způsobem tedy propuštění pracovníci řešili svoji situaci?  

V následující studii se zabýváme nezaměstnaností cizinců v České republice, a 
to nejen nezaměstnaností registrovanou, která se v důsledku legislativního nastavení 
dotýká pouze některých cizinců z třetích zemí,2 ale také nezaměstnaností skrytou 
(neregistrovanou), která může mít celou řadu podob a dotýkat se migrantů s různým 
pobytovým statusem. Klademe si přitom dva základní cíle, a to (1) zmapovat současný 
stav registrované nezaměstnanosti cizinců v České republice a (2) identifikovat dopady 
nezaměstnanosti na život cizinců a strategie, jež v této životní situaci uplatňují. K jejich 
zodpovězení využíváme dvou samostatných výzkumných postupů, které problém 
nezaměstnanosti cizinců mapují z různých pohledů, a na základě dat odlišné povahy.  

                                          
1  Na konci roku 2004 bylo v pozici zaměstnanců 35 tisíc občanů z třetích zemí; na konci roku 2008 jejich 

počet přesáhl hranici 143 tisíc.  
2  Jedná se především o ty cizince z třetích zemí, kteří mají v ČR povolen trvalý pobyt.  
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První část monografie je postavena na rozboru kvantitativních dat administra-
tivní povahy. Jedná se o data sestavená z databází uchazečů o zaměstnání na úřadech 
práce (ÚP) v celé České republice. Jde o úplný přehled o všech osobách, občanech ČR 
i cizincích, které mezi 1. lednem 2010 a 31. prosincem 2010 splňovaly alespoň jeden 
den všechny podmínky pro to, aby mohly být vedeny v evidenci uchazečů o zaměst-
nání. V této části monografie, nazvané „Struktura nezaměstnaných cizinců v České 
republice v roce 2010“, předkládáme zjištění, která se týkají povahy registrované 
nezaměstnanosti cizinců. Vedle jejich základní sociodemografické struktury se jedná o 
klíčové charakteristiky nezaměstnanosti, jako je její délka či opakovanost. Součástí 
tohoto rozboru je také otázka účasti zahraničních uchazečů o zaměstnání v různých 
programech aktivní politiky zaměstnanosti a základní srovnání se situací 
nezaměstnaných občanů ČR.  

Druhá část pak tento pohled doplňuje o zjištění kvalitativního charakteru, jež se 
týkají zejména toho, jak nezaměstnanost cizinci prožívají, jak přistupují k jejímu řešení 
a které faktory jejich strategie nejvíce ovlivňují. K jejímu zpracování jsme přistoupili 
formou případové studie cizinců, kteří v době konání výzkumu pobývali v Brně a 
nejbližším okolí a kteří současně měli v posledních pěti letech zkušenost s nezaměst-
naností v ČR. V této monografii se zaměřujeme výhradně na problém nezaměstnanosti 
z pohledu dotčených cizinců a lokální dimenzi pojímáme spíše jako faktor sjednocující, 
alespoň do určité míry, kontextuální vlivy. Předkládaná zjištění jsou založena na 
rozhovorech se čtyřmi desítkami respondentů z uvedené cílové skupiny.  

Vzhledem k tomu, že nezaměstnaní cizinci představují pouze jednoho, i když 
klíčového, aktéra na trhu práce, považujeme tuto monografii za východisko pro 
případné další rozbory zahrnující ostatní subjekty, které významným způsobem 
ovlivňují postavení zahraničních pracovníků na pracovním trhu v ČR.  
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1. Úvod a metodologická poznámka 

Následující rozbor je založen na datech sestavených z databází uchazečů o 
zaměstnání na úřadech práce (ÚP) v celé České republice. Jde o individualizovaný a 
anonymizovaný výběr z dat, která o uchazečích vytvářejí a vedou pracovnice a 
pracovníci ÚP, jde o úplný přehled o všech osobách, které mezi 1. lednem 2010 a 31. 
prosincem 2010 splňovaly alespoň jeden den všechny podmínky pro to, aby mohly být 
vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

 

Analyzovaný soubor tedy sestává z následujících čtyř kategorií uchazečů: 

1)  jejich evidence začíná před 1. lednem 2010 a končí nejdříve 1. ledna 2010 

2)  jejich evidence začíná před 1. lednem 2010 a trvá v průběhu celého roku 2010 

3)  jejich evidence začíná po 1. lednu 2010 a končí po 31. prosinci 2010 

4)  jejich evidence začíná po 1. lednu 2010 a končí před 31. prosincem 2010 

 

Toto vymezení je důležité především pro objasnění rozdílů mezi údaji publiko-
vanými v této monografii a daty publikovanými v monografii „Analýza vývoje zaměst-
nanosti a nezaměstnanosti v roce 2010”, kterou vydalo MPSV. Monografie MPSV je 
založena částečně na datech Výběrového šetření pracovních sil, ale částečně i na 
stejných datech jako předkládaná monografie (administrativní data ÚP). Způsob výběru 
(definice základního souboru) je však jiný než u předkládané monografie. V této 
monografii pracujeme s jiným výběrovým souborem (viz čtyři kategorie uchazečů), a 
tím pádem i s jinými absolutními hodnotami. 

Protože monografie referuje o počtu uchazečů a nikoli o počtu evidencí, 
objevuje se problém opakovaných evidencí v roce 2010. Pokud evidence končí 
v průběhu roku 2010, může teoreticky následovat, a v některých případech skutečně 
následuje, ještě další evidence začínající v roce 2010. Z tohoto důvodu jsou všechny 
údaje v této monografii vztaženy k tzv. sledované evidenci, tedy první evidenci, která 
buďto zcela nebo alespoň částečně probíhá v roce 2010. 

Vzhledem k tomu, že jedním ze základních pojmů této monografie je ‚uchazeč‘, 
uvádíme zde jeho vymezení. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
platném k 1. lednu 2013 v § 24 stanoví, že uchazečem o zaměstnání může být pouze 
fyzická osoba, která má bydliště na území ČR. V § 25 pak zákon stanoví řadu 
podmínek, které musí „uchazeč“ splnit: 

- nesmí být v pracovním nebo služebním poměru, 

- nesmí být OSVČ nebo společníkem či jednatelem společnosti s ručením omezeným, 
členem představenstva či dozorčí rady obchodní společnosti, nuceným správcem či 
prokuristou, 

- nesmí být ústavním činitelem, členem zastupitelstva územního samosprávného 
celku, prezidentem, viceprezidentem či členem NKÚ, členem rady RRTV, členem 
rady ÚSTR, členem rady RTÚ, 

- nesmí být osobou pečující o dítě nebo osobou, která je vedena v evidenci osob, 
které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu,  
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- nesmí být osobou výdělečně činnou v cizině, 

- nesmí být osobou soustavně se připravující na budoucí povolání, s výjimkou fyzické 
osoby soustavně se připravující na budoucí povolání, která získala v rozhodném 
období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v 
délce alespoň 12 měsíců, 

- nesmí být také osobou dočasně uznanou za práceneschopnou ani pobírat peněžitou 
pomoc v mateřství, případně invalidní důchod ve třetím stupni, 

- nesmí být ve výkonu trestu. 

Po splnění těchto podmínek a za předpokladu, že osoba poskytne ÚP rovněž 
své osobní údaje a současně dá souhlas s jejich zpracováním, může se stát uchazečem 
o zaměstnání a být zařazena do evidence ÚP. 

Vzhledem k charakteru monografie, tedy především vzhledem k popisovanému 
období (kalendářní rok) není možné provést jednoduché porovnání počtu nezaměstna-
ných osob a počtu volných pracovních míst. Počty volných pracovních míst jsou běžně 
uváděny k určitému datu (např. ke konci čtvrtletí), my však pracujeme s údaji o počtu 
evidovaných osob v průběhu celého roku 2010. 

V této souvislosti je třeba upozornit také na to, že některé z uváděných hodnot 
musí být vnímány v kontextu tohoto základního vymezení jedním kalendářním rokem. 
Když například později v textu uvádíme a porovnáváme hodnoty průměrné délky 
evidence u různých kategorií osob, je nutné si uvědomit, že ze čtyř výše vymezených 
kategorií uchazečů jen u poslední známe skutečnou délku jejich evidence. U všech 
ostatních známe jen délku té části evidence, která se odehrává v průběhu roku 2010. 
V tomto smyslu jsou všechny údaje vztaženy ke kalendářnímu roku 2010. 

V monografii sledujeme tři hlavní kategorie evidovaných osob: občany České 
republiky, cizince ze zemí EU a cizince z třetích zemí. Pro přehlednost označení „občané 
členských zemí EU“ odkazujeme k občanům členských zemí EU vyjma České republiky. 
Označení „občané nečlenských zemí EU“ odkazuje k občanům třetích zemí. V tabulkách 
pak používáme označení „ČR“, „cizinci EU“ a „cizinci non-EU“.  
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2. Základní charakteristiky souboru 

Základní soubor vstupující do rozboru zahrnuje osoby, které mají v zásadě 
společné právě jen to, že v průběhu sledovaného období procházejí evidencí uchazečů 
o zaměstnání ÚP. Naprostou většinu evidovaných osob tvoří občané České republiky. 
Z cizinců se pak častěji dostávají do evidence občané členských států EU než 
nečlenských, což samozřejmě nesouvisí jen s podílem osob z EU a třetích zemí 
pobývajících na území České republiky, ale také s legislativními podmínkami. 

 

Tabulka č. 1 Státní příslušnost evidovaných osob 

  četnost % 

ČR 907 174 97,7 

cizinci EU 12 006 1,3 

cizinci non-EU 9 063 1,0 

celkem 928 243 100,0 

 

Z více než devíti set tisíc osob, které v průběhu roku 2010 prošly evidencí 
uchazečů o zaměstnání, 1,3 % představovali občané z členských zemí EU (12 006 osob) 
a jen přibližně jedno procento (9 063 osob) občané z nečlenských zemí EU. 

 

Tabulka č. 2 Vzdělanostní struktura uchazečů 

 četnost % 

základní 210 883 22,7 

vyučen/a 411 952 44,4 

SŠ 244 457 26,3 

VŠ 60 793 6,5 

neuvedeno 158 - 

celkem 928 243 100,0 

 

Populace uchazečů o zaměstnání sestávala v průběhu roku 2010 v největší míře 
z osob s výučním listem (44,4 %) a osob se středoškolským vzděláním (26,3 %). 

Z následující tabulky je patrné, že především struktura populace cizích státních 
příslušníků podle nejvyššího dosaženého vzdělání se liší od struktury českých státních 
příslušníků evidovaných v roce 2010. Jak mezi občany členských zemí EU, tak mezi 
občany nečlenských zemí EU jsou ve větší míře zastoupeny, v porovnání s evidovanými 
občany ČR, osoby s nejnižším i nejvyšším vzděláním. Především mezi občany nečlen-
ských zemí EU má polovina evidovaných jen základní vzdělání a zároveň více než 12 
procent vzdělání vysokoškolské. 

Z hlediska zastoupení obou pohlaví je, na rozdíl od občanů ČR i občanů 
členských zemí EU, mezi občany nečlenských zemí EU vyšší podíl evidovaných žen. 

Z hlediska věkové struktury se obě subpopulace cizinců (EU a non-EU) od 
domácí populace odlišují. U občanů členských zemí EU, stejně jako u občanů 
z nečlenských zemí EU je nejvyšší podíl evidovaných osob ve věku mezi 35 a 49 lety. 
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Tabulka č. 3 Srovnání struktury uchazečů podle dosaženého vzdělání, pohlaví 
a věku (četnosti a sloupcová %) 

 
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četnost % četnost % četnost % četnost % 

základní 201 559 22,2 4 585 38,6 4 739 52,3 210 883 22,7 

vyučen/a 406 849 44,8 3 600 30,3 1 503 16,6 411 952 44,4 

SŠ 240 201 26,5 2 560 21,6 1 696 18,7 244 457 26,3 

VŠ 58 546 6,5 1 123 9,5 1 124 12,4 60 793 6,6 

celkem 907 155 100,0 11 868 100,0 9 062 100,0 928 085 100,0 

muž 482 468 53,2 6 554 54,6 4 495 49,6 493 517 53,2 

žena 424 706 46,8 5 452 45,4 4 568 50,4 434 726 46,8 

celkem 907 174 100,0 12 006 100,0 9  063 100,0 928 243 100,0 

do 18 let 13 834 1,5  134 1,1 89 1,0 14 057 1,5 

19-24 let 143 609 15,8 1 105 9,2 777 8,6 145 491 15,7 

25-34 let 232 697 25,7 4 087 34,0 2 278 25,1 239 062 25,8 

35-49 let 285 199 31,4 4 149 34,6 4 017 44,3 293 365 31,6 

nad 50 let 231 835 25,6 2 531 21,1 1 902 21,0 236 268 25,5 

celkem 907 174 100,0 12 006 100,0 9 063 100,0 928 243 100,0 

 

Z hlediska geografického se uchazeči z členských zemí EU v průběhu roku 2010 
koncentrovali především v následujících krajích: Praze, Středočeském, Plzeňském, 
Jihomoravském a Moravskoslezském. Uchazeči z nečlenských zemí EU se v průběhu 
roku 2010 koncentrovali především v následujících krajích: Praze, Středočeském, 
Ústeckém a Jihomoravském. 

 

Tabulka č. 4 Srovnání struktury uchazečů podle regionu pobytu a státní 
příslušnosti (četnosti a sloupcová %) 

 
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četnost % četn. % četn. % četnost % 

Praha 59 880 6,6 1 752 14,6 1 972 21,8 63 604 6,9 

Středočeský kraj 91 640 10,1 1 724 14,4 1 087 12,0 94 451 10,2 

Jihočeský kraj 50 803 5,6 559 4,7 439 4,8 51 801 5,6 

Plzeňský kraj 46 533 5,1 1 134 9,4 687 7,6 48 354 5,2 

Karlovarsky kraj 31 163 3,4 347 2,9 370 4,1 31 880 3,4 

Ústecký kraj 94 578 10,4 1 024 8,5 1 016 11,2 96 618 10,4 

Liberecky kraj 42 294 4,7 810 6,7 543 6,0 43 647 4,7 

Hradecky kraj 42 428 4,7 582 4,8 292 3,2 43 302 4,7 

Pardubicky kraj 45 164 5,0 504 4,2 291 3,2 45 959 5,0 

Kraj Vysočina 46 957 5,2 328 2,7 290 3,2 47 575 5,1 

Jihomoravský kraj 108 332 11,9 1 119 9,3 1 050 11,6 110 501 11,9 

Olomoucky kraj 66 121 7,3 555 4,6 388 4,3 67 064 7,2 

Zlínský kraj 53 848 5,9 436 3,6 235 2,6 54 519 5,9 

Moravskoslezský kraj 127 433 14,0 1 132 9,4 403 4,4 128 968 13,9 

celkem 907 174 100,0 12 006 100,0 9 063 100 928 243 100,0 

 

Podíl uchazečů na celkovém počtu uchazečů v daném kraji přesahuje hranici 
dvou procent jen výjimečně. U uchazečů z členských zemí EU je tomu tak v Praze a 
Plzeňském kraji, u uchazečů z nečlenských zemí EU pak pouze v Praze. 



2. Základní charakteristiky souboru 
 
 

15 

 

Tabulka č. 5 Srovnání struktury uchazečů podle regionu pobytu a státní 
příslušnosti (četnosti a řádková %) 

  
  

ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četnost % četn. % četn. % četnost 

Praha 59 880 94,1 1 752 2,8 1 972 3,1 63 604 

Středočeský kraj 91 640 97,0 1 724 1,8 1 087 1,2 94 451 

Jihočeský kraj 50 803 98,1 559 1,1 439 0,8 51 801 

Plzeňský kraj 46 533 96,2 1 134 2,3 687 1,4 48 354 

Karlovarsky kraj 31 163 97,8 347 1,1 370 1,2 31 880 

Ústecký kraj 94 578 97,9 1 024 1,1 1 016 1,1 96 618 

Liberecky kraj 42 294 96,9 810 1,9 543 1,2 43 647 

Hradecky kraj 42 428 98,0 582 1,3 292 0,7 43 302 

Pardubicky kraj 45 164 98,3 504 1,1 291 0,6 45 959 

Kraj Vysočina 46 957 98,7 328 0,7 290 0,6 47 575 

Jihomoravský kraj 108 332 98,0 1 119 1,0 1 050 1,0 110 501 

Olomoucky kraj 66 121 98,6 555 0,8 388 0,6 67 064 

Zlínský kraj 53 848 98,8 436 0,8 235 0,4 54 519 

Moravskoslezský kraj 127 433 98,8 1 132 0,9 403 0,3 128 968 

celkem 907 174 97,7 12 006 1,3 9 063 1,0 928 243 

 
V souboru evidovaných osob jsou všechny osoby evidované v roce 2010, což 

odpovídá již v úvodu zmíněným čtyřem kategoriím uchazečů. Jejich podíl v souboru 
uvádíme v následující tabulce.  

Prvním a nejčastějším případem je situace, kdy evidence skutečně začíná i 
končí v roce 2010. Druhou nejčastější variantou je situace, kdy evidence končí v roce 
2010, ale začíná dříve než v roce 2010. Jde tedy o evidence, které začínají kdykoli 
před 1. lednem 2010. Přibližně každá desátá evidence je pak evidencí, která započala 
před 1. lednem 2010 a skončila po 31. prosinci 2010, případně dosud trvá. Posledním 
a nejméně četným případem je evidence, která v průběhu roku 2010 začala, ale před 
koncem roku 2010 neskončila. 

 

Tabulka č. 6 Struktura sledovaných evidencí 

  četnost % 

evidence začíná a končí v r. 2010 446 556 48,1 

evidence začíná před r. 2010 a končí v r. 2010 357 619 38,5 

evidence začíná před r. 2010 a končí po r. 2010 84 091 9,1 

evidence začíná v r. 2010 a končí po r. 2010 39 977 4,3 

celkem 928 243 100,0 

 
Evidence zaznamenané v předcházející tabulce jsou tzv. sledované evidence, 

tedy první evidence ve sledovaném období (kalendářní rok 2010). Z toho vyplývá, že 
v prvních dvou případech, po evidencích končících v roce 2010, mohou následovat 
v průběhu roku 2010 ještě další evidence. Stalo se tak v sedmi procentech případů 
sledovaných evidencí, které skončily před koncem roku 2010. 
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Tabulka č. 7 Další evidence (po sledované evidenci) v roce 2010 

 četnost % % 

žádné další evidence v r. 2010 748 475 80,6 93,1 

1 nebo více dalších evidencí započatých v r. 2010 55 700 6 6,9 

sledovaná evidence trvá do konce r. 2010 124 068 13,4 - 

celkem 928 243 100,0 100,0 

 
Na druhou stranu teoreticky ve všech výše uvedených případech mohlo dojít 

k situaci, kdy sledovaná evidence nebyla evidencí první. V naprosté většině případů 
tomu tak také bylo. Ani ne každá pátá sledovaná evidence probíhající v roce 2010 byla 
zároveň celkově první evidencí daného uchazeče. Naprostou většinu všech uchazečů, 
kteří procházejí evidencí v roce 2010, tvoří osoby s opakovanou zkušeností s neza-
městnaností. Dokonce se ukazuje, že podíl těch, v jejichž pracovní anamnéze se 
vyskytuje v minulosti pět a více evidencí, je vyšší než těch, pro které byla sledovaná 
evidence v roce 2010 celkově první evidencí. 

 

Tabulka č. 8 Dřívější evidence před sledovanou evidencí 

 četnost % 

žádná dřívější evidence 167 513 18,0 

1 evidence 192 368 20,7 

2 evidence 153 953 16,6 

3 evidence 118 795 12,8 

4 evidence 85 891 9,3 

5 evidencí a více 209 723 22,6 

celkem 928 243 100,0 
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3. Struktura evidencí zahraničních uchazečů           
o zaměstnání v průběhu roku 2010 

V této části představíme v základních rysech zahraniční pracovní sílu evido-
vanou na ÚP v průběhu roku 2010. V následující kapitole, abychom uváděli jednotlivá 
zjištění v kontextu celého českého trhu práce, již budeme pracovat s populací všech 
osob, které se ocitly v průběhu roku 2010 v evidenci ÚP. 

V průběhu roku 2010 bylo na ÚP evidováno 21 069 osob s cizí státní 
příslušností. Jak jsme již uvedli již v úvodu a v předcházející kapitole, suma všech 
sledovaných evidencí je součtem 4 různých situací. V následující tabulce je uveden 
přehled těchto situací pro cizí státní příslušníky. 

 

Tabulka č. 9 Struktura sledovaných evidencí - soubor cizích st. příslušníků 

  četnost % 

evidence začíná a končí v r. 2010 10 914 51,8 

evidence začíná před r. 2010 a končí v r. 2010 7 649 36,3 

evidence začíná před r. 2010 a končí po r. 2010 1 566 7,4 

evidence začíná v r. 2010 a končí po r. 2010 940 4,5 

celkem 21 069 100,0 

 
Struktura evidovaných cizinců a tuzemců se z hlediska 4 uvedených situací 

v zásadě příliš neliší. Nejmenší podíl tvoří evidence, které začínají i končí v průběhu 
roku 2010 a evidence, které začínají před rokem 2010 a končí až po skončení 
sledovaného období (po 31. prosinci 2010). 

 

Tabulka č. 10 Struktura sledovaných evidencí u tuzemců a cizinců (četnosti a 
sloupcová %) 

 
tuzemci cizinci celkem 

četnost % četnost % četnost % 

evidence začíná a končí v r. 2010 435 642 48,0 10 914 51,8 446 556 48,1 

evidence začíná před r. 2010  
a končí v r. 2010 

349 970 38,6 7 649 36,3 357 619 38,5 

evidence začíná před r. 2010 
a končí po r. 2010 

82 525 9,1 1 566 7,4 84 091 9,1 

evidence začíná v r. 2010 a končí 
po r. 2010 

39 037 4,3 940 4,5 39 977 4,3 

celkem 907 174 100,0 210 69 100,0 928 243 100,0 

 

Ani pro cizince na českém trhu práce nejsou předchozí evidence výjimkou, a to 
dokonce ani vícečetné. V roce 2010 měla většina cizinců procházejících evidencí již 
alespoň jednu předchozí zkušenost s nezaměstnaností v ČR. 
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Tabulka č. 11 Struktura dřívějších evidencí - soubor cizích st. příslušníků 

 četnost % 

žádná dřívější evidence 7 861 37,3 

1 evidence 5 936 28,2 

2 evidence 3 117 14,8 

3 evidence 1 694 8 

4 evidence 930 4,4 

5 evidencí a více 1 531 7,3 

celkem 21 069 100,0 

 

Při srovnání s populací občanů ČR je však patrné, že podíl cizích státních 
příslušníků, kteří byli evidováni v roce 2010 poprvé, je více než dvakrát vyšší než u 
občanů České republiky. A zatímco mezi cizinci převládají nižší počty dřívějších 
evidencí, více než pětina evidovaných občanů ČR měla v roce 2010 zkušenost s pěti a 
více dřívějšími evidencemi. 

 

Tabulka č. 12 Dřívější evidence před sledovanou evidencí (sloupcová %) 

 
tuzemci cizinci celkem 

četnost % četnost % četnost % 

žádná dřívější evidence 159 652 17,6 7 861 37,3 167 513 18,0 

1 evidence 186 432 20,6 5 936 28,2 192 368 20,7 

2 evidence 150 836 16,6 3 117 14,8 153 953 16,6 

3 evidence 117 101 12,9 1 694 8,0 118 795 12,8 

4 evidence 84 961 9,4 930 4,4 85 891 9,3 

5 evidencí a více 208 192 22,9 1 531 7,3 209 723 22,6 

celkem 907 174 100,0 21 069 100,0 928 243 100,0 

 

V případě, že sledovaná evidence končila před koncem roku 2010, bylo tech-
nicky možné, aby po sledované evidenci nastala v průběhu roku 2010 evidence další. 
Jak vyplývá z následující tabulky, další evidence nebyla technicky možná u 11,9 % 
evidovaných cizinců, protože jejich sledovaná evidence trvala až do konce roku 2010. 
U ostatních to možné bylo, ale nebylo to příliš časté (5,7 %).  

 

Tabulka č. 13 Struktura dalších evidencí - soubor cizích st. příslušníků 

  četnost % 

žádné další evidence v r. 2010 17 385 82,5 

1 nebo více dalších evidencí 1 178 5,6 

sledovaná evidence trvá do konce r. 2010 2 506 11,9 

celkem 21 069 100,0 

 

Při porovnání s tuzemci vidíme, že podíl dalších evidencí je u cizinců o málo 
nižší a naopak je u nich mírně vyšší podíl těch, u nichž, přestože jejich sledovaná 
evidence skončila v průběhu roku 2010, žádná další evidence nenastala. 
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Tabulka č. 14 Další evidence v roce 2010 (četnosti a sloupcová %) 

 
tuzemci cizinci celkem 

četnost % četnost % četnost % 

žádné další evidence v r. 2010 7 31 090 80,6 17 385 82,5 748 475 80,6 

1 nebo více dalších evidencí 54 522 6,0 1 178 5,6 55 700 6,0 
sledovaná evidence trvá do konce  
r. 2010 121 562 13,4 2 506 11,9 124 068 13,4 

celkem 907 174 100,0 21 069 100,0  928 243 100,0 
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4. Uchazeči o zaměstnání na českém trhu práce 
v roce 2010 

V předcházejícím oddíle jsme uvedli podíl sledovaných evidencí u státních 
příslušníků České republiky, občanů členských zemí EU a občanů nečlenských zemí EU. 
V následující tabulce je podrobnější přehled zemí, z nichž pocházely evidované osoby. 
Jmenovitě jsou uvedeny ty země, kde počet jejich občanů evidovaných na ÚP přesáhl 
absolutní hodnotu 100. 

 

Tabulka č. 15 Struktura uchazečů dle státní příslušnosti 

  četnost % % 

Česká republika 907 174 97,70 - 

Slovenská republika 9 457 1,00 44,9 

Ukrajina 3 946 0,40 18,7 

Polská republika 1 553 0,20 7,4 

Ruská federace 790 0,10 3,7 

Bulharská republika 556 0,10 2,6 

Vietnamská socialistická republika 506 0,10 2,4 

Rumunsko 302 0,03 1,4 

Moldavská republika 297 0,03 1,4 

Běloruská republika 280 0,03 1,3 

Mongolsko 265 0,03 1,3 

Republika Kazachstán 239 0,03 1,1 

Arménská republika 227 0,02 1,1 

Spolková republika Německo 192 0,02 0,9 

Svazová republika Jugoslávie 180 0,02 0,9 

Makedonská republika 108 0,01 0,5 

ostatní (125) 2 171 0,20 10,3 

celkem 928 243 100,00 100,0 

 

V průběhu roku 2010 evidencí uchazečů o zaměstnání prošlo celkem 928 243 
osob, z nichž 2,3 % (v absolutním počtu 21 069 osob) tvořili cizí státní příslušníci. 
Jednalo se o osoby 140 různých státních příslušností, přičemž jejich zastoupení ve sle-
dované populaci bylo značně nerovnoměrné. Bezmála polovinu (44,9 %) všech cizích 
státních příslušníků mezi uchazeči tvořili občané Slovenské republiky. A téměř každý 
pátý uchazeč o zaměstnání v roce 2010 pocházel z Ukrajiny (18,7 %) a každý třináctý 
z Polska (7,4 %). Podíl každé z dalších státních příslušností byl v daném roce menší 
než 5 % (v absolutním vyjádření méně než 1 000 osob). Kategorie „ostatní“ zahrnuje 
více než 10 % všech uchazečů pocházejících ze zahraničí a zahrnuje 125 různých 
státních příslušností. 

V následující části rozboru nabízíme jak porovnání struktury sledovaných cha-
rakteristik subpopulací občanů České republiky, občanů členských zemí EU a občanů 
nečlenských zemí EU, tak z hlediska sledovaných státních příslušností. 

Struktura uchazečů podle pohlaví se v porovnání skupiny tuzemců a cizinců 
nijak významně neliší. V obou případech v roce 2010 bylo mezi uchazeči více mužů než 
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žen. Podíváme-li se však podrobněji na populaci cizinců a srovnáme-li občany 
členských zemí EU s občany z nečlenských zemí EU, drobný rozdíl je patrný.  

 

Tabulka č. 16 Struktura uchazečů dle státní příslušnosti a pohlaví (četnosti          
a sloupcová %) 

 
tuzemci cizinci celkem 

četnost % četnost % četnost % 

muž 482 468 53,2 11 049 52,4 493 517 53,2 

žena 424 706 46,8 10 020 47,6 434 726 46,8 

celkem 907 174 100,0 21 069 100,0 928 243 100,0 

 
Jak je patrné z následující tabulky, v případě občanů nečlenských zemí EU je 

podíl mužů mezi uchazeči o zaměstnání nižší než podíl žen. 

 

Tabulka č. 17 Struktura uchazečů ze zahraničí dle příslušnosti k EU a pohlaví 
(četnosti a sloupcová %) 

 
cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četnost % četnost % četnost % 

muž 6 554 54,6 4 495 49,6 11 049 52,4 

žena 5 452 45,4 4 568 50,4 10 020 47,6 

celkem 12 006 100,0 9 063 100,0 21 069 100,0 

 
Při podrobnějším pohledu je patrné, že rozdíly v podílu mužů a žen mezi 

uchazeči o zaměstnání z různých zemí jsou poměrně dramatické. Na jedné straně jsou 
státy jako Běloruská republika, Mongolsko či Ukrajina, kde podíl žen mezi uchazeči 
z těchto států je vyšší než 60 %, naproti tomu mezi uchazeči ze zemí jako Spolková 
republika Německo, Makedonská republika či bývalá Svazová republika Jugoslávie je 
naopak podíl mužů vyšší než 60 nebo dokonce 70 %. 
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Tabulka č. 18 Podrobná struktura uchazečů dle státní příslušnosti a pohlaví 
(četnosti a řádková %) 

 
muž žena celkem 

četnost % četnost % četnost % 

Běloruská republika 89 31,8 191 68,2 280 100 

Mongolsko 91 34,3 174 65,7 265 100 

Ukrajina 1 537 39,0 2 409 61,0 3 946 100 

Ruská federace 318 40,3 472 59,7 790 100 

Polská republika 642 41,3 911 58,7 1 553 100 

Republika Kazachstán 103 43,1 136 56,9 239 100 

Arménská republika 112 49,3 115 50,7 227 100 

Česká republika 482 468 53,2 424 706 46,8 907 174 100 

Moldavská republika 158 53,2 139 46,8 297 100 

Slovenská republika 5 258 55,6 4199 44,4 9 457 100 

Rumunsko 170 56,3 132 43,7 302 100 

Vietnamská socialistická 
republika 

296 58,5 210 41,5 506 100 

Bulharská republika 330 59,4 226 40,6 556 100 

Spolková republika Německo 125 65,1 67 34,9 192 100 

ostatní (125) 1 600 73,7 571 26,3 2 171 100 

Makedonská republika 80 74,1 28 25,9 108 100 

Svazová republika Jugoslávie 140 77,8 40 22,2 180 100 

celkem 493 517 53,2 434 726 46,8 928 243 100 

 

Z prezentovaných výsledků je patrné, že je možné vysledovat jistou souvislost 
u sledovaných státních příslušností mezi členstvím země původu uchazeče v EU a 
podílem mužů na všech uchazečích. Z členských zemí EU pouze v případě Polské 
republiky je podíl mužů mezi uchazeči menší než 50. U uchazečů z ostatních sledova-
ných členských zemí je podíl vyšší než 50.  

Při podrobnějším pohledu je patrné, že podobně variabilní jako podíl mužů a 
žen je i délka sledované evidence. Více než dvě pětiny uchazečů (42,6 %) sice 
nezůstávaly v evidenci déle než půl roku (180 dnů) a jejich odchod z evidence byl 
poměrně rovnoměrně rozložen dle uvedených délek sledované evidence, na druhé 
straně bylo na konci roku 2010 v evidenci více než 50 tisíc osob (5,4 %), u nichž délka 
evidence překročila dobu dvou let. 

 

Tabulka č. 19 Délka sledované evidence 

 četnost % 

do 30 dnů 72 242 7,8 

do 60 dnů 71 578 7,7 

do 90 dnů 64 838 7,0 

do 120 dnů 70 962 7,6 

do 150 dnů 60 636 6,5 

do 180 dnů 53 040 5,7 

do 1 roku 223 390 24,1 

do 2 let 137 144 14,8 

více než 2 roky 50 345 5,4 

evidence neskončila v r. 2010 124 068 13,4 

celkem 928 243 100,0 
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Tabulka č. 20 Vztah kategorizované délky sledované evidence a státní 
příslušnosti (řádková %) 
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Mongolsko 14,4 10,3 9,1 8,6 9,5 4,5 26,7 14,4 2,5 100,0 

Spolková republika Německo 12,7 9,6 11,4 6,6 7,2 4,8 27,1 12,7 7,8 100,0 

Moldavská republika 12,1 9,9 9,2 7,0 12,5 6,2 26,0 15,0 2,2 100,0 

Bulharská republika 12,1 10,5 10,0 8,2 5,9 6,7 29,7 14,0 2,9 100,0 

Slovenská republika 11,2 10,6 8,5 8,4 6,8 7,8 26,3 14,3 6,0 100,0 

Rumunsko 10,9 10,9 9,0 8,3 4,5 9,0 22,6 18,0 6,8 100,0 

Polská republika 10,9 7,8 6,3 6,4 5,8 6,1 28,2 20,1 8,5 100,0 

Ukrajina 9,6 8,6 7,9 8,3 7,6 6,9 29,7 17,0 4,5 100,0 

Česká republika 9,0 8,9 8,1 8,8 7,6 6,6 27,8 17,1 6,3 100,0 

Svazová republika Jugoslávie 8,8 10,9 8,8 3,6 8,8 6,6 25,5 16,1 10,9 100,0 

ostatní (125) 8,4 8,9 9,6 9,0 7,4 6,9 27,7 15,7 6,2 100,0 

Běloruská republika 8,3 9,6 6,3 9,2 5,8 6,7 27,5 19,6 7,1 100,0 

Republika Kazachstán 6,3 10,5 6,3 3,7 6,8 7,9 29,5 18,9 10,0 100,0 

Arménská republika 6,0 6,6 5,4 6,0 5,4 3,6 27,1 22,9 16,9 100,0 

Vietnamská socialistická republika 5,9 10,8 8,1 8,8 4,4 5,9 25,2 20,3 10,8 100,0 

Makedonská republika 5,6 9,0 12,4 12,4 7,9 9,0 27,0 10,1 6,7 100,0 

Ruská federace 5,5 7,2 8,2 10,6 6,9 5,4 27,3 21,0 7,9 100,0 

celkem 9,0 8,9 8,1 8,8 7,5 6,6 27,8 17,1 6,3 100,0 

 
Státy jsou v tabulce seřazeny dle kategorizované délky sledované evidence - od 

Mongolska s nejvyšším podílem evidencí nepřekračujících jeden měsíc po Ruskou 
federaci, u jejíchž státních příslušníků je podíl nejkratších evidencí nejmenší. V porov-
nání s podílem občanů ČR, jejichž délka evidence nepřesahuje 30 dnů (9 %), spolu s 
již zmíněným Mongolskem, Moldavskou republikou a Ukrajinou je u všech sledovaných 
členských zemí EU podíl osob s nejkratší délkou evidence vyšší. A s výjimkou 
Rumunska a Polské republiky je mezi uchazeči z těchto zemí nižší podíl těch, kteří 
v evidenci setrvávají déle než 12 měsíců, než mezi uchazeči z ČR. 

Porovnáváme-li průměrnou délku evidence, pak nejlépe z tohoto srovnání 
vycházejí občané z nečlenských zemí EU. Průměrná délka evidence u této skupiny 
uchazečů dosahuje 279,4 dne, v případě mužů pak 256,8 dne. Překvapující je vysoká 
průměrná délka evidence u mužů z členských zemí EU. 
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Tabulka č. 21 Porovnání průměrné délky ukončené sledované evidence (počet 
dnů) 

 průměr N 
směrodatná 

odchylka 

ČR 

muž 279,9 427 820 469,76 

žena 335,9 357 792 535,26 

celkem 305,4 785 612 501,43 

cizinci EU 

muž 343,3 5 958 716,60 

žena 304,9 4 783 508,05 

celkem 326,2 10 741 632,54 

cizinci non-EU  

muž 256,8 3 991 315,61 

žena 302,9 3 831 363,34 

celkem 279,4 7 822 340,59 

celkem  

muž 280,5 437 769 472,88 

žena 335,2 366 406 533,42 

celkem 305,4 804 175 502,11 

 
Uchazeči s nejkratší dobou evidence pocházejí nejčastěji z Mongolska, Bulharské 

republiky nebo Moldavské republiky. Naproti tomu dlouhou dobu evidence vykazují 
nejčastěji uchazeči ze Svazové republiky Jugoslávie nebo Republiky Kazachstán. 
Extrémně dlouhou dobu vykazují uchazeči z Arménské republiky. 

 

Tabulka č. 22 Porovnání průměrné délky sledované evidence (počet dnů) 

 průměr N 
směrodatná 

odchylka 
Mongolsko 214,1 243 217,93 

Bulharská republika 223,3 522 252,20 

Moldavská republika 223,5 273 230,14 

Ukrajina 255,2 3 490 274,23 

Makedonská republika 276,4 89 378,48 

ostatní (125) 279,8 1 858 380,92 

Běloruská republika 296,6 240 334,75 

Česká republika 305,4 785 612 501,43 

Spolková republika Německo 311,7 166 605,48 

Ruská federace 319,4 649 364,58 

Slovenská republika 324,9 8 512 647,04 

Rumunsko 333,3 266 683,10 

Vietnamská socialistická republika 339,9 409 390,60 

Svazová republika Jugoslávie 361,7 137 517,34 

Polská republika 365,5 1 353 597,93 

Republika Kazachstán 406,8 190 658,02 

Arménská republika 478,1 166 566,87 

celkem 305,4 804 175 502,11 

 

Vedle samotné délky evidence je významná také informace o tom, zda po 
sledované evidenci (první v roce 2010) následovala další evidence (nezaměstnanost). 
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V průměru v šesti případech ze sta se uchazeči v průběhu roku 2010 ocitali opět 
v evidenci. U většiny cizích státních příslušníků byla míra opakované nezaměstnanosti 
v roce 2010 nižší než u domácí populace. Vyšší míru opakované nezaměstnanosti 
vykazovali jen občané Rumunska, Moldavské republiky a Slovenské republiky. 
 

Tabulka č. 23 Následné evidence v roce 2010 (četnosti a řádková %) 

 
žádná další 
evidence 

další evidence 
po evidenci 
začínající 
a končící  
v r. 2010 

další evidence 
po evidenci 

začínající před 
r. 2010 

celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 

Vietnamská socialistická republika 498 98,4 7 1,4 1 0,2 506 100 

Spolková republika Německo 188 97,9 4 2,1 0 0,0 192 100 

Arménská republika 221 97,4 5 2,2 1 0,4 227 100 

Republika Kazachstán 230 96,2 6 2,5 3 1,3 239 100 

ostatní (125) 2078 95,7 82 3,8 11 0,5 2 171 100 

Ruská federace 755 95,6 31 3,9 4 0,5 790 100 

Makedonská republika 103 95,4 5 4,6 0 0,0 108 100 

Mongolsko 252 95,1 11 4,2 2 0,8 265 100 

Svazová republika Jugoslávie 171 95,0 6 3,3 3 1,7 180 100 

Bulharská republika 528 95,0 22 4,0 6 1,1 556 100 

Polská republika 1473 94,8 72 4,6 8 0,5 1 553 100 

Ukrajina 3740 94,8 175 4,4 31 0,8 3 946 100 

Běloruská republika 264 94,3 15 5,4 1 0,4 280 100 

Česká republika 852 652 94,0 47 328 5,2 7 194 0,8 907 174 100 

Moldavská republika 279 93,9 14 4,7 4 1,3 297 100 

Slovenská republika 8830 93,4 559 5,9 68 0,7 9 457 100 

Rumunsko 281 93,0 17 5,6 4 1,3 302 100 

celkem 872 543 94,0 48 359 5,2 7 341 0,8 928 243 100 

 

Následující tabulka referuje o tomtéž, jen bere v úvahu fakt, že ne všechny 
sledované evidence končily v roce 2010. V prvním sloupci zde můžeme odečíst 
skutečný podíl státních příslušníků jednotlivých zemí, pro které platí, že po jejich 
skončené sledované evidenci v roce 2010 nenásledovala v tomto roce žádná další 
evidence. Tento podíl je primárně určován podílem sledovaných evidencí, které trvaly 
až do konce roku 2010. 
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Tabulka č. 24 Další evidence po sledované evidenci podle jednotlivých zemí 
(četnosti a řádková %) 

 
žádné další 
evidence  
v r. 2010 

1 nebo více 
dalších evidencí 

sledovaná 
evidence trvá 

do konce  
r. 2010 

celkem 

 četn. % četn. % četn. % četn. % 

Bulharská republika 494 88,8 28 5,0 34 6,1 556 100 

Mongolsko 230 86,8 13 4,9 22 8,3 265 100 

Moldavská republika 255 85,9 18 6,1 24 8,1 297 100 

Spolková republika Německo 162 84,4 4 2,1 26 13,5 192 100 

Slovenská republika 7 885 83,4 627 6,6 945 10,0 9 457 100 

Ukrajina 3 284 83,2 206 5,2 456 11,6 3 946 100 

Polská republika 1 273 82,0 80 5,2 200 12,9 1 553 100 

ostatní (125) 1 765 81,3 93 4,3 313 14,4 2 171 100 

Rumunsko 245 81,1 21 7,0 36 11,9 302 100 

Česká republika 731 090 80,6 54 522 6,0 121 562 13,4 907 174 100 

Běloruská republika 224 80,0 16 5,7 40 14,3 280 100 

Vietnamská socialistická republika 401 79,2 8 1,6 97 19,2 506 100 

Makedonská republika 84 77,8 5 4,6 19 17,6 108 100 

Ruská federace 614 77,7 35 4,4 141 17,8 790 100 

Republika Kazachstán 181 75,7 9 3,8 49 20,5 239 100 

Svazová republika Jugoslávie 128 71,1 9 5,0 43 23,9 180 100 

Arménská republika 160 70,5 6 2,6 61 26,9 227 100 

celkem 748 475 80,6 55 700 6,0 124 068 13,4 928 243 100 

 

U dřívějších evidencí je třeba především mít na paměti, že cizí státní příslušníci 
pobývají na rozdíl od občanů České republiky v ČR různě dlouhou dobu a pravdě-
podobnost dřívějších evidencí je tímto faktem významně ovlivněna. Přesto je podíl 
dřívějších evidencí i u cizinců relativně vysoký. Podíl osob bez dřívější evidence je 
nejvyšší mezi státními příslušníky Bulharské republiky (43,5 %). 

U občanů České republiky je podíl osob s dřívější evidencí vyšší než 80 %. Co 
do podílu uchazečů bez dřívější evidence se ČR nejvíce přibližují občané Arménské 
republiky a Republiky Kazachstán. Absolutní počet občanů těchto zemí v evidenci ÚP je 
však velmi nízký. 
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Tabulka č. 25 Dřívější evidence (četnosti a řádková %) 

 
žádná dřívější 

evidence 
1 evidence 2 evidence a více celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 

Česká republika 159 652 17,6 186 432 20,6 561 090 61,9 907 174 100 

Arménská republika 53 23,3 60 26,4 114 50,2 227 100 

Republika Kazachstán 56 23,4 62 25,9 121 50,6 239 100 

Polská republika 453 29,2 385 24,8 715 46,0 1 553 100 

Svazová republika Jugoslávie 53 29,4 49 27,2 78 43,3 180 100 

Běloruská republika 83 29,6 89 31,8 108 38,6 280 100 

Ruská federace 259 32,8 208 26,3 323 40,9 790 100 

Rumunsko 104 34,4 77 25,5 121 40,1 302 100 

ostatní (125) 768 35,4 572 26,3 831 38,3 2 171 100 

Spolková republika Německo 69 35,9 56 29,2 67 34,9 192 100 

Ukrajina 1 440 36,5 1 191 30,2 1 315 33,3 3 946 100 

Slovenská republika 3 785 40,0 2 680 28,3 2 992 31,6 9 457 100 

Moldavská republika 121 40,7 76 25,6 100 33,7 297 100 

Vietnamská socialistická 
republika 

214 42,3 176 34,8 116 22,9 506 100 

Makedonská republika 46 42,6 24 22,2 38 35,2 108 100 

Mongolsko 115 43,4 67 25,3 83 31,3 265 100 

Bulharská republika 242 43,5 164 29,5 150 27,0 556 100 

celkem 167 513 18,0 192 368 20,7 568 362 61,2 928 243 100 

 

Z hlediska vzdělanostní struktury je v obou subpopulacích cizinců, z členských i 
nečlenských zemí EU, vyšší podíl osob s nejvyšším a s nejnižším dosaženým vzděláním. 
Vysoký je především podíl evidovaných žen s cizím státním občanstvím a vysokoškol-
ským vzděláním. 

 

Tabulka č. 26 Vzdělanostní struktura uchazečů dle pohlaví a státní příslušnosti 
(četnosti a sloupcová %) 

nejvyšší vzdělání uchazeče 
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 

muž 

základní 101 367 21,0 2 422 37,7 2 394 53,3 106 183 21,5 

vyučen 245 499 50,9 2 317 36,0 863 19,2 248 679 50,4 

SŠ 106 557 22,1 1 163 18,1 742 16,5 108 462 22,0 

VŠ 29 032 6,0 526 8,2 496 11,0 30 054 6,1 

celkem 482 455 100,0 6 428 100,0 4 495 100,0 493 378 100,0 

žena 

základní 100 192 23,6 2 163 39,8 2 345 51,3 104 700 24,1 

vyučena 161 350 38,0 1 283 23,6 640 14,0 163 273 37,6 

SŠ 133 644 31,5 1 397 25,7 954 20,9 135 995 31,3 

VŠ 29 514 6,9  597 11,0 628 13,8 30 739 7,1 

celkem 424 700 100,0 5 440 100,0 4 567 100,0 434 707 100,0 

 
Jak u domácí populace uchazečů o zaměstnání, tak u populace občanů členských 

zemí EU pozorujeme vliv dosaženého vzdělání na průměrnou délku evidence: 
s rostoucím vzděláním klesá průměrná délka evidence. Tento efekt u občanů nečlen-
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ských zemí EU nepozorujeme. U nich naopak paradoxně osoby s nejvyšším dosaženým 
vzděláním vykazují v průměru vyšší délku evidence v průběhu roku 2010 než osoby 
s nižším dosaženým vzděláním. 

 

Tabulka č. 27 Porovnání průměrné délky ukončené sledované evidence podle 
státní příslušnosti a dosaženého vzdělání (počet dnů) 

 průměr N 
směrodatná 

odchylka 

ČR 

základní 427,3 157 503 701,32 

vyučen/a 300,8 354 506 474,44 

SŠ 249,8 219 268 373,88 

VŠ 206,3 54 318 332,98 

celkem 305,4 785 595 501,40 

cizinci EU 

základní 366,1 3 785 617,26 

vyučen/a 291,2 3 324 580,01 

SŠ 218,8 2 426 381,98 

VŠ 162,3 1 068 157,35 

celkem 288,4 10 603 531,19 

cizinci non-EU 

základní 288,2 4 025 368,76 

vyučen/a 266,5 1 353 294,70 

SŠ 256,4 1 480 306,27 

VŠ 295,9 963 326,01 

celkem 279,4 7 821 340,60 

celkem 

základní 422,5 165 313 693,67 

vyučen/a 300,6 359 183 474,98 

SŠ 249,5 223 174 373,57 

VŠ 207,0 56 349 330,66 

celkem 304,9 804 019 500,50 

 
Schopnost participovat na trhu práce významně ovlivňuje také přítomnost dětí 

v domácnosti. V porovnání s domácnostmi občanů České republiky i občanů členských 
zemí EU pozorujeme v populaci nezaměstnaných nižší podíl občanů nečlenských zemí 
EU, kteří nemají žádné dítě. Naproti tomu právě u této skupiny pozorujeme vyšší podíl 
nezaměstnaných s jedním dítětem. 

 

Tabulka č. 28 Struktura uchazečů dle počtu dětí a státní příslušnosti (četnosti a 
sloupcová %) 

 
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 

nemá dítě 716 200 78,9 9 477 78,9 6 878 75,9 732 555 78,9 

1 dítě 101 586 11,2 1 344 11,2 1 426 15,7 104 356 11,2 

2 děti 71 801 7,9 842 7,0 641 7,1 73 284 7,9 

3 děti a více 17 587 1,9 343 2,9 118 1,3 18 048 1,9 

celkem 907 174 100,0 12 006 100,0 9 063 100,0 928 243 100,0 

 



4. Uchazeči o zaměstnání na českém trhu práce v roce 2010 
 
 

29 

Mezi země původu s nejnižším podílem přítomnosti dětí v domácnosti patří 
Polská republika, Spolková republika Německo a Bulharská republika. Na opačném 
konci, mezi zeměmi původu s nejvyšším podílem přítomnosti dětí v domácnosti, se 
nacházejí Běloruská republika, Ukrajina a Mongolsko. 

 

Tabulka č. 29 Kategorizovaný počet dětí v souvislosti se státní příslušností 
(četnosti a řádková %) 

 
nemá dítě 1 dítě 2 děti 3 děti a více celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % četn. % 
Polská 
republika 

1 345 86,6 118 7,6 69 4,4 21 1,4 1 553 100 

Spolková 
republika 
Německo 

160 83,3 14 7,3 12 6,3 6 3,1 192 100 

Bulharská 
republika 

460 82,7 66 11,9 25 4,5 5 0,9 556 100 

ostatní (125) 1 796 82,7 212 9,8 123 5,7 40 1,8 2 171 100 

Arménská 
republika 

187 82,4 23 10,1 16 7,0 1 0,4 227 100 

Svazová 
republika 
Jugoslávie 

147 81,7 21 11,7 9 5,0 3 1,7 180 100 

Rumunsko 244 80,8 33 10,9 19 6,3 6 2,0 302 100 

Česká 
republika 

716 200 78,9 101 586 11,2 71 801 7,9 17 587 1,9 907 174 100 

Moldavská 
republika 

234 78,8 38 12,8 22 7,4 3 1,0 297 100 

Republika 
Kazachstán 

187 78,2 32 13,4 12 5,0 8 3,3 239 100 

Ruská 
federace 

616 78,0 125 15,8 42 5,3 7 0,9 790 100 

Slovenská 
republika 

7 312 77,3 1 132 12,0 710 7,5 303 3,2 9 457 100 

Makedonská 
republika 

83 76,9 14 13,0 9 8,3 2 1,9 108 100 

Vietnamská 
socialistická 
republika 

380 75,1 77 15,2 40 7,9 9 1,8 506 100 

Mongolsko 195 73,6 49 18,5 20 7,5 1 0,4 265 100 

Ukrajina 2 818 71,4 753 19,1 332 8,4 43 1,1 3 946 100 

Běloruská 
republika 

191 68,2 63 22,5 23 8,2 3 1,1 280 100 

celkem 732 555 78,9 104 356 11,2 73 284 7,9 18 048 1,9 928 243 100 
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5. Ukončení evidence 

Jakkoli významné mohou být charakteristiky sledované evidence, zásadní je 
samozřejmě informace o způsobu či důvodu jejího ukončení. V následující tabulce je 
uveden základní přehled způsobů ukončení evidence pro všechny osoby evidované na 
ÚP v průběhu roku 2010. Nejčastějším důvodem ukončení, pomineme-li kategorii 
„jiné“, která zahrnuje případy, kdy se osoby odstěhují, zemřou či odejdou do penze, je 
nalezení zaměstnání. K tomuto způsobu ukončení sledované evidence došlo v průběhu 
roku 2010 ve 30,2 % případů. Ve 13,4 % případů sledovaná evidence trvala i po 31. 
12. 2010. Téměř desetina evidovaných uchazečů byla v průběhu sledovaného období 
vyřazena na vlastní žádost (9 %). A jen o něco méně evidovaných osob bylo vyřazeno 
sankčně (8,1 %) pro porušení povinností uchazeče o zaměstnání. Pouze u marginálního 
počtu uchazečů došlo k zařazení do programu APZ - jedná se o programy aktivní 
politiky zaměstnanosti: rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná 
pracovní místa apod. (2,1 %) - či k přechodu do soustavné přípravy na povolání (0,8 %). 

 

Tabulka č. 30  Důvod ukončení sledované evidence 

  četnost % 

zaměstnání 280 093 30,2 

evidence trvá 124 068 13,4 

vyřazení na vlastní žádost 83 253 9,0 

sankční vyřazení 75 466 8,1 

umístění v programu APZ 19 200 2,1 

soustavná příprava na povolání 7 475 0,8 

jiné 338 688 36,5 

celkem 928 243 100,0 

 

Z hlediska státní příslušnosti je patrný především nižší podíl ukončení sledované 
evidence u občanů nečlenských zemí EU z důvodu nástupu do zaměstnání. U občanů 
členských i nečlenských zemí EU je v porovnání se státními příslušníky ČR nižší podíl 
umístěných v programech APZ, stejně jako v soustavné přípravě na povolání. U občanů 
jak členských, tak i nečlenských zemí EU je také vyšší podíl uchazečů sankčně 
vyřazených v průběhu sledované evidence.  

 

Tabulka č. 31 Důvod ukončení sledované evidence podle regionu původu 
(četnosti a sloupcová %) 

  
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 

zaměstnání 274 090 30,2 3 684 30,7 2 319 25,6 280 093 30,2 

sankční vyřazení 72 987 8,0 1 456 12,1 1 023 11,3 75 466 8,1 

evidence trvá 121 562 13,4 1 265 10,5 1 241 13,7 124 068 13,4 

příprava na povolání 7 411 0,8 18 0,1  46 0,5 7 475 0,8 

vyřazení na vlastní žádost 81 001 8,9 1 309 10,9 943 10,4 83 253 9,0 

umístění v programu APZ 18 971 2,1 138 1,1 91 1,0 19 200 2,1 

jiné 331 152 36,5 4 136 34,4 3 400 37,5 338 688 36,5 

celkem 907 174 100,0 12 006 100,0 9 063 100,0 928 243 100,0 
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Z hlediska pohlaví je pozoruhodné to, že ve všech sledovaných kategoriích je 
sankční vyřazení u mužů častějším důvodem ukončení evidence než u žen, přičemž jak 
u mužů, tak u žen platí, že k sankčnímu vyřazení dochází u cizinců ve větší míře než u 
domácích uchazečů. U uchazečů z nečlenských zemí EU, mužů i žen, dochází v menší 
míře k ukončení evidence z důvodu nástupu do zaměstnání. 

 

Tabulka č. 32 Důvod ukončení sledované evidence podle pohlaví a regionu 
původu (četnosti a sloupcová %) 

p
o

h
l.

 

důvod ukončení 
sledované evidence 

ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 

m
u

ži
 

zaměstnání 145 015 30,1 2 084 31,8 1 080 24,0 148 179 30,0 

sankční vyřazení 51 228 10,6 940 14,3 654 14,5 52 822 10,7 

evidence trvá 54 648 11,3 596 9,1 504 11,2 55 748 11,3 

příprava na povolání 4 070 0,8 7 0,1 26 0,6 4 103 0,8 

vyřazení na vlastní 
žádost 

37 075 7,7 591 9,0 443 9,9 38 109 7,7 

umístění v programu 
APZ 

9 324 1,9 60 0,9 45 1,0 9 429 1,9 

jiné 181 108 37,5 2 276 34,7 1 743 38,8 185 127 37,5 

celkem 482 468 100,0 6 554 100,0 4 495 100,0 493 517 100,0 

že
n

y
 

zaměstnání 129 075 30,4 1 600 29,3 1 239 27,1 131 914 30,3 

sankční vyřazení 21 759 5,1 516 9,5 369 8,1 22 644 5,2 

evidence trvá 66 914 15,8 669 12,3 737 16,1 68 320 15,7 

příprava na povolání 3 341 0,8 11 0,2 20 0,4 3 372 0,8 

vyřazení na vlastní 
žádost 

43 926 10,3 718 13,2 500 10,9 45 144 10,4 

umístění v programu 
APZ 

9 647 2,3 78 1,4 46 1,0 9 771 2,2 

jiné 150 044 35,3 1 860 34,1 1 657 36,3 153 561 35,3 

celkem 424 706 100,0 5 452 100,0 4 568 100,0 434 726 100,0 

 
Přítomnost jednoho či dvou dětí v domácnosti uchazeče z ČR na jednu stranu 

významně nesnižuje šanci na ukončení evidence nástupem do zaměstnání, na druhou 
stranu však zvyšuje podíl těch, u kterých evidence trvá i po skončení sledovaného 
období. To platí i pro občany členských zemí EU. Částečně i pro občany nečlenských 
zemí, u nich však především s počtem dětí roste podíl těch, u nichž sledovaná evidence 
pokračuje i po skončení sledovaného období. Přítomnost jednoho či dvou dětí 
v domácnosti zvyšuje také šanci uchazeče na zařazení do programu APZ. 

Přítomnost tří a více dětí pak především snižuje šanci na ukončení evidence 
nalezením zaměstnání a zvyšuje riziko pokračování evidence po skončení sledovaného 
období (velmi pravděpodobně roste tedy délka evidence). 
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Tabulka č. 33 Důvod ukončení sledované evidence podle kategorizovaného 
počtu dětí a regionu původu (četnosti a sloupcová %) 

p
o
če

t 
d
ě
tí

 

důvod ukončení 
sledované evidence 

ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 

n
e
m

á
 d

ít
ě
 

zaměstnání 216 747 30,3 2 972 31,4 1 744 25,4 221 463 30,2 

sankční vyřazení 63 018 8,8 1 209 12,8 867 12,6 65 094 8,9 

evidence trvá 90 388 12,6 898 9,5 874 12,7 92 160 12,6 

příprava na povolání 7 354 1,0 18 0,2 45 0,7 7 417 1,0 

vyřazení na vlastní 
žádost 

65 738 9,2 1 067 11,3 750 10,9 67 555 9,2 

umístění v programu 
APZ 

14 127 2,0 94 1,0 60 0,9 14 281 1,9 

jiné 258 828 36,1 3 219 34,0 2 538 36,9 264 585 36,1 

celkem 716 200 100,0 9 477 100,0 6 878 100,0 732 555 100,0 

1
 d

ít
ě
 

zaměstnání 30 544 30,1 387 28,8 376 26,4 31 307 30,0 

sankční vyřazení 5 731 5,6 131 9,7 110 7,7 5 972 5,7 

evidence trvá 16 281 16,0 164 12,2 220 15,4 16 665 16,0 

příprava na povolání 42 0,0 0  1 0,1 43 0,0 

vyřazení na vlastní 
žádost 

8 598 8,5 142 10,6 142 10,0 8 882 8,5 

umístění v programu 
APZ 

2 418 2,4 21 1,6 22 1,5 2 461 2,4 

jiné 37 972 37,4 499 37,1 555 38,9 39 026 37,4 

celkem 101 586 100,0 1 344 100,0 1 426 100,0 104 356 100,0 

2
 d
ě
ti

 

zaměstnání 22 924 31,9 259 30,8 175 27,3 23 358 31,9 

sankční vyřazení 3 022 4,2 66 7,8 39 6,1 3 127 4,3 

evidence trvá 10 867 15,1 117 13,9 114 17,8 11 098 15,1 

příprava na povolání 13 0,0 0 0,0 0 0,0 13 0,0 

vyřazení na vlastní 
žádost 

5 212 7,3 69 8,2 41 6,4 5 322 7,3 

umístění v programu 
APZ 

1 988 2,8 19 2,3 8 1,2 2 015 2,7 

jiné 27 775 38,7 312 37,1 264 41,2 28 351 38,7 

celkem 71 801 100,0 842 100,0 641 100,0 73 284 100,0 

3
 d
ě
ti

 a
 v

íc
e
 

zaměstnání 3 875 22,0 66 19,2 24 20,3 3 965 22,0 

sankční vyřazení 1 216 6,9 50 14,6 7 5,9 1 273 7,1 

evidence trvá 4 026 22,9 86 25,1 33 28,0 4 145 23,0 

příprava na povolání 2 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,0 

vyřazení na vlastní 
žádost 

1 453 8,3 31 9,0 10 8,5 1 494 8,3 

umístění v programu 
APZ 

438 2,5 4 1,2 1 0,8 443 2,5 

jiné 6 577 37,4 106 30,9 43 36,4 6 726 37,3 

celkem 17 587 100,0 343 100,0 118 100,0 18 048 100,0 

 

Efekt vzdělání je u každé ze sledovaných skupin trochu jiný. V prvé řadě 
občané nečlenských zemí EU s nejnižším dosaženým vzděláním nacházeli zaměstnání 
po sledované evidenci častěji než ostatní uchazeči se stejným vzděláním. S rostoucím 
vzděláním však jejich šance na nalezení zaměstnání, v porovnání s občany ČR i občany 
členských zemí EU, klesaly. A čím vyšší bylo dosažené vzdělání, tím hůře občané 
z nečlenských zemí EU nalézali zaměstnání. 
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Naopak, u občanů ČR i občanů členských zemí EU se s rostoucím vzděláním 
zvyšoval podíl těch, u kterých byla evidence ukončena nástupem do zaměstnání. U 
občanů členských zemí EU byla tato šance dokonce vyšší než u občanů ČR. Zároveň 
zde pozorujeme nižší podíl osob než u domácí populace, jejichž evidence překračuje 
sledované období. Na druhou stranu podíl sankčních vyřazení byl u všech 
vzdělanostních kategorií vyšší než u domácí populace. 

 

Tabulka č. 34 Důvod ukončení sledované evidence podle dosaženého vzdělání 
a regionu původu (četnosti a sloupcová %) 

v
zd
ě
-

lá
n

í důvod ukončení 
sledované evidence 

ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 

zá
k
la

d
n

í 

zaměstnání 36 146 17,9 949 20,7 1 102 23,3 38 197 18,1 

sankční vyřazení 30 743 15,3 739 16,1 620 13,1 32 102 15,2 

evidence trvá 44 056 21,9 800 17,4 714 15,1 45 570 21,6 

příprava na povolání 2 433 1,2 7 0,2 20 0,4 2 460 1,2 

vyřazení na vlastní 
žádost 

17 255 8,6 492 10,7 497 10,5 18 244 8,7 

umístění v programu 
APZ 

3 633 1,8 58 1,3 51 1,1 3 742 1,8 

jiné 67 293 33,4 1 540 33,6 1 735 36,6 70 568 33,5 

celkem 201 559 100,0 4 585 100,0 4 739 100,0 210 883 100,0 

v
y
u
če

n
/

a
 

zaměstnání 129 417 31,8 1 231 34,2 443 29,5 131 091 31,8 

sankční vyřazení 29 302 7,2 445 12,4 152 10,1 29 899 7,3 

evidence trvá 52 343 12,9 276 7,7 150 10,0 52 769 12,8 

příprava na povolání 587 0,1 2 0,1 2 0,1 591 0,1 

vyřazení na vlastní 
žádost 

33 743 8,3 352 9,8 138 9,2 34 233 8,3 

umístění v programu 
APZ 

8 844 2,2 43 1,2 15 1,0 8 902 2,2 

jiné 152 613 37,5 1 251 34,8 603 40,1 154 467 37,5 

celkem 406 849 100,0 3 600 100,0 1 503 100,0 411 952 100,0 

S
Š

 

zaměstnání 85 327 35,5 975 38,1 483 28,5 86 785 35,5 

sankční vyřazení 11 397 4,7 226 8,8 169 10,0 11 792 4,8 

evidence trvá 20 933 8,7 134 5,2 216 12,7 21 283 8,7 

příprava na povolání 3 427 1,4 5 0,2 21 1,2 3 453 1,4 

vyřazení na vlastní 
žádost 

23 479 9,8 313 12,2 176 10,4 23 968 9,8 

umístění v programu 
APZ 

5 537 2,3 28 1,1 15 0,9 5 580 2,3 

jiné 90 101 37,5 879 34,3 616 36,3 91 596 37,5 

celkem 240 201 100,0 2 560 100,0 1 696 100,0 244 457 100,0 

V
Š

 

zaměstnání 23 197 39,6 469 41,8 291 25,9 23 957 39,4 

sankční vyřazení 1 545 2,6 46 4,1 82 7,3 1 673 2,8 

evidence trvá 4 228 7,2 55 4,9 161 14,3 4 444 7,3 

příprava na povolání 964 1,6 4 0,4 3 0,3 971 1,6 

vyřazení na vlastní 
žádost 

6 519 11,1 142 12,6 132 11,7 6 793 11,2 

umístění v programu 
APZ 

957 1,6 9 0,8 10 0,9 976 1,6 

jiné 21 136 36,1 398 35,4 445 39,6 21 979 36,2 

celkem 58 546 100,0 1 123 100,0 1 124 100,0 60 793 100,0 
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Bez ohledu na to, jak byla sledovaná evidence ukončena, v případě, že byla 
ukončena před koncem sledovaného období, mohli být uchazeči teoreticky opět 
evidováni. V následující tabulce je porovnání důvodu ukončení evidence pro ty, kteří 
již ve sledovaném období evidováni nebyli, a pro ty, kteří se ještě ve sledovaném 
období do evidence ÚP vrátili. A někteří z nich i opakovaně. 

V zásadě platí, že nalezení zaměstnání je nejlepší formou ukončení evidence. 
Přesto největší část těch, kteří se ocitli v roce 2010 v evidenci opakovaně (jde o 6,0 % 
evidovaných), přicházela do evidence právě po ztrátě zaměstnání (64,6 %). Občané 
členských zemí EU častěji (70,8 %) než domácí populace, občané nečlenských zemí 
EU méně často (55,4 %). I u nich se však jednalo o více než polovinu opakovaně 
evidovaných. Pomineme-li nejrůznější důvody shrnuté v kategorii „jiné“, pak se ucha-
zeči do evidence vraceli nejčastěji poté, co byli v průběhu sledované evidence vyřazeni 
na vlastní žádost. Podíl těchto osob je zvláště vysoký mezi občany nečlenských zemí 
EU. 

 

Tabulka č. 35 Důvod ukončení sledované evidence v souvislosti s další evidencí 
a regionem původu (četnosti a sloupcová %) 

d
a
lš

í 
e
v
id

e
n

ce
 

důvod ukončení 
sledované 
evidence 

ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 

žá
d

n
é
 d

a
lš

í 
e
v
id

e
n

ce
 

v
 r

. 
2

0
1

0
 

zaměstnání 238 875 32,7 3 150 31,5 2 084 28,2 244 109 32,6 

sankční vyřazení 68 982 9,4 1 396 14,0 978 13,2 71 356 9,5 

příprava na 
povolání 

7 129 1,0 18 0,2 46 0,6 7 193 1,0 

vyřazení na 
vlastní žádost 

75 691 10,4 1 235 12,4 863 11,7 77 789 10,4 

umístění  
v programu APZ 

17 666 2,4 129 1,3 88 1,2 17 883 2,4 

jiné 322 747 44,1 4 059 40,6 3 339 45,1 330 145 44,1 

celkem 731 090 100,0 9 987 100,0 7 398 100,0 748 475 100,0 

1
 n

e
b

o
 v

íc
e
 d

a
lš

íc
h

 
e
v
id

e
n

cí
 

zaměstnání 35 215 64,6 534 70,8 235 55,4 35 984 64,6 

sankční vyřazení 4 005 7,3 60 8,0 45 10,6 4 110 7,4 

příprava na 
povolání 

282 0,5 0 0,0 0 0,0 282 0,5 

vyřazení na 
vlastní žádost 

5 310 9,7 74 9,8 80 18,9 5 464 9,8 

umístění  
v programu APZ 

1 305 2,4 9 1,2 3 0,7 1 317 2,4 

jiné 8 405 15,4 77 10,2 61 14,4 8 543 15,3 

celkem 54 522 100,0 754 100,0 424 100,0 55 700 100,0 

 
V následující tabulce jsou uvedeny podíly způsobů ukončení sledované evidence 

pro jednotlivé sledované země. Hodný pozornosti je především podíl občanů 
Moldavské republiky, jejichž sledovaná evidence v roce 2010 skončila nástupem do 
zaměstnání (34,7 %). V porovnání s tím zaměstnání nalezlo v případě sledované 
evidence jen 8,1 % občanů Vietnamské socialistické republiky. Právě u občanů tohoto 
státu je zároveň nejvyšší podíl sankčních vyřazení z evidence (20,4 %). 
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Tabulka č. 36 Důvod ukončení sledované evidence podle jednotlivých zemí 
(řádková %) 

 

za
m
ě
st

n
á
n

í 

sa
n

k
čn

í 
v
y
řa

ze
n

í 

e
v
id

e
n

ce
 t

rv
á
 

p
ří

p
ra

v
a
 n

a
 

p
o

v
o

lá
n

í 

v
y
řa

ze
n

í 
n

a
 

v
la

st
n

í 
žá

d
o

st
 

u
m

ís
tě

n
í 

  
  

  
 

v
 p

ro
g

ra
m

u
 

A
P

Z
 

ji
n

é
 

ce
lk

e
m

 

Moldavská republika 34,7 8,1 8,1 0,0 9,1 0,7 39,4 100 

Spolková republika Německo 33,3 7,8 13,5 0,0 12,0 1,6 31,8 100 

Slovenská republika 31,5 12,9 10,0 0,2 10,2 1,0 34,3 100 

Rumunsko 31,5 12,6 11,9 0,7 7,9 2,6 32,8 100 

Mongolsko 30,6 18,1 8,3 1,1 7,5 0,4 34,0 100 

Česká republika 30,2 8,0 13,4 0,8 8,9 2,1 36,5 100 

Ukrajina 29,7 8,5 11,6 0,5 9,5 1,1 39,0 100 

Bulharská republika 28,4 12,9 6,1 0,2 12,6 1,1 38,7 100 

Běloruská republika 27,1 8,6 14,3 0,0 11,1 0,0 38,9 100 

Polská republika 26,8 8,8 12,9 0,0 14,4 2,1 35,1 100 

Republika Kazachstán 26,4 8,8 20,5 0,8 7,9 1,3 34,3 100 

Ruská federace 23,8 10,5 17,8 0,9 9,6 0,8 36,6 100 

ostatní (125) 21,9 13,5 14,4 0,3 12,3 1,2 36,3 100 

Svazová republika Jugoslávie 21,1 13,9 23,9 0,0 7,2 0,6 33,3 100 

Makedonská republika 16,7 15,7 17,6 1,9 11,1 0,9 36,1 100 

Arménská republika 15,4 11,5 26,9 0,0 11,9 0,9 33,5 100 

Vietnamská socialistická republika 8,1 20,4 19,2 0,6 15,0 0,2 36,6 100 

celkem 30,2 8,1 13,4 0,8 9,0 2,1 36,5 100 

 
V následující tabulce jsou uvedeny absolutní počty důvodů ukončení evidence 

pro jednotlivé sledované země. 
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Tabulka č. 37 Důvod ukončení sledované evidence podle jednotlivých zemí 
(četnosti) 
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Česká republika 274 090 72 987 121 562 7 411 81 001 18 971 331 152 907 174 

Slovenská republika 2 979 1 216 945 16 969 91 3 241 9 457 

Ukrajina 1 172 337 456 21 376 45 1 539 3 946 

ostatní (125) 476 293 313 7 266 27 789 2 171 

Polská republika 416 137 200 0 223 32 545 1 553 

Ruská federace 188 83 141 7 76 6 289 790 

Bulharská republika 158 72 34 1 70 6 215 556 

Moldavská republika 103 24 24 0 27 2 117 297 

Rumunsko 95 38 36 2 24 8 99 302 

Běloruská republika 76 24 40 0 31 0 109 280 

Mongolsko 81 48 22 3 20 1 90 265 

Spolková republika 
Německo 

64 15 26 0 23 3 61 192 

Republika Kazachstán 63 21 49 2 19 3 82 239 

Vietnamská 
socialistická republika 

41 103 97 3 76 1 185 506 

Svazová republika 
Jugoslávie 

38 25 43 0 13 1 60 180 

Arménská republika 35 26 61 0 27 2 76 227 

Makedonská 
republika 

18 17 19 2 12 1 39 108 

celkem 280 093 75 466 124 068 7 475 83 253 19 200 338 688 928 243 
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6. Zahraniční pracovní síla a aktivní politika 
zaměstnanosti 

V následující tabulce jsou uvedeny základní formy aktivní politiky zaměstnanosti 
(APZ) uplatňované v roce 2010 v České republice. Nejčastěji využívanou formou APZ 
byla rekvalifikace. Tvořila více než dvě pětiny všech programů (40,9 %). Další 
významnou formou je podpora společensky účelných pracovních míst (19,6 %) a 
poradenské služby (19,2 %). Zvláštní kategorií jsou programy Evropského sociálního 
fondu (ESF), které tvořily přibližně desetinu všech forem APZ (11,2 %). 

 

Tabulka č. 38 Typy programů APZ 

 četnost % validní 

rekvalifikace 42 037 4,5 40,9 

SÚPM 20 154 2,2 19,6 

poradenské služby 19 725 2,1 19,2 

projekty ESF 11 520 1,2 11,2 

VPP 8 670 0,9 8,4 

chráněná dílna a pracoviště 767 0,1 0,7 

neuvedeno 825 370 88,9 - 

celkem 928 243 100,0 100,0 

 
Do některého z programů APZ byl v roce 2010 zařazen přibližně každý desátý 

evidovaný uchazeč (11,1 %). 

Následující tabulka především dokumentuje přístup cizích státních příslušníků, 
v porovnání s občany ČR, k programům APZ v průběhu roku 2010. Jak u občanů 
členských zemí EU, tak u občanů nečlenských zemí EU je podíl účasti na APZ mírně 
nižší než u občanů ČR. Přesto je možné konstatovat, že tento podíl rozhodně není 
zanedbatelný. 

 

Tabulka č. 39 Účast na programech APZ podle regionu původu (četnosti a 
sloupcová %) 

 
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 

účast na APZ 101 190 11,2 910 7,6 773 8,5 102 873 11,1 

bez APZ 805 984 88,8 11 096 92,4 8 290 91,5 825 370 88,9 

celkem 907 174 100,0 12 006 100,0 9 063 100,0 928 243 100,0 

 
Pokud již v programech APZ cizinci zařazeni jsou, pak jak u občanů členských 

zemí EU, tak i u občanů nečlenských zemí EU platí, že především v rekvalifikacích. 
V případě občanů nečlenských zemí EU jde o více než polovinu ze všech uchazečů 
zařazených do nějakého programu APZ. Výrazněji podreprezentováni jsou naopak 
v případě veřejně prospěšných prací. 
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Tabulka č. 40 Typy programů APZ podle regionu původu (četnosti a sloupcová %) 

 
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 

rekvalifikace 41 227 40,7 382 42,0 428 55,4 42 037 40,9 

SÚPM 19 900 19,7 135 14,8 119 15,4 20 154 19,6 

poradenské služby 19 411 19,2 194 21,3 120 15,5 19 725 19,2 

projekty ESF 11 349 11,2 93 10,2 78 10,1 11 520 11,2 

VPP 8 544 8,4 102 11,2 24 3,1 8 670 8,4 

chráněná dílna  
a pracoviště 

759 0,8 4 0,4 4 0,5 767 0,7 

celkem 10 1190 100,0 910 100,0 773 100,0 102 873 100,0 

 
Jednoduchým měřítkem efektu APZ může být incidence další evidence v prů-

běhu roku 2010 po sledované evidenci. V případě účasti na programu APZ klesá riziko 
další evidence ve sledovaném období. Zde je však třeba upozornit na fakt, že programy 
APZ prochází necelá desetina evidovaných osob, a také na to, že návrat do evidence 
sledujeme jen do konce roku 2010, což může být v řadě případů jen velmi krátké 
období (někteří z evidovaných, kteří prošli programem APZ a ukončili evidenci naleze-
ním zaměstnání, se tak mohli vrátit do evidence krátce po začátku roku 2011, což 
však naše data nezachycují). 

 

Tabulka č. 41 Souvislost účasti na programech APZ a další evidence v r. 2010 
podle regionu původu (četnosti a řádková %) 

 
žádné další 

evidence v r. 2010 
1 nebo více dalších 

evidencí 
celkem 

četn. % četn. % četn. % 

ČR 

účast na APZ 82 699 98,1 1 644 1,9 84 343 100 

bez APZ 648 391 92,5 52 878 7,5 701 269 100 

celkem 731 090 93,1 54 522 6,9 785 612 100 

cizinci EU 

účast na APZ 750 96,8 25 3,2 775 100 

bez APZ 9 237 92,7 729 7,3 9 966 100 

celkem 9 987 93,0 754 7,0 10 741 100 

cizinci non-EU 

účast na APZ 611 98,2 11 1,8 622 100 

bez APZ 6 787 94,3 413 5,7 7 200 100 

celkem 7 398 94,6 424 5,4 7 822 100 

 
V následující tabulce jsou jednotlivé země seřazeny podle podílu všech účast-

níků programů APZ na rekvalifikacích (1. sloupec). Tabulka především ukazuje, že 
pokud již cizinci do programů APZ vstupují, tak nejčastěji právě do rekvalifikačních 
kurzů. U většiny zemí je tento podíl vyšší než u České republiky. 
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Tabulka č. 42 Účast na programech APZ podle jednotlivých zemí (řádková %) 
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Makedonská republika 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Svazová republika Jugoslávie 66,7 20,0 6,7 0,0 6,7 0,0 100,0 

Ruská federace 63,0 8,6 14,8 12,3 1,2 0,0 100,0 

Moldavská republika 62,1 6,9 17,2 13,8 0,0 0,0 100,0 

Bulharská republika 55,9 20,6 5,9 5,9 8,8 2,9 100,0 

ostatní (125) 55,8 19,4 13,9 5,5 4,8 0,6 100,0 

Republika Kazachstán 54,8 9,7 19,4 9,7 6,5 0,0 100,0 

Ukrajina 54,0 16,2 15,4 11,1 2,8 0,5 100,0 

Mongolsko 50,0 20,0 30,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Slovenská republika 44,6 12,5 21,0 10,0 11,5 0,4 100,0 

Arménská republika 43,8 12,5 25,0 12,5 6,3 0,0 100,0 

Běloruská republika 42,3 11,5 26,9 19,2 0,0 0,0 100,0 

Česká republika 40,7 19,7 19,2 11,2 8,4 0,8 100,0 

Spolková republika Německo 38,5 7,7 23,1 15,4 15,4 0,0 100,0 

Rumunsko 36,7 23,3 16,7 10,0 13,3 0,0 100,0 

Polská republika 29,9 23,8 24,5 11,6 9,5 0,7 100,0 

Vietnamská socialistická republika 28,6 14,3 28,6 28,6 0,0 0,0 100,0 

celkem 40,9 19,6 19,2 11,2 8,4 0,7 100,0 

 
Na druhou stranu následující tabulka ukazuje, o jak nízké absolutní počty cizinců 

v programech APZ se jedná. 
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Tabulka č. 43 Účast na programech APZ podle jednotlivých zemí (četnosti) 
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Česká republika 41 227 19 900 19 411 11 349 8 544 759 10 1190 

Slovenská republika 307 86 145 69 79 3 689 

Ukrajina 210 63 60 43 11 2 389 

ostatní (125) 92 32 23 9 8 1 165 

Polská republika 44 35 36 17 14 1 147 

Ruská federace 51 7 12 10 1 0 81 

Bulharská republika 19 7 2 2 3 1 34 

Republika Kazachstán 17 3 6 3 2 0 31 

Rumunsko 11 7 5 3 4 0 30 

Moldavská republika 18 2 5 4 0 0 29 

Běloruská republika 11 3 7 5 0 0 26 

Arménská republika 7 2 4 2 1 0 16 

Svazová republika Jugoslávie 10 3 1 0 1 0 15 

Spolková republika Německo 5 1 3 2 2 0 13 

Mongolsko 5 2 3 0 0 0 10 

Vietnamská socialistická republika 2 1 2 2 0 0 7 

Makedonská republika 1 0 0 0 0 0 1 

celkem 42 037 20 154 19 725 11 520 8 670 767 102 873 
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7. Nezaměstnané osoby v Jihomoravském kraji 

Ze všech osob, které v průběhu roku 2010 procházely evidencí ÚP v Jihomorav-
ském kraji, tvořili cizinci 2 %. Přibližně polovinu z nich tvořili občané členských zemí 
EU a druhou polovinu občané jiných zemí. 

 

Tabulka č. 44 Státní příslušnost osob evidovaných v Jihomoravském kraji 

  četnost % 

občané ČR 108 332 98,0 

cizinci EU 1 119 1,0 

cizinci non-EU 1 050 1,0 

celkem 110 501 100,0 

 
V absolutním vyjádření se jedná celkově o 110 501 osobu. Z tohoto celkového 

počtu registrovaných v průběhu roku 2010 bylo 1 119 cizinců z členských zemí EU             
a 1 050 cizinců z jiných než členských zemí EU. 

 

Tabulka č. 45 Srovnání struktury uchazečů podle dosaženého vzdělání, pohlaví 
a věku v Jihomoravském kraji (četnosti a sloupcová %) 

 
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četnost % četnost % četnost % četnost % 

základní 20 862 19,3 382 34,1 660 62,9 21 904 19,8 

vyučen/a 49 000 45,2 314 28,1 129 12,3 49 443 44,7 

SŠ 30 084 27,8 266 23,8 155 14,8 30 505 27,6 

VŠ 8 384 7,7 157 14,0 106 10,1 8 647 7,8 

celkem 108 330 100,0 1 119 100,0 1 050 100,0 110 499 100,0 

muž 58 538 54,0 618 55,2 508 48,4 59 664 54,0 

žena 49 794 46,0 501 44,8 542 51,6 50 837 46,0 

celkem 108 332 100,0 1 119 100,0 1 050 100,0 110 501 100,0 

do 18 let 1 319 1,2 11 1,0 10 1,0 1 340 1,2 

19-24 let 16 961 15,7 98 8,8 79 7,5 17 138 15,5 

25-34 let 28 593 26,4 411 36,7 256 24,4 29 260 26,5 

35-49 let 33 975 31,4 408 36,5 476 45,3 34 859 31,5 

nad 50 let 27 484 25,4 191 17,1 229 21,8 27 904 25,3 

celkem 108 332 100,0 1 119 100,0 1 050 100,0 110 501 100,0 

 
Z hlediska vzdělání mezi registrovanými cizinci převažují osoby se základním 

vzděláním. Zatímco u domácí populace tvoří osoby se základním vzděláním jen necelou 
pětinu všech registrovaných, mezi cizinci ze zemí EU je to více než třetina a u cizinců 
z nečlenských zemí EU dokonce 62,9 %. U domácí populace jsou nejčastěji registro-
vány osoby vyučené. 

Jak u domácí populace, tak mezi registrovanými cizinci z členských zemí EU 
převažovali muži. Mezi registrovanými cizinci z nečlenských zemí EU naopak 
převažovaly ženy. 
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Z hlediska věku pro všechny registrované cizince platí, v porovnání s domácí 
registrovanou populací, že jsou méně často registrováni jak v nižších věkových 
kategoriích (do 25 let), tak v nejvyšší věkové kategorii (nad 50 let). To nepochybně 
souvisí i s odlišnou věkovou strukturou populace cizinců pobývajících v ČR.  

V následující kapitole nabízíme základní přehled situace z hlediska cizinců 
registrovaných v průběhu roku 2010 na ÚP v jednotlivých okresech Jihomoravského 
kraje. V návaznosti na kvalitativní část této monografie se budeme i v dalších 
kapitolách podrobnější věnovat především situaci v aglomeraci města Brna. 
Pro účely této monografie zahrnuje sledovaná oblast okresy Brno-město a 
Brno-venkov. 

7.1 Prostorová distribuce 

Zastoupení cizinců mezi registrovanými cizinci v jednotlivých okresech je 
poměrně nerovnoměrné, což je patrné spíše z absolutních hodnot než podílů.  

 

Tabulka č. 46 Distribuce nezaměstnaných v okresech (řádková %) 

 
ČR 
% 

cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četnost % četnost % četnost % 

Břeclav 98,7 118 1,0 45 0,4 12 383 100 

Blansko 98,1 118 1,2 64 0,7 9 800 100 

Brno 97,0 625 1,3 756 1,6 46 349 100 

Hodonín 99,0 139 0,7 54 0,3 19 646 100 

Vyškov 98,8 47 0,6 48 0,6 7 904 100 

Znojmo 98,9 72 0,5 83 0,6 14 419 100 

celkem 98,0 1 119 1,0 1 050 1,0 110 501 100 

 
Nejvíce cizinců je registrováno v Brně-městě, které je centrem celého regionu. 

Absolutně se jedná o 625 cizinců z členských zemí EU a o 756 cizinců z nečlenských 
zemí EU. V ostatních okresech překračuje hranici 100 registrovaných absolutní počet 
registrovaných cizinců z členských zemí EU v okrese Hodonín (139 osob) a v okresech 
Břeclav a Blansko. V obou případech jde o 118 osob. 

 

Tabulka č. 47 Distribuce nezaměstnaných v okresech (sloupcová %) 

 ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

Břeclav 11,3 10,5 4,3 11,2 

Blansko 8,9 10,5 6,1 8,9 

Brno 41,5 55,9 72,0 41,9 

Hodonín 18,0 12,4 5,1 17,8 

Vyškov 7,2 4,2 4,6 7,2 

Znojmo 13,2 6,4 7,9 13,0 

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Při pohledu na to, jaký podíl registrovaných osob ve sledovaných kategoriích 

připadá na jednotlivé okresy, je patrné, že ve všech třech kategoriích dominuje Brno. 
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U domácí populace více než dvě pětiny všech registrovaných v Jihomoravském kraji 
žijí v Brně-městě. Mezi cizinci z členských zemí EU je to více než polovina a mezi 
cizinci z nečlenských zemí EU téměř tři čtvrtiny.  

7.2 Země původu registrovaných osob 

Vedle České republiky výslovně uvádíme dalších 16 nejčastěji zastoupených 
zemí původu. Dalších 75 zemí původu, ze kterých pocházejí osoby registrované na ÚP 
v Jihomoravském kraji, je shrnuto do kategorie jiné, protože zastoupení těchto zemí je 
na úrovni jednotlivců. 

 

Tabulka č. 48 Struktura uchazečů dle státní příslušnosti v Jihomoravském kraji 

 četnost % % 

Česká republika 108 332 98,0 - 

Slovenská republika 927 0,8 42,7 

Ukrajina 421 0,4 19,4 

Polská republika 83 0,1 3,8 

Arménská republika 78 0,1 3,6 

Ruská federace 68 0,1 3,1 

Mongolsko 62 0,1 2,9 

Bulharská republika 51 0,0 2,4 

Rumunsko 35 0,0 1,6 

Svazová republika Jugoslávie 34 0,0 1,6 

Moldavská republika 32 0,0 1,5 

Vietnamská socialistická republika 31 0,0 1,4 

Běloruská republika 30 0,0 1,4 

Bosna a Hercegovina 21 0,0 1,0 

Spolková republika Německo 18 0,0 0,8 

Republika Kazachstán 16 0,0 0,7 

Makedonská republika 12 0,0 0,6 

ostatní (75) 250 0,2 11,5 

celkem 110 501 100,0 100,0 

 

Mezi registrovanými cizinci jsou nejčastěji zastoupeni občané Slovenské 
republiky. Na všech registrovaných osobách v roce 2010 se podíleli 0,8 %. Jejich podíl 
na všech registrovaných cizincích však činil 42,7 %. Další významnou skupinu tvořili 
občané Ukrajiny. Jejich podíl na všech registrovaných cizincích činil 19,4 %. Podíl 
cizinců z dalších zemí je však již výrazně nižší. 
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Tabulka č. 49 Struktura uchazečů dle státní příslušnosti v Brně 

 četnost % % 

Česká republika 44 968 97,0 - 

Slovenská republika 523 1,1 37,9 

Ukrajina 304 0,7 22,0 

Arménská republika 71 0,2 5,1 

Polská republika 49 0,1 3,5 

Ruská federace 47 0,1 3,4 

Bulharská republika 35 0,1 2,5 

Svazová republika Jugoslávie 29 0,1 2,1 

Mongolsko 28 0,1 2,0 

Vietnamská socialistická republika 20 0,0 1,4 

Bosna a Hercegovina 19 0,0 1,4 

Moldavská republika 19 0,0 1,4 

Běloruská republika 17 0,0 1,2 

Rumunsko 14 0,0 1,0 

Republika Kazachstán 4 0,0 0,3 

Spolková republika Německo 7 0,0 0,5 

Makedonská republika 7 0,0 0,5 

ostatní (124) 188 0,4 13,6 

celkem 46 349 100,0 100,0 

 
Stejně jako v celém Jihomoravském kraji i v Brně jsou nejčastěji zastoupeni 

občané Slovenské republiky a Ukrajiny. Zastoupení jiných národností je co do počtu 
významně nižší. 
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Tabulka č. 50 Podrobná struktura uchazečů dle státní příslušnosti a pohlaví 
v Jihomoravském kraji (četnosti a řádková %) 

 
muž žena celkem 

četnost % četnost % četnost % 

Běloruská republika 8 26,7 22 73,3 30 100 

Mongolsko 17 27,4 45 72,6 62 100 

Ruská federace 23 33,8 45 66,2 68 100 

Moldavská republika 11 34,4 21 65,6 32 100 

Spolková republika Německo 7 38,9 11 61,1 18 100 

Ukrajina 164 39,0 257 61,0 421 100 

Arménská republika 34 43,6 44 56,4 78 100 

Republika Kazachstán 8 50,0 8 50,0 16 100 

Rumunsko 18 51,4 17 48,6 35 100 

Slovenská republika 496 53,5 431 46,5 927 100 

Česká republika 58 538 54,0 49 794 46,0 108 332 100 
Vietnamská socialistická 
republika 

17 54,8 14 45,2 31 100 

Bosna a Hercegovina 12 57,1 9 42,9 21 100 

Polská republika 51 61,4 32 38,6 83 100 

Bulharská republika 34 66,7 17 33,3 51 100 

Svazová republika Jugoslávie 24 70,6 10 29,4 34 100 

Makedonská republika 9 75,0 3 25,0 12 100 

ostatní (75) 193 77,2 57 22,8 250 100 

celkem 59 664 54,0 50 837 46,0 110 501 100 

 
Z hlediska podílu registrovaných žen a mužů se sledované země významně liší. 

U zemí jako Běloruská republika, Mongolsko či Ruská federace výrazně mezi 
registrovanými uchazeči převažují ženy. Naproti tomu u zemí jako Svazová republika 
Jugoslávie či Makedonská republika převažují mezi registrovanými muži. 
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Tabulka č. 51 Podrobná struktura uchazečů dle státní příslušnosti a pohlaví 
v Brně (četnosti a řádková %) 

 
muž žena celkem 

četnost % četnost % četnost % 

Mongolsko 5 17,9 23 82,1 28 100,0 
Spolková republika 
Ně k  

2 28,6 5 71,4 7 100,0 

Ruská federace 16 34,0 31 66,0 47 100,0 

Běloruská republika 6 35,3 11 64,7 17 100,0 

Moldavská republika 7 36,8 12 63,2 19 100,0 

Ukrajina 115 37,8 189 62,2 304 100,0 

Arménská republika 30 42,3 41 57,7 71 100,0 

Republika Kazachstán 2 50,0 2 50,0 4 100,0 

Rumunsko 7 50,0 7 50,0 14 100,0 

Česká republika 23 422 52,1 21 546 47,9 44 968 100,0 

Slovenská republika 286 54,7 237 45,3 523 100,0 

Vietnamská socialistická 
republika 

11 55,0 9 45,0 20 100,0 

Bosna a Hercegovina 11 57,9 8 42,1 19 100,0 

Bulharská republika 23 65,7 12 34,3 35 100,0 

Polská republika 34 69,4 15 30,6 49 100,0 

Svazová republika 
Jugoslávie 

21 72,4 8 27,6 29 100,0 

ostatní (75) 150 79,8 38 20,2 188 100,0 

Makedonská republika 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

celkem 24 154 52,1 22 195 47,9 46 349 100,0 

 

I v Brně pozorujeme podobné pořadí podle počtu a podílu osob s ohledem na 
státní příslušnost z hlediska podílu registrovaných žen a mužů jako na celé jižní 
Moravě. 

7.3 Charakteristiky nezaměstnanosti 

Významný podíl registrovaných osob setrvává v evidenci po  dobu delší než 6 
měsíců a stávají se tedy dlouhodobě nezaměstnanými. 

 

Tabulka č. 52 Délka sledované evidence v Jihomoravském kraji 

 četnost % 

do 30 dnů 8 180 7,4 

do 60 dnů 7 626 6,9 

do 90 dnů 7 045 6,4 

do 120 dnů 8 098 7,3 

do 150 dnů 7 343 6,6 

do 180 dnů 6 307 5,7 

do 1 roku 26 791 24,2 

do 2 let 16 970 15,4 

více než 2 roky 6 613 6,0 

evidence neskončila v r. 2010 15 528 14,1 

celkem 110 501 100,0 
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Ze všech registrovaných v průběhu roku 2010 trvala registrace kratší dobu než 
1 měsíc jen u 7,4 % osob. Naproti tomu u 45,6 % registrovaných trvala evidence déle 
než 6 měsíců, přičemž u 14,1 % osob není možné délku ukončené registrované 
evidence určit, protože tato neskončila do 31. 12. 2010. 

 

Tabulka č. 53 Délka sledované evidence v Brně 

 četnost % 

do 30 dnů 3 378 7,3 

do 60 dnů 3 325 7,2 

do 90 dnů 2 866 6,2 

do 120 dnů 3 222 7,0 

do 150 dnů 2 860 6,2 

do 180 dnů 2 662 5,7 

do 1 roku 11 506 24,8 

do 2 let 6 938 15,0 

více než 2 roky 2 856 6,2 

evidence neskončila v r. 2010 6 736 14,5 

celkem 46 349 100,0 

 

Situace v Brně se prakticky nelišila od situace v celém kraji. V Brně trvala 
registrace do 1 měsíce u 7,3 % osob a déle než 6 měsíců v roce 2010 u 46 % 
registrovaných. U 14,5 % neskončila před koncem roku. 

 

Tabulka č. 54 Vztah kategorizované délky sledované evidence a státní 
příslušnosti v Jihomoravském kraji (řádková %) 

 
do 6 

měsíců 
do 1 roku 1 až 2 roky 

více než  
2 roky 

celkem 

Arménská republika 21,2 25,0 25,0 28,8 100 

Republika Kazachstán 25,0 50,0 8,3 16,7 100 

Makedonská republika 28,6 14,3 28,6 28,6 100 

Bosna a Hercegovina 30,8 7,7 30,8 30,8 100 

Spolková republika Německo 33,3 25,0 33,3 8,3 100 

Běloruská republika 36,4 22,7 36,4 4,5 100 

Svazová republika Jugoslávie 37,5 25,0 12,5 25,0 100 

Polská republika 37,7 30,4 26,1 5,8 100 

Ruská federace 38,6 27,3 29,5 4,5 100 

Mongolsko 39,7 22,4 32,8 5,2 100 

Bulharská republika 40,8 36,7 18,4 4,1 100 

Ukrajina 42,1 30,6 18,9 8,4 100 

ostatní (75) 44,8 24,6 19,7 10,8 100 

Vietnamská socialistická 
republika 

46,4 21,4 21,4 10,7 100 

Česká republika 47,0 28,2 17,8 7,0 100 

Rumunsko 50,0 23,3 23,3 3,3 100 

Slovenská republika 51,5 27,7 16,3 4,5 100 

Moldavská republika 53,6 28,6 14,3 3,6 100 

celkem 47,0 28,2 17,9 7,0 100 
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Porovnání kategorizovaných délek registrace v roce 2010 pro jednotlivé 
sledované národnosti ukazuje, že existovala poměrně silná tendence ke spíše dlouho-
dobé nezaměstnanosti. Nejpatrnější je to u osob pocházejících z Bosny a Hercegoviny, 
Arménské republiky, Makedonské republiky a Svazové republiky Jugoslávie. 

Naopak u registrovaných občanů Slovenské republiky pozorujeme vyšší podíl 
krátkodobě registrovaných (51,5 %) než u domácí populace (47,0 %) a také nižší podíl 
osob, jejichž sledovaná registrace končící v roce 2010 trvala déle než 2 roky. 

 

Tabulka č. 55 Vztah kategorizované délky sledované evidence a státní 
příslušnosti v Brně (řádková %) 

 
do 6 

měsíců 
do 1 roku 1 až 2 roky 

více než  
2 roky 

celkem 

Běloruská republika 23,1 23,1 46,2 7,7 100 

Arménská republika 23,9 23,9 19,6 32,6 100 

Spolková republika Německo 25,0 50,0 25,0 0,0 100 

Bosna a Hercegovina 27,3 9,1 27,3 36,4 100 

Republika Kazachstán 33,3 66,7  0,0 100 

Rumunsko 36,4 27,3 27,3 9,1 100 

Bulharská republika 39,4 36,4 18,2 6,1 100 

Ukrajina 39,5 31,0 19,8 9,7 100 

ostatní (75) 40,0 28,0 20,0 12,0 100 

Svazová republika Jugoslávie 42,1 15,8 10,5 31,6 100 
Vietnamská socialistická 
republika 

41,2 29,4 23,5 5,9 100 

Mongolsko 41,7 20,8 29,2 8,3 100 

Polská republika 42,5 30,0 20,0 7,5 100 

Moldavská republika 43,8 37,5 18,8 0,0 100 

Česká republika 46,3 29,1 17,5 7,2 100 

Ruská federace 50,0 25,0 21,4 3,6 100 

Slovenská republika 52,2 26,4 16,7 4,8 100 

Makedonská republika 66,7 0,0 0,0 33,3 100 

celkem 46,2 29,0 17,5 7,2 100 

 
I v Brně pozorujeme vysoký podíl registrací delších než 2 roky u osob 

z Arménské republiky a z Bosny a Hercegoviny. Pozoruhodné je, že v Brně, na rozdíl 
od celé jižní Moravy (viz předcházející tabulka), vykazují ve vyšší míře délku registrace 
do 6 měsíců občané Makedonské republiky.  
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Tabulka č. 56 Porovnání průměrné délky ukončené sledované evidence 
v Jihomoravském kraji (počet dnů) 

 průměr N směrodatná odchylka 

ČR 

muž 285,1 51 485 430,65 

žena 351,7 41 656 524,67 

celkem 314,9 93 141 476,15 

cizinci EU 

muž 246,6 556 327,20 

žena 277,5 426 404,82 

celkem 260,0 982 363,05 

cizinci non-EU 

muž 329,9 425 373,45 

žena 375,4 425 425,79 

celkem 352,6 850 400,89 

celkem 

muž 285,1 52 466 429,28 

žena 351,2 42 507 522,75 

celkem 314,7 94 973 474,54 

 
Z hlediska základních regionů pozorujeme především tendenci k vyšším 

průměrným počtům dnů, po které trvala sledovaná evidence v roce 2010 u mužů i žen 
pocházejících z nečlenských zemí EU. 

Naopak, cizinci ze zemí EU vykazují u mužů i žen kratší průměrnou délku trvání 
sledované evidence v roce 2010, a to kratší i než u domácí populace. 

 

Tabulka č. 57 Porovnání průměrné délky ukončené sledované evidence v Brně 
(počet dnů) 

 průměr N směrodatná odchylka 

ČR 

muž 291,9 20 506 434,68 

žena 354,0 17 969 549,00 

celkem 320,9 38 475 492,36 

cizinci EU 

muž 259,0  318 383,25 

žena 272,8 226 414,84 

celkem 264,8 544 396,36 

cizinci non-EU 

muž 361,3 304 411,25 

žena 388,5 290 429,10 

celkem 374,6 594 419,92 

celkem 

muž 292,4 21 128 433,71 

žena 353,5 18 485 545,95 

celkem 321,0 39 613 490,24 

 
Stejný vzorec pozorujeme i v Brně, přičemž průměrné délky trvání registrace 

jsou téměř ve všech kategoriích delší než v celém Jihomoravském kraji. 
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Tabulka č. 58 Porovnání průměrné délky sledované evidence v Jihomoravském 
kraji (počet dnů) 

 průměr N 
směrodatná 

odchylka 

Slovenská republika 242,9 822 281,44 

Moldavská republika 246,8 28 231,27 

Bulharská republika 267,9 49 217,92 

Mongolsko 305,4 58 248,40 

Ukrajina 307,4 359 334,63 

Spolková republika Německo 313,5 12 234,55 

Ruská federace 314,6 44 272,99 

Česká republika 314,9 93 141 476,15 

ostatní (75) 342,6 203 429,01 

Běloruská republika 349,3 22 297,82 

Vietnamská socialistická republika 349,5 28 438,90 

Republika Kazachstán 351,5 12 293,17 

Rumunsko 368,8 30 808,85 

Polská republika 411,4 69 735,69 

Svazová republika Jugoslávie 560,2 24 767,09 

Bosna a Hercegovina 567,8 13 465,56 

Arménská republika 639,0 52 603,22 

Makedonská republika 699,0 7 799,56 

celkem 314,7 94 973 474,54 

 
Jak již naznačoval předcházející rozbor, nejkratší délku sledované evidence 

v roce 2010 ze všech sledovaných národností vykazují občané Slovenské republiky. 
Jejich průměrná délka ukončené sledované evidence byla v roce 2010 o 72 dnů kratší 
než u občanů České republiky. I u druhé nejčastěji evidované národnosti, u občanů 
Ukrajiny, pozorujeme kratší průměrnou délku sledované ukončené evidence než u 
domácí populace. 

Na opačném konci pak pozorujeme občany zemí s extrémně dlouhou průměrnou 
dobou ukončené sledované evidence v roce 2010. Jde o občany Bosny a Hercegoviny, 
Arménské republiky a Makedonské republiky. 
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Tabulka č. 59 Porovnání průměrné délky sledované evidence v Brně (počet dnů) 

 průměr N 
směrodatná 

odchylka 

Moldavská republika 238,8 16 147,70 

Republika Kazachstán 245,0 3 82,02 

Slovenská republika 247,4 462 305,64 

Ruská federace 268,9 28 244,63 

Bulharská republika 294,6 33 237,46 

Spolková republika Německo 302,0 4 171,37 

Mongolsko 309,5 24 243,87 

Česká republika 320,9 38 475 492,36 

Ukrajina 324,4 258 355,49 

ostatní (75) 346,0 150 358,69 

Vietnamská socialistická republika 365,2 17 497,17 

Polská republika 392,9 40 739,60 

Běloruská republika 439,8 13 337,77 

Bosna a Hercegovina 619,7 11 482,23 

Svazová republika Jugoslávie 633,8 19 849,47 

Rumunsko 650,8 11 1 305,96 

Arménská republika 656,4 46 637,26 

Makedonská republika 792,0 3 1 212,48 

celkem 321,0 39 613 490,24 

 

Tak jako na celé jižní Moravě, i v Brně vykazují v průměru nejkratší délku 
sledované evidence občané Moldavské a Slovenské republiky. A stejně i na opačném 
pólu nalezneme občany stejných zemí - Arménské a Makedonské republiky. 

7.4 Charakteristiky nezaměstnaných 

V této kapitole se od obecných charakteristik nezaměstnanosti jako stavu 
obrátíme k charakteristikám nezaměstnaných osob. 
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Tabulka č. 60 Vzdělanostní struktura uchazečů dle pohlaví a státní příslušnosti 
v Jihomoravském kraji (četnosti a sloupcová %) 

pohl. vzdělání ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

m
u

ž 

základní 10 237 17,5 215 34,8 325 64,0 10 777 18,1 

vyučen/a 30 679 52,4 220 35,6 81 15,9 30 980 51,9 

SŠ 13 378 22,9 119 19,3 60 11,8 13 557 22,7 

VŠ 4 243 7,2 64 10,4 42 8,3 4 349 7,3 

celkem 58 537 100,0 618 100,0 508 100,0 59 663 100,0 

že
n

a
 

základní 10 625 21,3 167 33,3 335 61,8 11 127 21,9 

vyučen/a 18 321 36,8 94 18,8 48 8,9 18 463 36,3 

SŠ 16 706 33,6 147 29,3 95 17,5 16 948 33,3 

VŠ 4 141 8,3 93 18,6 64 11,8 4 298 8,5 

celkem 49 793 100,0 501 100,0 542 100,0 50 836 100,0 

ce
lk

e
m

 základní 20 862 19,3 382 34,1 660 62,9 21 904 19,8 

vyučen/a 49 000 45,2 314 28,1 129 12,3 49 443 44,7 

SŠ 30 084 27,8 266 23,8 155 14,8 30 505 27,6 

VŠ 8 384 7,7 157 14,0 106 10,1 8 647 7,8 

celkem 108 330 100,0 1 119 100,0 1 050 100,0 110 499 100,0 

 

V textu jsme se již dříve zmínili o vysokém podílu osob se základním vzděláním 
mezi registrovanými osobami z nečlenských zemí EU. Nyní se můžeme podívat na to, 
že existuje v tomto ohledu jen malý rozdíl mezi muži a ženami - v obou případech je 
tento podíl vyšší než 60 %. 

U registrovaných cizinců z členských zemí EU je překvapující rozdíl v podílu 
mužů a žen s VŠ vzděláním mezi registrovanými osobami. Podíl registrovaných žen 
s VŠ vzděláním je v této kategorii téměř dvakrát vyšší než podíl mužů. 

U domácí populace pozorujeme také tendenci k vyšší míře registrace žen s vyšším 
vzděláním. 
 

Tabulka č. 61 Vzdělanostní struktura uchazečů dle pohlaví a státní příslušnosti 
v Brně (četnosti a sloupcová %) 

pohl. vzdělání ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

m
u

ž 

základní 4 550 19,4 122 34,3 250 66,5 4 922 20,4 

vyučen 10 210 43,6 106 29,8 48 12,8 10 364 42,9 

SŠ 6 121 26,1 75 21,1 42 11,2 6 238 25,8 

VŠ 2 541 10,8 53 14,9 36 9,6 2 630 10,9 

celkem 23 422 100,0 356 100,0 376 100,0 24 154 100,0 

že
n

a
 

základní 4 301 20,0 72 26,8 243 63,9 4 616 20,8 

vyučena 6 765 31,4 38 14,1 21 5,5 6 824 30,7 

SŠ 7 978 37,0 84 31,2 66 17,4 8 128 36,6 

VŠ 2 501 11,6 75 27,9 50 13,2 2 626 11,8 

celkem 21 545 100,0 269 100,0 380 100,0 22 194 100,0 

ce
lk

e
m

 základní 8 851 19,7 194 31,0 493 65,2 9 538 20,6 

vyučen/a 16 975 37,7 144 23,0 69 9,1 17 188 37,1 

SŠ 14 099 31,4 159 25,4 108 14,3 14 366 31,0 

VŠ 5 042 11,2 128 20,5 86 11,4 5 256 11,3 

celkem 44 967 100,0 625 100,0 756 100,0 46 348 100,0 
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Vysoký podíl mužů z nečlenských zemí EU se základním vzděláním nalézáme 
v roce 2010 i v Brně, přičemž vzdělanostní struktura domácí registrované populace 
v Brně byla podobná jako v celém kraji. 

 

Tabulka č. 62 Porovnání průměrné délky ukončené sledované evidence podle 
státní příslušnosti a dosaženého vzdělání v Jihomoravském kraji (počet dnů) 

 vzdělání průměr N 
směrodatná 

odchylka 

ČR 

základní 429,0 16 274 672,94 

vyučen/a 309,6 42 371 442,34 

SŠ 276,6 26 904 391,41 

VŠ 235,3 7 590 369,28 

celkem 314,9 93 139 476,15 

cizinci EU 

základní 317,0  310 440,72 

vyučen/a 271,8 290 420,45 

SŠ 221,4 240 227,81 

VŠ 176,5 142 155,07 

celkem 260,0 982 363,05 

cizinci  
non-EU 

základní 343,8 533 378,76 

vyučen/a 324,3 113 376,37 

SŠ 374,8 126 451,16 

VŠ 418,1 78 487,31 

celkem 352,6 850 400,89 

celkem 

základní 424,3 17 117 662,53 

vyučen/a 309,4 42 774 442,04 

SŠ 276,6 27 270 390,64 

VŠ 236,1 7 810 368,37 

celkem 314,7 94 971 474,54 

 
V této souvislosti je třeba uvést, že u domácí populace a u občanů z členských 

zemí EU v roce 2010 platilo, že s rostoucím vzděláním klesala průměrná délka 
sledované evidence. Vzdělání je tedy dobrým indikátorem případného uplatnění na trhu 
práce. U cizinců z nečlenských zemí EU to však neplatí. Zde dokonce pozorujeme, že 
průměrná délka evidence v roce 2010 byla pro osoby se SŠ a VŠ vzděláním delší než 
pro osoby s pouze dokončeným základním vzděláním. A osoby s VŠ vzděláním vykazují 
mezi cizinci z nečlenských zemí EU nejvyšší průměrnou délku nezaměstnanosti. 
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Tabulka č. 63 Porovnání průměrné délky ukončené sledované evidence podle 
státní příslušnosti a dosaženého vzdělání v Brně (počet dnů) 

 vzdělání průměr N 
směrodatná 

odchylka 

ČR 

základní 431,3 6 891 690,88 

vyučen/a 326,7 14 506 463,44 

SŠ 281,2 12 536 410,87 

VŠ 244,6 4 541 385,85 

celkem 320,9 38 474 492,37 

cizinci EU 

základní 383,1 150 569,80 

vyučen/a 254,4 133 422,05 

SŠ 225,8 143 230,18 

VŠ 173,2 118 148,28 

celkem 264,8 544 396,36 

cizinci  
non-EU 

základní 362,4 388 367,14 

vyučen/a 348,6 58 460,04 

SŠ 414,0 85 531,03 

VŠ 420,7 63 512,57 

celkem 374,6 594 419,92 

celkem 

základní 426,7 7 429 675,69 

vyučen/a 326,2 14 697 463,10 

SŠ 281,5 12 764 410,36 

VŠ 245,1 4 722 384,33 

celkem 321,0 39 612 490,24 

 
Jak dokládá tabulka, situace v Brně se významně neliší od situace v celém kraji. 

Jen průměrná délka ukončené sledované evidence byla v Brně mírně delší (321 versus 
315 dnů). Také délka průměrná evidence u osob se základním vzděláním a pocházejí-
cích z členských zemí EU byla v Brně výrazně delší. 

7.5 Ukončení evidence 

Významnou sledovanou charakteristikou je důvod ukončení evidence. Jinými 
slovy, co nastalo po sledované evidenci, jestliže končila před koncem roku 2010. 

Tabulka č. 64 Důvod ukončení sledované evidence v Jihomoravském kraji 

 četnost % 

zaměstnání 34 237 31,0 

sankční vyřazení 6 664 6,0 

evidence trvá 15 528 14,1 

soustavná příprava na povolání 959 0,9 

vyřazení na vlastní žádost 9 809 8,9 

umístění v programu APZ 2 151 1,9 

jiné 41 153 37,2 

celkem 110 501 100,0 
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Očekávaným způsobem, tedy nástupem do zaměstnání, končila v roce 2010 ani 
ne každá třetí evidence (31 %). Největší podíl evidencí končil jiným než některým ze 
sledovaných způsobů (37,2 %). U 14,1 % evidovaných osob trvala evidence do konce 
roku 2010. Bezmála každá desátá evidence končila vyřazením na žádost evidované 
osoby (8,9 %). 

 

Tabulka č. 65 Důvod ukončení sledované evidence v Brně 

 četnost % 

zaměstnání 12 661 27,3 

sankční vyřazení 3 600 7,8 

evidence trvá 6 736 14,5 

soustavná příprava na povolání 452 1,0 

vyřazení na vlastní žádost 5 099 11,0 

umístění v programu APZ  652 1,4 

jiné 17 149 37,0 

celkem 46 349 100,0 

 
Podíl evidencí ukončených nástupem do zaměstnání byl v Brně nižší než v celém 

kraji, a naopak vyšší byl podíl sankčně vyřazených osob z registru. Registrované osoby 
také častěji odcházely z registru na vlastní žádost. 

 

Tabulka č. 66 Důvod ukončení sledované evidence podle regionu původu 
v Jihomoravském kraji (četnosti a sloupcová %) 

 
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četnost % četn. % četn. % četnost % 

zaměstnání 33 685 31,1 329 29,4 223 21,2 34 237 31,0 

sankční 
vyřazení 

6 434 5,9 118 10,5 112 10,7 6 664 6,0 

evidence trvá 15 191 14,0 137 12,2 200 19,0 15 528 14,1 

soustavná 
příprava na 
povolání 

951 0,9 2 0,2 6 0,6  959 0,9 

vyřazení na 
vlastní žádost 

9 574 8,8 135 12,1 100 9,5 9 809 8,9 

umístění  
v programu APZ 

2 115 2,0 16 1,4 20 1,9 2 151 1,9 

jiné 40 382 37,3 382 34,1 389 37,0 41 153 37,2 

celkem 10 8332 100,0 1 119 100,0 1 050 100,0 11 0501 100,0 

 
Při porovnání z hlediska regionu původu pozorujeme výrazný rozdíl mezi 

občany členských zemí EU, včetně občanů ČR, a ostatními cizinci. V prvé řadě jde o 
rozdíl v míře sledovaných evidencí v roce 2010 ukončených nástupem do zaměstnání. 
V případě občanů členských zemí EU a občanů ČR se pohybuje tento podíl kolem 30 
%, u občanů nečlenských zemí EU je o přibližně 10 % nižší. A také podíl osob, jejichž 
sledovaná evidence trvá i po skončení sledovaného období, je u osob z nečlenských 
zemí EU vyšší. 
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Tabulka č. 67 Důvod ukončení sledované evidence podle regionu původu v Brně 
(četnosti a sloupcová %) 

 
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četnost % četn. % četn. % četnost % 

zaměstnání 12 359 27,5 177 28,3 125 16,5 12 661 27,3 

sankční 
vyřazení 

3 460 7,7 63 10,1 77 10,2 3 600 7,8 

evidence trvá 6 493 14,4 81 13,0 162 21,4 6 736 14,5 

soustavná 
příprava na 
povolání 

448 1,0 1 0,2 3 0,4 452 1,0 

vyřazení na 
vlastní žádost 

4 933 11,0 87 13,9 79 10,4 5 099 11,0 

umístění  
v programu APZ 

636 1,4 2 0,3 14 1,9 652 1,4 

jiné 16 639 37,0 214 34,2 296 39,2 17 149 37,0 

celkem 44 968 100,0 625 100,0 756 100,0 46 349 100,0 

 
V Brně je pak dokonce vyšší podíl občanů členských zemí EU než občanů ČR, 

jejichž evidence končí nástupem do zaměstnání. A podíl osob z nečlenských zemí EU, 
jejichž evidence byla ukončena nástupem do zaměstnání, byla v Brně v roce 2010 
ještě nižší než v celém kraji. 

 

Tabulka č. 68 Důvod ukončení sledované evidence podle okresu v Jihomorav-
ském kraji (četnosti) 
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zaměstnání 4 270 3 494 12 661 5 875 2 748 5 189 34 237 

sankční vyřazení 583 556 3 600 701 518 706 6 664 

evidence trvá 1 539 1 297 6 736 3 522 844 1 590 15 528 

soustavná příprava 
na povolání 100 100 452 140 57 110 959 

vyřazení na vlastní 
žádost 999 629 5 099 1 317 570 1 195 9 809 

umístění v programu 
APZ 106 134 652 944 191 124 2 151 

jiné 4 786 3 590 17 149 7 147 2 976 5 505 41 153 

celkem 12 383 9 800 46 349 19 646 7 904 14 419 110 501 
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Tabulka č. 69 Důvod ukončení sledované evidence podle okresu v Jihomorav-
ském kraji (sloupcová %) 
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zaměstnání 34,5 35,7 27,3 29,9 34,8 36,0 31,0 
sankční vyřazení 4,7 5,7 7,8 3,6 6,6 4,9 6,0 
evidence trvá 12,4 13,2 14,5 17,9 10,7 11,0 14,1 
soustavná příprava 
na povolání 0,8 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,9 

vyřazení na vlastní 
žádost 8,1 6,4 11,0 6,7 7,2 8,3 8,9 

umístění v programu 
APZ 0,9 1,4 1,4 4,8 2,4 0,9 1,9 

jiné 38,6 36,6 37,0 36,4 37,7 38,2 37,2 
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Z porovnání jednotlivých okresů vyplývá, že nejméně často nastupují evidované 

osoby do zaměstnání v okresech Brno a Hodonín, a naopak nejčastěji v okrese Znojmo. 
V okrese Brno je zároveň nejvyšší podíl sankčních vyřazení. 
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Tabulka č. 70 Důvod ukončení sledované evidence podle jednotlivých zemí 
v Jihomoravském kraji (četnosti) 
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Česká republika 33 685 6 434 15 191 951 9 574 2 115 40 382 108 332 

Slovenská republika 291 97 105 2 108 13 311 927 

Ukrajina 108 38 62 2 40 10 161 421 

Polská republika 19 9 14 0 10 1 30 83 

Ruská federace 11 5 24 1 5 0 22 68 

Bulharská republika 14 7 2 0 3 2 23 51 

Vietnamská 
socialistická republika 

4 7 3 0 5 0 12 31 

Moldavská republika 9 2 4 0 6 0 11 32 

Rumunsko 8 5 5 0 2 0 15 35 

Běloruská republika 5 2 8 0 3 0 12 30 

Mongolsko 19 13 4 3 5 0 18 62 

Republika Kazachstán 5 1 4 0 2 0 4 16 

Arménská republika 7 4 26 0 8 0 33 78 

Spolková republika 
Německo 

2 0 6 0 2 1 7 18 

Svazová republika 
Jugoslávie 

4 7 10 0 3 1 9 34 

Makedonská republika 2 0 5 0 1 0 4 12 

Bosna a Hercegovina 1 3 8 0 1 0 8 21 

ostatní (75) 43 30 47 0 31 8 91 250 

celkem 34 237 6 664 15 528 959 9 809 2 151 41 153 110 501 
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Tabulka č. 71 Důvod ukončení sledované evidence podle jednotlivých zemí 
v Jihomoravském kraji (řádková %) 
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Česká republika 31,1 5,9 14,0 0,9 8,8 2,0 37,3 100 

Slovenská republika 31,4 10,5 11,3 0,2 11,7 1,4 33,5 100 

Ukrajina 25,7 9,0 14,7 0,5 9,5 2,4 38,2 100 

Polská republika 22,9 10,8 16,9 0,0 12,0 1,2 36,1 100 

Ruská federace 16,2 7,4 35,3 1,5 7,4 0,0 32,4 100 

Bulharská republika 27,5 13,7 3,9 0,0 5,9 3,9 45,1 100 

Vietnamská 
socialistická republika 

12,9 22,6 9,7 0,0 16,1 0,0 38,7 100 

Moldavská republika 28,1 6,3 12,5 0,0 18,8 0,0 34,4 100 

Rumunsko 22,9 14,3 14,3 0,0 5,7 0,0 42,9 100 

Běloruská republika 16,7 6,7 26,7 0,0 10,0 0,0 40,0 100 

Mongolsko 30,6 21,0 6,5 4,8 8,1 0,0 29,0 100 

Republika Kazachstán 31,3 6,3 25,0 0,0 12,5 0,0 25,0 100 

Arménská republika 9,0 5,1 33,3 0,0 10,3 0,0 42,3 100 

Spolková republika 
Německo 

11,1 0,0 33,3 0,0 11,1 5,6 38,9 100 

Svazová republika 
Jugoslávie 

11,8 20,6 29,4 0,0 8,8 2,9 26,5 100 

Makedonská republika 16,7 0,0 41,7 0,0 8,3 0,0 33,3 100 

Bosna a Hercegovina 4,8 14,3 38,1 0,0 4,8 0,0 38,1 100 

ostatní (75) 17,2 12,0 18,8 0,0 12,4 3,2 36,4 100 

celkem 31,0 6,0 14,1 0,9 8,9 1,9 37,2 100 

 
Z prezentovaných výsledků je patrné především to, že po ukončené evidenci 

v roce 2010 nejčastěji nastupovali do zaměstnání občané Slovenské republiky, 
Republiky Kazachstán, České republiky a Mongolska. Jejich podíl dosahuje 30 a více 
procent. Naproti tomu dramaticky nižší je tento podíl u občanů Vietnamské socialistické 
republiky, Svazové republiky Jugoslávie, Spolkové republiky Německo a Arménské 
republiky. Vůbec nejnižší je tento podíl u občanů Bosny a Hercegoviny. 

Nejvyšší podíly sankčně vyřazených pozorujeme mezi občany Vietnamské 
socialistické republiky a Mongolska. 
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7.6 Aktivní politika zaměstnanosti 

Tabulka č. 72 Typy programů APZ v Jihomoravském kraji 

 četnost % validní % 

chráněná dílna a pracoviště 77 0,1 0,8 

projekty ESF 1 096 1,0 10,8 

poradenské služby 906 0,8 8,9 

rekvalifikace 4 868 4,4 47,9 

SÚPM 2 316 2,1 22,8 

VPP 893 0,8 8,8 

neuvedeno 100 345 90,8 - 

celkem 110 501 100,0 100,0 

 
Do některého z programů APZ byl v roce 2010 zařazen přibližně každý desátý 

evidovaný uchazeč v Jihomoravském kraji. Nejčastěji šlo o rekvalifikace (47,9 %), 
případně společensky účelná pracovní místa (22,8 %). 

 

Tabulka č. 73 Typy programů APZ v Brně 

 četnost % validní % 

chráněná dílna a pracoviště 28 0,1 0,9 

projekty ESF 178 0,4 5,7 

poradenské služby 84 0,2 2,7 

rekvalifikace 1914 4,1 61,6 

SÚPM 663 1,4 21,3 

VPP 242 0,5 7,8 

neuvedeno 43240 93,3 - 

celkem 46349 100,0 100,0 

 
V Brně byl podíl evidovaných uchazečů zařazených do některého z programů 

APZ v roce 2010 nižší než v celém kraji (6,7 %). Nejčastějším programem byly také 
rekvalifikace a společensky účelná pracovní místa. 

 

Tabulka č. 74 Účast na programech APZ podle regionu původu v Jihomorav-
ském kraji (četnosti a sloupcová %) 

 
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 

účast na APZ 9 993 9,2 77 6,9 86 8,2 10 156 9,2 

bez APZ 98 339 90,8 1 042 93,1 964 91,8 100 345 90,8 

celkem 108 332 100,0 1 119 100,0 1 050 100,0 110 501 100,0 

 
Mezi cizinci měly vyšší šanci na zařazení do některého z programů osoby 

pocházející z nečlenských zemí EU. Do programu jich bylo zařazeno 8,2 %. Z občanů 
členských zemí EU 6,9 %. 
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Tabulka č. 75 Účast na programech APZ podle regionu původu v Brně (četnosti a 
sloupcová %) 

 
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 

účast na APZ 3 027 6,7 32 5,1 50 6,6 3 109 6,7 

bez APZ 41 941 93,3 593 94,9 706 93,4 43 240 93,3 

celkem 44 968 100,0 625 100,0 756 100,0 46 349 100,0 

 
I když byl podíl osob zařazených do programu v Brně nižší než v celém kraji, i 

zde platilo, že častěji se z cizinců do programů dostávaly osoby pocházející 
z nečlenských zemí EU. 

 

Tabulka č. 76 Typy programů APZ podle regionu původu v Jihomoravském kraji 
(četnosti a sloupcová %) 

 
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 
chráněná dílna  
a pracoviště 

76 0,8 0 0,0 1 1,2 77 0,8 

projekty ESF 1 083 10,8 5 6,5 8 9,3 1 096 10,8 

poradenské služby 899 9,0 2 2,6 5 5,8 906 8,9 

rekvalifikace 4 774 47,8 43 55,8 51 59,3 4 868 47,9 

SÚPM 2 279 22,8 22 28,6 15 17,4 2 316 22,8 

VPP 882 8,8 5 6,5 6 7,0 893 8,8 

celkem 9 993 100,0 77 100,0 86 100,0 10 156 100,0 

 
Stejně jako pro občany ČR i pro cizince platí, že nejčastějšími programy jsou 

rekvalifikace - a to dokonce v ještě větší míře než u domácí populace - a společensky 
účelná pracovní místa. 

 

Tabulka č. 77 Typy programů APZ podle regionu původu v Brně (četnosti a 
sloupcová %) 

 
ČR cizinci EU cizinci non-EU celkem 

četn. % četn. % četn. % četn. % 
chráněná dílna  
a pracoviště 

27 0,9 0 0,0 1 2,0 28 0,9 

projekty ESF 169 5,6 4 12,5 5 10,0 178 5,7 

poradenské služby 84 2,8 0 0,0 0 0,0 84 2,7 

rekvalifikace 1 859 61,4 21 65,6 34 68,0 1 914 61,6 

SÚPM 650 21,5 5 15,6 8 16,0 663 21,3 

VPP 238 7,9 2 6,3 2 4,0 242 7,8 

celkem 3 027 100,0 32 100,0 50 100,0 3 109 100,0 

 
Podíl cizinců (EU i non-EU) zařazených v roce 2010 do rekvalifikačních programů 

byl ještě vyšší než v celém kraji. V Brně byla druhým nejčastějším programem 
společensky účelná pracovní místa.  
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8. Závěry 

Absolutní počet i podíl cizinců evidovaných v průběhu roku 2010 na ÚP je 
relativně malý. Ze všech osob evidovaných v průběhu tohoto roku tvoří cizinci 2,3 %, 
přičemž 1,3 % (12 006 osob) tvoří občané členských zemí EU a 1,0 % (9 063 osob) 
občané nečlenských zemí EU. Občané ČR tvoří 97,7 % souboru, což je 907 174 osob. 

Bezmála každý druhý cizí státní příslušník evidovaný na ÚP v roce 2010 
pocházel ze Slovenska (44,9 %) a bezmála každý pátý z Ukrajiny (18,7 %). 

Největší podíly evidovaných cizinců byly pozorovány v následujících krajích: 
Praze, Středočeském kraji, Ústeckém kraji a Jihomoravském kraji. Pouze v Praze však 
podíl jak občanů členských zemí EU, tak i nečlenských zemí EU překračuje hranici 2 %, 
což je způsobeno souběhem koncentrace cizinců v tomto kraji a relativně nízkým 
počtem evidovaných osob vzhledem k počtu obyvatel. 

Populace evidovaných cizinců byla v roce 2010 v mnoha ohledech značně 
variabilní. Například z hlediska pohlaví byl podíl mezi muži a ženami u tuzemské 
populace 53,2 % ku 46,8 %. V případě uchazečů z Běloruska byl však podíl mužů jen 
31,8 %, u uchazečů z Mongolska 34,3 % a u uchazečů z Ukrajiny 39,0 %. Naproti 
tomu u uchazečů z Makedonské republiky byl podíl mužů 74,1 % a u uchazečů ze 
Svazové republiky Jugoslávie dokonce 77,8 %. 

Je přitom pozoruhodné, že uchazeči z Mongolska patří do skupiny s nejvyšším 
podílem osob s nejkratší dobou evidence, naproti tomu u uchazečů z Makedonské 
republiky je podíl osob s nejkratší dobou evidence nejmenší. U ostatních zmíněných 
zemí však tak jednoznačný vztah mezi podílem mužů a podílem osob s nejkratší 
délkou evidence nepozorujeme. 

Výsledkem hodným pozornosti je průměrná délka ukončené sledované evidence 
v roce 2010 u mužů-občanů nečlenských zemí EU. Jejich průměrná délka evidence 
činila 256,8 dne, přičemž u mužů-občanů ČR 279,9 dne a u mužů-občanů členských 
zemí 343,3 dne. 

U žen byla průměrná délka ukončené sledované evidence v roce 2010 téměř 
totožná u obou populací, jak u občanek členských zemí EU (304,9 dne), tak u 
občanek nečlenských zemí EU (302,9 dne). U žen z ČR trvala v roce 2010 evidence 
v průměru 335,9 dne. 

Z hlediska dosaženého vzdělání tvoří významnou část evidovaných cizinců, 
mužů i žen, osoby se základním vzděláním. Mezi evidovanými občany nečlenských 
zemí EU je to v obou případech více než polovina. A zatímco pro domácí evidovanou 
populaci, stejně jako pro populaci evidovaných občanů členských zemí EU, platí, že 
s rostoucím vzděláním klesá průměrná doba strávená v evidenci, pro populaci 
evidovaných občanů nečlenských zemí EU to neplatí. Na jednu stranu je průměrná 
délka evidence občanů nečlenských zemí EU se základním vzděláním výrazně kratší 
než u ostatních evidovaných osob se základním vzděláním. Na druhou stranu obča-
né nečlenských zemí EU s vysokoškolským vzděláním vykazovali v roce 2010 význam-
ně delší průměrnou dobu strávenou v evidenci než ostatní evidovaní vysokoškoláci. 

Sledovaná evidence končila zaměstnáním v roce 2010 jen u necelé jedné 
třetiny evidovaných (30,2 %). V mírně vyšší míře u cizinců z členských zemí EU (30,7 
%), v nižší pak u ostatních cizinců (25,6 %). Další významnou kategorii tvořili ti, u 
nichž sledovaná evidence trvala i po skončení sledovaného období, tedy po skončení 
roku 2010 (13,4 %). V tomto případě byl podíl občanů nečlenských zemí EU 13,7 % a 
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občanů členských zemí EU 10,5 %. V obou sledovaných subpopulacích cizinců byl vyšší 
podíl sankčně vyřazených uchazečů než mezi evidovanými občany ČR (8,0 %). 
Z občanů členských zemí EU byla sankčně vyřazena 12,1 % uchazečů a z občanů 
nečlenských zemí 11,3 % uchazečů. 

Je také zajímavé, že z hlediska ukončení evidence nalezením zaměstnání není 
mezi muži a ženami rozhodně takový rozdíl jako v podílu sankčních vyřazení 
z evidence. U tuzemské populace je podíl sankčně vyřazených mužů 10,6 %, tedy více 
než dvakrát vyšší než podíl sankčně vyřazených žen (5,1 %). I u obou kategorií cizinců 
platí, že podíl sankčně vyřazených mužů je vyšší než podíl sankčně vyřazených žen, 
přičemž podíly sankčně vyřazených mužů i žen jsou u cizinců vyšší než u domácí 
populace. 

Do programů APZ byl v roce 2010 zařazen přibližně každý desátý evidovaný 
uchazeč (11,1 %). U občanů členských zemí EU bylo do některého z programů APZ 
zařazeno 7,6 % evidovaných, u občanů nečlenských zemí 8,5 % evidovaných. 
Nejčastější formou APZ byla u domácích evidovaných i u cizinců rekvalifikace. 

Jak v případě domácích evidovaných, tak v případě evidovaných cizinců se zdá, 
že existuje souvislost mezi účastí na programu APZ a další evidencí - u absolventů APZ 
sledujeme nižší míru dalších evidencí v roce 2010. Jak jsme však uvedli v příslušné 
kapitole, je tento ukazatel jen velmi přibližný, protože zachycuje situaci možného 
návratu do evidence jen do konce roku 2010, což je pro řadu absolventů programů 
APZ jen velmi krátká doba. 
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1. Cizinci na pracovním trhu v Brně v období 
hospodářské krize 

S přibližně 21 tisíci cizinci představuje Brno, s výrazným odstupem za hlavním 
městem, druhé nejvýznamnější centrum přistěhovalců v ČR. Cílovou destinací migrač-
ních toků se stalo především po vstupu ČR do EU, kdy během tří konjunkturních let 
(2006-2008) narostl počet pobývajících cizinců z 12 na 20 tisíc. V následujícím období 
pak počet cizinců ve městě spíše stagnuje; na rozdíl od jiných menších center, jež 
v uvedeném období také zaznamenaly příliv cizinců (např. Plzeň, Pardubice či Ostrava), 
však nedochází k jeho poklesu.  

Značnou část imigrace představovali pracovní migranti. Uplatnění na místním 
trhu práce nacházeli jak pracovníci ze Slovenska, kteří v Brně dlouhodobě představují 
většinu mezi cizinci-zaměstnanci ze zemí EU, tak také cizinci z třetích zemí. Jejich 
počet prudce vzrostl zejména v průběhu roku 2008, přičemž u naprosté většiny se 
jednalo o zaměstnání na základě pracovního povolení. Největší skupinu mezi zaměst-
nanci z třetích zemí představovali Ukrajinci;3 dalšími relativně početnými skupinami 
byli zaměstnanci z Mongolska, Moldavska a Vietnamu. Pracovníci z těchto zdrojových 
zemí migrace byli v Brně najímáni zejména jako (pomocní) dělníci ve stavebnictví a 
průmyslu; pro Vietnamce bylo typické působení v textilním průmyslu a pro Mongoly 
navíc také v elektrotechnice. Zahraniční zaměstnanost se v tomto období odvíjela 
zejména od situace na trhu práce - v období rostoucí produkce pociťovaly firmy 
nedostatek pracovní síly pro výkon nízkokvalifikovaných (a tedy i málo placených) 
prací, případně nedostatek pracovníků určitých, v ČR se pomalu vytrácejících, manu-
álních profesí. U cizinců z třetích zemí zaměstnavatelé oceňovali nejen jejich ochotu 
pracovat za nízkou mzdu, ale také časovou flexibilitu; cizince z některých zemí pak 
navíc spojovali s dalšími žádoucími vlastnostmi - např. se spolehlivostí a pracovitostí u 
ukrajinských dělníků či zručností a precizností u pracovníků a pracovnic z Mongolska 
(Rákoczyová, Trbola, Pořízková, 2009).  

Zaměstnanci z třetích zemí, s výjimkou vyspělých západních zemí (Japonsko, 
USA), tak v Brně (podobně jako v celé ČR) obsazovali především marginální pozice na 
sekundárním trhu práce. Řada z nich byla najímána prostřednictvím pracovních 
agentur. Místní zaměstnavatelé tímto způsobem dosahovali poměrně vysoké numerické 
flexibility, tedy schopnosti přizpůsobit množství práce vývoji poptávky na trhu. To se 

přirozeně projevilo v situaci nastupujících hospodářských problémů, které naplno 
propukly v průběhu roku 2009 a v Brně zasáhly zejména průmyslové podniky v oblasti 
elektrotechniky, strojírenství a textilní výroby. Zaměstnavatelé na ně v první řadě 
reagovali právě uvolňováním agenturních pracovníků a cizinců (Úřad práce Brno-
město; 2010). Současně na Brněnsku nastal výrazný pokles ve stavebnictví.  

                                          
3  K 31.12.2008 bylo ve městě Brně zaměstnáno 7 538 Ukrajinců, tj. 69 % všech zaměstnanců z třetích 

zemí a 37 % všech zahraničních zaměstnanců. Počet ukrajinských zaměstnanců byl v daném období jen 
nepatrně nižší než počet zaměstnanců ze Slovenska.  
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Graf č. 1 Cizinci z třetích zemí v postavení zaměstnanců  

 
Zdroj dat: ČSÚ 

 

Dopady krize na zahraniční zaměstnanost byly výrazně diferencované. Zatímco 
počet občanů EU v pozici zaměstnanců, po mírném poklesu v roce 2009, vzrostl 
navzdory pokračující hospodářské recesi, počet cizinců-zaměstnanců pocházejících z 
třetích zemí v témže období výrazně poklesl (viz graf č. 1). Ve městě Brně za tímto 
poklesem stál zejména výrazně omezený počet vydaných povolení k zaměstnávání 
cizinců (tzv. pracovních povolení), k němuž došlo v průběhu roku 2011: v roce 2010 
se na místním trhu práce uplatnilo 8,5 tisíce cizinců z třetích zemí s platným povolením 
k zaměstnání, ovšem o rok později se jednalo pouze o 1,5 tisíce osob.4 Zahraniční 
zaměstnanost se snížila především v důsledku regulativního působení státu, resp. 
Úřadu práce, a to navzdory přetrvávající poptávce po zahraničních pracovnících ze 
strany zaměstnavatelů (Úřad práce Brno-město, 2012). Z výročních zpráv ÚP v Brně-
městě je ovšem patrné, že k redukci ve vydávání povolení k zaměstnání přistoupil 
s určitým zpožděním: zatímco v průběhu let 2009 a 2010 došlo ke snížení počtu 
platných povolení k zaměstnání cizinců v ČR o 62 %, ve městě Brně to bylo pouhých 
17 % (Úřad práce Brno-město, 2011). Opatrnější přístup k regulaci vydávaných 
povolení k zaměstnání byl do značné míry dán nevyjasněností podmínek pro regulaci 
zaměstnanosti družstevníků a společníků obchodních společností, kteří na lokálním 
pracovním trhu představovali většinu pracovníků zaměstnaných na základě povolení 
k zaměstnání (Úřad práce Brno-město, 2011). Razantním omezením zaměstnávání na 
základě povolení k zaměstnání došlo ke značné změně ve struktuře zahraniční zaměst-
nanosti v Brně: podíl cizinců z třetích zemí se snížil z téměř poloviny na pouhou pětinu 
zahraničních zaměstnanců. Ke konci roku 2011 tak téměř 80 % zahraničních zaměst-
nanců pocházelo ze zemí EU, zejména pak ze Slovenska.  

Vedle zaměstnanců tvoří další část zahraniční zaměstnanosti osoby sebeza-
městnané, tedy živnostníci. Dostupná data neumožňují identifikovat podíl cizinců z 
třetích zemí na počtu OSVČ v Brně-městě, celkově je ale patrný značný nárůst počtu 
živnostníků po roce 2008. V období let 2009-2011 se jejich počet zvýšil o 68 %, z 3 na 
                                          
4  zdroj dat Horáková (2012) 
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více než 5 tisíc osob. Oproti celorepublikovému vývoji, který ve stejném období 
zaznamenal zvýšení počtu cizinců v postavení OSVČ o 20 %, se jedná o mnohem vyšší 
dynamiku růstu. Navíc na rozdíl od Brna v roce 2011 docházelo v jednotlivých 
okresech, s výjimkou hlavního města Prahy, k poklesu či stagnaci počtu cizinců. 
Statistické údaje tak naznačují, že v Brně byl pokles počtu cizinců v postavení za-
městnanců provázen zakládáním živností. To může být výrazem snahy řešit problém 
s uplatněním na pracovním trhu, ale také jednou z mála dostupných strategií, jak si 
zajistit legální pobyt v ČR po ztrátě zaměstnání vykonávaného na základě povolení k 
zaměstnání (více viz kap. 7.4).5  

Možnost registrovat se jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce je v ČR 
dostupná pouze cizincům z EU/EHS a těm občanům z třetích zemí, kteří v ČR pobývají 
na základě uděleného trvalého pobytu, byl jim udělen azyl nebo jsou rodinnými pří-
slušníky občanů EU/EHS (blíže viz Čižinský, 2011). Propouštění cizinců se tedy promítlo 
do registrované nezaměstnanosti jen z části, a to především v průběhu roku 2009, kdy 
se celkový počet zahraničních uchazečů o zaměstnání skokově zvýšil ze 6 674 na 11 
089 osob.6 Podíl osob z třetích zemí na celkovém počtu nezaměstnaných cizinců se 
přitom v letech 2008-2011 držel těsně nad hranicí 40 %. Počet nezaměstnaných 
cizinců se v Brně od roku 2007 zvyšuje, přičemž podíl cizinců z třetích zemí mírně 
poklesl na 47 % v roce 2011 (viz tab. 1). Nejvíce zastoupené skupiny tvoří 
nezaměstnaní ze Slovenska a Ukrajiny.  

 

Tabulka č. 1 Uchazeči o zaměstnání v Brně 

  2007 2008 2009 2010 2011 

EU 403 512 757 1 006 1 385 

non-EU 468 583 733 857 1 211 

celkem 871 1 095 1 490 1 863 2 596 

Zdroj dat: Úřad práce Brno-město a Úřad práce Brno-venkov; data k 31.12. daného roku 

 

V případě ztráty zaměstnání je cizincům v Brně dostupná pomoc ze strany 
vládních i nevládních institucí. Stěžejní roli mezi státními institucemi, které podporují 
proces začleňování cizinců na pracovní trh, sehrávají zejména úřady práce. Jejich 
aktivity jsou naplňovány zejména službami zaměstnanosti; ty však mohou být ze 
zákona o zaměstnanosti zaměřeny pouze na cizince s trvalým pobytem a některé další 
vybrané skupiny (např. žadatelé o mezinárodní ochranu, azylanti). Úřady práce ve 
vztahu k cizincům plní také úkoly v oblasti výplaty sociálních dávek (státní sociální 
podpory a pomoci v hmotné nouzi).  

K výkonu agendy spojené s podporou klientů slouží zejména krajské pobočky 
generálního úřadu práce. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. Na 
území města Brna vykonávají tuto agendu dvě kontaktní pracoviště: Úřad práce Brno-
město a Úřad práce Brno-venkov, do jehož působnosti spadá i výkon státní správy 
v územní oblasti Tišnova, Pohořelic, Ivančic, Rosic a Židlochovic. Uvedené úřady práce 
nevyvíjí speciální strategie zaměřené na integraci přistěhovalců na lokální trh práce. 
Na každém úřadu práce je vyčleněn pracovník vykonávající agendu zahraniční zaměst-

                                          
5  Pokud byl cizinec propuštěn z důvodu nadbytečnosti, může při splnění dalších podmínek (délka pobytu) 

využít 60denní ochranné lhůty k hledání nového zaměstnání. Po tuto dobu neztrácí legální pobytový 
status. Nalézt nové zaměstnání, jež také vyžaduje povolení k zaměstnání, je však v době nedostatku 
volných pracovních míst a zesílených restrikcí ze strany státu značně obtížné.   

6  Data k nezaměstnanosti v ČR: Baštýř (2012)  
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nanosti, která spočívá především ve vydávání pracovních povolení a v evidenci cizinců 
pracujících na území města a jeho okolí. Zprostředkování práce cizincům spadá, stejně 
jako v případě zprostředkování práce občanům ČR, do kompetence oddělení zprostřed-
kování a poradenství. K cizincům je přistupováno stejně jako k domácím uchazečům. 
Vzhledem ke skutečnosti, že úřady práce nedisponují specifickými opatřeními zaměře-
nými na klienty z řad cizinců, jeví se jako významná spolupráce s neziskovým 
sektorem. Tato spolupráce se projevuje zejména v rovině vzájemné podpory v 
poskytování informací o službách. 

Neziskové organizace tedy patří k významným aktérům začleňování cizinců do 
lokálních společností. V rámci procesu sociální integrace sehrávají vedle dalších aktérů 
(zaměstnavatelé, instituce veřejné správy, krajanské spolky, většinová společnost jako 
základna pro tvorbu sociálních sítí ad.) nezastupitelnou roli. Klíčovou aktivitou těchto 
organizací je především doručování služeb přímo cílové skupině cizinců (poradenství 
v sociální oblasti, právní poradenství, poradenství v oblasti sociální orientace, asis-
tenční služby, výuka jazyka, kurzy sociální a počítačové gramotnosti, individuální plány 
práce s klientem, bydlení, charitativní činnosti ad.), ale také realizace akcí směrova-
ných k ovlivňování postojů veřejnosti (vzdělávání veřejnosti, spolupráce se školami, 
multikulturní akce ad.). V oblasti integrace na trh práce jsou však jejich možnosti 
dosud omezené a spočívají především v podpoře vzdělávání v oblasti trhu práce, 
spolupráci při rekvalifikačních kurzech, asistenci při tvorbě podnikatelských záměrů a 
orientaci v legislativě spojené s trhem práce. Výjimečně se tyto organizace podílí i na 
zprostředkování zaměstnání pro své klienty.  

V Brně a jeho nejbližším okolí se jedná především o tři hlavní aktéry z řad 
neziskových organizací: Sdružení občanů zabývajících se emigranty - SOZE, Organi-
zace pro pomoc uprchlíkům - OPU a Diecézní charita Brno. Tyto představují v regionu 
dobře zavedené organizace s dlouholetou tradicí. V úvodních fázích jejich činnost smě-
řovala zejména k uprchlíkům a žadatelům o azyl, přičemž postupně se cílová skupina 
rozšířila také na další cizince (typicky s dlouhodobým a trvalým pobytem). SOZE 
představuje nejvýznamnější organizaci neziskového sektoru orientující se na oblast 
sociální integrace přistěhovalců v Brně. Zajišťuje například výuku českého jazyka pro 
azylanty a osoby s doplňkovou ochranou na území celé ČR, působí v azylových středis-
cích na Moravě a ve Slezsku. V průběhu své existence realizovala celou řadu projektů 
zaměřených na sociální a právní poradenství, vzdělání a výcvik (výuka češtiny, kurzy 
pracovní integrace a sociálně-kulturního minima, kurzy počítačové gramotnosti), 
multikulturní a volnočasové aktivity, sociální služby a praktickou pomoc cizincům. 
Ojedinělou službou, kterou SOZE poskytuje od roku 2007, je azylové bydlení pro 
cizince v nepříznivé, případně krizové sociální situaci. OPU je brněnská pobočka 

centrály působící v Praze. Organizace poskytuje cizincům především sociálně-právní 
poradenské a asistenční služby; ve vztahu k majoritní populaci vyvíjí především 
přednáškovou činnost. Značný důraz klade také na podporu začlenění cizinců na 
pracovní trh v ČR. Nově realizuje také projekt podpory azylantů v úvodní fázi po jejich 
nastěhování do integračního bytu. Diecézní charita Brno je součástí Charity ČR a 
mimo jiné aktivity poskytuje kvalitní služby orientující se na podporu integrace 
imigrantů. V Brně služby cizincům v rámci Charity poskytuje „CELSUZ - služby pro 
cizince“. Vedle poradenství a zprostředkování informací oddělení poskytuje také základ-
ní materiální pomoc cizincům v nouzové situaci, asistenční služby ad. Ve spolupráci se 
Správou uprchlických zařízení Charita donedávna organizovala i volnočasové aktivity 
v azylovém středisku v Zastávce u Brna (více in: Rákoczyová, Trbola, Vyhlídal, 2011).  

Uvedené klíčové organizace jsou v současné době aktivně zapojeny do projektu 
JMK „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců.“ Základním 
posláním této organizace je ve spolupráci s klíčovými partnery především z oblasti 
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neziskového sektoru pokrýt region integračními službami a formulovat koncepční 
přístup k sociální integraci na území kraje. JMK zajišťuje zejména řízení projektu a 
koordinaci činností, faktickou realizaci v podobě doručení služeb cizincům provádějí 
především partneři projektu, kterými jsou zejména shora uvedené neziskové organi-
zace. Mezi stěžejní aktivity centra patří především překlady a tlumočení, sociálně- 
právní poradenství, sociokulturní kurzy, aktuální informace a pomoc v oblasti bydlení, 
volnočasové aktivity pro děti a mládež, podpora multikulturních aktivit, terénní sociální 
práce, osvětová činnost a výuka českého jazyka.  

Služby shora uvedených klíčových aktérů jsou ještě doplňovány aktivitami 
některých dalších menších organizací, jako jsou občanské hnutí Nesehnutí, některé 
krajanské spolky, okrajově pak Občanské poradna Brno či Armáda spásy.  
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2. Metodický postup 

Cílem případové studie bylo hlubší porozumění nezaměstnanosti jako specifické 
životní situaci cizinců žijících v Brně. Zaměřili jsme se v ní na to, jak sami cizinci 
problém nezaměstnanosti vnímají - v čem vidí příčiny a jaké jsou jeho dopady, jak jej 
prožívají, jaké volí postupy řešení a jakých zdrojů pomoci přitom využívají. Zajímalo 
nás také, zda se v těchto oblastech projevují specifika ve srovnání s nezaměstnaností 
domácích pracovníků.  

2.1 Design výzkumu 

Pro kvalitativní rozbor nezaměstnanosti cizinců jsme tedy formulovali tři hlavní 
výzkumné otázky: 

1. Jaké jsou příčiny nezaměstnanosti cizinců a jaké faktory ovlivňují její vznik 
a délku? Při identifikaci příčin nezaměstnanosti i souvisejících faktorů jsme vychá-
zeli z výpovědí samotných cizinců, kteří všichni měli zkušenost s nezaměstnaností.  

2. Jaké jsou dopady nezaměstnanosti cizinců na jejich život? V této oblasti jsme 
se zaměřili zejména na změny v každodenním životě respondenta a jeho nejbližších 
(rodiny, dětí), včetně dopadů na vzájemné vztahy mezi nimi, prožívání nezaměst-
nanosti a identifikaci klíčových problémů, s nimiž se v tomto období potýkají. 
Zvláštní pozornost jsme věnovali dopadům na životní úroveň cizinců a jejich 
rodin/domácností.  

3. Jaké jsou strategie cizinců při řešení nezaměstnanosti? Zajímaly nás způsoby 
a okolnosti hledání dalšího uplatnění na pracovním trhu, včetně identifikace zdrojů 
pomoci, které jsou cizincům dostupné, jejich zkušenosti s působením úřadů práce a 
dalších aktérů v této oblasti. Které strategie vedly k získání nového zaměstnání a 
jaké byly charakteristiky těchto pracovních pozic?  

K zodpovězení výše uvedených otázek jsme využili kvalitativní metodu, která, 
dle našeho názoru, nejlépe umožňuje rozklíčovat faktory ovlivňující nezaměstnanost 
cizinců ve vzájemných souvislostech, porozumět subjektivnímu vnímání problémů 
spojených s nezaměstnaností a identifikovat strategie použité při jejich řešení. Tuto 
část výzkumu jsme pojali jako případovou studii nezaměstnanosti cizinců žijících ve 
městě Brně a jeho nejbližším okolí. K zúžení výzkumu na případovou studii nás vedly 
především praktické důvody související s jeho proveditelností (zejména z hlediska 
personálních a časových kapacit, ale také obtížné dostupnosti zkoumané populace). 
Kromě toho považujeme případovou studii ve vybrané lokalitě za vhodnou s ohledem 
na jednotný kontext, pokud jde o aktuální situaci na pracovním trhu a institucionální 
rámec (nezaměstnaní jsou v kontaktu s týmiž úřady práce, v místě jsou určité 
neziskové organizace apod.).  

Vzhledem k tomu, že naším cílem bylo porozumění nezaměstnanosti cizinců 
žijících v Brně a okolí, a to zejména v období hospodářské recese, vycházeli jsme při 
vymezení cílové populace z následujících kritérií:  

a. Zkušenost s nezaměstnaností v průběhu posledních pěti let (2008-2012). Zajímala 
nás přitom zkušenost s nezaměstnaností v ČR bez ohledu na to, zda se při ní cizinci 
registrovali jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce, nebo ne. Za nezaměstnané 
jsme považovali všechny osoby nad 15 let, které se ocitly v situaci, že neměly 
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žádné zaměstnání (žádnou práci), přičemž práci aktivně hledaly a byly připraveny 
do práce nastoupit.7 

b. Aktuální pobyt v Brně a jeho nejbližším okolí (okresy Brno-město a Brno-venkov).  

c. Původ mimo země EU. Výzkum jsme zaměřili na nezaměstnanost cizinců pouze z 
třetích zemí. Vedla nás k tomu zejména skutečnost, že postavení cizinců z třetích 
zemí a cizinců z EU vykazuje významné odlišnosti, např. pokud jde o jejich právní 
postavení, zdroje pomoci (neziskové organizace primárně cílí na pomoc cizincům z 
třetích zemí, odlišné zdroje financování pomoci pro tuto skupinu apod.).  

S ohledem na vymezení cílové populace jsme při tvorbě výzkumného vzorku 
postupovali více způsoby. Využili jsme přitom zprostředkování kontaktu prostřednic-
tvím dvou typů institucí: místně příslušných poboček úřadu práce (Úřad práce Brno-
město a Úřad práce Brno-venkov) a organizací, které poskytují služby cizincům 
z třetích zemí (osloveny byly čtyři neziskové a jedna příspěvková organizace)8. Zpro-
středkování probíhalo předáním informace o probíhajícím výzkumu, jeho účelu a 
souvisejících nárocích na participanty. Tyto informace byly předávány při práci 
s klienty, a to jednak ústně a jednak předáním informativního dopisu, který řešitelé 
projektu vytvořili ve třech jazykových mutacích (česky, anglicky a rusky). Navázání 
kontaktu s výzkumníky pak probíhalo formou písemného souhlasu s rozhovorem, 
v němž oslovení cizinci poskytli potřebné osobní kontakty (telefon, mail) a vyjádření 
ohledně preferovaného jazyka při rozhovoru. Pro rozhovor bylo získáno 18 cizinců 
prostřednictvím úřadů práce (6 z Úřadu práce Brno venkov a 12 z Úřadu práce Brno 
město) a 11 cizinců z řad klientů dalších organizací (7 klientů příspěvkové organizace, 
4 klienti ze dvou neziskových organizací, další dvě neziskové organizace kontakt nepo-
skytly). Poslední, doplňující skupinu respondentů tvořili cizinci, kteří byli do výzkumu 
zařazeni kombinací metody sněhové koule, účelového výběru z již existujících databází 
respondentů předchozích výzkumů a přímého oslovování cizinců na veřejných místech 
(vesměs obchody). Některé kontakty navíc zprostředkovali sami respondenti a využito 
bylo také sociálních sítí výzkumných pracovníků mezi cizinci. Tímto způsobem byl 
výzkumný soubor doplněn o dalších 13 respondentů.9 Výsledkem aktivit na tvorbě vý-
zkumného vzorku byl tedy soubor respondentů čítající 42 cizinců, kteří mají zkušenost 
s nezaměstnaností, z toho 18 mužů a 24 žen. 

Zvolený způsob navazování kontaktů se ukázal jako poměrně efektivní, jsou 
s ním však spojeny také některé limity. Ty se projevily například u kontaktů zprostřed-
kovaných úřady práce, kdy v některých případech nebylo zajištěno dobré obeznámení 
klientů s výzkumem (např. z důvodu opomenutí zprostředkovatelky). Ukázalo se navíc, 
že v ochotě podepsat souhlas s rozhovorem někdy sehrávalo roli nejen nedostatečné 
porozumění, ale také pocit závaznosti anebo snaha vyhovět požadavku úřednice. 
V některých z těchto případů pak byl rozhovor ze strany cizinců odkládán nebo do-
konce zcela odmítnut, případně se při rozhovoru vyskytly problémy s komunikací 
(např. v případě paní z Mongolska, za kterou souhlas vyplnila její třináctiletá dcera, 
která jí na úřadu práce tlumočila a která jako jazyk rozhovoru uvedla češtinu). Pokud 
jde o kontakty zprostředkované neziskovými organizacemi, je nutné při interpretaci 
dat zohledňovat skutečnost, že výběr těchto respondentů mohly ovlivnit sympatie a 
zkušenosti sociálních pracovníků s jednotlivými klienty. V potaz je nutno brát také 
možný vliv již existujících - pozitivních - vztahů respondentů s výzkumníky (takových 
                                          
7  Jedná se o vymezení nezaměstnanosti v souladu s definicí ILO, která je využívaná také např. ČSÚ při 

šetření výběrových pracovních sil. 
8  Osloveny byly následující organizace: OPU, SOZE, Charita, EXPAT Brno a Jihomoravské centrum na    

podporu integrace cizinců.  
9  Statistika kontaktů respondentů je uvedena v příloze č. 1. 
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případů ovšem bylo velmi málo). V několika případech se stalo, že s rozhovorem 
souhlasili lidé, kteří zcela nesplňovali výše uvedená kritéria - svoji pozici na trhu práce 
však vnímali jako problémovou a měli zkušenosti s dlouhodobým hledáním pracovního 
místa v ČR. Jednalo se o respondentku ze Sýrie, která v ČR studovala a současně již 
dlouhou dobu hledala zaměstnání, a muže z Bosny, který měl problémy v současném 
zaměstnání a ani přes výrazné úsilí nebyl schopen najít jiné zaměstnání. Vzhledem 
k tomu, že jsme tyto skutečnosti zjistili teprve v průběhu rozhovorů, byli také oba 
zahrnuti do výzkumu.  

Sběr dat probíhal v období srpen až říjen 2012 a byl proveden prostřednictvím 
polostrukturovaných rozhovorů. Návod k rozhovoru byl vytvořen formou scénáře 
k rozhovoru (viz příloha č. 2), v němž jsou podchycena základní témata zájmu 
výzkumu tak, aby svou podstatou odpovídala vydefinovaným výzkumným otázkám. 
Tato témata jsou dále rozvedena do formy dílčích podotázek, které byly využity 
v závislosti na aktuálním průběhu rozhovoru a reakcích respondenta. Otázky většinou 
nebyly kladeny ve stejné posloupnosti u každého z rozhovorů a jejich konkrétní 
formulace odpovídala charakteristikám respondenta a průběhu rozhovoru. 

Naprostá většina rozhovorů byla provedena v češtině. Kvalita zjištěných infor-
mací byla ovlivněná úrovní znalostí češtiny respondenta, s nímž byl rozhovor prove-
den. Nicméně téměř všichni respondenti, kteří souhlasili s rozhovorem v češtině, byli 
také schopni reagovat i jemnějšími jazykovými nuancemi a téměř všichni byli schopni 
vést v češtině i hlubší úvahy v rámci dotazovaných témat. Pět rozhovorů pak bylo 
provedeno členy výzkumného týmu v angličtině. K jednomu rozhovoru v ruštině a třem 
rozhovorům ve španělštině bylo využito služeb tlumočníka. Rozhovory v češtině a 
angličtině byly pro potřeby výzkumu doslovně přepsány, v případě rozhovorů v ruštině 
a španělštině byl písemně zaznamenán překlad tlumočníka. 

Rozbor shromážděných dat v podobě rozhovorů byla provedena v programu 
Atlas 5, který slouží k rozklíčování a shromáždění důležitých sdělení z textově uprave-
ných výpovědí respondentů. V souladu s vydefinovanými výzkumnými otázkami a 
oblastmi zájmu výzkumu byl sestaven soubor 47 kódů, které jsme považovali za 
klíčové k provedení rozboru. Těmito kódy byly opatřeny texty výpovědí respondentů. 
Interpretaci dat z rozboru jsme doplnili o další informace pocházející z dřívějších 
monografií týkajících se migrace a sociální integrace přistěhovalců (např. monografie 
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, monografie autorů této práce) a využili 
jsme také statistických dat z databází Českého statistického úřadu.  

2.2 Deskripce struktury výzkumného vzorku 

Následující tabulka shrnuje základní sociodemografické charakteristiky respon-
dentů, s nimiž byl veden rozhovor. Popis je dále doplněn stručným rozborem rodinného 
stavu respondentů a okolností, které přispěly k migraci do České republiky.  
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Tabulka č. 2 Sociodemografická struktura vzorku respondentů  

země 
původu 

pohlaví věk vzdělání 
délka 

pobytu  
migrační status 

Afghánistán muž 46 SŠ (nedokončené VŠ) 25 let trvalý pobyt 

Afghánistán muž 24 VŠ 4 roky doplňková ochrana 

Angola muž 48 SŠ (nedokončené VŠ) 20 let trvalý pobyt 

Argentina žena 38 vyšší odborné 18 let trvalý pobyt 

Arménie muž 57 vyučen 17 let trvalý pobyt 

Arménie muž 26 SŠ 17 let občanství (azylant) 

Bělorusko žena 38 vyšší odborné 9 let trvalý pobyt 

Bosna a 
Hercegovina 

muž 38 vyšší odborné 5 let 
trvalý pobyt  

(účastník programu Aktivní výběr 
kvalifikovaných zahr. pracovníků) 

Bosna a 
Hercegovina 

muž 45 SŠ 15 let trvalý pobyt 

Brazílie žena 32  VŠ 1 rok 
přechodný pobyt  

(rodinný příslušník občana EU) 
Egypt muž 26 vyučen 4 roky trvalý pobyt (česká manželka) 

Chile muž 39  VŠ 3 roky trvalý pobyt (česká manželka) 

Irák muž 60 VŠ 27 let trvalý pobyt 

Irák žena 47 VŠ nezjištěno trvalý pobyt 

Irán muž 42 SŠ 5 let azylant 

Jemen muž 26  SŠ (nedokončené VŠ) 5 let dlouhodobý pobyt 

Kanada muž 30 vyšší odborné 2 roky 
dlouhodobý pobyt 

(rodinný příslušník občana EU) 
Kazachstán muž 41 VŠ 6 let azylant 

Kazachstán žena 39 SŠ 13 let trvalý pobyt 

Kongo muž 41 VŠ 13 let azylant 

Libye muž 48 SŠ (nedokončené VŠ) 24 let trvalý pobyt (česká manželka) 

Mexiko muž 38 VŠ 2 roky 
přechodný pobyt 

(rodinný příslušník občana EU) 

Moldávie žena 42 VŠ 8 let 
trvalý pobyt (nedávno získala  

i občanství Rumunska) 
Mongolsko žena 45 SŠ 7 let trvalý pobyt 

Rusko žena 31 VŠ 1 rok doplňková ochrana 

Rusko žena 32 bez vzdělání 8 let trvalý pobyt 

Rusko žena 42 VŠ 8 let trvalý pobyt 

Rusko žena 36 vyučená 11 let trvalý pobyt 

Rusko muž 39 vyučený 8 let doplňková ochrana 

Rusko žena 45 SŠ 16 let trvalý pobyt 

Rusko žena 37 VŠ 8 let 
trvalý pobyt  

(účastník programu Aktivní výběr 
kvalifikovaných zahr. pracovníků) 

Rusko žena 33 VŠ 4 roky trvalý pobyt (krajanka) 

Sýrie žena 29 VŠ 2 roky dlouhodobý pobyt (studentka) 

Ukrajina žena 38 SŠ 17 let trvalý pobyt (český manžel) 

Ukrajina žena 46 SŠ 20 let trvalý pobyt 

Ukrajina muž 40 VŠ nezjištěno trvalý pobyt 

Ukrajina žena 55 VŠ 20 let trvalý pobyt 

Ukrajina žena 36 VŠ 5 let trvalý pobyt 

Ukrajina žena 49 VŠ 10 let 
vyřizuje trvalý pobyt (čerstvě 

provdaná za občana EU - 
 Nizozemce) 
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pokračování 

země 
původu 

pohlaví věk vzdělání 
délka 

pobytu  
migrační status 

Ukrajina žena 40 VŠ 12 let trvalý pobyt 

Ukrajina žena 51 SŠ 9 let trvalý pobyt 

Ukrajina žena 36 vyučená 17 let trvalý pobyt 

 
Soubor cizinců, s nimiž byl veden rozhovor, je poměrně nevyvážený co do 

zástupců jednotlivých národností. Vzhledem k omezeným možnostem jeho tvorby, 
popsaným v předchozí části, z něj prakticky vypadají zástupci asijských národností a 
omezené jsou také možnosti získat kontakty na přistěhovalce z Afriky tak, aby 
splňovali naše požadavky na charakteristiky zkoumané cílové skupiny. Ze vzorku 
respondentů například úplně vypadají zástupci u nás velmi početné populace 
Vietnamců. Získat kontakt na respondenta z Vietnamu, který by zároveň splňoval 
charakteristiky cílové skupiny, se ukázalo prakticky nemožné. Je přitom známé, že 
v důsledku proměny podmínek na trhu práce i regulačních mechanismů v období 
ekonomické krize došlo k proměně postavení vietnamských pracovníků v ČR, přičemž 
u řady z nich nutně došlo ke ztrátě zaměstnání.10  

Z výše uvedených charakteristik je možné konstatovat, že podíl nezaměstna-
ných mužů a žen z řad cizinců je v našem výzkumném souboru zhruba vyrovnaný. 
Nápadně vyšší podíl nezaměstnaných žen se vyskytuje mezi cizinkami pocházejícími 
z postsovětských zemí, což je alespoň zčásti dáno jejich obecně vyšším zastoupením 
ve struktuře nezaměstnanosti (viz kvantitativní část monografie).  

Z tabulky lze dále vyčíst, že úroveň vzdělání respondentů je poměrně vysoká. 
Téměř polovina z nich (19 ze 42) dosáhla v průběhu života vysokoškolského vzdělání. 
Ostatní cizinci získali své vzdělání ve středním, případně vyšším odborném školství. 
Pouze šest cizinců z našeho výzkumného souboru má vzdělání nižšího stupně, případně 
jsou bez vzdělání. 

Věková struktura cizinců, se kterými jsme vedli rozhovor, není příliš překvapu-
jící. Respondenti patří k ekonomicky nejproduktivnější části populace; jejich věkový 
průměr činí cca 40 let, přičemž se neukazuje výraznější věkový rozdíl v závislosti na 
pohlaví. 

Další charakteristikou, kterou jsme u respondentů výzkumu sledovali, je délka 
jejich pobytu v ČR, která obecně souvisí mj. se stupněm sociální integrace v rámci 
hostitelské společnosti. Co do délky jejich pobytu v ČR je soubor charakteristický třemi 
početně vyrovnanými skupinami respondentů: 

• V první skupině se nacházejí respondenti, kteří přišli do ČR převážně v devadesá-
tých letech, tedy ihned po změně společenského systému, přičemž někteří z nich 
přicestovali do ČR ještě před touto změnou, a to za účelem studia na českých 
vysokých školách. Větší část z nich však v této době přicházela z důvodu sloučení 
rodiny, jako žadatelé o azyl, za prací (i když jich v této fázi nebylo mnoho), případně 
za společensky přijatelnějším životem či lepším životním prostředím. 

                                          
10  Statistická data ukazují rychlý nárůst počtu vietnamských pracovníků v pozici zaměstnanců mezi roky 

2006-2008 (z 692 osob na 16,254) a jejich následný výrazný pokles na 3,670 o rok později (2009). 
Z hlediska vývoje pracovního postavení Vietnamců se jedná o anomálii spojenou zejména s rozvojem 
agenturního zaměstnávání v daném období a organizovaným „dovozem“ agenturních pracovníků 
z Vietnamu (Vietnamci se v ČR tradičně uplatňují převážně jako osoby samostatně výdělečně činné).      
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• Další část cizinců přicházela po roce 2000, kdy se více otevřel trh práce pro zahra-
niční pracovní sílu, a to jak v oblasti sekundárního trhu práce, kde rostla poptávka 
po pracovní síle v manuálních pozicích, tak také v oblasti vysoce specializovaných 
sektorů národního hospodářství. S nimi v některých případech migrují i jejich 
manželé/manželky, resp. partneři/partnerky. 

• Třetí skupinu respondentů tvoří cizinci, jejichž pobyt je kratší než deset let, ale spíše 
se délka jejich pobytu pohybuje okolo pěti let. Mezi respondenty zde identifikujeme 
především partnery českých občanů, se kterými se setkali např. při studiích, 
pracovních cestách, případně dalších cestách do zahraničí, a také cizince mladších 
věkových kategorií, kteří přichází do ČR za poznáním, nabídnout své zkušenosti 
apod.  

Téměř dvě třetiny cizinců ze zkoumaného souboru zde žijí v úplných rodinách 
s dětmi, což se částečně ztotožňuje i s dalšími zjištěními týkajícími se jejich plánů na 
plnou integraci do české společnosti (viz dále). Ostatní respondenti jsou buď rozvedení 
(asi šestina) nebo svobodní, převážně žijící se svými partnery (rovněž šestina). 

V souladu s předmětem výzkumu jsme se dále zabývali okolnostmi migrace 
respondentů, které mohou mít podstatný vliv na budoucí pozici cizince na trhu práce v 
České republice. Tyto totiž výrazně ovlivňují intenzitu procesu adaptace v počáteční 
fázi sociální integrace a modifikují tak podobu budoucího života cizinců v hostitelské 
společnosti. U respondentů z našeho souboru jsme identifikovali několik základních 
typů okolností a důvodů příchodu do České republiky: 

1/ Azylanti a žadatelé o azyl. Tvoří asi pětinu našich respondentů. Jejich integrace na 
trh práce v ČR je poměrně složitá, i když ve srovnání s ostatními skupinami cizinců 
mají výhodu pomoci a podpory jak státních, tak především různých neziskových 
organizací. 

2/ Práce. Pracovní migranti do České republiky přišli z důvodu lepších pracovních 
příležitostí než v zemi původu, za účelem podnikání, případně byli vyžádáni na určitý 
typ pracovních pozic z důvodu své specifické kvalifikace. Integrace této skupiny 
migrantů na trh práce před nástupem hospodářské recese zpravidla nebyla příliš 
složitá a probíhala nejen na sekundárním, ale zčásti také na primárním trhu práce. 
Současně však platí, že do této skupiny řadíme také respondenty, kteří mají v ČR 
zkušenost s klientským systémem a pracemi na marginálních pracovních pozicích.  

3/ Rodina. Třetí skupinou migrantů z našeho výzkumu (bezprostředně související 
s předchozí skupinou) jsou partneři, manželé/manželky, kteří přišli do České re-
publiky jako doprovod svých partnerů nebo za účelem sloučení rodiny. Specifickou 
část této skupiny pak tvoří cizinci, kteří migrovali z důvodu společného soužití 
s českým partnerem/partnerkou. Integrace této skupiny přistěhovalců na trh práce 
byla poměrně složitější než u předchozí skupiny, protože tito respondenti přišli do 
České republiky bez jakýchkoliv potenciálních pracovních jistot. 

4/ Studium. Studium na českých školách volilo jako důvod k migraci necelých 12 % 
našich respondentů. Vzhledem k tomu, že se jedná především o cizince, kteří přišli 
studovat do České republiky již v dřívějších dobách, jejich pozice na trhu práce byla 
především určována jejich podnikatelskými aktivitami po ne/ukončení studia. Zku-
šenosti s nezaměstnaností ve většině případů souvisely s ukončením jejich 
podnikání.  

5/ Ostatní. V několika případech jsme se setkali také s nepříliš častým důvodem pro 
migraci, kterým je touha po lepší společenské atmosféře ve vybrané zemi, lepší 
životní podmínky i zachovalejší stav životního prostředí. Takto migrující cizinci však 
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primárně neřešili ekonomické problémy ani starosti o budoucí životní úroveň, tudíž 
problémy s případnou nezaměstnaností neřešili tak intenzivně jako většina našich 
respondentů.  
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3. Příčiny nezaměstnanosti 

V následujícím textu se zaměříme na klíčové faktory, které jsme na základě 
výpovědí našich respondentů identifikovali jako významné pro vznik, opakování a 
trvání nezaměstnanosti přistěhovalců v České republice. Tyto faktory analyzujeme 
z hlediska působení iniciovaného individuálními charakteristikami jedince (vnitřní 
faktory) a také z hlediska působení okolních vlivů (vnější faktory), přičemž výsledná 
pozice na trhu práce je vždy výslednicí unikátní kombinace současného působení obou 
typů faktorů.  

3.1 Vnitřní faktory 

Jako první a stěžejní bariéru uplatnění na trhu práce v ČR identifikují naši 
respondenti nízkou míru znalosti češtiny. Neznalost, případně nedostatečná znalost 
jazyka, je jimi vnímána jako zásadní bariéra procesu plné a kvalitní integrace nejen na 
trh práce, ale také celkové sociální integrace. Na trhu práce se tato neznalost odráží 
především ve ztížené možnosti hledání zaměstnání a v problémech porozumět rozdílům 
ve struktuře potenciálních pracovních pozic. O neznalosti jazyka jako problému 
souvisejícímu s nezaměstnaností vypovídala většina z našich respondentů a sami 
výzkumníci měli možnost na základě uskutečněného rozhovoru posoudit úroveň jejich 
znalostí. Některé z rozhovorů, jak již bylo uvedeno, byly vedeny v angličtině, další 
musely být tlumočeny z rodného jazyka cizince. Jako příklad problému neznalosti 
jazyka uvádíme následující dvě citace muže z Kazachstánu a ženy z Brazílie, jejichž 
rozhovory musely být tlumočeny.  

Samozřejmě, že to je problém, když nerozumím, tak jak můžu pracovat, když 
nerozumím, co po mně chtějí. (muž, 41 let, VŠ vzdělání, Kazachstán - tlumočeno; 
pobyt v ČR 6 let) 

Moje plány jsou rozhodně…, mám v úmyslu pracovat, jen cítím, že jazyk je velká 
bariéra, ta jazyková bariéra je pro mě teď momentálně základní na to, abych se 
hned rozhodla začít něco dělat. Jsem schopna se domluvit nohama, rukama, 
znám pár slovíček, ale moc, moc málo a některá slova znám tak, abych mohla 
jako chodit vůbec na ulici a vůbec se jako na ulici v něčem domluvit. (žena, 32 let, 
VŠ vzdělání, Brazílie, tlumočeno; v ČR 3/4 roku) 

Jazyková bariéra se u našich respondentů projevovala dvěma způsoby: jednak 
faktickými deficity v jazykové vybavenosti a jednak subjektivním pocitem nedosta-
tečné znalosti. Do první skupiny cizinců patří ti, kteří nejsou schopni použít jazyk 
hostitelské společnosti prakticky v žádných životních situacích a až na mizivé základy 
jej neovládají. Nejsou tak mj. připraveni na komunikaci s pracovníky institucí, jako jsou 

úřady práce či potenciální zaměstnavatelé při osobním kontaktu. Dopady jazykové 
nevybavenosti se projevují také v rámci sociálních sítí a schopnosti vybudovat si v ČR 
vazby na členy domácí populace (tzv. „přemosťující“ sociální kapitál). Omezená 
schopnost komunikace je navíc nezřídka důvodem vyhýbání se kontaktům s majoritní 
populací, což je spojeno s rizikem osamělosti a postupné izolace od okolního světa. A 
to i v případě, že se jedná o vysoce vzdělaného jedince, jak o tom svědčí následující 
citace ženy, která v zemi původu vystudovala vysokou školu zaměřenou na účetnictví:  

R: Tak jsem zůstala doma jako manželka v domácnosti.  
T: A jak se Vám to líbilo? 
R: No, někdy ano (smích) … Ale někdy je to nuda, nudím se, protože nemám 
práci. 
T: Byla jste zvyklá pracovat a najednou máte příliš volného času? 
R: Ano. Vlastně sedím doma, protože jsem limitovaná v komunikaci s lidma a 
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okolním světem. (žena, 32 let, VŠ, Rusko - přeloženo částečně z angličtiny a částečně 
z ruštiny; ¾ roku v ČR) 

Tato žena, jakkoliv je v současné době v adaptační fázi integrace, poměrně silně 
vnímá pocit společenské izolace a je si vědoma toho, že řešení jejího problému spočívá 
v intenzivním studiu češtiny. Setkali jsme se ovšem také s případem dlouhodobé soci-
ální izolace, když snaha o studium češtiny v podobě účasti v jazykovém kurzu nevedla 
k úspěchům v rozvoji jazyka ani v navázání nových sociálních kontaktů. Například žena 
z Iráku udržuje přátelské vazby pouze s jednou přítelkyní, která je ale také arabského 
původu a v obdobně osamělé situaci; vazby s českými ženami nenavázala vůbec. 
Zaměstnání už přestala aktivně hledat právě ze shora uvedených důvodů a smířila se 
se svou pozicí ženy v domácnosti. K rozvoji jazyka či přátelských kontaktů jí nepomohl 
ani jazykový kurz, jehož se krátce účastnila.11  

Samostatnou skupinu z hlediska jazykové bariéry tvoří ti z cizinců, které 
subjektivní pocit hendikepu neznalosti jazyka provází i po mnoha letech strávených 
v naší zemi, a to i v případě velmi dobré úrovně znalosti češtiny. Z toho lze usuzovat, 
že u některých přistěhovalců může vlastní hodnocení jazykových dovedností souviset 
s úrovní sebevědomí při hledání zaměstnání a s typem pracovních pozic, o jejichž 
získání reálně usilují.  

Důležitou roli při úspěchu na trhu práce hraje úroveň lidského kapitálu 
cizince. Pokud cizinci přicházejí do hostitelské společnosti s nízkou úrovní lidského 
kapitálu, resp. kvalifikace, jsou směrováni výhradně k pracovním pozicím na sekun-
dárním, často až terciárním trhu práce. Jedná se o pracovní pozice, které jsou tradičně 
obsazovány zahraniční pracovní silou a které tak jsou cizincům nejsnáze dostupné. To 
sice usnadňuje jejich vstup na pracovní trh v ČR, současně však - s ohledem na 
charakter těchto pracovních míst - zvyšuje riziko (opakované) nezaměstnanosti. 
Nízkokvalifikovaní přistěhovalci navíc nezřídka z nedostatku jiných příležitostí přijímají 
pozice na neregulérním trhu práce, případně se uplatňují v sezónních zaměstnáních. 
V této pozici se ovšem často ocitají také cizinci kvalifikovaní, kteří tak ovšem riskují 
ztrátu kvalifikace, a tedy i ztrátu (části) svého lidského kapitálu. Kvalifikovaní pracov-
níci totiž na trhu práce v hostitelské společnosti typicky stojí před dilematem mezi 
přijetím marginální pozice na pracovním trhu (se všemi možnými negativními důsled-
ky) a nezaměstnaností. Respondenti, kteří nebyli ochotni přijmout práci na pozici 
výrazně pod úrovní vlastní kvalifikace, v průběhu nezaměstnanosti usilovali o získání 
kvalifikovaného pracovního místa a současně o další rozvoj či přizpůsobení svých 
znalostí a dovedností podmínkám na trhu práce v hostitelské společnosti (blíže viz 
kap. 7.2).  

Specificky se tato situace projevovala u těch cizinců, kteří přicházeli do České 
republiky jako doprovod partnera specialisty v určitém oboru, profesionála, často s již 
nasmlouvanou pracovní pozicí. Migrace byla v jejich případě typicky výrazem tzv. 
dvouosobní pracovní kariéry, tedy rozhodnutí partnerů založit svůj sociální vzestup na 
spolupráci v podpoře kariéry jednoho z nich (viz Možný, 1999:160). V případě migrace 
se jedná o situaci, kdy partner (obvykle manželka) akceptuje ztížené možnosti 
pracovního uplatnění jako cenu za kariérní postup druhého v páru. Přitom ovšem 
doprovázející partner nemusí nutně rezignovat na svoje pracovní uplatnění - v případě 
našich respondentů se jednalo o kvalifikované osoby, které stěhování s partnerem 
přijímaly jako (dočasný) výpadek ze zaměstnání a měly ambici se na pracovním trhu 

                                          
11  Vedle sociální izolace může být důsledkem omezené znalosti či neznalosti jazyka například trvalé vydělení 

přistěhovalců v procesech marginalizace a segregace např. do etnických enkláv či etnických komunit, 
případně jejich začleňování do okrajových, marginálních segmentů a subkultur hostitelské společnosti 
v procesu tzv. segmentované asimilace (srovnej Bosswick, Heckmann, 2006).   
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v ČR uplatnit. Vzhledem k rodinnému zázemí však nebyly nuceny přijímat jakoukoliv 
práci. Tito cizinci většinou do ČR přišli bez jakékoliv znalosti jazyka (což jejich partnery 
jako specialisty na konkrétních pozicích, většinou v nadnárodních podnicích, příliš 
nediskvalifikuje), a tudíž s omezenými šancemi v navazování kontaktů, v sociální 
orientaci, ale především v možnosti participovat na trhu práce. Po příchodu do 
hostitelské společnosti se stali zpravidla skrytými (neregistrovanými) nezaměstnanými 
a tento stav často přetrvával dlouho za hranici adaptační fáze sociální integrace.  

S charakteristikami pracovních pozic dostupných cizincům souvisí další poměrně 
častá příčina nezaměstnanosti našich respondentů, jíž je pocit vyhoření a další 
problémy v zaměstnání, případně osobní ambice. Syndrom vyhoření může mít 
varietu příčin, ve většině případů se však jednalo o celkovou nespokojenost s vykoná-
vanou prací. Mezi nejčastější důvody ukončení pracovního poměru, které respondenti 
uváděli, patří nespokojenost se mzdovým ohodnocením vykonávané práce, špatný 
pracovní kolektiv, nevyhovující pracovní vztahy, konflikty s nadřízeným apod. U 
kvalifikovaných pracovníků pak k výpovědi vedl také nesoulad práce s dosaženou 
kvalifikací a nemožnost pracovního postupu. Tento problém se projevil např. u ženy 
z Moldávie s vysokoškolským vzděláním, jehož část, včetně praxe, absolvovala také 
na univerzitě v USA, která byla v ČR schopna získat pouze pracovní uplatnění v call 
centru. Práce, která neodpovídala jejímu vzdělání ani dřívější úspěšné kariéře 
v zahraničí, pro ni přestala být zajímavá, neboť neskýtala prostor pro další rozvoj.  

T: […] já jsem přišla z jiného prostředí, z prostředí otevřeného jiným názorům, 
kde všichni spolupracovali, pomáhali si, snažili se uspět. A najednou jsem byla v 
armádě, kde se každý bál cokoliv říct, každý musel být v práci včas a když ne, tak 
riskoval vysokou pokutu … to bylo úplně šílené. Ale zvládla jsem nic neříkat, i 
když jsem v duchu plakala a když jsem přišla domů, říkala jsem manželovi: “Víš, 
to není práce … o které jsem snila.” A on řekl, že tady není žádná ideální práce, 
tady jsi v České republice. Samozřejmě nakonec jsem měla sto hovorů denně … 
T: Sto? 
R: Sto hovorů denně, jenže v call centru byl průměr padesát a někteří měli 
dokonce jen dvacet. Jenže když jsem se snažila udělat všechno a najednou jsem 
dosáhla stropu, viděla jsem, že už nemám kam růst, v prostředí, kde si každý 
chce udržet svoje místo. Tak jsem viděla, že se smlouva chýlí ke konci a prostě 
jsem skončila. Dobře jsem si to rozmyslela ... 
T: Smlouva byla na jeden rok a vy jste nechtěla pokračovat?  
R: Ano, bylo to moje rozhodnutí.  
(žena, 42 let, vysokoškolské vzdělání, Moldávie - přeloženo z angličtiny; 8 let v ČR) 

Jiný typ problémů spojených s pracovním místem, které vedly k ukončení 
pracovního poměru, velmi barvitým způsobem popsala žena z Běloruska: 

T: Ano a proč jste tam skončila? 
R: Protože kvůli, řeknu, že neshoda, no dalo by se říct neshoda s přímým 
nadřízeným. On byl, no a teď jako klidně můžu říct, že to byla jeho arogance vůči 
mně jako cizince. On věděl, že mám zkrácený pracovní úvazek, ale zaměstnával 
mě třeba i do pěti až do sedmi, já jsem musela dělat věci, ve kterých jsem teprve 
získávala zkušenosti, musela jsem se to naučit sama, nastudovat a ještě mu to 
vysvětlit, což bralo čas a pak zůstávala ta další práce, kterou jsem musela vzít 
domů a dodělávat doma, takže to bylo náročné vůči tomu, že vlastně já jsem 
některé věci učila svého nadřízeného a ne jsem se učila od něj. Dělal naschvály. 
T: No a jak jste to ukončila, vy jste sama podala výpověď? 
R: Bylo mně nabídnuto panem ředitelem společnosti jiné pracovní místo, ale 
vzhledem k tomu, že on nadělal dusno kolem mě, takže už pár lidí, já jsem 
věděla, že nebudu to mít jednoduchý ze strany ještě pár vedoucích v té 
společnosti, takže pro mě by zas, byla by taká na nic, jakoby do těch lidí ne na 
zkrácený úvazek, prostě neviděla jsem východ z té společnosti, abych zůstala a 
pokračovala. (žena, 38 let, vyšší odborné vzdělání, Bělorusko; 9 let v ČR) 

Ve výpovědích našich respondentů jsme se setkali také s méně častými 
příčinami nezaměstnanosti. Jedná se například o cizince, kteří nejsou spokojení ve 



3. Příčiny nezaměstnanosti 
 
 
 

86 

svém současném zaměstnání a současně se nepotýkají s většími problémy uspět na 
trhu práce v hostitelské společnosti. Pokud k procesu hledání potřebují intenzivní 
období, které se v jejich případě špatně slučuje s pracovní dobou v současném za-
městnání, volí krátkodobou nezaměstnanost jako příležitost pro hledání nového 
pracovního uplatnění. Jedná se o skupinu cizinců, kteří jsou zpravidla schopni si najít 
zaměstnání poměrně rychle i vzhledem k množství použitých nástrojů a intenzivních 
strategií (viz kap. 7).  

Mezi neobvyklé faktory nezaměstnanosti, s nimiž jsme se v rámci rozhovorů 
setkali, patří dočasný pokles poptávky po službách, které nabízejí cizinci v rámci své 
živnosti. Jako příklad může sloužit pokles zájmu o studium jazyka v období letních 
prázdnin, na který upozorňovali lektoři cizího jazyka. K překonání tohoto období se 
dobrovolně registrují na úřadech práce z důvodu udržení pojistného období v systému 
sociálního a zdravotního pojištění, ale také proto, aby si v tomto období zajistili alespoň 
minimální úroveň příjmů. V podstatě se tedy v těchto případech jedná o nepravou 
nezaměstnanost (lektoři totiž dopředu počítají s obnovením živnosti a v průběhu léta 
jinou práci, resp. zaměstnání nehledají). Zajímavým způsobem tuto strategii popisuje 
žena z Argentiny: 

Když jsem byla na úřadě práce, opravdu jako bylo to tady to období jak vykládám 
jo, než jsem jela do té Argentiny, v roce 2008 nebo pardon, devadesát osm 1998, 
potom vždy takové ty krátké období, když jsem byla na úřadě práce, tak bylo to 
opravdu vždycky na ty měsíce, kdy věděla jsem jakože, teďka potřebuji dva 
měsíce, abych si něco vyřizovala, něco jiného a pak jako se znovu vrátím jako do 
své povinnosti, což je pracovat, jo jako když člověk má jasno, jakože pracovat 
musí a toto je jenom alternativa, nějaká varianta, když člověk nebo že co má 
dělat, jako je to lepší pro stát, abych jako já se maximálně vystresovala jako tím, 
že ani nevím jestli budu moct platit zdravotní, sociální tenhle ten měsíc, tak 
raději zatím, co člověk něco hledá nebo zařizuje atd., jsem to takhle jako brala 
jo, že když bylo potřeba opravdu toho úřadu práce. (žena, 38 let, vyšší odborné, 
Argentina; 18 let v ČR) 

Mezi další ojedinělé příčiny (dlouhodobé) nezaměstnanosti patří ztráta motivace 
k hledání zaměstnání. Někteří z našich respondentů vyhovují definici tzv. discouraged 
workers: jsou schopni pracovat a rádi by do zaměstnání nastoupili, práci však nehle-
dají, protože již zcela ztratili naději na úspěch. Ve výjimečných případech si navíc naši 
respondenti na svůj život v nezaměstnanosti zvykli.  

Mezi vnitřní příčiny nezaměstnanosti můžeme zařadit také charakteristiky, jako 
je vyšší věk, zdravotní problémy či chybějící praxe u absolventů. Tyto faktory 
signalizují potenciálním zaměstnavatelům nižší výkonnost a snižují tak šance neza-
městnaných na získání pracovního místa. V případě cizinců se tyto charakteristiky navíc 
často kumulují s dalšími, ať už reálnými či připsanými, handicapy, což vede k dalšímu 
zhoršení jejich pozice na pracovním trhu a zvýšenému riziku dlouhodobé nezaměstna-
nosti.  

3.2 Vnější faktory 

Vnější faktory nezaměstnanosti jsou zejména ty, které jsou přímo spojeny 
s fungováním pracovního trhu v hostitelské společnosti. Významnou roli hrají také 
fungující sociální sítě a institucionální podmínky podporující proces sociální integrace, 
jimž věnujeme pozornost podrobněji v dalších kapitolách.  

Mezi faktory ovlivňující riziko nezaměstnanosti, obzvláště pak u cizinců, patří 
jejich častá participace na sekundárním trhu práce a s tím spojené sezónní 
výkyvy v zaměstnání, kdy jsou cizinci zaměstnavateli využíváni pouze v dobách vyšší 
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produkce či vyššího objemu zakázek (typicky v sektoru zemědělství, případně montov-
nách a některých oblastech průmyslu). Pracovní pozice nabízené v těchto sektorech 
národního hospodářství nevyžadují žádnou, případně nízkou kvalifikaci.12 Zaměstnava-
telé využívají této pracovní síly zejména v tzv. „horkých sezónách“; mimo ně cizince 
propouštějí. Uplatňují tak tzv. numerickou flexibilitu, která spočívá ve schopnosti 
operativně přizpůsobit množství práce vývoji poptávky po zboží a službách na trhu. 
Výpovědi některých našich respondentů svědčí o tom, že úřady práce mají v této 
strategii zřejmou roli: zaměstnavatelé totiž sezónním pracovníkům registraci na úřadu 
práce přímo doporučují k přečkání nepříznivé sezóny,13 přičemž se tento proces 
opakuje i v průběhu několika let. Příklad citovaný ženou z Ukrajiny funguje v různých 
obměnách v rámci všech pracovních pozic charakteristických sezónními výkyvy 
v produkci.  

…tam prostě, to je textil, když měli zakázky, tak nás, tak jsme pracovali třeba 
dvanáctky, šestnáctky. Když neměli zakázky, tak nás normálně po dvou letech 
tam nás jakoby dočasně, dali nám výpovědi přes léto a pak zase nás jakoby 
zaměstnali s tím, že jsme ty dva, tři měsíce, kdo jak se zařídil, buď chodili na 
brigády, protože jsme měli pracovní povolení a ten víza tenkrát, byl vlastně 
jakoby, na celý rok se dával, takže my jsme vlastně měli již oficiálně všechny 
papíry aj ten víza, povolení to, dejme tomu do konce roku… (žena, 38 let, vyšší 
odborné vzdělání, Ukrajina; 17 let v ČR) 

Další problémovou oblastí, jejímž důsledkem pro cizince může být vznik 
nezaměstnanosti, jsou některé typy smluv. Poměrně často se stává, že cizinci bývají 
zaměstnáváni na smlouvu na dobu určitou, a to často i několikrát za sebou, a po jejím 
vypršení jim zaměstnání není prodlouženo a stávají se nezaměstnanými.  

T: Ale vy jste teda neukončila to zaměstnání kvůli tomuhle, ale z jiného důvodu? 
R: Ne, ne, ne. Já skončila prostě, já měla smlouvu na dobu určitou a tak to 
skončila smlouva a všechno to je prostě. 
T: A to jste měla na dobu určitou na dva nebo na tři roky jako? 
R: No mně jako, já měla na dva roky a mě jako pořád tam dvakrát na měsíc 
prodloužili jako a potom jako, ten majitel firmy řekl, že prostě ne, nikomu to 
prostě u koho, kdo má na dobu určitou, to je konec jako, tak to zůstala zase bez 
práce. (žena, 42 let, vysokoškolské vzdělání, Rusko; 8 let v ČR) 

Sami cizinci tento typ pracovních smluv vnímají jako znevýhodňující faktor 
uplatnění v regulérním zaměstnání. Podobné problémy mají cizinci u dalších typů 
smluv, jako jsou dohody o provedení práce nebo mandátní smlouvy, které nezaručují 
pravidelný příjem, ale závisí na realizovaných zakázkách. Takový způsob obživy však 
klade na cizince větší nároky při zajišťování výdělků a jsou s ním také spojené vyšší 
náklady, např. na samostatnou platbu sociálního a zdravotního pojištění. Náklady na 
tuto aktivitu pak často převyšují příjmy cizince a ten je nucen svoji výdělečnou činnost 
ukončit. Cizinci si navíc zpočátku vůbec neuvědomují, o jaký typ pracovní aktivity se 
jedná, a nejsou schopni analyzovat možné rizikové faktory těchto smluv do budoucna. 
Tak například při rozhovoru s mužem z Afghánistánu bylo znát primární nadšení z toho, 
že našel práci u finanční společnosti. S postupem času si však uvědomil, že místo 
výdělků mu spíše začínají narůstat dluhy:  

T: A jak dlouho to trvalo tady to zaměstnání v té firmě? 
R: Tak to trvalo tak asi tak půl roku. To období bylo takový, že opravdu jako na 
začátku hodně to školení, a než se to jako naučí ta práce, a potom i když začala 

                                          
12  Vysoká  míra  lidského  kapitálu je pro  zaměstnavatele v těchto oborech nežádoucí,  přesto se  na  
    nízkokvalifikovaných pozicích v tomto sektoru nechávají zaměstnávat i cizinci s vyšší úrovní vzdělání, 

případně odbornou kvalifikací (jak upozorňují již dřívější monografie týkající se zejména ukrajinské 
zaměstnanosti na českém trhu práce). 

13  Tuto možnost ovšem nemají - s ohledem na typ pobytu v ČR - všichni pracovníci. Sezónnost zaměstnání 
se také někdy projevuje tzv. cirkulační migrací, kdy pracovníci v období mimo pracovní sezónu odjíždějí 
do země původu (blíže viz např. 7.1).   
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práce, tak jsem se díval, že tam opravdu nejsou ty výsledky, jako já tak jsem 
očekával, tak jsem musel ukončit. 
T:  A to jste prostě rozvázal pracovní poměr s nimi a smlouvu? 
R: Ano, tam stejně jenom mandátní smlouva, to není žádná jako pracovní 
smlouva, nic jako jsem to vypovídal a tím to končí. (muž, 46 let, nedokončené 
vysokoškolské vzdělání, Afghánistán; 26 let v ČR) 

Oříškem integrační politiky a politiky trhu práce ve vztahu vůči zahraniční 
pracovní síle bylo dlouhá léta zaměstnávání v rámci nestandardních zprostředkovatel-
ských struktur (zprostředkovatelská firma, klientský systém, agentura práce),14 
které mohou patřit mezi důležité faktory působící na vznik, často i dlouhodobé, neza-
městnanosti, pokud jsou cizinci prostřednictvím těchto firem zaměstnáváni. S touto 
zkušeností se v průběhu své pracovní historie setkali i někteří z našich respondentů. 

Patřily mezi ně převážně čtyři ženy z Ukrajiny a jedna žena z Mongolska. Podmínky 
tohoto zaměstnání popisují jako hrozivé a jak vypovídá jedna žena z Ukrajiny - 
„nechápu, jak tohleto může dělat krajan krajanovi“ - jako něco, co jim do 
budoucna znemožňuje příležitosti k participaci na regulérním trhu práce. Zaměstnávání 
přes klienty se zdá být velice významnou překážkou pro úspěšnou integraci migrantů 
na trhu práce nejen kvůli finančnímu vykořisťování zaměstnanců, ale hlavně kvůli 
naprosté závislosti migrantů na vůli zprostředkovatele, který má možnosti cizince 
kdykoliv propustit (Leontiyeva, 2009) a k těmto praktikám také velmi často sahá. 
V případě výpovědi či ukončení činnosti firmy najímající zahraniční pracovní sílu přes 
klienta pak tito klienti využívají nestandardních postupů (neproplácení sociálního a 
zdravotního pojištění, porušování zákoníku práce, výpovědi bez nároku na odstupné, 
donucování k rozvázání pracovního poměru dohodou) a nezřídka se cizinci stávají 
nezaměstnanými bez jakéhokoliv nároku na pomoc ze systému sociálního zabezpečení. 
Velmi barvitě popisuje praktiky agentur při rozvazování pracovního poměru žena 
z Ukrajiny:  

R: … a pak samozřejmě začali zkracovat stavy a nám přinesli jakoby, že abysme 
napsali žádosti o výpovědi bez toho, aby nám vyplatili jakoby odstupný. 
T: A to vám řekl kdo, abyste to tak udělali? 
R: No tam osoba, ten prostě, co tam nabírá ty lidi jakoby, tak že prostě nějak tak 
jakože, že prostě, že prostě propouští nás, ale že prostě odstupně, ale já nevím, 
jak to tenkrát bylo, to už bylo strašně dávno, ale vím, že jsme žádné odstupný 
neměli, nedostali, protože vlastně oni nás nějak jakoby, ne že donutili, ale prostě 
nás, že máme podat žádost sami nebo něco. (žena, 38 let, vyšší odborné vzdělání, 
Ukrajina; 17 let v ČR) 

Všem ženám v uvedených případech se však podařilo tyto vazby opustit a svoje 
pracovní příležitosti hledat v rámci struktur regulérního trhu práce (nové zaměstnání, 
podnikání, v domácnosti apod.).  

V posledních pěti letech se také jako výrazný vnější faktor ovlivňující pozici 
cizince na trhu práce projevuje ekonomická krize. Ta má především dopad jak na 
osudy osob samostatně výdělečně činných, tak také na zaměstnance. V důsledku 
ekonomické krize je část živnostníků z řad cizinců nucena ukončit svou výdělečnou 
činnost. Důvodem takového rozhodnutí je především snižování poptávky po zboží a 
službách, které v rámci své výdělečné činnosti produkují. Současně se tito cizinci 
v souvislosti s růstem cen vstupů do své činnosti potýkají se vzrůstajícími náklady na 
provoz živnosti a s tím souvisejícím nedostatkem kapitálu na její další pokračování. 
Snížená spotřeba se bezprostředně odráží také v příčinách vzniku nezaměstnanosti 
cizinců v pozici zaměstnanců. Snížený objem výroby a s ním spojené snižování 
zaměstnaneckého stavu se dotýká nejen zahraniční pracovní síly, s ohledem na její 
všeobecně marginální postavení na pracovním trhu v ČR a také v důsledku regulačních 

                                          
14  více viz Leontiyeva Y., Nečasová, M. (2009) 
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zásahů politiky zaměstnanosti (cílených na ochranu domácích pracovníků) patří mezi 
první propouštěné. Pokles produkce je navíc v období hospodářského poklesu zvláště 
patrný v odvětvích, která obvykle poskytují nejširší základnu pracovních pozic pro 
levnou zahraniční pracovní sílu (výroba, stavebnictví). Noví nezaměstnaní pak mají 
nízké šance znovu uspět na trhu práce v krátkodobém horizontu (zaměstnavatelé totiž 
preferují domácí pracovníky) a klesajícím příležitostem k uplatnění na trhu je úměrná i 
prodlužující se délka nezaměstnanosti cizince.  

Při nedostatku pracovních míst způsobeném ukončením činnosti mnoha firem je 
trh práce charakteristický velkou konkurencí v nabídce práce, zatímco úroveň poptávky 
po ní se v období recese snižuje. Cizinci s vyšším vzděláním navíc naráží na trhu práce 
na nedostatek pracovních míst, na kterých by uplatnili své znalosti a zkušenosti, níz-
kokvalifikované skupiny cizinců jsou pak u zaměstnavatelů diskvalifikovány především 
z důvodu jazykové bariéry, občas také z důvodu neodpovídajícího vzdělání, případně 
věku.  

Respondentka z Ruska v důsledku ekonomické krize a z toho plynoucí příčiny 
dlouhodobé nezaměstnanosti vyhodnocuje svoji nepříznivou situaci jako pokles šancí 
ve srovnání se situací na trhu práce před krizí a v jejím průběhu následujícím 
způsobem:  

T: A myslíte, že to byl důvod, tady tohle to, ta hospodářská krize? 
R: Já si myslím, že jo, protože před šesti lety jsme sami našli práci bez problémů, 
ale teď jsme nemohli najít práci půl roku, to bylo dost dlouho jo, že jsme prostě 
chodili a usilovali všude a já nevím, ve Slatině jsme asi všechny ty fabriky obešli 
jo a všude jim vadila ta čeština najednou, že prostě před pěti lety oni tak asi 
nebrali toto, protože asi práce bylo opravdu dost a teďka no. 
T: Teďka to prostě brali jako důvod toho, proč toho člověka nechtějí zaměstnat, 
ale v podstatě to mělo jakoby ten původ v té krizi, že už si vybírali, že těch lidí 
potřebovali. 
R: Byli rádi no, tak oni vezmou radši toho člověka, který zná česky než takhle. 
(žena, 36 let, vyučená, Rusko; 16 let v ČR)  

Jiným příkladem upřednostňování českých občanů při obsazování volných pra-
covních pozic je zkušenost ženy z Kazachstánu, která se setkala se situací, kdy 
zaměstnavatelé na pozici středoškolsky vzdělaných administrativních pracovnic upřed-
nostňují např. české učitelky ruštiny před kvalifikovanými rodilými mluvčími tak, jak o 
tom vypovídá v následující citaci: 

T: A třeba vás osobně při tom hledání práce myslíte si, že ta krize nějak ovlivnila 
ty vaše šance nebo? 
R: Já si myslím, že ano, protože propouštěli hodně Čechů a třeba ty paní učitelky, 
které učily ve škole atd. Nebo dali do kanceláře a měly aspoň nějaký menší 
znalosti té ruštiny atd., tak ony se uplatnily jako, že jsem chodila na pohovor a 
potom jsem viděla, že vzali prostě tu Češku jo do práce, ale byla to třeba Mgr., 
nějaká paní učitelka, která třeba učila jenom tu ruštinu jo, takže dali přednost. 
T: Myslíte, že to obecně tak je, že spíš vezmou českého pracovníka? 
R: Určitě, já si myslím, že to tak je. (žena, 39 let, středoškolské vzdělání, Kazachstán; 
13 let v ČR) 

Někteří cizinci ovšem v této souvislosti zmiňují diskriminaci ze strany zaměstna-
vatelů spočívající v jejich neochotě přijmout je - coby cizince - na prokazatelně volné 
pracovní místo (viz kap. 6.2). Důvody pro nepřijetí cizince na volnou pozici však mohou 
být také poměrně pragmatické, spočívající například v nechuti zaměstnavatele 
podstupovat náročnou proceduru vyřizování pracovního víza.15 

                                          
15  Rozhovory však ukázaly, že někdy mohou být (někteří) cizinci v době ekonomického poklesu zvýhodnění, 

a to v případě, že jsou ochotni akceptovat značně znevýhodňující pracovní podmínky. Pokud jsou totiž 
zaměstnavatelé s ohledem na ekonomickou situaci nuceni maximálně redukovat náklady na pracovní sílu, 
mohou například vytěsnit stávající zaměstnance levnou pracovní silou z řad migrantů zapojených do 
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Jedním z nejpalčivějších problémů souvisejících s nezaměstnaností, týkající se 
převážně žen bez ohledu na jejich národnost, je nedostatečnost podpůrných nástrojů a 
legislativních podmínek pro sladění rodinného a pracovního života. Systémový 
problém, s nímž se setkává většina žen po rodičovské dovolené v ČR, případně v jejím 
průběhu, se týká také některých našich respondentek. Významným faktorem neúspě-
chu žen-cizinek se závislými dětmi na trhu práce v České republice tak je vedle jejich 
původu, znalosti jazyka, vzdělání apod. jejich rodičovství. Svoji zkušenost s nezaměst-
naností, jejíž příčinou byl nedostatečný počet míst v mateřských školách, popisuje 
žena z Kazachstánu v následující citaci:  

T: A když jste se potom přihlásila na ten úřad práce po té mateřské, tak jste našla 
něco, nebo? 
R: Ne, ne, ne, to bylo problém najít zaměstnání, protože jsem vlastně neměla 
školku, takže jsem rok další čekala na školku. 
T: A jako od té doby, co jste se zaregistrovala, tak jste žádnou jako práci 
nenašla? 
R: Nenašla, nenašla ani brigády, protože jsem neměla hlídání, takže jsem byla 
doma, ale potom dítě už šlo do školky, ale bylo pořád nemocný, i když jsem 
hledala zaměstnání, tak no jako byl problém najít zaměstnání s dítětem, a když 
se mě zeptal jako tři děti, tak nejde to jako. (žena, 39 let, SŠ, Kazachstán; 13 let v 
ČR) 

Mezi cizinci, u nichž je příčinou nezaměstnanosti právě péče o dítě, se však také 
objevují muži. V těchto případech je výměna rolí při péči o rodinu způsobena právě 
neúspěchem mužů na českém trhu práce, jejich nezaměstnaností a naopak úspěchem 
jejich žen v profesním životě. V rodině dochází ke střídání tradičních genderových 
rolí, přičemž ne vždy jsou muži ochotni si tuto situaci formálně připustit, např. jako 
poživatelé dávek v rodičovství. Muži se v těchto situacích věnují péči o domácnost a 
děti, o příjem domácnosti se ale starají ženy, a to kombinací svého vlastního výdělku a 
dávek ze sociálního systému hostitelské společnosti.  

Reálný pád do nezaměstnanosti a její délka je ve většině případů výslednicí 
několika výše uvedených faktorů (jak vnitřních, tak vnějších), které působí souběžně 
se strategiemi, jež cizinci používají jak v procesu sociální integrace, tak také ve vztahu 
k postavení na trhu práce. Ve vztahu k délce nezaměstnanosti jsme v souboru 
respondentů identifikovali jak zkušenosti s nezaměstnaností nahlíženou v krátkodobém 
horizontu (do jednoho roku), tak také ty, jejichž nezaměstnanost se střídala s krátko-
dobými pracovními příležitostmi, případně se postupně propadali do nezaměstnanosti 
dlouhodobé v horizontu až několika let. Sami respondenti přitom subjektivně za krátko-
dobou nezaměstnanost považují několikatýdenní, případně několikaměsíční periodu, 
nebo překlenovací období mezi dvěma zaměstnáními. Dlouhodobá pak podle nich může 
trvat až několik let.  

                                                                                                                              
klientských struktur. Kmenoví zaměstnanci se ve srovnání s těmito pracovníky stávají pro svého 
zaměstnavatele neatraktivní. Takový přístup může vést až k hromadné nezaměstnanosti s výrazně 
lokálním charakterem.  
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4. Prožívání nezaměstnanosti 

Trvající nezaměstnanost s sebou může nést hmotné, zdravotní, psychické i 
sociální problémy a strádání. Tyto dopady jsou často diferencované zvláště v závislosti 
nejen na dřívějším postavení nezaměstnaného na pracovním trhu, ale také v závislosti 
na trvání nezaměstnanosti. Jako hlavní problém bývá označováno finanční zhoršení 
situace, přesto může být také označeno celkové zhoršení životní situace, nedostatek 
aktivity, zdravotní zhoršení, psychická újma. Lidé, kteří zaujímali dříve na pracovním 
trhu vyšší pozici, trpí při trvající nezaměstnanosti spíše psychicky než zhoršením 
finanční situace. Naopak u lidí, které bychom mohli spíše spojovat se „sekundárními“ 
pracovními trhy, je výrazněji pociťován dopad finanční.16 

Vliv nezaměstnanosti na život jedince je determinován různými faktory a 
okolnostmi provázejícími jeho současný i minulý život. Významnými v tomto ohledu 
jsou především jeho individuální charakteristiky a psychická výbava, lidský kapitál, 
dále pak rodinný stav (prožívání nezaměstnanosti v kombinaci s odpovědností za 
rodinu a závislé děti je mnohem náročnější), ne/fungující rodinná opora, ale také 
případné úspory, ne/existence alespoň jednoho pracovního příjmu v domácnosti, typ 
bydlení a podobně. V souladu s těmito faktory se odvíjí i prožívání situace a varianty 
jejího řešení. Období nezaměstnanosti ve většině případů nemá dopad pouze na život 
jedince, ale bezprostředně ovlivňuje také jeho vlastní rodinu, případně také rodinu, jež 
zůstala v zemi původu, oblast bydlení, výrazný vliv má i na úroveň sociálního a 
kulturního života (viz kap. 4.2). Na základě těchto úvah o klíčových aspektech proží-
vání nezaměstnanosti a především výpovědí našich respondentů se v následujícím 
textu pokoušíme identifikovat jak negativní, tak také pozitivní projevy nezaměstna-
nosti v životě cizince a jeho rodiny. 

4.1 Prožívání dané situace 

Nezaměstnanost obzvláště v úvodních fázích adaptace na nové životní 
podmínky, ihned po příchodu do hostitelské společnosti, je většinou našich respon-
dentů vnímána jako jakési „nutné zlo“, avšak v mnoha případech nikoliv frustrující. 
Toto období hodnotí respondenti jako úvodní fázi procesu sociální integrace do nové 
společnosti. Jsou si sami vědomi toho, že se jim v tomto období nabízí prostor pro 
zvládnutí základů jazyka hostitelské společnosti a hledají příležitosti k jeho osvojení. 
Vedle studia jazyka se seznamují s kulturou a normami platnými v dané společnosti, 
k čemuž využívají již existujících, případně nově vznikajících sociálních sítí, a to jak 
mezi krajany, případně dalšími cizinci, ale také v rámci české společnosti. Čechy, jako 
rodilé členy společnosti, v níž začínají svoji novou životní etapu, vnímají jako významný 
zdroj informací potřebných pro aktivaci svých sociálně orientačních schopností (viz 
Rákoczyová, Trbola eds., 2009). Nejsou-li cizinci schopni, nebo nemají-li správně na-
stavené podmínky aktivovat tyto sociální sítě, je cesta k jejich adaptaci na nové životní 
podmínky poměrně složitá. Většinou zůstávají závislí pouze na svých partnerech, 
případně krajanských sítích. Řada cizinců, včetně našich respondentů, využívá toto 
období adaptace i ke zvyšování vlastní kvalifikace. Někteří z nich dokonce začínají 
studovat na českých vysokých školách s vědomím toho, že s rostoucí úrovní jejich 

                                          
16  K dopadům nezaměstnanosti na život jednotlivců a jejich rodin více viz Mareš (2002), Hofírek (2011), 

Sirovátka, Řezníček (2012)  
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lidského kapitálu se zvyšuje míra jejich šancí uspět na trhu práce hostitelské 
společnosti.  

Období nezaměstnanosti se může pozitivním způsobem projevovat v dopadech 
na psychickou pohodu jedince. Děje se tak zejména v těch případech, kdy jeden 
z partnerů upřednostní dobrovolně péči o domácnost a rodinu před budováním vlastní 
kariéry, ačkoliv zájem o uplatnění na trhu práce u něj přetrvává. Nezaměstnaný 
intenzivněji vnímá hodnoty rodiny, jako jsou vytvoření klidného a útulného domova, 
vytvoření prostředí vhodného pro usnadnění integrace dětí a partnera do hostitelské 
společnosti, psychická podpora partnera apod. Tato situace však může být vnímána 
jako model pozitivního přístupu k období nezaměstnanosti pouze v případě, kdy jeden 
z partnerů je výdělečně činný, zajišťuje příjem do rodinného rozpočtu a druhý ochotně 
věnuje svůj čas péči o rodinu a domácnost. Jeden z partnerů tak oceňuje fungující 
rodinné zázemí, kladně hodnotí přínos péče druhého z partnerů o vytvoření domova. 
V případě našich respondentů zastávaly péči o domácnost zpravidla ženy. Jedná se 
především o ženy, které doprovází svého manžela-vysoce kvalifikovaného profesio-
nála, nicméně hovořili jsme i s ženami-cizinkami, které jsou do určité míry ochotny 
přijímat tuto roli i v případě, že jejich partner je český občan. Zde však může být 
přijetí role ženy v domácnosti ohroženo obavou z celkové závislosti na příjmech svého 
partnera (viz níže).  

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, mezi respondenty našeho výzkumu 
se objevilo také několik mužů, kteří roli partnera v domácnosti přijímali místo svých 
žen. Jednalo se vesměs o případy, kdy ženy byly na trhu práce úspěšnější, zatímco 
muži vzhledem k nepříznivým podmínkám daným jejich pracovní historií, úrovní vzdě-
lanosti, věkem, případně zdravotním stavem se již dlouhodobě potýkají s nezaměstna-
ností. Například u muže z Bosny je jeho role spočívající v péči o rodinu a domácnost 
dána ztrátou zaměstnání a úspěšností jeho ženy na trhu práce v České republice. 
Muže z Iráku pak pasovala do role pečovatele o domácnost a rodinu jeho dlouhodobá 
nezaměstnanost zapříčiněná specifickým vzděláním a především vyšším věkem:  

Tak já jsem to bral všechno, že jsem svým pánem. To znamená, že ty roky, které 
jsem odpracoval, kolik věcí jsem udělal. Starám se o moje dítě, ten rituál jít do 
školy, pak ji čekám. Pořád jsem byl zaměstnáván, měl jsem co dělat. Pořád, 
pořád. (muž, 60 let, VŠ, Irák; 27 let v ČR) 

Pozitivně však může být krátkodobá nezaměstnanost vnímána i další skupinou 
cizinců - těch, kteří tohoto období využívají jako příležitost k intenzivnímu hledání 
nového zaměstnání17 (více viz kapitola 3.1).  

Zvláštní kategorii cizinců tvoří ti, kteří nezaměstnanost považují za jakousi 
formu životního stylu. Nezaměstnanost těmto jedincům dává volnost a svobodu 
v rozhodování o volném čase, tzv. „užívání si“, ale také je pro ně příležitostí k provo-
zování rentabilních nelegálních pracovních aktivit. Toto období se však také může 
projevovat jako příležitost k vlastnímu zkoumání účinků různých životních strategií 
s cílem zvolit tu nejefektivnější pro svůj budoucí život. Zajímavým způsobem popisuje 
toto období dívka z Ruska, která si pro svůj život zvolila Českou republiku čistě 
z pragmatických důvodů, jako „život, který je prostě lepší než ten v Rusku“. 
Během svého pobytu zde se snažila studovat vysokou školu, prošla několika kurzy, ale 
prakticky nikdy aktivně nehledala práci. Ve svém volném čase se zabývá především 
sebevzděláváním a plány budoucího života v České republice po boku svého partnera, 
který dosud žije v zemi původu. Její partner, vzhledem k vysokému postavení na trhu 
práce v zemi původu, je schopen financovat život této respondentky v České republice 

                                          
17  O strategiích hledání zaměstnání referuje podrobně kapitola „Strategie nezaměstnaných cizinců při 

hledání zaměstnání“. 
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a hradit za ni veškeré výdaje spojené s jejím životním stylem. Dívka se zatím snaží 
monitorovat pracovní příležitosti na českém trhu práce nejen pro sebe, ale také pro 
svého partnera.  

Pro většinu našich respondentů je ovšem období nezaměstnanosti nepříz-
nivou a frustrující fází jejich života. Několik z našich respondentů ji vnímá jako 
stigma, nepřízeň osudu nebo osobní selhání. Z toho se potom odvíjí i jejich pocit 
celkového společenského selhání, a to nejen vůči vlastní rodině, v rámci sociálních 
vazeb, ale také vůči hostitelské společnosti. Tento vývoj je nutně doprovázen postup-
ným poklesem sebevědomí, víry ve vlastní schopnosti a příležitostí k seberealizaci. 
S tím souvisí ztráta sociálních kontaktů, ztráta kontaktu se společenskou realitou a 
nezaměstnaný může v konečné fázi tohoto vývoje upadnout do letargie a osamělosti.  

Takto vnímané postavení v hostitelské společnosti pak často vede ke ztrátě 
naděje a víry v lepší budoucnost, a to jak ve vztahu k možnostem participace na 
trhu práce (postupně se snižují šance na úspěch), tak v dosažení plnohodnotné sociální 
integrace v rámci hostitelské společnosti. O dlouhodobé zkušenosti s těmito duševními 
pochody vypovídá například muž z Íránu, který v České republice získal azyl, ale 
dosud se živil jen v rámci příležitostných brigád na černém trhu práce:  

Ano, určitě, je to velmi složité. A Vaše otázka [otázka se týkala pocitů respon-
denta plynoucích z jeho současné situace související s možností uplatnění na trhu 
práce] je velmi těžká. Ale v téhle situaci nejsem jenom já, je v ní spousta lidí. 
Řeknu Vám o svých pocitech, o svých osobních pocitech. Občas o tom mluvím se 
svou přítelkyní. Můj čas utíká velmi rychle, jsem tady už pět let a pořád nemůžu 
najít práci, jen marním čas i život, bez práce. Už tolik jsem se toho za svůj život 
naučil. A jediným mým přáním je získat regulérní práci. Platit daně, pojištění, 
všechno. Chci normální život. Tak si občas říkám, co už mám pro to víc udělat. 
Všichni mi pomáhají, Charita, OPU, moje přítelkyně, pořád něco zkoušíme, a 
pořád nic. Někdy se vymlouvají na nedostatečnou znalost češtiny, ale když pošlu 
životopis napsaný dobrou češtinou, tak přece nemůžou být schopni posoudit její 
úroveň. A když takových žádostí pošlu třeba sto, a vždycky mě odmítnou. (muž, 
42 let, SŠ, Írán - přeloženo z angličtiny; 5 let v ČR) 

Důsledky shora uvedených pocitů z dlouhodobé nezaměstnanosti se pak u 
cizinců projevují v přehodnocování a polemice nad správností vlastních rozhod-
nutí, kdy vnímají zklamání ze svého rozhodnutí migrovat (lepší život se nekoná, 
naopak, často narážejí na horší pracovní i platové podmínky než v zemi původu). Toto 
uvažování často vede cizince k řešení dilemat, kdy tito z různých důvodů nemají mož-
nost návratu do země původu, a přesto je jejich život v České republice za daných 
okolností velmi složitý (např. dlouhodobé průtahy v azylovém řízení, okolnosti vedoucí 
k nelegálním formám pobytu, život bez pravidelného příjmu a nároku na dávky hmotné 
nouze). Situace je pak pro ně o to horší, pokud nemají v hostitelské společnosti 
dostatečně vyvinuté podpůrné sociální vazby, které by mohli v případě potřeby využít. 
V této souvislosti např. žena z Ruska popisuje životní fázi, kdy se kumulovaly problémy 
spojené s komplikovanou azylovou procedurou a s ní související nezaměstnaností, 
následujícím způsobem: 

Špatně, špatně, protože to je takový psychický tlak na člověka, prostě jako 
nemáte z ničeho náladu a víte, že prostě jste na dně a nevíte, co máte dělat, 
nemůžete se vrátit a taky tady nemůžete zůstat, protože prostě to nejde, když 
tady zůstanu, tak prostě to bude znamenat, že jste tady načerno a kdykoliv 
prostě na vás, několikrát prostě bylo tak, že prostě my jsme šli do marketu, do 
supermarketu do Tesca, a prostě cizinecká policie bílo oblečená a prostě chtěli 
doklady od nás. (žena, 32 let, bez vzdělání, Rusko; doba pobytu v ČR nezjištěna, ale více 
než 9 let) 

Obdobné úvahy však vedou i respondenti, jejichž kapitál sice vytváří lepší 
předpoklady k uplatnění na trhu práce v České republice, ale realita, kterou zde 
prožívají, se míjí s jejich vlastními představami o budoucí kariéře. Jsou však nakonec 
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nuceni na ni rezignovat a přizpůsobit se nabízeným možnostem, např. formou přijmutí 
zcela odlišných pracovních strategií. Nad svými deziluzemi o profesionální kariéře a 
spokojeném životě v ČR se zajímavým způsobem zamýšlel např. respondent z Chile, 
doktor ekonomických věd, který byl nucen v souvislosti s migrací do nové společnosti 
upustit od svých původních záměrů a problémy s uplatněním na trhu práce vyřešit 
založením živnosti v oblasti výuky jazyků:  

T: A která ta rozhodnutí byla špatná? 
R: Třeba jako že jsme přišli do České republiky a bez práce. Taky to, že jsem 
věděl, že neumím jazyk. 
T: A jak by se to dalo řešit jinak, teda tady ta situace? 
R: Třeba jsme mohli zůstat v Německu a pracovat tam, anebo zůstat v Chile, kde 
jsem měl už domluvenou práci. 
T: A co manželka? 
R: To je právě ten problém. Jeden z nás musel nějak rezignovat, buď ona by 
rezignovala na všechno, nebo já. Tím, jako že jsem už strávil třináct roků v 
Německu, tak jsem považoval, jakože za ne tak velký problém, pokud jako se 
posunu z toho Německa trochu na východ. (muž, 39 let, VŠ Chile; doba pobytu v ČR 
nezjištěna) 

Dalším, poměrně často zmiňovaným pocitem v průběhu prožívání nezaměstna-
nosti, byla neúměrná závislost, finanční, materiální, ale také psychická. Úvahy o 
pocitu závislosti měly ve výpovědích našich respondentů často negativní konotaci spo-
jenou se zátěží partnera, rodiny (v zemi původu i v ČR), ale i přátel v rámci sociálních 
vazeb.  

On mi nabídl, abychom se vzali. To zatím ne. Protože ne a ne. Ať on si nemyslí, že 
já mám zájem o jeho peníze a že by mě vydržoval. Já co si všechno koupím, 
všechno si na sebe vydělám. Všechno. Ale doma vařím, uklízím a jemu se to moc 
líbí, že je v domě ideálně čisto. Je pořád uvařená večeře, v neděli oběd. Já umím 
česká jídla, protože jsem pracovala v restauraci. Jemu to chutná. Něco vymyslím 
i z evropské kuchyně a něco sama vymyslím, tak jemu se to líbí. Tak on ani 
nechce, abych pracovala na plný úvazek. Na poloviční, to by šlo. (žena, 51 let, SŠ, 
Ukrajina; 9 let v ČR) 

Někteří z respondentů pak ve vztahu k závislosti zmiňovali osobní frustraci 
spojenou s utlumením vlastních ambicí a celkově negativní postoj k dané životní 
situaci. Pocit neuspokojení v rovině vzdělávací, kulturní a společenské se objevoval 
zejména u žen s vyšší úrovní vzdělání. Tak například žena z Běloruska, jakkoliv žije ve 
spokojeném vztahu, se v období nezaměstnanosti velmi často zabývá myšlenkou neu-
spokojení vlastních ambic ve shora uvedených oblastech, kdy jako problém neidentifi-
kuje nezaměstnanost jako takovou, ale z ní plynoucí finanční a materiální závislost na 
svém partnerovi. Dle jejího názoru, mu to dává prostor k dominantnímu rozhodování o 
chodu celé domácnosti. Ve své výpovědi tak staví svoji současnou životní situaci do 
protikladu k období, kdy sama byla výdělečně činná:  

Vlastně naše domácnost je pořád v rukou mého manžela, všechno, co on zařídí, 
to máme. Takže vlastně my jakoby jsme pořád na tý stejný úrovni, jediný ty 
kroužky nebo aktivity nebo jazyky, já prostě teď si dovolit nemůžu, když jsem 
pracovala, mohla jsem si to dovolit. (žena, 38 let, VŠ, Bělorusko; 9 let v ČR) 

Jako poměrně významný negativní aspekt nezaměstnanosti se z výpovědí 
respondentů jeví i nedostatek příležitostí k navazování sociálních kontaktů. 
V důsledku nezaměstnanosti identifikují problém omezené míry možností k realizování 
sociálních kontaktů a s tím souvisejícího nedostatku zdrojů získávání aktuálních infor-
mací. To u nich vede k pocitu nenaplnění pomyslné podstaty člověka jako společen-
ského tvora, nevnímají svoji identitu jako součást společenského systému. Nerealizují-
li se jako individualita v rámci širšího společenského organismu, velmi často u nich 
začínají převládat pocity vykořenění a sociální marginalizace.  
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R: Vím, že když pracuješ, máš nějaký okruh lidí, s kterými komunikuješ, se 
kterými máš dobré vztahy, tak tohle mi chybí.  
T: Sociální kontakty? 
R: Ano, sociální kontakty.  
T: To považujete za největší problém, za klíčový problém nezaměstnanosti? 
Připadáte si osamělá? Že nemáte ty kontakty? Že jste sama?  
R: Hm. 
T: Takže v tomhle spatřujete hlavní problém vaší nezaměstnanosti? 
R: No a ještě navíc informace, kde hledat a jak to správně dělat a s jakými 
spolupracovat kvalitními agenturami. Do které jít a do které ne. Protože nejsem 
nástrojář, ale ekonom. Která pro mě bude hledat práci a která ne. (žena, 33 let, 
VŠ, Rusko; doba pobytu v ČR nezjištěna) 

4.2 Dopady nezaměstnanosti cizince na život jeho 
rodiny 

Dopady nezaměstnanosti na rodinný život jsou našimi respondenty vnímány 
především ve dvou rovinách. Jednak v rovině vztahové, kdy se důsledky nezaměstna-
nosti jednoho (případně obou) z partnerů promítají do kvality a podoby vztahu, a 
jednak v rovině životní úrovně domácnosti, v níž jsou negativní důsledky plynoucí 
z nezaměstnanosti identifikovány především ve vztahu k dětem.  

4.2.1 Rovina vztahů 

V souvislosti s nezaměstnaností dochází v partnerských vztazích k vychýlení 
jejich rovnováhy, kdy na jedné straně může docházet ke zvýšené míře podpory 
nezaměstnaného partnera, na druhé straně však může být nerovnost postavení v rámci 
domácnosti zdůrazňována. Respondenti z našeho výzkumu kladli psychickou pod-
poru svého partnera, který je sám výdělečně činný, v žebříčku hodnot nad podporu 
finanční a materiální. Tato podpora ve vztahu byla pro nezaměstnané cizince velmi 
důležitým aspektem zvládnutí jejich nepříznivé aktuální situace. V případech, kdy 
partner nebyl dostatečně připraven vnímat problémy svého nezaměstnaného protějšku, 
se často vztah stával problematickým, docházelo k vzájemným rozepřím a nedosta-
tečná či neexistující podpora vedla až k jeho rozkladu. Tento problém názorně 
identifikuje např. žena z Kazachstánu, která se snažila řešit svoji nezaměstnanost 
zvyšováním vlastní kvalifikace a dovzděláváním, nicméně její ambice uspět na trhu 
práce zůstaly ze strany jejího partnera nepochopeny a v konečném důsledku zavdaly 
příčinu k rozpadu vztahu:  

Mě ten partner vůbec nepodporoval a ani nechtěl, abych studovala, říkal: „No na 
co ti škola, však máš maturitu, tak tě každý tady zaměstná“ nebo jo vůbec jakoby 
nedokázal se vžít do té situace, že já potřebuji taky něco dokázat a nechci sedět 
doma jo kvůli němu, že jsem se přestěhovala a dala mu dítě a on mně stejně 
potom podrazil, že jo? Takže já jsem si ho nedala prostě najevo prostě zákazy, že 
prostě musím být doma, protože to je studium o víkendu, že jo, takže on se 
musel postarat o malé děti atd., že prostě to nezvládal, takže v tom byly taky 
neshody. (žena, 39, SŠ, Kazachstán; 13 let v ČR) 

Podobný osud potkal i ženu z Ukrajiny, nicméně v jejím případě byla důsledkem 
nezaměstnanosti a současně jedním z faktorů nabourávajících rovnováhu ve vztahové 
rovině její úplná finanční závislost na manželovi. Ten tuto situaci těžce nesl a svoji 
ženu stavěl v konfliktním vztahu do podřízené role. Žena tuto situaci výstižně popisuje 
jeho slovy „…jíš můj chléb, já musím tě krmit, sedíš mně na krku…“. Celý 
konflikt navíc intenzivním způsobem ovlivňoval i život syna, který byl často jeho 
svědkem. Po rozpadu vztahu zůstala žena bez jakékoliv podpory ze strany manžela, 
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což v konečném důsledku vedlo k celé škále dalších sociálních problémů, se kterými se 
musela v hostitelské společnosti potýkat. 

Větší část našich respondentů ovšem vypovídala o zkušenostech s pozitivní 
podporou svých partnerů, a to ve všech třech výše uváděných oblastech. Obzvláště 
v období své nezaměstnanosti vnímali tito respondenti oporu jako klíčový faktor 
aktivace vlastních schopností a posílení motivace k řešení problémů s neza-
městnaností. Například žena z Ukrajiny hodnotí v oblasti podpory a pomoci svého 
manžela jako ideálního partnera pro život, o kterého se může kdykoliv opřít a důvěřuje 
všem jeho postojům a radám, které pak významnou měrou ovlivňují její strategie boje 
s vlastní nezaměstnaností:  

No on, já naštěstí díky „Pánu Bohu“ nebo osudu nebo nevím čemu mám docela 
chytrého, vzdělaného manžela a on dělá obchodního zástupce v strojírenský 
firmě, takže to nás jedině zachraňovalo, protože vlastně samozřejmě spláceli 
jsme a i teď splácíme, ještě máme dluh, co splácet, byt, to spoření co jsme 
jakoby půjčili si na ten byt, no a dvě děti a já, to je čtyřčlenná rodina, takže to 
stojí jo, takže manžel prostě, takhle, já mám strašně tolerantního manžela, to mě 
zachraňuje, protože on prostě říká, on je takový pozitivní, on mně říká, no tak 
vyděláš tři tisíce, no tak to je furt plus, já říkám, tak to je úplně super, to zna-
mená, že to je mojich šest, protože já ti nemusím dávat ty tři a ještě tři zostanou 
jakoby, to je tych šest tisíc záchrana jakoby, to je plus do rodiny šest tisíc, 
protože mně to nestojí jakoby nic, plus ty přineseš ty tři tisíce jo, takže on to, on 
byl úplně, on mě strašně podporoval, že prostě to nevadí, až budeš mít klienty, 
tak budeš mít deset, jo nebo prostě něco jo takhle, takže samozřejmě spíš mně to 
vadilo jo, jako já vím, že on neřekne mně jo, že prostě, že to je málo nebo že 
prostě on táhne. (žena, 38 let, SŠ, Ukrajina; 17 let v ČR) 

Psychická podpora ze strany partnera hraje pro cizince významnou roli také 
s ohledem na pociťovaný handicap vyplývající z fyzického odloučení od blízkých pří-
buzných, zejména pak od členů orientační rodiny (rodičů, sourozenců). V souvislosti 
s tím identifikují tito jedinci často pocit nedostatečné míry podpory a bezpečí, 
který je kompenzován pouze prostřednictvím podpory ze strany partnera. 
Veškeré sociální vazby zůstaly daleko za hranicemi hostitelské společnosti a cizinec se 
tak cítí ochuzen o možnost širší psychické podpory a dostatečnou síť „blízkých přátel a 
poradců“. Intenzita podpory současného partnera je pak klíčová při zvládání různých 
nepříznivých situací. Výstižně tuto situaci popisuje žena z Argentiny:  

Když člověk je cizinec, má to trochu, člověk nesmí se cítit bez peněz nebo on 
nezabezpečený, protože cítí se mnohem horší, protože ta situace se opravdu 
zhoršuje, člověk musí jako nějakým způsobem se cítit zabezpečený finančně, 
protože člověk jako nemá za rohem rodiče. Jsem se zrovna rozvedla, jsem zrovna 
se rozhodla, jakože už s exmanželem nechci být, ale že už se nemůžu vrátit, 
protože kdybych se vrátila, tak bych údajně rozbila rodinu a poprvé v životě jsem 
si to jako, že nemám kam a proto jsem začala jako se bát, jako finančně a 
poznala jsem, že z toho školství jako nedalo se žít. (žena, 38 let, vyšší odborné 
vzdělání, Argentina; 18 let v ČR) 

4.2.2 Životní úroveň domácnosti  

Problémy s nezaměstnaností souvisí v případě mnoha cizinců s poklesem jejich 
životní úrovně a životní úrovně jejich domácností. Ta se v období nezaměstnanosti 
odvíjí především od předchozích pozic na trhu práce.  

Důležitou roli ve vztahu k životní úrovni ovšem sehrávají i jiné aspekty, jako 
jsou rodinné zázemí a s ním související finanční i materiální pomoc, úspory nashro-
mážděné v průběhu předchozího pracovního života, případně také výše příjmů jednoho 
z partnerů, je-li tento zaměstnán. Většina z nezaměstnaných cizinců je ovšem ve zvý-
šené míře vystavena riziku chudoby a materiální deprivace. Souvislost mezi nezaměst-
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naností a rizikem chudoby a sociálního vyloučení je však v České republice silná 
obecně, nejen v případě cizinců. V roce 2011 dosahovala míra rizika chudoby a 
sociálního vyloučení osob nad 18 let 14,2 %. U zaměstnaných činil tento podíl pouze 
7,3 %, zatímco u nezaměstnaných dosahoval 56,8 %.18  

Dopady nezaměstnanosti se projevují v rodinném rozpočtu - dochází k po-
klesu příjmů, sociální dávky stačí pouze na náklady spojené s bydlením a stravou. 
Poměrně velká část respondentů z našeho výzkumu prožívá nezaměstnanost v souvis-
losti se zabezpečením chodu domácnosti jako pocit osobní prohry. Sami si uvědomují, 
že nejsou pro rodinu přínosem, ale naopak zátěží a dochází tak k postupnému zane-
dbávání vlastních potřeb v návaznosti na pocit viny a zodpovědnosti za svoji rodinu. O 

vlastním uskromňování na úkor rodiny vypovídá žena z Ukrajiny v následující citaci: 

Co mohla dovolit? Nic, v nákupách. V nákupách. Já neříkám, prostě na normální 
oblečení nemohla si dovolit, protože já říkala, že já nepracuju a to nepotřebuju. 
Tak snažila se manželovu, protože jako nás živí a pro dceru. Pro dceru jasně 
škola, oblečení, jídlo, svačiny. To jedna, druhá věc, teďka mi napadlo. Ona taky 
ještě nemá trvalý pobyt. Má dlouhodobý. A jestli má dlouhodobý, jasně že má 
smlouvu na zdravotní pojištění, na které my musíme zaplatit. Takže co ještě. 
Jenom na sebe vůbec nic. Protože já řekla tak, protože nezaměstnaná, tak nic. 
Minimum mám a pro mě to stačí. (žena, 36 let, VŠ, Ukrajina; 5 let v ČR) 

Finanční tíseň plynoucí z nezaměstnanosti živitele rodiny se promítá také do 
životní úrovně dětí, u nichž dochází k omezování v uspokojování jejich potřeb. 
Rodiče jsou nuceni udržovat základní životní standard svých dětí a musí často volit 
priority vztahující se zejména k zajištění jejich základních životních potřeb. Standard 
jejich zaopatření je však ve srovnání s běžnou populací jejich vrstevníků často na nižší 
úrovni. Tento problém výstižně popisuje muž z Ruska: 

R: No teď, jak to říct, začíná školní rok. Děti potřebovaly sešity, pastelky, tužky a 
různé věci do školy. Nakoupili jsme všechno, z toho, co jsme měli ještě z toho 
roku, já jsem to nechal používat na všechno. A nic víc už nemůžeme. Nemůžeme 
si dovolit nic. 
T: Děti potřebují sportovat, kulturu a podobně. Můžete si momentálně dovolit 
tyto věci? 
R: Momentálně si dovolit nemůžu. Děti chodí do školy a ve škole mají nějaké 
sportovní kluby nebo něco takového. Ještě navíc mají angličtinu. 
T: Byly prázdniny a v tom období jste byli oba už nezaměstnaní. Jak třeba děti 
prázdniny prožívaly? Mohly si něco dovolit? 
R: Nic. Nemohli jsme si dovolit nic. My jsme byli celý den doma. Vyšli jsme i ven, 
na Špilberk nebo někam. Myslím tím, že jsme nikam nevyjeli. 
T: A když jste pracoval, mohli jste si toto dovolit, že jste jeli někam na výlet? 
R: Když jsem pracoval, tak určitě. Měl jsem v kapse nějaké peníze a spolu s 
rodinou byl nějaký výlet. A když nemáš peníze, nemůžeš si nic dovolit. 
T: Před tím jste jezdili na výlety a podobně? 
R: Před tím jsme jezdili na výlety. Když jsme byli v azylovém řízení. To byla v tom 
nějaká sociální podpora. Když jsme měli peníze, jezdili jsme na výlety. Mohli jsme 
si to dovolit. 
T: Ale pak, když jste pracoval u ukrajinské firmy? 
R: U ukrajinské firmy, když jsem pracoval, jezdili jsme na výlety, oslavovali 
narozeniny, dětské narozeniny, to všechno jsme oslavovali. Nový rok, dětské 
narozeniny. (muž, 39 let, vyučen, Rusko; doba pobytu v ČR nezjištěna, ale více než 9 
let) 

Rodiny v takových případech žijí velmi skromně, kombinací případných úspor a 
sociálních dávek. Schopnost uskromnit se je zřejmě patrná v životních strategiích 
cizinců z méně rozvinutých zemí světa. Tito současně hodnotí svoji životní úroveň jako 
„pořád lepší“ než v zemi původu, a to i v případě, že jsou nezaměstnaní. Do protikladu 
tak staví význam života v zemi původu a jeho podmínky a srovnávají je s nově 
                                          
18  Zdroj dat: databáze Eurostatu 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database  
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získanými zkušenostmi v hostitelské společnosti, které i v nepříznivých dobách 
reflektují mnohem pozitivněji. Svědčí o tom např. výpověď muže z Ruska:  

My máme zkušenost. Ze života máme zkušenost. Ze života máme zkušenost. Já 
jsem bydlil v Gruzii a to jsme měli dobrý čas v Gruzii. A pak začala ta válka a my 
jsme si na tu válku zvykli. Byli jsme už trochu starší a už jsme si na život zvykli. 
Těžký. Vůbec nic jsme neměli. Ale vůbec nic jsme neměli. V domě. Byla taková 
doba také. My jsme na to zvyklí. Už umíme žít skromně. /…/ Jenom co doma 
potřebuješ, chléb, vodu, jídlo, a jinak nemáš peníze. Nežijeme jako králi. (muž, 39 
let, vyučen, Rusko; doba pobytu v ČR nezjištěna, ale více než 9 let) 

V tomto ohledu je zajímavá proměna referenčního rámce, k níž dochází 
v průběhu pobytu cizinců v České republice. Zatímco s postupující délkou pobytu mají 
cizinci tendenci poměřovat svoji životní úroveň stále více v kontextu standardů hosti-
telské společnosti, v době nezaměstnanosti ji opět srovnávají - podobně jako na 
počátku svého pobytu v ČR - s poměry v zemi původu. Navíc při takovém vyhodnoco-
vání vlastní situace zohledňují hodnoty nemateriální povahy (pocit bezpečí, dostupnost 
zdravotní péče ad.). Návrat k zemi původu coby referenčnímu rámci může mj. souviset 
s úvahami o správnosti vlastní migrační (nebo i životní) strategie a s úvahami nad 
možností zpětné migrace (více viz kap. 7.1).  

Domácnosti cizinců, v jejichž rozpočtu se kromě sociálních příjmů neobjevuje 
žádná další položka, jsou schopni přežívat pouze z dávek pomoci v hmotné nouzi, z 
příspěvku na bydlení, přídavků na děti, rodičovského příspěvku apod. Zvláště obtížná 
je však situace cizinců, kteří v bytech, jež obývají, platí tržní nájemné. Ti jsou pak 
nuceni hledat náhradní varianty, jako je například bydlení v azylových domech, na 
ubytovnách, případně sdílet bydlení s dalšími rodinami či jednotlivci v rámci příbuzen-
ských vazeb, nebo žít u svých přátel. Tato varianta je však schůdná pouze v případě, 
že se s problémem finanční tísně a neschopnosti splácet nájem potýká jednotlivec. 
Obava ze ztráty bydlení, jeho nejistota, nekvalitní formy a kočovný život způsobený 
nutností volit stále levnější formy bydlení je však dramaticky intenzivněji vnímána 
v rodinách s nezaopatřenými dětmi. Respondenti našeho výzkumu často identifikovali 
kvalitní a dostupné bydlení jako jeden z klíčových faktorů vedoucích k plnohodnotné 
integraci do hostitelské společnosti. Mnozí z nich během pobytu v ČR prošli různými 
typy bydlení a v závislosti na jeho úrovni, jeho standardu, byli schopni identifikovat 
pocit domova. O bydlení, jako klíčovém aspektu plnohodnotné integrace, se zmiňuje 
např. žena z Ruska, která v současné době žije i se svou rodinou v azylovém domě 
provozovaném jednou brněnskou neziskovou organizací, následovně:  

Problém? Problém, spíš cíl, já chci být Lenin /smích/, státní bydlení normálně jak 
jsme měli ve Vimperku, abych měla jistotu, že nás třeba zítra někdo vyhodí, že 
mám děti a nechci zůstat venku, bojím se toho strašně moc, to asi bude problém 
můj no. (žena, 36 let, vyučená, Rusko - jedná se o rodinu, které byl ve Vimperku přidělen 
integrační byt, jenž však opustili z důvodu nedostatečné dostupnosti služeb pro zdravotně 
postižené dítě; 16 let v ČR)  

Zvláště nepříznivá, v souvislosti s životní úrovní, bývá situace žadatelů o 
mezinárodní ochranu. Úroveň kapesného v azylových střediscích je velmi nízká, 
přesto je tato skupina cizinců schopna přežívat i na tomto minimu. Vlastní zkušenost 
v podstatě doceňují v období nezaměstnanosti následujícím po udělení azylu. Období 
nezaměstnanosti a s ní spojený pokles životní úrovně snáší lépe než ostatní jednot-
livci či rodiny. Muž z Arménie si zkušenosti s chudobou v rámci pobytu v azylovém 
zařízení prožil již jako malé dítě, nicméně dnes mu tato životní zkušenost pomáhá 
zvládat udržet chod domácnosti na minimální úrovni. 

Tak my jsme nikdy nežili, dalo by se říct na vysoké úrovni, abychom se [nyní] 
museli něčeho vzdát. My jsme byli na takové normální úrovni, že jsme platili 
nájem a mohli jsme si dovolit jídlo, jaké jsme chtěli jíst. Že jsme se v tom jídle 
nijak neomezovali, ale nic extra. Už v tom uprchlickém táboře jsme byli v 
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podstatě chudí. Tam je každý chudý. Nevěřím, že by nějaký uprchlík by byl 
bohatý. Takže člověk už tam se naučí šetřit a žít v nouzi. (muž, 26 let, SŠ, Arménie; 
18 let v ČR) 

Specifickou skupinou respondentů jsou nezaměstnané ženy, jejichž man-
želé dosahují dostatečně vysoké úrovně příjmů k zajištění rodiny. Jejich životní 
standard je v tomto období snižován v rámci struktury jiných potřeb (viz výše), než je 
tomu u rodin s nízkým rodinným rozpočtem. Zatímco ve druhém případě se veškeré 
příjmy soustředí na uspokojení základních životních potřeb a potřeb dětí, výše zmiňo-
vané ženy identifikují snížení životní úrovně především v nižší míře uspokojování svých 
potřeb v oblasti kultury, vzdělávání, odívání a v oblasti svých koníčků. Úroveň struk-
tury uskromněných potřeb je ovlivněna také úrovní lidského kapitálu těchto žen. 
Omezení v uspokojování svých zájmů, mezi které patří např. sebevzdělávání či 
participace na kulturních aktivitách, jako pokles životní úrovně v období své nezaměst-
nanosti identifikuje např. žena z Běloruska: 

No tak samozřejmě se, když manžel má tu peněženku, tak ženská nemůže nic 
vyskakovat a musí se podřídit. No kdybych chtěla nějaké kroužky najít pro sebe, 
tak bych si to nemohla dovolit a jinak mám hodnýho manžela, který mně proplatí 
mé koníčky a takové věci, ale prostě musela jsem hodně se podřídit a vydržet. 
(žena, 38 let, VŠ, Bělorusko; 9 let v ČR) 

Jiná vysokoškolsky vzdělaná žena z Moldávie v souvislosti s poklesem své 
životní úrovně mluví o tom, že si v době nezaměstnanosti přestala barvit vlasy, což 
patřilo několik let k základním atributům její ženskosti.  

V rozhovorech jsme dále identifikovali problém dopadů nezaměstnanosti na 
udržování a navazování nových partnerských vztahů. Vědomí nízké úrovně 
vlastního postavení na společenském žebříčku, zejména v případě mužů, vede u těchto 
respondentů k pocitům méněcennosti. V důsledku toho vztahy raději nenavazují, nebo 
je nízká životní úroveň bariérou dalšího rozvoje již navázaných vztahů. Tito jedinci, 
často v s ohledem na nedostatek finančních zdrojů, nejsou schopni nabídnout svým 
partnerům to, o čem předpokládají, že je od nich očekáváno. Vzniká tak u nich pocit 
neschopnosti naplnit rolová očekávání. O snaze řešit tento problém vypovídá např. 
muž z Angoly:  

T: V čem jste se musel třeba omezovat? 
R: Tak první jsem, musel jsem splatit auto, no. Prodat auto a třeba už si nedovolit 
jako jít do restaurace se najíst, přítelkyni jsem musel v tom omezovat. Jako šli 
jsme, ale už člověk musel prostě třeba jenom se nenajíst, ale třeba jenom pít, 
protože pak bude jíst doma, ne. Tak prostě jako i věci, co děláš automaticky, že 
máš hlad, tak se jdeš najíst a otvíráš menu, tak to už ne, ne, ne, ne. (muž, 48 let, 
nedokončená VŠ, Angola; 20 let v ČR) 

Dalším problémem, který poměrně intenzivně vnímají v souvislosti s nezaměst-
naností především cizinci, kteří se rozhodli pro trvalý život v České republice, je její 
délka a případná opakovanost, a to především ve vztahu k budoucí výši životního 
standardu. Často přitom zmiňují obavy v souvislosti s nároky v systému nemocen-
ského pojištění, důchodového zabezpečení. Mezi respondenty se však objevují i 
cizinci, kteří v souvislosti s dlouhodobými neúspěchy s uplatněním na trhu práce cítí, 
že by jejich současná situace měla řešení v návratu do země původu. Současně 
však identifikují problémy, které se projevují zejména ve finanční náročnosti takového 
rozhodnutí, které jim současná životní úroveň neumožňuje, a často od těchto úvah 
upouštějí.  

Tak oni tady, kteří by chtěli odejít odsud domů, a ani nemůžou prostě z finanč-
ních důvodů, protože ani na tu cestu nejsou schopni, nebo jo? Že by radši jeli 
teda tam, za těma starýma rodičema, ale nejsou schopni ani na cestu dát 
dohromady, protože je to rodina, jo, a nemají od tam třeba zázemí, a prostě že by 
jim někdo poslal letenku, tak oni už prostě ani na ty letenky nejsou schopni dát 
dohromady. (muž, 48 let, nedokončená VŠ, Libye; 24 let v ČR) 
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Problém v návratu do země původu jako řešení dlouhodobé nepříznivé situace 
ve vztahu k uplatnění na trhu práce v České republice identifikují také ti z cizinců, kteří 
zde pobývají již dlouhodobě a integrace jejich dětí do české společnosti dospěla do 
úrovně adaptace na život a kulturní normy hostitelské společnosti. Za těchto okolností 
je návrat rodiny odkládaný s ohledem na děti, a proto rodiče setrvávají v ČR a nadále 
řeší své problémy související s nezaměstnaností (více viz kapitola 7.1).  

4.2.3 Postoj cizinců k závislosti na sociálních příjmech 

Se zabezpečením určitého životního standardu úzce souvisí sociální příjmy jako 
nástroj podpory společensky přijatelného minima bránícího jedince i celé domácnosti 
před propadem do chudoby. Sociální příjmy, zejména u rodin s dětmi, plní funkci 
dalších finančních zdrojů, prostřednictvím nichž domácnosti doplňují svůj nedostatečný 
rozpočet k zajištění základních potřeb, zejména stravy a bydlení.  

Dostávám na děti a dostávám na bydlení, protože jako nepracuju a kvůli tomu je 
to tak těžký, že prostě to jako nejde jinak jo, aby prostě. Kvůli tomu prostě se 
živíme a vím, že prostě nejsem venku někde jako a děcka prostě chodijů do školy 
a mají, co potřebujou. Tak je to tak, že prostě my máme placený byt a něco 
máme na jídlo, ale určitě nemůžeme se takhle dovolit sebe jako, abychom to 
třeba všecko měli, ale prostě na jídlo. (žena, 32 let, bez vzdělání, Rusko; doba pobytu 
v ČR nezjištěna, ale více než 9 let) 

Cizinci, kteří žijí v ČR již dlouhodobě s cílem integrovat se do české společnosti 
natrvalo, mají velmi dobré povědomí o sociálním systému, obzvláště pak o 
nárocích v době mateřství a nezaměstnanosti. Problém se znalostí systému však mají 
cizinci, kteří nemají možnost využít potenciálu sociálních vazeb, případně je okolnosti 
donutily pohybovat se na sekundárním, ale převážně na černém trhu práce. V případě, 
že se tito cizinci dostanou k informacím o možné sociální pomoci, mnohem častěji se 
setkávají s negativním přístupem úředníků při přiznávání sociálních dávek. V důsledku 
nedostatečné znalosti systému nejsou schopni argumentovat svoji aktuální sociální 
situaci a sami tak s úředníky diskutovat o možných formách a nástrojích podpory. 
Důležitou roli přitom sehrává také nedostatečná znalost jazyka, kterou část úředníků 
považuje za silnou bariéru komunikace a případnou žádost o sociální dávku (někdy i 
bez jakéhokoliv zdůvodnění) zamítá, popřípadě tyto klienty o možných nárocích vůbec 
neinformují.  

Cizinci výplatu dávky v případě splnění daných podmínek považují za svůj 
nárok, zejména v souvislosti s tím, že v hostitelské společnosti odpracovali několik let 
a poctivě platili daně i řádně odváděli poplatky do pojistných systémů. Přes veškeré 
uvědomění si nároků při splnění norem a podmínek požadovaných hostitelskou 
společnosti v oblasti sociálního systému nevyužívají cizinci závislosti na dávkách 
jako strategie zajištění určité životní úrovně. Klienty systému se stávají pouze 
v krajních případech extrémně nízkých příjmů k zajištění životního standardu, často až 
před pádem do absolutní chudoby. V ostatních případech se většinou snaží si své 
příjmy, i v případě nezaměstnanosti, zajistit jiným způsobem (více viz kapitola 6). 
Závislost na sociálním systému totiž vnímají jako nepatřičnou vůči hostitelské 
společnosti, která je přijala.  

Ve shora uvedených souvislostech na tomto místě věnujeme pozornost 
rozdělení cizinců do skupin dle postojů k sociálním dávkám. Cizinci k otázce 
sociálních příjmů zaujímají různé postoje v závislosti na tom, jaká je jejich aktuální 
životní situace. V zásadě však lze populaci cizinců z řad našich respondentů rozdělit do 
dvou skupin. Na ty, kteří sociální dávky nepobírají a pobírat odmítají i v případě, že 
jim na ně legislativní nárok vznikl, a na ty cizince, kteří sociální dávky pobírají, protože 
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pro ně často znamenají jediný zdroj příjmu v rozpočtu domácnosti. Bez sociálních 
dávek by tak často padali do extrémní chudoby a někdy by dokonce přicházeli o 
střechu nad hlavou. 

O sociální dávky většinou nežádají ti z cizinců, kteří si uvědomují dostatečnou 
životní úroveň svojí domácnosti, zabezpečenou buď pracovními příjmy v rodině, 
nebo mají možnost čerpat finanční zdroje k uspokojování svých potřeb z movitého či 
nemovitého majetku v zemích původu. V některých případech svou momentální finanč-
ní tíseň řeší prodejem tohoto majetku, jindy mají například stálý příjem z pronájmu 
nemovitosti, kterou si pořídili v zemi původu.  

Prodal jsem věci, co jsem měl v Mexiku. Žádat o pomoc? Ne. Minulý rok v prosinci 
jsem byl v Mexiku, cestoval, bylo to podruhé, co jsem musel prodat úplně všecko, 
co jsem tam měl. V podstatě příjem tady jsem si doplňoval prodejem svého 
vlastního majetku v Mexiku, abych si tady udržel nějakou úroveň. (muž, 38 let, VŠ, 
Mexiko - tlumočeno; 1,5 let v ČR) 

Pomoci v podobě sociálních dávek dále nevyužívají také cizinci, jimž osobní 
přesvědčení brání využívat sociální systém ke zvyšování svého životního stan-
dardu. Tito cizinci jsou si jisti vlastními schopnostmi nebo pomocí svých příbuzných a 
svoji rodinu jsou schopni ve většině situací zabezpečit vlastním úsilím. Takové pře-
svědčení se objevilo u několika respondentů z našeho souboru, a to jak u mužů, tak u 
žen. Příklad toho, jak na závislost na sociálním systému hostitelské společnosti nahlíží 
poměrně velká část našich respondentů, uvádíme v citaci mladého muže z Arménie:  

To jsem měl podporu v nezaměstnanosti, a pak už ne, a ty sociální dávky a 
takový věci jsem to odmítnul, protože ne že já budu říkat, že bojím se tohle jako. 
Prostě já to nechci, já nejsem ten typ, který prostě sedí i tak už dlouho jsem 
seděl na krku státu, což v životě jsem nedělal, ne je to fakt jako víte, jsou lidi, 
který vidím, že to, když chodím na úřad práce jako, tak vidím, že prostě ty typy 
lidí, kterým vyhovuje, dokonce znám i jako občany, kteří půl roku pracujou a půl 
roku prostě sedí na těch dávkách jako, ale to mě nebaví. Já můžu, protože říkám, 
manželka pracuje, děcka pomáhají jako, sice nechceme od nich nic, ale po každý 
návštěvě něco někam zastrčí a pak zavolá, že prostě tam máte to, to, to dcera a 
syn prostě pošle něco a pak řekne, že už to zpátky nevezmou, protože to bude 
dražší, no děcka. (muž, 57 let, vyučen, Arménie; 18 let v ČR) 

Někteří cizinci vnímají pobírání sociálních dávek jako stigma, a proto o takovou 
pomoc nepožádají ani v případě mimořádného poklesu jejich životní úrovně za 
současné oprávněnosti nároku. Situaci pak většinou řeší hledáním opory v partnerovi, 
rodině či blízkých sociálních kontaktech. Povědomí okolí o tom, že jsou tito jedinci 
klienty systému sociální péče v kombinaci s vlastním pocitem společenské degradace, 
je ovlivňuje v úvahách o této formě podpory. Své pocity ze závislosti na systému 
sociální pomoci popisuje žena z Ruska následujícím způsobem:  

R: Já to nevím, vůbec to nezjišťovala, prostě na ty dávky žádat nebudu jako, 
určitě jako, já se toho stydím. Já vím, že hodně lidí prostě to užívají jako, i když 
možná mají dobře jako, ale prostě. 
T: Zase kdybyste měla nárok, tak co, celou dobu pracujete, platíte si pojištění a 
odvádíte daně. 
R: To opravdu jo. 
T: Tak co. 
R: To pro mě jako ne, já určitě na to nepůjdu. (žena, 42 let, VŠ, Rusko; 8 let v ČR) 

Existují však také jednotlivci či rodiny cizinců, v jejichž případě sociální dávky 
(dávky hmotné nouze a doplatek na bydlení) jsou jediným zdrojem příjmů zajišťujících 
minimální standard života těsně nad hranicí chudoby a bez nichž by jen stěží 
zvládali už tak výraznou finanční tíseň. V souboru našich respondentů tvořili tito cizinci 
zhruba polovinu. Tito respondenti však často vypovídají o ztrátě svých životních ideálů 
v souvislosti s neúspěchem na trhu práce v hostitelské společnosti, jehož důsledkem 
je právě nevyhnutelnost závislosti na systému sociální pomoci:  
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Tak jako nejsem z toho…, když já budu pracovat, bratr bude pracovat, tak my do 
teďka fakt neměli na to odvahu, abychom šli někam, aby někdo nám pomáhal, 
protože jsme chtěli dělat vždycky sami, pracovat. Ale bohužel, že přišla taková 
doba, že my museli na to. Jsme neměli jiný možnost. A naštěstí bratr má na to 
nárok a na něco já mám nárok, kdy něco dostaneme. Ale to je taky lepší, než nic 
nebudeme mít. Než když nás bude pomáhat rodiče, to je mayday jeden měsíc, 
dvě měsíc, tak říkáme dobrý. Ale když tak bude pokračovat, tak pro nás to 
znamená hodně, cokoliv oni nás pomohli jakýmkoliv způsobem, tak jako těžko, to 
nejde. My chceme, aby zase stáli na svoje nohy, abychom vydělávali, abychom 
měli, tak jak každý mladí lidi mají něco, pracují, mají budoucnost, něco vydělají. 
Ale když tak bude pokračovat, tak já taky nevím, co budeme dělat, jak budeme 
žít tak dál a dál a dál. (muž, 24 let, VŠ, Afghánistán; 4 roky v ČR) 

Jakkoliv v některých výpovědích našich respondentů mohl být význam sdělení 
ukryt, přesto se nám v rámci rozhovorů nepodařilo mezi těmito cizinci identifikovat 
případ, kdy by závislost na pomoci v sociálním systému hostitelské společnosti byla 
záměrnou životní strategií.19 Prakticky celá skupina respondentů vidí řešení problémů 
plynoucích z nezaměstnanosti pouze v jediné možnosti - získání šancí k uplatnění na 
trhu práce. 

                                          
19  U jednoho respondenta se projevila past nezaměstnanosti.  
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5. Úvahy o možných zdrojích pomoci 

V souvislosti s prožíváním nezaměstnanosti jsme s našimi respondenty disku-
tovali také formy možné pomoci v dobách, kdy je pro ně nezaměstnanost největší 
zátěží a sami nejsou schopni danou situaci zvládnout. Téměř všichni z našich respon-
dentů v tomto období byli nuceni využít pomoci z různých zdrojů, případně jejich 
kombinaci. Jako primární, v případě, že neměli k dispozici jiné možnosti, uváděli 
jako významnou formu finanční pomoci možnost nabízenou hostitelskou společností ve 
formě sociálních dávek. Pokud tyto mohly být kombinovány s dalšími zdroji podpory či 
pomoci, cizinci byli schopni zajistit běžný provoz svých domácností daleko snadněji. 
Zdrojem další finanční, ale také nefinanční,20 pomoci pak byly rodiny cizinců nebo ro-
diny jejich partnerů v České republice, sami partneři, sociální sítě, případně další 
společenské instituce jako neziskové organizace, úřady práce apod. Zatímco v před-
cházející kapitole jsme se blíže zabývali podporou, kterou cizincům v době 
nezaměstnanosti poskytují jejich partneři, v následujícím textu poukážeme na význam 
a dostupnost dalších zdrojů pomoci.  

 

Rodina 

Ačkoliv se za typický rys migrace z méně ekonomicky rozvinutých zemí do zemí 
vyspělejších považuje zasílání finančních prostředků do země původu, tzv. remitencí 
(např. Tollarová, 2010),21 v několika případech respondentů z výzkumného souboru je 
životní úroveň udržována nad hranicí chudoby zejména prostřednictvím finanční pomoci 
rodičů ze země původu, kteří takto podporují standard svých blízkých především 
z úspor, vlastního majetku, případně z dalších zdrojů. Mezi příjemci takové pomoci se 
objevují zejména azylanti, osoby, které do České republiky přišly studovat z arabských 
zemí ještě před rokem 1989, živitelé rodin s dětmi, kteří se nebyli schopni vymanit 
z problémů spočívajících v neúspěšnosti na trhu práce v hostitelské společnosti. Pomoc 
rodičů je v těchto případech vázána na překlenutí dočasných problémů v adaptačním 
období, dále se jedná o finanční podporu rodiny, pomoc s udržením určitého standardu 
bydlení apod.  

R: Z čeho žijeme? Tak můžu klidně říct, protože já, jak jsem pracoval, tak 
vždycky on…, tak jsme žili, co jsme dostali výplatu, pak doma prarodiče a tak, tak 
do teďka jediný možnost je, že oni nám pomáhají, když něco potřebujeme, tak 
oni nám pomáhají, nebo posílají peníze. 
T: Takže oni Vám pomáhají s živobytím v České republice z Afghánistánu? 
R: Ano. Místo toho, abychom my pomáhali, ale bohužel oni. (muž, 24 let, VŠ, 
Afghánistán; 4 roky v ČR)  

Netradiční typ pomoci ze země původu popisuje např. muž z Iráku, který 
v rámci intenzivního udržování kontaktu se svými rodiči v zemi původu přijímá pomoc 
při pořizování šatstva pro děti. Finanční prostředky a pomoc ve formě zasílaného 
oblečení pochází z úspor rodičů respondenta, ale také širších sociálních sítí vytvořených 
a dodnes fungujících v zemi původu:  

R: To právě, když jedu čas od času do Iráku, něco vezmu. 
T: Něco tam nakoupíte? 
R: Vezu od nich peníze, hlavně oblečení, dá se říct pro nás. Když končí, tak vím 
třeba, že někdo od nich pojede do České republiky, tak oni posílají a tak. 

                                          
20  Cizinci zmiňovali také pomoc psychickou, materiální, pomoc s bydlením, navazováním sociálních 

kontaktů, sociálně orientačním průvodcovstvím, případně pomoc s hledáním práce apod. 
21  Tollarová, B. (2010) 
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T: Takže aktuálně spíše oni pomáhají vám, než vy jim?  
R: Jo, byla doba, co jsem já trošku pomáhal. A teďka trošku zpátky. Jako se to 
obrátilo. (muž, 60 let, VŠ, Irák; 27 let v ČR) 

Během rozhovorů jsme však identifikovali také pomoc směrem k rodině v zemi 
původu. Respondent z Bosny poskytuje pomoc ve formě finanční podpory svým 
rodičům a sestře v zemi původu, kde dle jeho sdělení nestačí základní důchod pokrýt 
ani polovinu výdajů na základní spotřební koš domácnosti.  

Naši respondenti však identifikovali nejvyšší míru pomoci v rámci smíšených 
vztahů ze strany rodičů českého partnera. Tato pomoc ve většině dotčených případů 
spočívala především v nabídce bydlení, ať už ve společné domácnosti s rodiči, nebo 
v pořízení vlastního bydlení za jejich finanční asistence. Někteří z rodičů se také 
účastnili intenzivního procesu hledání zaměstnání pro partnera svých potomků. Nemé-
ně významnou podporu rodiny svých partnerů vnímali cizinci v rozvoji vlastních 
jazykových kompetencí a v uvedení do sociálních sítí širšího příbuzenstva. Všechny 
tyto atributy rodinné pomoci hodnotili cizinci jako velmi prospěšné pro řešení problémů 
spojených se svou nezaměstnaností. Význam spatřovali především v udržení alespoň 
minimální míry životní úrovně, poskytnutí příležitostí pro osobnostní rozvoj, ale také 
v psychické podpoře. V rámci rozhovorů jsme také identifikovali případy, kdy se do 
pomoci nezaměstnanému zahraničnímu členu domácnosti zapojila širší rodina. Napří-
klad muž z Egypta s vděčností popisuje několik situací, kdy jemu a jeho české 
manželce v nejtěžších chvílích finančně vypomáhala babička manželky ze skromných 
prostředků svého důchodu. Jako gesto muže, který se snaží finanční podporou 
motivovat svého zetě k volbě budoucí pracovní strategie, hodnotí muž z Chile rok 
trvající pomoc otce své manželky:  

R: První období, jako na začátku, opravdu jako mně se vůbec nedařilo, takže jsem 
jako opravdu žil z toho, co mi můj tchán deset tisíc prostě dal měsíčně, abych 
mohl žít. Protože jsem nesehnal práci, cítil jsem se velmi zoufalý a začalo být to 
období jako velmi pod tlakem. 
T: Vy jste tady zmínil, že Vám pomáhal tchán. To znamená, že ten tchán měl 
dostatečný výdělek na to, aby Vás a Vaši manželku podporoval? 
R: Ano, první rok mi opravdu jako pomohl. Potom už ne. Ale my jsme se tak jako 
domluvili, jakže on jako mě podpoří ten první rok a potom už ne. A hlavně on 
jako řekl, že každý začátek je těžký. (muž, 39 let, VŠ, Chile; doba pobytu v ČR 
nezjištěna) 

V rámci rodinných vazeb bývají často zdrojem pomoci také děti cizinců, které 
se prostřednictvím vzdělávání v českých školách lépe integrovaly v rámci hostitelské 
společnosti. Tyto pak často pomáhají svým rodičům při kontaktu s různými institu-
cemi, s porozuměním legislativním a společenským normám, ale také s odstraňováním 
jazykové bariéry v každodenním kontaktu. Příkladem na tomto místě může být např. 
žena z Mongolska, kterou v době její nezaměstnanosti pravidelně doprovází na úřad 
práce dcera s dobrou jazykovou výbavou získanou prostřednictvím studia v české 
škole.  

 

Sociální sítě (nepříbuzenské) 

Jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících plnohodnotnou sociální integraci 
cizince představují sociální sítě. Ty slouží především jako zdroj informací nutných 
k plnému začlenění do života hostitelské společnosti. Vedle jazykových kompetencí 
jsou to totiž informace a schopnost s nimi pracovat, které významným způsobem 
ovlivňují míru sociální integrace (více viz Bosswick, Heckmann, 2006). Sociální kon-
takty rozšiřují okruh situací, do kterých se přistěhovalci zapojují, a vytváří tak 
příležitosti pro přirozený rozvoj jazykových kompetencí, poznávání sociálních a kultur-
ních norem či pro další rozšiřování sociálního kapitálu. Nezaměstnaní cizinci hledající 
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pomoc (podporu) v rámci sociálních sítí vnímají své přátele, známé, ale i rodinu jako 
prioritní zdroj inspirací pro řešení svého problému s nezaměstnaností včetně případné 
pomoci při hledání zaměstnání. Na otázku po přínosnosti existence sociálních kontaktů 
v rámci pomoci v nesnázích odpověděla žena z Ruska následujícím způsobem:  

Pomáhají mi např., když musím napsat nějaký formální dopis, aby tam nebyly 
chyby, někdy mi něco doporučí, např. jedna kamarádka mi řekla, že pracovala v 
létě na zámku jako průvodkyně, kolik si vydělala. Spíše mi ale řekla své 
zkušenosti. Jak si ona našla práci. Jiná kamarádka zase pracuje jako učitelka 
angličtiny v mateřské škole. Hledala jsem práci, ale ona neměla zkušenosti, tak 
mně doporučila jít do agentury. Šla jsem tedy do agentury Manpower, kde jsem 
dostala lístek na nursing (zde ošetřovatelství). (žena, 33 let, VŠ, Rusko; doba pobytu 
v ČR nezjištěna) 

Jako obzvlášť nedocenitelnou pomoc v rámci sociálních kontaktů hodnotí cizinci 
podporu v oblasti bydlení. S problémy s bydlením se během svého pobytu v České 
republice setkala poměrně velká část našich respondentů, přičemž někteří z nich využili 
pomoci poskytnuté právě v rámci přátelských vazeb. O velké pomoci s bydlením hovořil 
muž z Bosny, kterému kamarád půjčil na koupi bytu vlastní úspory. Ušetřil mu tak 
vysoké úroky, které by musel odvádět bance za hypotéku:  

Kamarád je tady z Brna a našli jsme se díky stejnému koníčku, jako radioama-
terismus a oni mají historický radioklub Nikola Tesla, Československý. A já už 
mám nějaké konexe z minulosti … v Bělehradu, tak jsem si řekl taky chci …, 
pomůžu těm aktivitám na tom poli a pak jsem mu říkal tuto moji situaci. Řekl no 
a ne, to ne, a on měl nějakou jako…, nashromážděné jako během let jako ušetřil 
si peníze a pak řekl, víš co, jdu do toho. Jako ty půlku, já půlku. Neber si žádnou 
hypotéku, nebo cokoliv, protože já jako sám brát hypotéku na 35 let díky. Jako to 
nevím, jestli když tolik dožiju. A pak mu já mu splatím. Tak je on moje banka. 
(muž, 38 let, SŠ, Bosna; 5 let v ČR) 

Další oblastí, ve které určitá část cizinců doceňuje význam sociálních vazeb, je 
finanční podpora především v dobách nezaměstnanosti, případně finančního nedo-
statku pro fungování domácnosti. Cizinci většinou hovoří o tom, že tato pomoc funguje 
především v rámci krajanských sítí - „…zase kamarádi od nás, my jsme vlastně 
takoví jako zvyklí, že, když nějaké problémy,…, tak jako třeba nějaká půjčka 
od známých a tak…“, někteří z respondentů však mají zkušenosti s finančními 
půjčkami i v rámci kontaktu s českými přáteli. 

O komplexní pomoci v rámci těchto sítí velmi poutavě vypovídá muž 
z Afghánistánu:  

Vždycky, když jsem potřeboval jakoukoliv pomoc, obracel jsem se především na 
své přátele, kteří vesměs pochází z Afghánistánu. Ať už jsem potřeboval finanční 
výpomoc, nebo chtěl rozjíždět nějaké podnikání jako společník, nebo jsem 
potřeboval někde bydlet, vždycky to byli mí přátelé. Ti mi pomáhali i s 
informacemi, které se týkaly legislativních věcí okolo trhu práce a vůbec, při 
vyřizování pobytu, azylu i živnostenského listu, také jsem od nich dostával 
informace o případných volných místech u zaměstnavatelů. Informace se v těchto 
sítích šíří velmi rychle a vždycky někdo z nich měl nějakou zkušenost v různých 
problémech. Na informace samozřejmě nejlépe fungují ti z nich, kteří se tady 
oženili, mají tady rodiny a žijí poměrně spokojený život. A také čeští přátelé. Ti 
pro mě byli vždycky výborným zdrojem informací. Ostatní přátelé, zejména ti, 
kteří se občas dostali do svízelné situace, navíc byli vždycky ochotni vypomoct 
finančně, případně s ubytováním. Pokud jsem sháněl informace o možnostech 
zaměstnání, obracel jsem se výhradně na kamarády. Sociální sítě jsou pro mě v 
životě tím nejdůležitějším motorem života. (muž, 46 let, nedokončené vysokoškolské 
vzdělání, Afghánistán; 26 let v ČR) 

Dvě respondentky z Ruska identifikovaly také významnou pomoc církevních 
komunit. Z jejich výpovědí se však dá usuzovat, že tyto komunity jsou ochotny nabíd-
nout výraznější pomoc pouze svým členům. Každopádně je možno konstatovat, že 
tyto komunity mají potenciál podpořit integraci v širokém spektru oblastí a jejich 
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pomoc pak je nejen komplexní, ale také „šitá na míru“ individuálním potřebám přistě-
hovalce. Vedle pomoci s bydlením, případné finanční výpomoci v období adaptačního 
procesu, směrování ve strategiích hledání zaměstnání, jsou schopni poskytnout také 
psychickou oporu a oporu pro kvalitní nabytí sociální orientace. 

 

Neziskové organizace 

Neziskové organizace patří mezi klíčové instituce zabývající se problematikou 
migrace a sociální integrace přistěhovalců do České republiky. V rámci pomoci těmto 
skupinám populace nabízejí celou škálu podpůrných aktivit. Mezi stěžejní patří přede-
vším poradenské služby, integrační kurzy, kurzy sociální orientace, jazykové kurzy, 
rozvoj kulturních dovedností hostitelské společnosti a prostor pro prezentaci kultur 
vlastních imigrantům pro navázání interakcí s většinovou populací, dále pak legislativní 
podpora a právní služby, zejména během azylového řízení, ale také asistenční služby 
při komunikaci s českými úřady a institucemi. Mezi méně běžné aktivity řadí tyto 
organizace pomoc při hledání zaměstnání, s tím související nabídku projektů podnika-
telských plánů, asistenci při plánování strategií hledání zaměstnání a tvorbě strategií 
boje s nezaměstnaností, občas také finanční výpomoc nebo asistence při hledání 
ubytování, případně samotné služby ubytovací. Fakt, že služby neziskových organizací 
spojené s přímým uplatněním cizinců na trhu práce (více viz kapitola 6.1) jsou ve svém 
rozsahu poměrně okleštěné, souvisí především s nedostatkem možností, nástrojů, 
kompetencí a legislativních bariér, které tyto organizace musí překonávat. Přes tyto 
bariéry jsou však i stěžejní služby neziskových organizací hodnoceny jako aktivační 
v souvislosti s uplatněním na trhu práce (výuka jazyka, sociální orientace, komunikace 
s úřady, právní poradenství, přehledy volných pracovních míst apod.). 

Ve srovnání s výzkumy z předchozích let22 jsme v průběhu současného výzkumu 

identifikovali většinové povědomí cizinců o existenci a aktivitách neziskových organi-
zací, přičemž poměrně velká část jejich služeb využila. Fakt, že někteří z našich 
respondentů byli pro výzkum získáni právě prostřednictvím těchto organizací, v tomto 
ohledu není zásadní, protože se jednalo o poměrně malou část výzkumného souboru.23 
V dalším textu vybíráme jen některé ze stěžejních služeb, které poskytují neziskové 
organizace k podpoře procesu integrace do hostitelské společnosti. V Brně tyto služby 
zajišťují především Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Sdružení občanů zabýva-
jících se emigranty (SOZE), Charita Brno a Jihomoravské regionální centrum na 
podporu integrace cizinců (příspěvková organizace Jihomoravského kraje). Služby 
přímo orientované na umístění klienta na trhu práce v České republice jsou blíže 
identifikovány v kapitole 6.1.  

Neziskové organizace sehrávají klíčovou roli především u těch cizinců, kteří na 
začátku svého pobytu prošli azylovou procedurou. Působení neziskových organizací 
v azylových střediscích je dlouhodobě zavedené a týká se celé škály aktivit (jazykové 
vzdělávání, volnočasové aktivity, poradenství ad.). Podpůrné vazby mezi těmito 
organizacemi a jejich klienty přetrvávají i po ukončení azylové procedury a někteří 
cizinci pak využívají služeb těchto organizací i řadu let v nejrůznějších oblastech 
podpory procesu sociální integrace. Komplexní proces asistence v úvodních fázích 
integrace popisuje žena z Ruska, která přišla do České republiky s manželem z důvodu 
nepřijatelných životních podmínek a perzekuce jak v zemi původu, jíž byla Gruzie, tak 
také v Rusku, jehož občanství získali. 

                                          
22  Rákoczyová, M., Trbola, R. (eds.) (2009). Trbola, R. (2011). 
23  Jednalo se o 4 respondenty, jež oslovily NNO, a 7 kontaktů zprostředkovaných příspěvkovými 

organizacemi.   
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Právní asistence zdarma 

R: Jo, do OPU chodila jsem taky za paní právničkou, advokátka, která nám 
pomáhala psát žádosti do ministerstva a ano, chodila jsem do OPU, do charity, to 
je červený kříž myslím, taky jsem chodila a do SOZE taky. 
T: A s čím Vám třeba tady pomohli nebo? R-přerušuje 
R: Třeba pomohli, když jsem dostávala třeba odmítnutí od ministerstva, prostě 
pomohli napsat vždycky, právníci pomohli napsat žádost, poslat, prostě šla se 
ptát na ty paragrafy, prostě co a jak se nás týká, jestli prostě jak jsem říkala, že s 
tou vízou azylovskou jsem přišla taky ptát, jestli můžu pracovat nebo nemůžu, na 
co mám právo, na co nemám, prostě na co můžu tady spolehnout, jako co můžu 
dělat a co ne. 
T: Takže vlastně tady tyto věci, jako je právní… 
R: Takový věci, takový ty sociální věci, který prostě člověk potřebuje, ale jako 
jinak jiný věci oni, kdyby chtěli, tak oni prostě nemají na to právo, aby třeba jako 
pomáhali třeba já nevím, jako takový ty věci ne, ale říkali, že prostě třeba kdyby 
šlo o to, že prostě někdo potřebuje, jako někdo chce nám dát podnájem, byt 
třeba jo, ono můžou za to doporučit, že je to slušná rodina, prostě s nimi se 
domluvit jo, ale přes nich by to šlo, ale na štěstí, že jsme sami to našli všecko a 
prostě já si na první pohled lidi, prostě takhle důvěřují, že nevím prostě, to tak je 
nějak. (žena, 32 let, bez vzdělání, Rusko; doba pobytu v ČR nezjištěna, ale více než 9 let) 

 

Azylové bydlení 

Druhé zamítnutí ano, kvůli tomu jsme museli prostě odstěhovat z toho a prostě 
pak psali jsme taky přes sociálku, která byla ochotná nám pomoct, jako ne jenom 
nám pomáhat, ale lidem pomáhat prostě, kdy dostanou druhý zamítnutí, tak 
prostě musí opustit středisko, tak prostě psali jsme do SOZE a to bylo tak, že 
prostě chtěli jsme, aby prostě nás přijali a přijali nás v SOZE, to ještě bylo tady, 
že taková když někdo dostane druhý odmítnutí, tak může se dostat do SOZE nebo 
do myslím Stráž. Ano, ale když se to všecko platilo myslím ministerstvem a kvůli 
tomu to ministerstvo povolilo, jako to bylo schváleno, to jak jsme žádali do SOZE, 
tak to bylo taky schváleno a v SOZE jsme taky byli osm měsíců. (žena, 32 let, bez 
vzdělání, Rusko; doba pobytu v ČR nezjištěna, ale více než 9 let) 

 
Asistence při umísťování dětí do školy 

Taková blondýnka a moc šikovná a moc taková dobrá, která prostě je ochotná 
vždycky spolupracovat a prostě ona jenom pomohla vyplnit ty třeba žádosti a já 
jsem to posílala přes poštu a pak jsem dostala rozhodnutí. Ona pracovala s námi, 
spolupracovala. Ona pracovala v SOZE jako organizátorka pro děcka a pak ona se 
prostě jako šla, jako vypověděla myslím SOZE a prostě nedělala ty soci, ale teď 
se taky něco dělá, ty multikulturní, takový ty jako nějaký spolupráce s dětma, já 
nevím něco dělají, mají vždycky, vždycky když někam jdou, tak vždycky pozvaný 
jsou i naše děti, taky chodí třeba na ty tábory a takový, ona jako takový ty různý 
třeba do divadla nebo do kina a takový věci, všecko. (žena, 32 let, bez vzdělání, 
Rusko; doba pobytu v ČR nezjištěna, ale více než 9 let) 

 

Kurzy práce na počítači a jazykové kurzy 

Kurzy, kurzy manžel chodil na počítačové kurzy, taky přes SOZE, já jsem 
nemohla, protože když jsme chodili na češtinu, tak to bylo taky těžký, že děcka 
nemohly zůstat v táboře sami, protože buď někomu to necháme ty děti, prostě 
napíšeme na ně odpověď, aby oni odpovídali za to, nebo musí někdo z nás zůstat. 
(žena, 32 let, bez vzdělání, Rusko; doba pobytu v ČR nezjištěna, ale více než 9 let) 

S komplexní poradenskou službou asistencí se setkala také další žena z Ruska, 
která hodnotí přístup neziskových organizací vůči klientovi velmi kladně, obzvláště pak 
služby právní podpory:  

T: Jak Vám tyhle ty služby vyhovovaly?  
R: No určitě dobře, protože strašně spoustu věcí jsem se dozvěděla jako jo, že 
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třeba kam musíme jít, aby jsme dostali ten pobyt, že právnické poradenství tady 
je dolů a sociální poradenství taky, když vám všechno poradí a pomůžou vám a 
stáhnou i z internetu třeba nějaké informace, vytisknou vám na papír, všecko 
máte u sebe jo a třeba ti právníci vždycky vám pomohou napsat nějakou žádost, 
jakoukoliv pro mě jo, že když šli na matriku nebo kamkoli potřebuji, tak oni 
vždycky tohle napíšou a bez problémů, to je strašně velká pomoc pro cizince 
určitě. (žena, 36 let, vyučená, Rusko; 16 let v ČR) 

 

Jazykové kurzy  

Nabídka kurzů češtiny patří mezi klíčové aktivity neziskových organizací směřu-
jící k podpoře celkové sociální integrace cizinců, tedy i integrace na trh práce 
v hostitelské společnosti. Sami respondenti tuto službu jako klíčovou pro svou integraci 
vnímají, obzvláště pak v adaptační fázi integračního procesu. Některý z nabízených 
jazykových kurzů využilo plných 80 % našich respondentů. Do jejich povědomí se tato 
služba dostává buď v rámci sociálních sítí, nebo v rámci kontaktu s úřady práce, které 
na pořádání těchto kurzů v informační rovině spolupracují s neziskovými organizacemi, 

ale také z internetu. Vedle možnosti využít těchto kurzů zdarma, případně za minimální 
poplatek, cizinci oceňují především možnost získat první kontakt s jazykem hostitelské 
společnosti, který sami vnímají jako klíčový faktor svého úspěchu při hledání zaměst-
nání. Naši respondenti, kteří prošli i několik úrovní pokročilosti, hodnotí tuto službu 
vesměs velmi kladně. Setkali jsme se ovšem i s ne příliš pozitivním ohlasem na úroveň 
jazykových kurzů, a to zejména z důvodu jejich špatné organizace a zajišťování výuky 
lektorem bez pedagogické odbornosti nebo studentem brigádníkem. Tuto zkušenost 
identifikují především respondenti s vysokoškolským vzděláním, kteří se sami v České 
republice uplatnili jako lektoři cizího jazyka (např. muž z Chile a z Mexika), případně ti, 
kteří měli možnost srovnat je s kurzem češtiny pro cizince vyučovaným na Masarykově 
univerzitě.  
 

Asistence a doprovod 

Další, některými z respondentů kladně hodnocenou aktivitou služeb neziskových 
organizací, je asistence a doprovod při jednání s úřady a s tím související poradenské 
služby. Pracovníci neziskových organizací jsou občas nuceni řešit se svými klienty také 
specifické problémy. Jako příklad asistence uvádíme problém ženy z Kazachstánu, 
který řešila vůči jedné z bank: 

Tam ne, zeptala se na OPU, tam paní, sociální pracovnice, ona mi pomohla jakoby, 
chodila se mnou na tu Českou spořitelnu, tam kde mám ten úvěr a pomohla 
trošičku jakoby snížit si plat, ten plat, no prostě ona vysvětlila můj problém a 
řekli mi, že trošičku mě na šest měsíců ten plat sníží, musím za těch šest měsíců 
něco udělat a tu paní, sociální pracovnici se zeptala, co mám dělat, když mně 
žádná podpora, tak ona mě poradila, kam musím jít na sociálku a poprosím o 
podporu, ne podporu a příspěvek na byt, kde bydlím. Tam jsem ještě nešla, 
protože tam ještě musím dostat z bytové správy papír a potom tam půjdu a 
zeptám se. (žena, 39 let, SŠ, Kazachstán; 13 let v ČR) 

Někteří z našich respondentů se na neziskové organizace obraceli s prosbou o 
radu i v situacích, kdy jim v důsledku nezaměstnanosti, finančních problémů a nedo-
statku možností využít jiného typu pomoci hrozilo, že přijdou o bydlení. Pracovníci 
organizací jim v těchto situacích byli ochotni nejen poradit, ale dokonce se aktivně 
podílet na hledání náhradního bydlení. Tak se například muži z Íránu podařilo díky 
aktivitě pracovníků jedné z organizací sehnat integrační byt, který využívá prakticky 
dodnes. V jiném případě popisuje muž z Kazachstánu pomoc jedné z organizací při 
neschopnosti platby nájemného: 
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Charita nám udělala nějaké papíry…magistrát po nás něco chce, tak charita nám 
to napíše…Charita něco vyplní a co magistrát potřebuje každý tři měsíce… 
přestěhoval jsem se před dvěma měsíci na jiný byt a charita mi přispěla 14 000 
na bydlení a teďka musím platit každý měsíc 9 000. Zálohu dali 14 000 z charity a 
teď už platím nájem 9 000. Ne devět tisíc… a dva tisíce každý měsíc vrací. (muž, 
41 let, VŠ, Kazachstán - tlumočeno; 6 let v ČR)  

Zkušenosti s obdobnou pomocí ve formě finanční výpomoci přitom uváděli i 
někteří další respondenti. 

Celkově jsou aktivity neziskových organizací v rámci pomoci cizincům hodno-
ceny spíše pozitivně. Žádný z našich respondentů se nesetkal se situací, v níž by mu 
ze strany pracovníků neziskových organizací nebyla při žádosti o pomoc tato poskyt-
nuta. Za všechny respondenty, kteří přišli do kontaktu s neziskovými organizacemi, 
uvádíme reakci ženy z Ruska, která na dotaz po efektu aktivit neziskových organizací 
odpověděla „…pomohlo mi to normálně cítit se jako člověk“.  

Při hodnocení aktivit neziskových organizací v oblasti pomoci a podpory cizinců 
v procesu integrace do hostitelské společnosti jsme si neodpustili otázku na srovnání 
služeb těchto organizací se službami úřadů práce. Jakkoliv si cizinci vesměs uvědomují 
legislativní omezenost aktivit úřadů práce, ve většině případů připisovali neziskovým 
organizacím větší míru aktivity a ochoty při řešení jejich problémů, než tomu bylo na 
úřadu práce. Uváděli přitom však, že jsou si vědomi možností širšího záběru řešení 
problematiky integrace přistěhovalců na straně neziskových organizací. Jako ilustrativní 
příklad srovnání aktivit těchto dvou typů institucí uvádíme citaci: 

Od úřadů a institucí jsem toho příliš neočekával. Také mně výrazně pomohly 
neziskové organizace, které v tomto směru hodnotím jako daleko aktivnější a 
daleko víc se snažící pomoct než úřady práce a státní instituce. V těch nezisko-
vých organizacích si více hledí klienta a snaží se řešit jeho aktuální potřeby. 
Kdežto na úřadech práce, a i jiných státních organizacích, ale hlavně na cizinecké 
policii, se snaží úředníci pouze dodržovat zákonem stanovené povinnosti a 
vytrácí se z jejich jednání empatie. Vše dělají přesně jenom podle zákona. (muž, 
46 let, nedokončená VŠ, Afghánistán; 26 let v ČR) 

 

Úřady práce  

Úřady práce jsou posledním typem instituce, o které respondenti hovořili ve 
vztahu k možnostem pomoci a podpory v případě, že se dostávají do různých typů 
problémů souvisejících s jejich nezaměstnaností. Ve většině případů si naši respondenti 
z kontaktu s úřady práce odnášejí pocit omezené možnosti pomoci při hledání zaměst-
nání, ale také v poradenství a celkové podpoře klienta. Tato problematika je ovšem 
podrobně pojednána v následující kapitole. 
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6. Způsoby hledání zaměstnání a faktory, které 
ovlivňují jeho úspěšnost 

Jak bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, nezaměstnanost byla pro většinu 
našich respondentů spojena s celou řadou obtíží, ať už finančních, psychických či 
vztahových. Své úsilí proto směřovali k překonání těchto problémů, a to přirozeně 
především v podobě získání nového zaměstnání. Novou práci však hledali také ti 
respondenti, kteří dokázali období nezaměstnanosti vnímat z pozitivní stránky. Orien-
tace na pracovní uplatnění byla zcela jednoznačná. V následující kapitole se zaměříme 
na otázku, jakým způsobem naši respondenti přistoupili k hledání zaměstnání - tedy 
především jakých nástrojů a podpůrných mechanismů (formálních i neformálních) při 
něm využívali a jaké přitom identifikovali bariéry na trhu práce.  

6.1 Způsoby hledání  

Obecně řečeno byl pro naše respondenty charakteristický aktivní a samostatný 
přístup k hledání nového pracovního místa, přičemž vesměs spoléhali na své vlastní síly 
a na pomoc nejbližších příbuzných (partnera/partnerky, manžela/manželky). Využití 
dalších zdrojů pomoci bylo individuální a navíc se také proměňovalo jednak v průběhu 
pobytu (v případě opakované zkušenosti s nezaměstnaností) a jednak v průběhu 
nezaměstnanosti (s délkou nezaměstnanosti). Do hledání se totiž promítaly změny 
v dostupných nástrojích (vývoj informačních a komunikačních technologií, proměny 
sociálního kapitálu cizince nebo změny nastavení politiky zaměstnanosti) a individuální 
zkušenosti s různými nástroji. Délka nezaměstnanosti se navíc promítá také do 
intenzity hledání. Rozhovory potvrzují, že k dalšímu zvýšení hledačské aktivity dochází 
s přibližujícím se vyčerpáním nároku na podporu v nezaměstnanosti. S délkou neza-
městnanosti a s ní spojeným opakovaným neúspěchem při hledání zaměstnání však 
dochází k růstu rizika ztráty naděje a poklesu v intenzitě hledání; v žádném 
z rozhovorů jsme však nezaznamenali úplnou rezignaci.  

6.1.1 Internet 

Zcela dominantním nástrojem hledání nového pracovního místa je internet, 
zejména specializované portály, na nichž se zájemci registrují a následně dostávají 
nabídky vhodných zaměstnání mailem. Prostřednictvím internetu přitom lidé shánějí 
nejen (vysoce) kvalifikované práce, ale jakýkoliv typ uplatnění, včetně krátkodobých 
brigád. Typický způsob hledání zaměstnání potom vypadá následovně:  

R: Přes internet jsem se vždycky zaregistrovala na nějakých stránkách, nastavila 
jsem si automatické zasílání těch nabídek a tak jsem seděla. A odvedla jsem děti 
do školky, do školy, a dál jsem si prohlížela. 
T: A to jste každý den třeba jako na to mrkla, jestli tam něco nemáte, nebo jak? 
R: Tak jednou za třeba tři čtyři dny, protože jsem u toho jakoby vydržela dlouho 
sedět a potom další den jsem se na to nemohla jako dívat. Anebo jsem čekala spíš 
odpovědi, kdo mně co odpoví, protože to trvá, že jo. Potom, když jsem byla na 
pohovoru třeba, tak taky jsem čekala už. 
T: Jak to dopadne? 
R: Hm, [měla jsem to] roztříděné jakoby a vždycky jednou za nějaký čas jsem se 
tam [podívala], aha říkám, tady nic mně nedopadlo nijak, nemám žádné výsledky, 
neozvali se třeba a tak dále, tak už jsem hledala dál a dál. (žena, 39 let, SŠ, 
Kazachstán; 13 let v ČR)  
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Kromě registrace na specializovaných portálech se pak nabízí také další využití 
internetu, např. komunikace s personálními agenturami nebo sociální sítě. Sociálních 
sítí přitom využívají spíše mladší imigranti, ovšem ani v jejich případě nebyly virtuální 
sociální sítě zmíněny příliš často a navíc se nejednalo o sítě, jež jsou určeny k udržo-
vání profesních kontaktů (typu LinkedIn). V tomto ohledu sociální sítě sloužily spíše 
k usnadnění komunikace s přáteli, známými či např. spolužáky a poměrně efektivní 
aktivaci i slabších sociálních vazeb v procesu hledání zaměstnání. Několik respondentů 
při hledání využilo také portálu úřadu práce, na kterém sledovali pracovní nabídky; 
v jednom případě se navíc jednalo o vložení vlastního životopisu na stránky úřadu 
práce.  

Odpovídání na pracovní nabídky prostřednictvím internetu, zasílání životopisů, 
se ovšem ve výpovědích našich komunikačních partnerů nejeví jako příliš efektivní 
strategie. Zaměstnavatelé na ně převážně vůbec nereagují a jen zřídka se obtěžují se 
zamítavou odpovědí. Výsledkem úsilí je tedy buď žádná reakce ze strany osloveného 
zaměstnavatele (nejčastěji) nebo pozvání na pohovor. Úspěšnost ve smyslu počet 
pozvání na pohovor v poměru k počtu odeslaných e-mailů (životopisů) se výrazně liší, 
což souvisí jednak s aktivitou nezaměstnaného a jednak patrně s jeho kvalifikací, resp. 
dovednostmi vhodně oslovit zaměstnavatele. Více odpovědí od zaměstnavatelů dostali 
nezaměstnaní se střední či vyšší kvalifikací, a to prakticky bez ohledu na to, zda se 
ucházeli o kvalifikované pracovní místo, nebo o místa pod úrovní své kvalifikace. Přesto 
však je problém „neodpovídání“ všeobecně rozšířený. Potýkal se s ním také postgra-
duálně vzdělaný respondent z Chile, který se jej rozhodl řešit následujícím způsobem:  

R: (…) Myslím si ale, že to byla špatná strategie, když jsem to dělal přes internet, 
protože vždycky mně tam dali odpovědi jako velmi, velmi jednoduché, krátké, 
jakože vás nepotřebujeme. Takže proto jsem potom začal opravdu posílat dlouhé 
maily s nějakým úvodním dopisem, kde jsem přesně žádal pohovory s 
odpovědným člověkem. A tam to začalo jako trochu fungovat. 
T: A jak? 
R: Bylo to příjemnější, nebylo to tak přísný, byl jsem jako pozvaný jako na 
pohovory […] Totiž jako na internetu je to velmi jednoduché, to hledání práce je 
velmi jednoduché. Je tam mnoho firem, jenom zadáš curriculum. Ale i tak, jak je 
to lehké, tak jsem kolikrát nedostal ani odpověď. Na druhé straně, tyhle ty firmy, 
kam jsem posílal jako ty dlouhý maily s úvodním dopisem, tak mohly být tak 
kolem čtyřiceti. (muž, 39 let, VŠ, Chile; doba pobytu v ČR nezjištěna)  

Osobní kontakt se zaměstnavatelem, jímž je také pracovní pohovor, považují 
cizinci za příležitost a zvýšení šancí na úspěch. Pohovor dává prostor pro vyjasnění 
vzájemných očekávání a požadavků, což může být spojeno s různými problémy. 
Například se ukázalo, že uchazeči o kvalifikované pracovní pozice opakovaně naráží na 
problém při vyjednávání mezd. Obávají se totiž, že vzhledem k malé zkušenosti 
s místním trhem práce nemají dobrý odhad, jakou mzdu požadovat, a mají pocit, že se 
nevhodně stanoveným mzdovým požadavkem diskvalifikují. Rozdíl může být vnímán 
také oproti zkušenosti s postupem zaměstnavatelů v zahraničí - respondent z Kanady 
například uváděl, že v zemi původu je mzdová úroveň nastavena zaměstnavatelem a 
je na pracovníkovi, zda je ochoten ji přijmout nebo ne. U osobního pohovoru se navíc 
také někdy ukáže, že pracovní místo ve skutečnosti neodpovídá inzerované pozici, 
nebo že informace o volném pracovním místu uveřejněná na internetu neobsahovala 
významnou informaci. Například inzeráty nabízející práci pro maséry opakovaně 
neinformovaly o tom, že se jedná o erotické nebo jiné - nestandardní - typy masáží. 
Zjištění takové skutečnosti až při osobním kontaktu pak staví uchazeče do nepříjemné 
situace, která někdy hraničí se snahou zaměstnavatele vmanipulovat jej do aktivit, o 
které nemá zájem.  
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6.1.2 Sociální kontakty  

Význam sociálních kontaktů při hledání zaměstnání do značné míry souvisí 
s individualitou nezaměstnaného, jeho zkušenostmi se životem v ČR i s velikostí 
a typem sociálního kapitálu, jímž disponuje v rámci ČR. Je samozřejmostí, že s hledá-
ním si navzájem pomáhají nejbližší lidé (manželé, partneři). Jejich zapojení je mnohdy 
velmi intenzivní a zahrnuje např. prohlížení internetových stránek, společné návštěvy 
úřadu práce, psychickou či finanční podporu (mj. spojenou se zahájením podnikání). 
Pokud jsou nezaměstnaní oba partneři, volí také společně strategie hledání 
zaměstnání. Vzdálenější příbuzní žijící dlouhodobě v ČR poskytli svoji pomoc zejména 
v úvodních fázích pobytu při hledání prvního zaměstnání, později však již jejich úloha 
ustupuje do pozadí.  

Kontaktování blízkých přátel i velmi povrchních známých je poměrně častým 
způsobem hledání práce, i když ve srovnání se starším výzkumem (Rákoczyová, 
Trbola, 2010) jejich význam ustoupil samostatnému vyhledávání pracovních pozic za 
pomoci internetu. Hledání prostřednictvím sociálních sítí tak má v současné době 
převážně doplňkový charakter. Zapojení přátel a známých, převážně krajanů nebo 
dalších cizinců pobývajících v ČR, do hledání zaměstnání u řady naších komunikačních 
partnerů v minulosti vedlo k získání zaměstnání, někdy i opakovaně. Povaha sociálních 
kontaktů nezaměstnaných cizinců je však současně v určitém smyslu limitujícím 
faktorem hledání, protože má někdy tendenci uzavírat je („closure“) na marginálním 
pracovním trhu. Sociální kapitál respondentů totiž často postrádá „přemosťující“ 
charakter - jejich přátelé mnohdy zastávají marginální pracovní pozice a návazně jsou 
schopni doporučit/zprostředkovat pouze tento typ zaměstnání. Příkladem může být 
respondentka z Ruska, jež v ČR prošla velmi znevýhodňujícími pozicemi v rámci 
klientského systému a prostřednictvím svých známých v nedávné době získala opět 
pouze možnost pracovat pro dalšího klienta (čehož s ohledem na předchozí zkušenost 
nevyužila), a příklady dalších tří respondentů z Ruska a z Egypta, jimž známí pomohli 
pouze k zaměstnání načerno. V situaci zoufalého hledání práce je však marginální 
pracovní pozice vnímána jako jediná reálná možnost uplatnění (viz níže) a pomoc 
přátel, byť ne zcela optimální, velmi ceněná. Je ovšem skutečností, že někteří 
respondenti vnímají omezené možnosti svých přátel nabídnout účinnou pomoc při 
hledání zaměstnání.  

R: [...] mám nějaký kruh známých a prostě řeknu, že potřebuju zaměstnání, mám 
takové, takové vzdělání, takové zkušenosti, byla bych ochotná, ale teď jak děti 
chodí do školy, jsem trošku omezená, že nemůžu brát přes den nebo noční nebo 
odpolední, takže je to omezený, hodně omezený.  
T: Takže můžete se spolehnout třeba i na ten okruh známých jako v tom slova 
smyslu, že prostě by tam byla možnost, že by vám sehnali práci nebo něco 
poradili nebo tak? 
R: Spíš ne, protože s tou prací je to těžší a ty moje známé, které já znám, většinou 
samy jsou ochotny vzít tu práci atd. 
T: A jsou to převážně Češi nebo převážně cizinci? 
R: Půl na půl. (žena, 38 let, vyšší odborné vzdělání, Bělorusko; 9 let v ČR)  

Přátelé a známí si nakonec mohou na trhu práce i vzájemně konkurovat. 
Nezaměstnaní přátelé však také mohou sehrávat výrazně pozitivní roli, ať už jde o 
společné hledání, sdílení informací či vzájemnou podporu. Například respondentku 
z Kazachstánu nezaměstnaná přítelkyně přivedla ke studiu:  

T: [...] takže vy jste začala studovat, ještě když jste byla na mateřské? 
R: Na mateřské. 
T: A dělala jste to s nějakým jako záměrem, že to uplatníte na trhu práce? 
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R: Protože tam šla kamarádka a řekla, že taky nemohla najít zaměstnání tři roky 
a řekla uh, s tímto musíme [něco udělat], to bude lepší, jdeme tam, spolu že to 
zvládneme. Já říkám: Tak jo. 
T: A kamarádka taky ještě studuje? 
R: Ano, my jsme spolu ve třídě. (žena, 39 let, SŠ, Kazachstán; 13 let v ČR)  

Jak již bylo uvedeno, pomoc přátel a známých při hledání práce nezřídka 
směřuje nezaměstnané na marginální pozice na trhu práce. To se projevuje zvláště 
v posledních letech, kdy respondenti skrze přátele jen zřídka našli regulérní zaměstnání 
odpovídající kvalifikaci. Se získáním vhodného zaměstnání prostřednictvím vlastních 

sociálních sítí mají respondenti poměrně četné zkušenosti spíše z období před pro-
puknutím ekonomické krize, jejíž dopady na zaměstnanost cizinců se výrazněji 
projevily v roce 2009. Účinnost aktivace sociálních sítí v daném období ukázal mj. 
výzkum z roku 2008 (Rákoczyová, Trbola, 2010). Významným faktorem byla zřejmě 
skutečnost, že v tomto období ještě nebyl internet při hledání zaměstnání cizinci tolik 
využíván (lidé se spíše spoléhali na sociální kontakty) a navíc byla na trhu práce 
objektivně vysoká poptávka po zahraniční pracovní síle.  

Lidé, kteří se pomoci známých nebo přátel při hledání práce vyloženě vyhýbají, 
patří spíše mezi výjimky. Přesto však se i takoví mezi našimi respondenty našli. Mezi 
důvody jejich postoje patří například to, že nechtějí být druhým na obtíž, ale také 
strach a nedůvěra. Ty jsou spojeny zejména s dalšími cizinci (nejen krajany) žijícími 
v ČR, případně s některými z nich. Projevily se mj. u přistěhovalců z muslimských 
zemí, kteří opakovaně vyjadřovali přesvědčení, že - navzdory očekávání - si v oblasti 
pracovního uplatnění vzájemně nepomáhají souvěrci navštěvující místní mešitu. U 
respondenta z Afghánistánu nedůvěra v krajany pramenila ze špatné zkušenosti, kdy 
jej jeden z nich zaměstnal, ale nakonec mu za odvedenou práci nezaplatil; podobně 
negativně se do důvěry v pomoc krajanů promítá zkušenost, i zprostředkovaná, s 
působením ukrajinských klientů. 

Bez pomoci přátel a známých se pak musí obejít také ti respondenti, kteří jimi 
v ČR nedisponují. Těchto případů však bylo jen velmi málo. Ukázalo se nicméně jako 
značně frustrující, pokud respondent považuje sociální kontakty za nezbytný 
předpoklad pro získání zaměstnání v ČR a současně takovými kontakty nedisponuje.  

6.1.3 Úřady práce 

Registrace na úřadu práce není v případě cizinců z třetích zemí vždy s neza-
městnaností spojena: zatímco někteří ze zákona tuto možnost nemají (s ohledem na 
jejich pobytový status), u jiných jsme se setkali s tím, že se sami rozhodli na úřad 
práce neregistrovat. Důvody odmítání či odkládání registrace přitom byly různé, včetně 
studu, spoléhání na vlastní síly, víry v brzký nástup do přislíbeného zaměstnání a 
nedostatku informací o této možnosti. U osob, které nemají trvalý pobyt - a nemají 
tedy přístup ke službám zaměstnanosti - se projevila strategie nejprve legalizovat 
pobyt pomocí zřízení živnostenského listu, přičemž reálně živnost neprovozují. Zahájení 
podnikání u nich pak mělo výhradně formální charakter a nepředstavovalo způsob 
řešení problému s uplatněním na pracovním trhu. V podstatě se jedná o tzv. skryté 
nezaměstnané, kteří po získání trvalého pobytu živnost ukončují, případně pozastavují, 
registrují se na úřad práce a teprve následně získávají status nezaměstnaného (viz 
níže). 

Přestože někteří lidé registraci na úřadu práce oddalovali nebo v některých 
případech zcela zavrhli, obecně je spolupráce s úřadem práce standardní součástí 
života nezaměstnaného cizince s trvalým pobytem v ČR. Respondenti však od úřadu 



6. Způsoby hledání zaměstnání a faktory, které ovlivňují jeho úspěšnost 
 
 
 

114 

očekávají výraznější pomoc s hledáním zaměstnání jen velmi zřídka a téměř jedno-
hlasně v tomto směru akcentují vlastní iniciativu. Častěji se projevilo pouze očekávání 
pomoci v podobě poskytnutí rekvalifikačního kurzu, a tedy zvýšení či změny kvalifikace, 
jež povede k získání zaměstnání (více viz níže). Typicky je však primární motivací 
registrace na úřadu práce zajištění úhrady zdravotního pojištění, které je jinak pro 
neregistrované nezaměstnané značnou finanční zátěží. Dalšími motivy pak bylo 
překlenutí období mezi dvěma zaměstnáními a v několika případech dokonce pocit, že 
je přihlášení na úřadu povinností. Registrace na úřadu práce navíc pro některé 
z respondentů představovala prostředek pro zmírnění stresu plynoucího z nejistoty a 
případně naplnění potřeby jasného vymezení vlastního statusu ve společnosti.  

[...] když člověk má jasno, jakože pracovat musí a toto je jenom alternativa, 
nějaká varianta, [...] jako je to lepší pro stát, abych jako já se maximálně 
vystresovala jako tím, že ani nevím, jestli budu moct platit zdravotní, sociální 
tenhle ten měsíc. Tak raději zatímco člověk něco hledá nebo zařizuje atd., jsem 
to takhle jako brala jo, že bylo potřeba opravdu toho úřadu práce. Šla jsem bez 
toho, že bych se musela za něco stydět, nebo že by mi něco vadilo a musím říct, 
že v životě jsem s nimi neměla problém. Opravdu, jestli všude se říká, jakože 
úřad práce, že tam obecně úředníci jsou nebezpeční, ne, jako myslím, že se o 
nich vykládá jako špatně, já jsem na úřadě práce nikdy neměla problém. Já 
nevím, jestli jsem vždycky jela s tím stylem, takový: ano, já to potřebuju od tam 
do tam jako a šla jsem vždycky tam s cílem, jakoby na chvilku se ubytovat  
/smích/, než si najdu někde něco. A oni, když to pochopili, s tím neměli problém 
[...] (žena, 38 let, vyšší odborné vzdělání, Argentina; 18 let v ČR) 

Převládající přesvědčení respondentů o neúčinnosti hledání zaměstnání pro-
střednictvím úřadů práce vychází zejména z osobních zkušeností s jejich fungováním, 
které jsou navíc mnohdy podpořeny zážitky dalších osob (příbuzných či známých). 
Navíc aktuálně cizinci vypovídají o určité bezmocnosti zprostředkovatelek, kterou 
spojují jednak se špatnou situací na trhu práce a jednak s legislativním zrušením 
povinnosti zaměstnavatelů hlásit úřadům práce volná pracovní místa, k němuž došlo 
s účinností od 1.1.2012. Podle respondentů pak zprostředkovatelky využívají infor-
mačních zdrojů, jež jsou veřejně dostupné (internetové portály) a celkově „nemají co 
nabídnout“. Zkušenosti některých respondentů s fungováním zprostředkovatelské 
činnosti však zpochybňují dopady zrušení ohlašovací povinnosti na efektivitu fungování 
služeb zaměstnanosti - zprostředkovatelky totiž sice dříve měly více možností doporu-
čit nezaměstnanému volné pracovní místo, řada pracovních nabídek však byla hlášena 
jen formálně.  

[...] občas mi [zprostředkovatelka] i něco nabídla, práci, že někdo by chtěl s tou 
ruštinou. Moc se mi nedařilo, protože nebudu nalhávat, většinou společnosti už 
někoho mají, ale prostě v té době platil zákon, že musí být vyhláška na úřadě 
práce, že je volné pracovní místo za těchto podmínek, mají takový nárok na 
zaměstnance. Už mají někoho vyhlídnutého, ale prostě musí to striktně dodržet. 
Takže vezmu si ten papír, přijdu do té společnosti určité, řeknou: „No to víte, že 
my už někoho máme, ale prostě to musí tak být.“ No podepíšou mi, že nikoho 
nepotřebují, a odejdu. (žena, 38 let, vyšší odborné vzdělání, Bělorusko; 9 let v ČR) 

Respondenti také opakovaně vyjadřovali - zjevně mylné - přesvědčení, že úřady 
práce podle nového zákona ani nemají povinnost zprostředkovávat zaměstnání. Mezi 
další faktory, které negativně ovlivňují očekávání nezaměstnaných vůči úřadu práce, 
patří neochota či naprosté odmítnutí pomoci s hledáním zaměstnání ze strany zpro-
středkovatelky, s nímž se v minulosti setkalo několik našich komunikačních partnerů. 
Odmítnutí pomoci s hledáním přitom bylo odůvodněno například neznalostí českého 
jazyka u cizince, nedostatkem času nebo tvrzením, že nejprve hledají práci domácím 
uchazečům; v jiných případech byla pomoc odmítnutá dokonce bez jakéhokoliv vy-
světlení. Vyloženě negativní zkušenosti s jednáním zprostředkovatelek však nebyly 
příliš časté.  
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Ve skutečnosti se ovšem ukazuje, že navzdory prakticky nulovým očekáváním 
ze strany cizinců úřady práce - v Brně se jedná o dvě pobočky - určitou iniciativu při 
zprostředkování zaměstnávání vyvíjejí. Téměř všichni respondenti se totiž setkali 
s tím, že jim pracovnice předaly kontakty na zaměstnavatele, kteří přijímají pracov-
níky, nebo jim přímo daly doporučenku na konkrétní volné pracovní místo. Jen zřídka 
se ale jednalo o místa, jež by odpovídala kvalifikaci nezaměstnaného. Naopak: cizinci 
bývají posílaní ucházet se o práce nekvalifikované, fyzicky náročné, nízko placené a 

celkově marginální; respondenti je někdy dokonce vnímali jako stigmatizující (uklízení), 
nebo zdravotně nevyhovující (práce ve výškách, v zimě venku apod.). Skepsi vůči 
zprostředkovatelské činnosti úřadu práce tak shrnula česká manželka jednoho z našich 
respondentů, která byla rozhovoru přítomná, když poznamenala, že „víceméně tam 
se ani nedá očekávat nějaká dobrá práce“. Problém tedy spočívá v tom, že jsou 
převážně nabízena místa, o která nemají nezaměstnaní zájem.24 Návštěvy na úřadech 
práce navíc mají jen velmi nízkou frekvenci (aktuálně jedna návštěva během 2-3 
měsíců) a doporučených volných míst minimum. Např. vysokoškolsky vzdělanému 
respondentovi z Kazachstánu byla během 1,5 roku doporučena pouze tři volná pracovní 
místa a středoškolákovi z Libye v průběhu dvou let registrace asi šest nebo sedm míst. 
Informace o volných pracovních místech však nejsou nutně vázány na přímý kontakt se 
zprostředkovatelkou. Zejména pro starší respondenty má totiž dosud značný význam 
dostupnost přehledu o volných pracovních místech na nástěnkách úřadu práce; někteří 
z nich je dokonce monitorují několikrát do týdne. 

Také úřady práce zdůrazňují, podobně jako sami respondenti, iniciativu přede-
vším na straně uchazečů o zaměstnání. Pro zvýšení incentiv k hledání práce pak 
využívají různých nástrojů, z nichž některé jsou spojeny s hrozbou sankce. Jeden 
z brněnských úřadů práce například vykonává „kontrolu“ úsilí nezaměstnaných při 
hledání zaměstnání: na každou schůzku mají přinést seznam zaměstnání, o která se 
aktivně ucházeli, a to nejen pokud jde o volná místa doporučená úřadem, ale i místa 
samostatně vyhledaná nezaměstnaným. Ačkoliv se jedná o nástroj, který lze snadno 
„ošidit“, je jednou z méně direktivních forem, jak stimulovat hledačské úsilí neza-
městnaných. Ve dvou případech, kdy se zprostředkovatelkám úsilí cizinců jevilo jako 
nedostatečné (prakticky nehledali práci), byli respondenti upozorněni na možnost 
zpřísnění jejich přístupu. Respondenti pak vyjadřovali obavu, že budou muset vykoná-
vat „veřejné práce“ (veřejnou službu) v podobě zametání ulic či se pravidelně hlásit na 
kontaktním místě. Nikdo z nich se však neobával toho, že by mohl být z registru úřadu 
práce sankčně vyřazen.  

6.1.4 Méně časté způsoby hledání zaměstnání 

Vedle využívání internetových stránek, aktivace sociálních sítí a registrace na 
úřadu práce volí někteří respondenti také další možnosti, jak zvýšit svoji šanci na 
úspěch při hledání zaměstnání. Relativně četnější bylo mezi našimi komunikačními 
partnery využití pomoci neziskových organizací, což však může souviset se způsobem 
tvorby výzkumného vzorku, v němž tyto organizace také sehrávaly aktivní úlohu.  

  

                                          
24  Na druhou stranu jsme se však setkali také s případem, kdy zprostředkovatelka nenabídla naší 

respondentce v průběhu 9 měsíců žádné pracovní místo. Údajně jediné volné místo vyhodnotila jako příliš 
neatraktivní a uchazečce je doporučila na schůzce až poté, co ji (zřejmě poměrně emotivně) upozornila 
na svoji zoufalou situaci a prosila ji o pomoc (od následujícího měsíce totiž neměla nárok na podporu 
v nezaměstnanosti). Respondentka pak na toto pro ni skutečně ne příliš atraktivní místo pomocnice 
v kuchyni v odlehlé restauraci nastoupila a pracovala tam více než dva roky.  
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Neziskové organizace 

Pomoc neziskových organizací při hledání zaměstnání spočívá typicky v rozvoji 
dovedností, které sehrávají významnou úlohu ve vyhledávání volných míst a v komu-
nikaci se zaměstnavateli. Jedná se o vhodnou (a také jazykově správnou) formulaci 
pracovního životopisu, možnosti vyhledávání volných pracovních míst a také způsob 
jednání při pracovním pohovoru. Příkladem praktické pomoci, kterou respondenti v této 

souvislosti zmínili, byl workshop s personalistou z velké mezinárodní společnosti uspo-
řádaný neziskovou organizací speciálně pro cizince z třetích zemí. Další formou je 
pomoc se zahájením vlastních podnikatelských aktivit. V jedné z neziskových organi-
zací například nabízeli program, v jehož rámci participantům z řad cizinců z třetích 
zemí poskytovali praktické informace o zřízení živnostenského listu a souvisejících 
povinnostech, diskutovali s nimi zaměření podnikání a pomáhali s vypracováním 
podnikatelského plánu. Pro integraci na trh práce jsou navíc významné také další 
služby, které jsou cizincům neziskovými organizacemi poskytované, zvláště pak 
(bezplatné) jazykové vzdělávání (viz výše) a zpřístupnění PC a internetu.  

Dvě brněnské neziskové organizace zaměřené na pomoc cizincům z třetích zemí 
na sebe také berou roli zprostředkovatelskou, v níž jsou výrazně aktivnější než úřady 
práce, což je zřejmě mj. dáno větším časovým prostorem pro individuální práci 
s klientem. Pracovníci těchto organizací vykonávají monitoring volných pracovních 
míst, posuzují jejich vhodnost pro jednotlivé klienty a návazně jim poskytují např. 
seznamy vhodných nabídek práce. Významné přitom je, že jsou při hledání proaktivní a 
pokud identifikují vhodnou příležitost, klienta přímo kontaktují (např. telefonicky nebo 
mailem). Na neziskové organizace se však se žádostí o pomoc při hledání zaměstnání 
obrací jen část respondentů; zejména ti, kteří mají zkušenosti s jejich pomocí v jiných 
oblastech (např. s jazykovým kurzem, s pobytovým statusem apod.). Tito lidé mají v 
jejich pomoc důvěru a lze předpokládat, že určitý vzájemný vztah mezi sociálními 
pracovníky neziskových organizací a jejich klienty sehrává pozitivní úlohu také při 
zprostředkování zaměstnání (např. podporuje schopnost vyhodnotit potřeby klienta a 
posoudit vhodnost volného pracovního místa).  

Část respondentů nicméně neziskové organizace nezná nebo s nimi nemá 
osobní zkušenost, další část jejich služeb využila, ale o pomoc s hledáním zaměstnání 
se na ně neobrátila. Důvodem bylo zpravidla přesvědčení, že neziskové organizace 
nemají možnost práci zprostředkovat. Dva z našich komunikačních partnerů uvedli, že 
se v neziskové organizaci zeptali, nicméně byli odmítnuti s tím, že organizace pomoc 
při hledání zaměstnání neposkytuje. V těchto případech je ovšem překvapivé, že 
sociální pracovníci svým klientům nedoporučili některou z jiných, v této oblasti 
aktivních, neziskových organizací. 

 

Přímé kontaktování zaměstnavatelů 

Přímé kontaktování zaměstnavatelů, u kterých není zřejmé, zda vůbec nabízejí 
volné pracovní místo, v současnosti není příliš častým způsobem hledání zaměstnání. 
Využili jej především ti respondenti, kteří se chtějí uplatnit v profesích, u nichž je 
kontakt s vedoucími pracovníky poměrně snadno realizovatelný. Jedná se typicky o 
pracovní místa v obchodech (prodavačky) a v pohostinství (výpomoc do kuchyně 
apod.). Zkušenosti s osobní návštěvou jiných typů zaměstnavatelů, například výrob-
ních podniků, mají někteří z našich respondentů z minulosti. Jeden z respondentů pak 
vyjádřil přesvědčení, že přímé kontaktování zaměstnavatele již v současnosti ani není 
možné, protože větší zaměstnavatelé nabírají pracovníky téměř výhradně ve spolupráci 
s personálními agenturami.  
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Personální agentury 

Služeb personálních agentur využilo jen několik respondentů, kteří se zajímali o 
různé typy pracovních pozic - od vysoce kvalifikovaných, jež hledal cizinec s postgra-
duálním vzděláním získaným v SRN, přes střední až po manuální pozice. S výjimkou 
nejvýše kvalifikovaného respondenta, měli tito lidé s působením personálních agentur 
negativní zkušenost. V případě respondenta ucházejícího se o nekvalifikovanou pozici 
operátora výrobní linky se jednalo o problém neadekvátního, či spíše nesmyslného 
testování jeho znalostí personální agenturou (jedná se přitom o muže s vysokoškol-
ským vzděláním ze země původu). Další respondent pak popisoval situaci, kdy byl 
agenturou doporučen na pracovní místo, ačkoliv neodpovídal požadavkům zaměstna-
vatele. K problémům pak podle něj dochází také v souvislosti se způsobem fungování 
personálních agentur:  

Personální agentury pro hledání práce, i když vám nabídnou pár prací a vy se 
nějak nedohodnete se zaměstnavatelem, nebo vás ten potenciální zaměstnavatel 
z jakéhokoli důvodu prostě nechce, ta personální agentura prostě přestává s 
vámi komunikovat. Ale když se pak registrujete u jiné agentury, té personální, 
ona řekne, já vás už tam nemůžou jako nabídnout do té firmy, protože i když je 
nová pozice otevřena, vy už jste v jejich databázi a bohužel. (muž, 38 let, SŠ, 
Bosna a Hercegovina; 5 let v ČR) 

Ani v jednom z uvedených případů se nepodařilo zaměstnání jejich prostřed-
nictvím získat. Několik dalších respondentů pak vyjádřilo přesvědčení, že je lepší hledat 
samostatně než přes personální agenturu. 

6.2 Vnímané bariéry úspěchu 

Úspěšnost při hledání zaměstnání ovlivňuje celá řada faktorů, které jsou jednak 
spojeny s charakteristikami uchazečů a jednak vyplývají ze širších socioekonomických 
souvislostí tohoto procesu. V rámci výzkumu jsme se zajímali o bariéry, s nimiž se při 
hledání zaměstnání setkali naši respondenti, a také o způsoby, jak se snažili tyto 
bariéry překonávat.  

Není překvapivé, že v době ekonomické krize patří mezi nejvýznamnější bariéry 
právě celková situace na pracovním trhu, která se vyznačuje vysokou nezaměstna-
ností, a tedy i převisem nabídky práce. Při hledání zaměstnání je tento problém jasně 
patrný: respondenti se na pracovních pohovorech setkávají s celou řadou dalších 
uchazečů, na úřadech práce potkávají ve frontách mnoho dalších uchazečů a nabídek 
(vhodného) zaměstnání je poskrovnu.  

Jednotliví respondenti pak také vnímali individuálně specifické handicapy, 
jež dále snižují jejich šance na získání nového zaměstnání (viz také kap. 3.1 a 3.2). 
Mezi nejčastější patří vyšší věk, nedostatek odborné praxe nebo nedostatečná či 
nežádaná kvalifikace, zdravotní problémy. U žen se také opakovaně objevovala 
omezenost daná péčí o malé dítě (související s nároky na pracovní dobu). Z výpovědí 
těchto respondentek je přitom patrná zkušenost s diskriminačním jednáním zaměstna-
vatelů. Například žena z Kazachstánu popisovala průběh typického pracovního 
pohovoru následujícím způsobem: 

R: […] na těch pohovorech jsem byla pozvaná víckrát a většinou do těch 
obchodních, jako by těch kancelářích, co obchoduje s tím Ruskem, protože oni 
potřebovali ten jazykový vybavenost, ruština atd. a jenom jakmile tam zazněla 
otázka, na kterou jsem teda nemusela odpovídat, ale zase to bylo blbý 
neodpovídat, takže jsem řekla tři děti teda, ale že už jsou ve škole, ve školce, že 
ne v žádném případě jakoby… 
T: To vám řekli jako, do očí vám řekli jako, že ne? 
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R: Do očí ne, ale jsem to pochopila jako, že bylo dobrý, dobrý třeba při tom 
pohovoru a potom hned jako tak jo, že se to změnilo, tak to zapsali a už se 
neozvali potom. (žena, 39 let, SŠ, Kazachstán; 13 let v ČR)  

Pokud jde o výše uvedené handicapy, pak je (znevýhodněná) situace cizinců na 
trhu práce v jádru podobná jako u domácích uchazečů. Řada respondentů tuto 
skutečnost také zmiňovala a uváděla příklady nezaměstnaných Čechů, kteří mají 
podobné problémy.  

Na druhou stranu se však nezaměstnaní cizinci při hledání zaměstnání potýkají 
také se specifickými problémy, jež se u domácí populace příliš často nevyskytují. 
Takovým problémem je například neodpovídající kvalifikace u vysoce kvalifikovaných 
cizinců, kteří se z důvodu nedostatečné jazykové vybavenosti češtinou ucházejí o 
střední pozice, v nichž mohou využít znalosti svého mateřského nebo jiného cizího 
jazyka. Tato „překvalifikovanost“ je podle jejich přesvědčení důvodem k odmítnutí 
ze strany zaměstnavatelů, ačkoliv požadavkům na danou pracovní pozici vyhovují. 
Zamítavý postoj jim byl někdy dokonce vysvětlen tak, že by je taková práce při jejich 
vzdělání a zkušenostech neuspokojovala. Problémem ovšem může být také pocit 
ohrožení vedoucího pracovníka, pokud přijme na místo svého podřízeného osobu se 
stejnou kvalifikací, jako má on sám. Naznačuje to opakovaná zkušenost postgraduálně 
vzdělaného respondenta pocházejícího z Mexika:  

Překladatel (P): Měl pohovor s hlavním manažerem. Manažer byl moc příjemný a 
říkal mu, že profil byl moc dobrý, ale bohužel životopis, který měl [jméno 
respondenta], byl skoro stejný jak jeho. A on hledal lidi do nižší pozice. A že ten 
životopis byl moc dobrý, moc vysoký na tu pozici. Měl to být jeho podřízený. A 
[jméno respondenta] měl životopis skoro stejný. 
T: Byl ochoten vzít tu nižší pozici? 
P: On jo, on chtěl tu nižší pozici. Manažer spíš nechtěl. 
T: Vysoké vzdělání bylo důvodem, že ho nepřijali? 
P: Ano. To je ono. Měl další pohovor IBM. A měl úplně stejnou situaci. Poslední 
byl před měsícem, měla to být lepší pozice, pozice senior. Byla to lepší pozice, 
než hledal před tím, ale dostal stejnou odpověď, že jeho vzdělání bylo vyšší, než 
si představovali. (muž, 38 let, VŠ, Mexiko; 1,5 let v ČR) 

Nad vysokou kvalifikací se někdy pozastavují také ti zaměstnavatelé, kteří 
přijímají zaměstnance na nekvalifikovanou pracovní pozici. Respondenti, kteří nutně 
zaměstnání potřebují, pak musejí někdy zaměstnavatele dokonce přesvědčovat, že o 
nabízenou pozici skutečně stojí:  

Když jsem tam přijela, byl tam ředitel, zapomněla jsem už jeho jméno, to nevadí, 
byl takový, choval se dobře, podíval se na mě a podíval se na můj životopis. Řekl: 
„No tak máte vysokou školu.“ Říkám: „No tak to nevadí, že vysokou školu. Ta 
vysoká škola byla dřív a teď už potřebuji, prostě potřebuji práci.“ A že on zavolá. 
A zavolal mi už večer a řekl, nu tak zítra pojďte do práce, zkusím to. (žena, 55 let, 
VŠ, Ukrajina - ucházející se o pomocné práce v kuchyni; 22 let v ČR s přestávkami)  

Na nesoulad mezi formální kvalifikací zahraničních pracovníků a pracovní pozicí 
zastávanou v ČR upozorňuje např. monografie VÚPSV (Rákoczyová et al., 2007) a 
podrobně pak novější monografie Leontiyevy (2012). Leontiyeva přitom upozorňuje na 
skutečnost, že překvalifikovanost na trhu práce v ČR souvisí mimo jiné s prací, kterou 
přistěhovalci vykonávali v zemi původu. Výkon zaměstnání, které neodpovídá formální 
kvalifikaci, totiž způsobuje zastarávání/ztrátu dovedností (de-skilling) či absenci 
odborné praxe, a navíc se také promítá do ambicí migrujících pracovníků na trhu práce 
v ČR. Z rozhovorů s našimi respondenty je tato souvislost jasně patrná: přechod mezi 
marginálními pozicemi na trhu práce v zemi původu a v ČR je celkově mnohem 
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častějším scénářem než přechod z kvalifikovaného zaměstnání v zahraničí na 
marginální pozici v ČR.25  

Další specifickou bariéru začlenění migrantů na pracovní trh v ČR, ve srovnání 
s českou pracovní silou, představují omezení spojená s typem pobytového sta-
tutu. Jedná se o bariéry záměrně vytvářené státem ve snaze regulovat ekonomickou 
migraci (např. prostřednictvím systému pracovních povolení nebo regulací přístupu na 
trh práce u žadatelů o mezinárodní ochranu), ale také nezáměrné, které souvisejí 
např. s administrativními nároky na zaměstnavatele nebo jejich nedostatečnou 
obeznámeností v této oblasti. Za tu lze považovat také opakované zjištění, že 
zaměstnavatelé odmítají přijmout do zaměstnání azylanty a žadatele o azyl, ačkoliv po 
jednom roce od podání žádosti, resp. po udělení mezinárodní ochrany je jim trh práce 
zcela otevřen. Na tuto skutečnost poukázala monografie z roku 2008 (Rákoczyová, 
Trbola, 2010) a aktuálně se o takové zkušenosti zmiňovala respondentka z Ruska:  

R: [...] A kvůli tomu prostě nikdo s námi nechce bavit, oni řekli, že prostě rádi by 
to třeba vás vzali do práce, ale prostě s těmi doklady to nejde. 
T: Takže jste to ale zkoušela? 
R: Zkoušela, ano určitě, já jsem to vždycky zkoušela, prostě jsem šla do obchodu, 
já jsem psala třeba i jako žádost, že potřebuji práci a prostě já jsem byla i na 
pohovoru taky v Intersparu, to znamená velký obchod a prostě, když oni už 
chvílu ta cesta, prostě ten proces, ty doklady a oni se dozvěděli, že jsou to ty 
azylové doklady a už ne prostě. (citace neidentifikována) 

Značnou bariéru dále představuje nedostatečná znalost českého jazyka, ať už 
reálná, nebo připisovaná (významu jazyka se blíže věnuje kap. 3).  

Respondenti, kteří všichni prošli v posledních letech zkušeností s nezaměstna-
ností, se do značné míry shodují, že zahraniční původ je zásadním faktorem při 
rozhodování zaměstnavatelů a jejich postoj vnímají jako diskriminační. Zkušenosti, 
které cizinci popisují, dobře odpovídají teorii fronty,26 podle níž se nezaměstnaní řadí 
do fronty na volná pracovní místa: některé však znovu a znovu v této řadě „přeskakují“ 
jiní uchazeči, kteří lépe vyhovují představám zaměstnavatelů. Zůstávají pak na konci 
pomyslné fronty, stávají se dlouhodobě nezaměstnanými a volná pracovní místa pro 
ně zůstávají nedosažitelná. Podle přesvědčení našich respondentů je atributem, jenž je 
staví do pozice na konci „fronty“, právě jejich zahraniční původ a trvalé upřednostňo-
vání českých uchazečů před cizinci, a to bez ohledu na další charakteristiky uchazečů. 
O tomto problému nejčastěji hovořili lidé ze vzdálenějších zemí (z Libye, Afghánistánu 
a Angoly) a zmiňovali se o nich také někteří respondenti ze zemí bývalého Sovětského 
svazu (Ukrajiny, Arménie, Ruska). Například respondentka z Ruska se k tomuto 
problému snaží stavět smírně:  

…víte, štěstí bylo, že já potkala takový lidi, že mě vzali do práce a jedna věc byla, 
že to bylo takový období, že bylo hodně práce, teďka je to těžká situace vůbec se 
zaměstnáním najít aj v tom oboru, taky, takže pochopitelně, že já to chápu…já 
beru absolutně klidně, na to dívám se, že když přijdu já a přijde nějaká Češka, jo, 
tak jasně, že vezmou ji…to je jako…já přijela…nikdo mě sem nezval, já přijela 
sama a musím s tím počítat, že budou vznikat nějaké takové složité situace, 
takže… (žena, 45 let, SŠ, Rusko; 16 let v ČR)  

Častěji je však přesvědčení o diskriminaci na základě zahraničního původu 
značně frustrující. Někteří respondenti věří, že jsou ze soutěže o pracovní místo 
vyřazeni hned na počátku procesu, protože zaměstnavatelé již z přiloženého CV 
identifikují, že se jedná o cizince (např. podle jména nebo znalosti některých jazyků). 

                                          
25  V této souvislosti je patrně významná skutečnost, že marginalizace v zemi původu byla navíc také jedním 

z poměrně frekventovaných push faktorů migrace našich respondentů.   
26  K teorii fronty viz blíže např. Sirovátka (1995).  
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Mladý vysokoškolsky vzdělaný muž z Afghánistánu pak svůj původ vnímá jako 
stigmatizující v širších souvislostech:  

Bohužel jsem zkusil moc věcí, nejde to. Když posílám životopis, jediný velký 
problém tady je, že oni nevidí, co umíš. Oni nechtějí, aby od tebe dostali něco. 
Jenom když vidí, že máš napsaný…, tak vy samozřejmě víte, že máme jiné jméno, 
tak když začíná na Ahmad nebo cokoliv, tak když vidí…, a pak vidí naši zemi 
napsanou, tak vůbec nereagují. Možná někteří lidi myslí, když ten Ahmad přijel, 
nebo ten Šagi přijde, tak samozřejmě nosí v kapse nějakou bombu nebo něco, tak 
to bývá občas to. (muž, 24 let, VŠ, Afghánistán; 4 roky v ČR) 

Cizince navíc utvrzují v tom, že tento diskriminační postoj platí v ČR všeobecně 
a podporuje jej svojí politikou i stát, výroky některých pracovníků úřadů práce, kteří 
např. uvádějí, že „nemají práci ani pro Čechy“ anebo že v první řadě hledají 
zaměstnání Čechům.  

V pomyslné frontě na práci pak jsou nejvíce znevýhodnění ti nezaměstnaní 
cizinci, kteří nechtějí pracovat za velmi nízkou mzdu anebo načerno. „Přeskočí“ je totiž 
nejen domácí uchazeči, ale také další cizinci, kteří takové požadavky - z různých 
důvodů - nemají. Problém vytěsnění řádných zaměstnanců cizinci, typicky Ukrajinci, 
kteří jsou ochotni přijmout méně výhodné pracovní (a mzdové) podmínky, popisuje 
respondent z Konga. 

[…] oni brali, si domluvili s jakýsi ukrajinský mafián a ten mafián jim dodal lidi, 
co začali pracovat od rána, jako 6 hodin ráno až do 8 večer, neplatil daně, on jim 
dával peněz do obálky. Oni jim dali peníz, a já půjdu. Ale nevyhodil jenom mě, já 
nebyl sám, i kamarádi Češi, co byli se mnou, ale on nám vyhodili z práce. (muž, 41 
let, VŠ, Kongo - popisuje důvod ztráty zaměstnání ve firmě třídící odpad po 9 letech práce; 
9 let v ČR) 

Zkušenost s přijímáním cizinců za nestandardních podmínek ovšem mělo více 
respondentů. V této situaci se potom někteří nezaměstnaní cizinci rozhodnou přijmout 
jakoukoliv práci, včetně dlouhodobé práce načerno, nárazových přivýdělků nebo pozici 
v rámci švarcsystému. Jiní v důsledku absence přijatelných alternativ volí zřízení 
živnostenského listu a zahájení podnikání.  
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7. Strategie nezaměstnaných cizinců při hledání 
zaměstnání 

Ve snaze překonat bariéry na trhu práce volí cizinci vedle aktivního hledání 
zaměstnání, ať už výhradně vlastními silami nebo s pomocí dalších výše uvedených 
subjektů, nejrůznější strategie. Za jejich společný znak lze považovat ochotu neza-
městnaných přizpůsobit se, alespoň v některých ohledech, situaci na pracovním trhu. 
Způsob a míra takového přizpůsobení je ovšem ovlivněna celou řadou faktorů jak 
individuálních, tak rodinných (například nutnost zajištění péče o děti typicky limituje 
možnost časové flexibility, ekonomická situace domácnosti ovlivňuje mzdovou flexibi-
litu a postoj manžela možnost přestěhovat se za prací). Reálné uplatnění různých 
strategií pak ovlivňují také vnější faktory. Kromě postojů zaměstnavatelů můžeme 
jmenovat například systém veřejné hromadné dopravy, pracovněprávní předpisy či 
podnikatelské prostředí. Mezi našimi respondenty jsme se v principu setkali se třemi 
hlavními strategiemi řešení vlastní nezaměstnanosti. Jedná se o (a) ochotu k mobilitě, 
ať už jde o stěhování za prací či dojíždění, (b) funkční flexibilitu v podobě zájmu o 
změnu nebo zvýšení kvalifikace a (c) o strategii spočívající v zahájení vlastní podnika-
telské činnosti. Méně často pak byli respondenti připraveni také k jiným typům 
flexibility.  

7.1 Mobilita 

Stěhování za prací, ať už v rámci ČR nebo mezinárodně, představuje jednu ze 
strategií, kterou naši respondenti buď uplatnili v minulosti (sám příchod do České 
republiky je někdy výrazem strategie řešení postavení na pracovním trhu v zemi 
původu), anebo o ní uvažovali či stále uvažují do budoucna. Vzhledem k tomu, že 
respondenti v době výzkumu žili v Brně a jeho nejbližším okolí, se ovšem zpravidla 
nejednalo o přímou zkušenost s uplatněním této strategie v souvislosti s nezaměstna-
ností v době ekonomické krize. Naopak tomu je s dojížďkou do zaměstnání a hledáním 
práce v širším okolí, tedy s ochotou dojíždět. Respondenti se dojíždění nebrání, pečlivě 
však poměřují náklady spojené s dojížděním (finanční, časové) s atraktivitou takového 
zaměstnání.  

7.1.1 Mezinárodní migrace - návrat do země původu nebo do 3. 
země 

Vystěhování z České republiky, ať už spojené s návratem do země původu nebo 
s migrací do třetí země, představuje jednu z možností, jež se cizincům při řešení 
vlastní nezaměstnanosti nabízí. Strategii návratu zcela zřejmě předpokládali také tvůrci 
migrační politiky v ČR, když záhy po nástupu ekonomické krize v očekávání hromad-
ného propouštění cizinců spustili (vedle opatření zamezujících přílivu nových přistěho-
valců) program Dobrovolných návratů. Ten nabízel cizincům z třetích zemí, kteří v ČR 
přišli o práci a nacházeli se v obtížné ekonomické situaci, asistenci s návratem do 
země původu včetně nouzového ubytování, zaplacení jednosměrné letenky a také 
finanční příspěvek. Program, do něhož mohli v druhé fázi realizace vstoupit také 
nelegálně pobývající cizinci, se ovšem nesetkal s očekávaným zájmem: v průběhu jeho 
realizace, tedy během roku 2009, se do něj zapojilo pouze 2 258 osob (z toho více než 



7. Strategie nezaměstnaných cizinců při hledání zaměstnání 
 
 
 

122 

60 % tvořili občané Mongolska).27 Celkově se totiž ukázalo, že vystěhování z České 
republiky nepředstavuje způsob řešení problémů na trhu práce, který by cizinci prefe-
rovali. Statistiky zahraničního stěhování naopak ukazují, že po nástupu ekonomické 
krize došlo sice k významnému poklesu přílivu cizinců do ČR, současně se však ještě 
výrazněji snížil počet vystěhovalých cizinců: zatímco v roce 2007 jich tyto statistiky 
zaregistrovaly na 18,5 tisíce, v roce 2008 už pouze necelé 4 tisíce. V dalších letech 
(2009 a 2010) sice počet vystěhovalých cizinců stoupl, nevrátil se však ani na výchozí 
předkrizovou úroveň.28 

Některé z důvodů, které vedly cizince k setrvání v ČR, uváděli také naši 
respondenti. Mnozí z nich byli například přesvědčeni o tom, že návrat do země původu 
by nevedl ke zlepšení jejich životní situace. Situaci v zemi původu totiž vyhodnotili ve 
srovnání s ČR jako celkově horší, ať už jde o možnosti najít zaměstnání, mzdovou 
úroveň či celkové životní podmínky. Někteří z nich se navíc do země původu ani vrátit 
nemohou - to se týká především respondentů, kteří v ČR získali azyl nebo doplňkovou 
ochranu. Delší pobyt v zahraničí má také dopady na oslabení či dokonce ztrátu sociál-
ních vazeb a horší orientaci na trhu práce v zemi původu. To se projevilo například u 
respondenta z Angoly, který se pokusil svoji situaci návratem do země původu vyřešit. 
Jeho příběh ukazuje také celou řadu dalších faktorů, které volbu návratu, ať už 
pozitivně nebo negativně, ovlivňují:  

T: Proč to pro Vás byl problém, ta nezaměstnanost? Jak se změnil Váš život? V 
čem spatřujete ten klíčový problém jako v důsledku pro Vás? Nemyslím jako tu 
státní politiku. 
R: Jo, jo. Jako v důsledku prostě seš omezený všestranně. Jako všestranně 
omezený. Jako chlap, protože máš pocit, že nejseš chlap (smích). Chceš mít 
nějakou přítelkyni a chceš ji občas o víkendu pozvat třeba do kina nebo do klubu, 
a nemůžeš, nebo musíš počítat, nebo… A to už začíná i psychicky potom jako: 
„Jako co, jsem jako blbec, jako jsem nejtupější tady, že nemůžu sehnat práci? Já 
chci jenom práce, jenom prostě pracovat a být v klidu, že budu mít jako 
pravidelný příjem.“ Když bude málo, nebudu mít, budu muset nějak kontrolovat 
více, co můžu, ale když nemáš ten základ, tak… A ještě jako cizinec, to je ještě 
horší. Protože můžeš…, občas máš štěstí potkat taky cizince, kteří můžou ti 
pomoct, ale když nepotkáš, tak seš úplně sám. Nemáš u koho zaklepat na dveře a 
začínáš mít pocit, že musíš někam utíkat, jo. No ale taky říkáš: „No ale už jsem 
tady dlouho.“ Tak to přemýšlíš, jestli domů, ale tam taky už, všechno se taky 
změnilo po těch letech, jo. 
T: Ta Vaše strategie teda prostě je snažit se jakýmkoliv způsobem se tady jakoby 
udržet? Jo, jako že ten návrat do té země původu je v podstatě jakoby pro Vás 
více méně nereálný, protože je to dlouho? 
R: Je to dlouho. Jako samozřejmě návrat jako doma, říkáte, že doma je doma. Ale 
v dnešní době se také říká, že doma je tam, kde máš práci, jo. A já jsem tam byl 
třeba před třema rokama v Angole. [...]. Bratr umřel…, a chtěl jsem vědět, jak to 
je. Já jsem prodloužil na měsíc a půl, abych viděl, jaké jsou tam ty možnosti 
pracovat. Ale říkám, teď je úplně…, pro člověka, když přijde po dlouhé době, tak 
není tak jednoduchý, jo. Já jsem se snažil v ten moment také něco hledat, zeptat 
se, jak to je a tak jako, ale tam zas tak není úplně…, jako přijdeš a … I když, 
možná kdybych byl tam víc, jako možná bych našel také tu práci. Je tam fáze 
rekonstrukce jako všeho, jo, ale já jsem chtěl dělat jenom nějaký průzkum, jo. 
Ale jsem říkal, že jako nebude tak úplně jednoduché. Jednodušší možná jenom 
kvůli tomu, že je tam rodina, máš ještě kde spát, jo. Ale jako dospělý člověk 
nechce, aby byl půl roku bez práce a v rodině, jo. 
T: A dokázal byste si představit to, že byste třeba zůstal v té Angole, kdybyste 
tam sehnal práci? 
R: Jo. 
T: Jako že byste zůstal tam? V té době, kdy jste tam byl a sehnal byste práci? 
R: Když by to tak šlo? 

                                          
27  Zdroj dat : Ministerstvo vnitra – prezentace výsledků.  dostupná na: 
  http://www.mvcr.cz/clanek/projekt-dobrovolnych-navratu-uspesne-ukoncen.aspx  
28  Data ČSÚ (Vnitřní a zahraniční migrace ČR 1995-2010), dostupné online.  
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T: Takže byste tady zpřetrhal veškeré kořeny jako? 
R: Jo, zrovna v té fázi jo. Protože zrovna jsem byl po rozvodu, rozvod jako, 
závazky v minulosti jsem neměl, takže jako klidně. (muž, 48 let, nedokončená VŠ, 
Angola; 20 let v ČR) 

Z předcházející výpovědi je patrné, že rodinné vztahy sehrávají důležitou roli 
v rozhodování o možnosti návratu. Zatímco v případě respondenta z Angoly vedl 
rozvod k oslabení pouta, jež ho vázalo k ČR, u dalších tomu bylo právě naopak: 
rodinné zázemí v ČR snižovalo jejich ochotu vrátit se do země původu. Zvláště 
výraznou bariéru návratu představují děti přistěhovalců, a to zejména pokud jsou 
školou povinné anebo v ČR vyrostly. Naši respondenti kladli životní podmínky, včetně 
bezpečnosti, svých dětí a dosažený stupeň jejich integrace v českém prostředí nad své 
osobní ambice na trhu práce. Na druhou stranu nutnost živit rodinu představuje 
významný faktor ovlivňující úsilí o pracovní uplatnění.  

Ačkoliv způsob tvorby výzkumného vzorku předurčuje absenci osob, které z ČR 
v důsledku nezaměstnanosti odešly a nyní žijí v zemi původu či případně ve třetí zemi, 
setkali jsme se hned s několika respondenty, kteří v průběhu své migrační historie 
návrat do země původu vyzkoušeli, nicméně následně se vrátili zpět do ČR. Pouze u 
jednoho respondenta, mladého muže z Egypta, jenž v ČR založil rodinu s Češkou, se 
jednalo o výraz (nakonec neúspěšné) snahy o řešení svých problémů na trhu práce 
v důsledku ekonomické krize. U ostatních byly důvodem k návratu psychické a 
zdravotní problémy, ať už vlastní či někoho z blízkých příbuzných, nebo se jednalo o 
cirkulační migraci uplatněnou ještě před nástupem hospodářské recese. 

Zatímco osobní zkušenosti respondentů a jejich rodin s migrací do země původu 
tedy nebyly příliš časté, mnohem běžnější bylo uvažování o této možnosti do 
budoucna, a to jednak v souvislosti s nezaměstnaností a jednak obecně v návaznosti 
na změnu situace v zemi původu, případně na stáří. Právě v těchto úvahách se projevil 
hlubší vliv rodiny na případnou migrační strategii do budoucna - rodina, a zvláště děti, 
totiž představují emocionální pouto respondentů k České republice, které je v určitém 
protikladu k rovněž citovému poutu k zemi původu. To je patrné ve výpovědi 
nezaměstnaného respondenta z Iráku, který je vysokoškolsky vzdělaný, ale s ohledem 
na dosavadní zkušenosti a také vyšší věk (60 let) již nevěří v profesní uplatnění v ČR. 
V Iráku by však své šance viděl mnohem pozitivněji. O svém případném návratu 
uvažuje takto:  

T: V okamžiku, kdy by se zlepšila situace, tak se tam chcete vrátit? 
R: Ještě máme další faktor. Naše dcerka, které už je jedenáct let, tak její srdce ji 
táhne zase sem. Ona nezná, co je tam. A to bude také pro nás velice těžké. Jestli 
já starší chci tam a moje holčička chce být tady, to není lehké pro nás. Život pro 
cizince, mluvím o mně, je těžký, moc těžký. Protože některé věci máte vevnitř a 
lidé na ulici je neznají. I kdybych byl finančně zajištěn a tak, to nic není. Nezmění 
se city, co člověk má uvnitř. (muž, 60 let, VŠ, Irák; 27 let v ČR) 

Úvahy o návratu do země původu, pokud jej respondenti připouštějí, vyjadřují 
existenci určitého alternativního řešení vlastních problémů na pracovním trhu a širší 
okruh dostupných variant. Ukazuje se, že u přistěhovalců, kteří se pevně rozhodli - ať 
už z jakéhokoliv důvodu - v České republice zůstat natrvalo, je situace nezaměstna-
nosti ještě více frustrující než u těch, kteří se případně mohou vrátit.  

Kromě návratu zvažují někteří respondenti také možnost hledat zaměstnání ve 
třetí zemi. Tyto myšlenky bývají spojeny s existujícími vazbami na některou další zemi 
- může se jednat o příbuzné, kteří tam dlouhodobě pobývají a byli by ochotni v začátku 
pomoci, nebo o dřívější vlastní zkušenost s pobytem (například studijním nebo 
pracovním). Pracovní zkušenost z třetí země dává plánům na migraci reálnější kontury. 
Respondenti pak byli schopni posoudit své šance na uplatnění na tamějším pracovním 
trhu a také například srovnat mzdovou úroveň v ČR a v zahraničí. Je pochopitelné, že 
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zvažovány jsou ekonomicky vyspělé západní země, jako je Německo, Austrálie, 
Kanada, Skandinávie ad.  

Ukázalo se také, že osoby, které uvažují o hledání zaměstnání v zahraničí, aniž 
by měly na danou třetí zemi nějakou vazbu, mají v ČR velmi negativní zkušenost a 
víceméně ztrácejí naději na uplatnění na regulérním trhu práce. Současně však vnímají 
silné ekonomické incentivy, což je zvláště patrné u respondentů-otců nezletilých dětí, 
a potřebu svoji znevýhodněnou situaci nějakým způsobem vyřešit. Představy o 

uplatnění v zahraničí tak působily spíše jako ono pověstné poslední stéblo.  
Říkám, kdybychom se tady měli dobře, tak bychom nepřemýšleli emigrovat. 
Protože kdybychom jeli do Ameriky, tak bychom tam museli začít od nuly jako 
tady. Tady jsme něco vybudovali, naučili jsme se jazyk, máme tady občanství. 
Máme tady spoustu známých, známe, jak to tady všechno chodí, ale co no? Když 
jsme odešli jednou, tak můžeme i podruhé. (muž, 26 let, SŠ, Arménie; 18 let v ČR)  

7.1.2 Vnitřní mobilita - stěhování za prací a dojíždění  

Přistěhovalci mají obecně vyšší sklon k migraci v rámci České republiky, což se 
výrazně projevilo také v období ekonomické krize. Dostupné statistiky ČSÚ ukazují, že 
cizinci reagovali na nástup hospodářských problémů zvýšenou vnitřní mobilitou 
směřující především do Prahy (viz graf č. 2). Již tak značný význam hlavního města 
pro zaměstnanost cizinců z třetích zemí se tak dále posílil, a to zejména pokud jde o 
pracovní uplatnění v postavení zaměstnanců. Zatímco v roce 2008 z celkového počtu 
cizinců-zaměstnanců z třetích zemí pracoval každý třetí v Praze, o tři roky později to 
již byl téměř každý druhý (47 %).29  
 

Graf č. 2 Vnitřní stěhování cizinců v roce 2009 (podle regionu přistěhování a 
vystěhování) 

 
Zdroj: ČSÚ 30 

                                          
29  Zdroj dat: Horáková (2009), Horáková (2012), vlastní výpočet. Údaje o koncentraci cizinců z třetích zemí 

v postavení živnostníků není dostupný; Praha je ovšem také místem koncentrace těchto osob.   
30  http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/tab/A2004BC1BD  
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S ohledem na výběr našich respondentů nepatří stěhování do Prahy, případně 
jiného místa v ČR, mezi uplatňované strategie - lidé, s nimiž jsme hovořili, měli důvod, 
proč zůstat v Brně (typicky s ohledem na děti, ale také kvůli neochotě partnera ke 
stěhování31). O této strategii však hovořili jako o jedné z těch, s nimiž se poměrně 
často setkali ve svém okolí, a sami o ní také přemýšleli. Jejich úvahy nám mohou 
poodkrýt, jaká očekávání jsou s takovou strategií spojována. Praha podle nich posky-
tuje více pracovních příležitostí obecně, a pro cizince zvláště: trh práce je tam totiž 
dynamičtější a vůči zahraničním pracovníkům méně diskriminující. Cizinců je tam totiž 
více, a tak jsou na ně zaměstnavatelé zvyklí a - podle vyjádření našich respondentů - 
nemají vůči nim tolik předsudků. Kromě toho do Prahy cizinci neustále nejen přicházejí, 
ale také odtud odcházejí a uvolňují tak prostor novým pracovníkům v segmentu za-
městnání vhodných pro cizince (např. nevyžadujících dobrou znalost češtiny). Podobně 
je také v Praze rozvinutější etnické podnikání, zejména u početnějších „komunit“, jež 
je zdrojem pracovních příležitostí právě pro cizince. Vyšší zastoupení cizinců navíc 
usnadňuje hledání zaměstnání po etnických liniích.  

Několik našich respondentů se po práci v Praze skutečně poohlíželo. V případě 
svobodného muže z Jemenu se jednalo o ochotu přestěhovat se do hlavního města po 
získání práce. Starší muž z Libye, který má v Brně českou manželku a děti, pak 
předpokládal týdenní dojíždění, tedy přes týden pobyt v Praze a víkendy trávené 
s rodinou v Brně. Tento model již v minulosti vyzkoušel a považoval jej za nejvhod-
nější kompromis v situaci, kdy na místním trhu není schopen získat kvalifikované 
zaměstnání.  

Zatímco varianta týdenního dojíždění byla ojedinělá, častěji jsme se setkali 
s ochotou do zaměstnání dojíždět denně, a to i do vzdálenějších míst. U několika 
respondentek se tato strategie projevila jako dobrá volba - jednak rozšiřuje možnosti 
hledání a jednak byli zaměstnavatelé z menších a odlehlejších míst regionu ochotni 
pracovníkům vyjít vstříc tak, aby snížili související zátěž pracovníka.  

R: Ano. Takže vlastně půl roku jsem byla bez zaměstnání, no a po zkoušce jsem 
pořád hledala tu práci a sehnala jsem ji v [název firmy], to daleko na dojíždění, 
hodinu a půl tam, hodinu a půl zpátky, ale byli ochotný mně jít vstříc, že jsem dva 
dny pracovala doma přes počítač a tam jsem dojížděla a taky mohla jsem odejít i 
trochu dřív, uznávali mi to, že musím dojíždět. (žena, 38 let, vyšší odborné vzdělání, 
Bělorusko - ale musela tuto práci opustit kvůli problémům se zajištěním péče o dítě; 
v průběhu tohoto zaměstnání proto dále hledala novou práci v Brně, což se jí povedlo; 9 
let v ČR)  

R: Já jsem vybrala kvůli dojíždění, že dojíždím daleko, tak vybrala jsem poloviční 
úvazek a ještě doma jakoby pokud je nějaká potřeba dělám takové překlady 
nějaké, ne moc složité, doma dělám, zkombinuji s rodinou, když už děcka spí 
nebo to je lepší. (žena, 38 let, SŠ, Kazachstán - matka tří dětí; 13 let v ČR) 

V obou případech se jednalo o kvalifikovanou práci, která vyhovovala také 
dalším představám respondentek na pracovní uplatnění. Jiná respondentka, manuální 
pracovnice z Mongolska, byla ochotná dojíždět - i když na menší vzdálenost - i za 
nekvalifikovanou prací. Obecně je ovšem ochota dojíždět za prací daná finanční vý-
hodností takové alternativy; významnou roli sehrávají zejména náklady na dopravu, 
které v kombinaci s nízkou nabízenou mzdou vedou k odmítnutí nabízeného zaměst-
nání, i když by nezaměstnaný cizinec byl za jiných podmínek ochotný dojíždět.  

R: [...] je jeden Vietnamec, který už asi víc než půl roku hledá zaměstnance a ten 
si myslí, že je chytrý takový, že prostě sežene toho zaměstnance. To musí být 
úplně jako mentálně poškozený člověk, aby šel tam pracovat. 
T: A proč, to je nějaká špatná pozice nebo? 

                                          
31  U dvou smíšených párů se projevila typicky nízká ochota Čechů stěhovat se za prací, což u obou 

respondentů vedlo k rezignaci na tuto strategii.   
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R: Ne, on právě chce svářeče, on má několik skladů po celé Moravě a chce, aby 
prostě ten člověk jezdil po těch skladech, opravoval tam a dělal jako tam tu práci 
co potřebuje, ale musí jezdit s vlastním autem, za benzín on nechce platit, za 
cestu nechce platit, hrubých 8 000 jenom. Tak, když to tak vezmu, jestli pojedu 
do Olomouce dvakrát a zpátky, tak těch 8 000 utratím tam a co dál jako? A ten si 
myslí, že prostě za ty peníze může prostě zaměstnat nějakého hlupáka, což 
dneska nikdo prostě na to nepřistoupí. (muž, 57 let, vyučen, Arménie - o jedné 
z mála pracovních nabídek, s nimiž se setkal na úřadu práce; 17 let v ČR) 

Zvažovány jsou také nefinanční aspekty dojíždění, jako je časová náročnost a 
související dopady na možnost péče o děti.  

7.2 Funkční flexibilita  

Pro cizince na českém trhu práce je typická schopnost a ochota vykonávat 
různé typy prací. Tato funkční flexibilita se zcela zřejmě projevuje také v pracovních 
historiích respondentů, kteří mají téměř bez výjimky zkušenosti s různými pracovními 
činnostmi. První změna činnosti je u většiny z nich spojena již s migrací a příchodem 
do nového prostředí; stejnou práci jako v zemi původu totiž hned po příjezdu 
vykonávali jen zcela výjimečně - naopak, neznalost jazyka, sociokulturního prostředí i 
další faktory (například nutnost nastoupit do zaměstnání v co nejkratší době po 
příjezdu) vedly k ochotě přijmout i zaměstnání neodpovídající kvalifikaci či dosavadní 
pracovní zkušenosti. Různorodost zaměstnání ovšem charakterizuje také další pracovní 
uplatnění cizinců v průběhu jejich pobytu v ČR a funkční flexibilitu do značné míry 
dokládá i střídání podnikání a závislé činnosti v různých oborech, což nebylo u našich 
respondentů žádnou výjimkou.  

Ochota k funkční flexibilitě je strategií, jež se u nezaměstnaných cizinců 
projevuje zejména ve dvou podobách:  

(a)  jako ochota přijmout, resp. vykonávat prakticky jakoukoliv práci, zejména nízko- 
kvalifikovanou, a  

(b)  jako zájem o rekvalifikaci, a to především prostřednictvím krátkodobých kurzů, 
někdy však i dlouhodobým studiem střední nebo vysoké školy v ČR. 

Kromě toho se funkční flexibilita přistěhovalců také projevuje orientací na výuku 
cizích jazyků, kterou mnozí volí v důsledku absence jiných (dostupných) možností 
pracovního uplatnění v Brně, a také již zmiňovanou ochotou podnikat v nejrůznějších 
oblastech (viz níže).  

 

a. Ochota přijmout jakýkoliv typ práce  

Pro část respondentů je typická ochota přijmout zaměstnání pod úrovní původní 
kvalifikace (často dokonce výrazně pod ní) a nastoupit i do nízkokvalifikovaných 
zaměstnání. Tento přístup se projevuje nejen na počátku pobytu v ČR, ale často také 
v souvislosti s nezaměstnaností. Ochota přijmout (téměř) jakoukoliv práci je nejčastěji 
důsledkem působení ekonomických incentiv, resp. existenčních problémů (nedostatek 
peněz na uspokojení základních životních potřeb, zodpovědnost za děti a rodinu) a 
souvisejícího stresu a nejistoty. Roli sehrává také délka nezaměstnanosti a narůstající 
počet neúspěšných pokusů při hledání práce. Pod silným ekonomickým tlakem a 
opakovaných neúspěších pak někteří respondenti vyjádřili ochotu přijmout jakoukoliv 
práci, včetně práce načerno.  

… tak jsem říkala aspoň načerno nebo prostě bez zaměstnání já bych vůbec z 
ničeho měla žít. (žena, 38 let, SŠ, Ukrajina; 17 let v ČR) 
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… když já říkám, my jsme takový zoufalý, když prostě nemáme práci, nemáme 
půdu, uniká půda pod nohama, jako utíká, prostě nemáte tu jistotu, tak 
samozřejmě berete všechno, co se nabízí … (žena, 38 let, SŠ, Ukrajina; 17 let v ČR) 

… a určitě jsem hledala práci, protože potřebovala jsem prostě žít podnájem a 
prostě, abychom tady nežebrali jako po městě a určitě jako my jsme slušná 
rodina, vždycky jako máme rádi a prostě chceme, aby bylo to všechno jako 
slušně a kvůli tomu jsme hledali práci, to bylo neoficiálně určitě a dělala jsem 
jako prodavačku, nějaký čas jsem dělala jako uklízečku taky, to bylo tak, ale to 
tak dlouho netrvalo a tak nějak jsme takhle vyžívali. (žena, 32 let, bez vzdělání, 
Rusko; doba pobytu v ČR neidentifikována, ale více než 9 let) 

… jako my jsme se zeptali na cokoliv, jako když jsme nenašli nějakou práci, tak 
uděláme cokoliv. Jako budeme pracovat cokoliv, nemusí být boží, cokoliv. (muž, 
26 let, vyučen, Egypt; 4 roky v ČR) 

Tento přístup se ukázal jako poměrně efektivní, vedl však u respondentů pouze 
k získání marginální pozice na pracovním trhu, k práci, která v mnoha ohledech 
nevyhovuje jejich představám. Výkon nárazového přivýdělku nebo jiné drobnější 
aktivity načerno, případně i výkon nízko placeného tzv. nekolidujícího zaměstnání32 
v průběhu nezaměstnanosti jsou poměrně běžnou zkušeností našich respondentů. Za 
zmínku stojí, že někteří z nich vykonávali práci načerno i dlouhodobě (obvykle však 
nebyli současně registrovaní na úřadu práce) a nebyli schopni se z tohoto segmentu 
pracovního trhu, i přes značnou snahu, vymanit.  

Ukázalo se ovšem, že ani ochota vykonávat „jakékoliv“ zaměstnání není zcela 
bezbřehá - existují určité individuálně vytyčené hranice, které naši nezaměstnaní 
respondenti nebyli ochotni překročit ani v situacích, kdy skutečně zoufale hledali práci. 
Zdá se, že jsou to hranice, které souvisejí se subjektivně vnímanou důstojností výkonu 
daného zaměstnání. To se zřetelně projevilo například u ženy z Ukrajiny, která nebyla 
ochotna pracovat v erotických službách, ačkoliv by se jednalo o práci finančně 
výhodnou a jí snadno dostupnou. U dalších respondentů jsme se setkali s neochotou 
vykonávat práce typu uklízení toalet či zametání ulic - v těchto případech se jednalo 
zřejmě o zaměstnání, která respondenti vnímají jako stigmatizující. Faktor stigmatizace 
je v tomto případě zřejmě významný, protože v jiném kontextu by někteří z nich byli 
ochotni stejný typ práce vykonávat. Je to patrné například u respondenta z Ruska, 
jenž se brání zametání ulic:  

Na stavbě jo. To já nic neříkám. Tam, kde jsou opravy, vezmeš velké koště a 
zametáš. S lopatou a koště. Stavba je stavba. Takové uličky to mě nesedne. (muž, 
39 let, vyučen, Rusko; doba pobytu v ČR nezjištěna, ale více než 9 let) 

V několika případech pak byla pomyslná hranice přijatelnosti vymezena legál-
ností zaměstnání a tito respondenti důsledně odmítali pracovat načerno. Jednalo se 
ovšem o osoby, které měly určité psychické i finanční zázemí v partnerovi a tlak na 
pracovní uplatnění u nich nebyl tak enormní. Osoby, které mají v ČR takovou oporu, 
také méně často deklarovaly ochotu přijmout jakoukoliv práci a podobně tomu bylo 
také u těch respondentů, kteří v ČR vystudovali střední nebo vysokou školu. 

 

b. Změna/získání kvalifikace  

Zatímco ochota přijmout „jakékoliv“ zaměstnání je obvykle spojena s velkým 
tlakem a nutností najít co nejrychleji zaměstnání, záměr změnit či získat novou 

                                          
32  Jedná se o výdělek do výše poloviny minimální mzdy, který je přípustný souběžně s registrací na úřadu 

práce.  
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kvalifikaci je promyšlenějším postupem.33 Zájem o rekvalifikace byl mezi našimi 
respondenty značný a mnozí přitom měli zcela jasnou představu, o jaký typ kurzu se 
chtějí ucházet. U žen výběr budoucí profese často souvisel s jejich individuálními zájmy 
a směřoval do oblasti osobních služeb, typicky do oblasti péče o pleť (profese 
kosmetičky) a péče o tělo (masérské kurzy, manikúra, pedikúra), případně do oblasti 
obchodu (rekvalifikace na prodavačky). U mužů pak výběr kurzu častěji zohledňoval 
situaci na pracovním trhu a směřoval k profesím poptávaným zaměstnavateli, jako je 
např. svářeč nebo řidič nákladních vozidel. Specifickou kategorii v tomto ohledu tvořili 
zájemci o rekvalifikační kurz v oboru, pro který již mají kvalifikaci ze země původu. U 
těchto osob měla rekvalifikace směřovat k přizpůsobení znalostí místním specifikům a 
měla představovat cestu k uplatnění původní profese na trhu práce v ČR. Typickým 
příkladem je účetnictví či administrativní činnosti.  

O vysoké funkční flexibilitě svědčí také to, že asi pětina respondentů skutečně 
absolvovala rekvalifikaci poskytnutou úřadem práce v rámci aktivní politiky zaměstna-
nosti a s rekvalifikačními kurzy měli zkušenost také partneři (rovněž cizinci) některých 
našich respondentů. Několik dalších pak absolvovalo rekvalifikační kurz na vlastní 
náklady (tj. mimo programy APZ).  

Pokud jde o rekvalifikační programy poskytované úřady práce, pak z výpovědí 
respondentů zcela jasně vyplývá, že předpokladem jejich poskytnutí je informovanost, 
zájem a aktivní přístup nezaměstnaného cizince. Informaci o možnosti rekvalifikace 
totiž nezaměstnaní od zprostředkovatelky nezískají; výjimkou jsou pouze některé 
kurzy financované prostřednictvím evropských strukturálních fondů, u kterých úřad 
práce pravděpodobně hraje roli partnera a podílí se na náboru participantů (např. kurz 
práce s počítačem). Respondenti, kteří se některého z rekvalifikačních kurzů zúčastnili, 
měli informace o takové možnosti zpravidla od známých nebo z internetu a zařazení 
do rekvalifikace od úřadu aktivně vyžadovali. 

Stává se pravidlem, že na rekvalifikační kurz musejí zájemci čekat, resp. že 
jsou poskytovány až po uplynutí určité doby nezaměstnanosti. To může být výrazem 
snahy úřadů práce cílit programy APZ na dlouhodobě nezaměstnané, což je ale 
prezentováno spíše jako výhodné i pro nezaměstnané, kteří takovým způsobem mohou 
prodloužit nárok na čerpání dávek v nezaměstnanosti34:  

T: Já myslím na tom úřadu práce, jestli jste sama řekla, že chcete nějaký kurz, 
nebo oni vám ho sami nabízeli? 
R: No já asi sama říkala, tak nějak. 
T: Sama jste chtěla? 
R: Já jsem se jenom zeptala, říkám, že i bych si udělala jakoby ten papír, 
prodavačka, že říkám, bych si udělala nějaký rekvalifikační kurz. 
T: A co oni na to? 
R: Tak oni říkali, že teď prozatím jako máte nárok být doma, že jo. Po skončení 
práce jste se nahlásila, ale kurz budete mít, teď máte nárok na těch pár měsíců, 
já nevím kolik, na podporu a tak dál. A já říkám, já bych zaplatila peníze - já jsem 
nevěděla, ne, a oni říkali, že to se neplatí, je to z Evropské unie nebo tak nějak, a 
že půjdete na ten kurz, my vám ho dáme. (žena, 46 let, SŠ, Ukrajina; doba pobytu 
v ČR nezjištěna) 

Takový přístup úřadu práce se může projevit tzv. efektem uzamčení (locking-
in), kdy respondenti nehledají zaměstnání v období před nástupem do kurzu a v jeho 

                                          
33  Respondenti se v průběhu svého pobytu nacházeli v různých životních situacích a není výjimečné, že 

tatáž osoba reagovala na ztrátu zaměstnání různými způsoby právě s ohledem na okolnosti (finanční a 
rodinná situace, pobytový status či situace na trhu práce). 

34  Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace. Současně však platí, že doba, po 
kterou je uchazeči poskytována podpora při rekvalifikaci, se nezapočítává do podpůrčí doby (§ 46 zák. č. 
435/2004 Sb. v platném znění).    
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průběhu. V případě našich respondentů se ovšem tento efekt neprojevil - práci nepře-
stávali hledat ani v tomto období. Výše citovaná žena z Ukrajiny, které byl nakonec 
kurz po několika měsících poskytnut, toto období popisuje následujícím způsobem:  

T: A těch prvních pár měsíců [nezaměstnanosti], co jste čekala na ten kurz, tak 
vám nabízeli nějakou práci? Hledala jste něco, nebo jste jenom čekala? 
R: Všudy chodila, hledala. 
T: Hledala jste i tak? 
R: No, tady chodila a říkám: „Bože můj!“ Jsem smutná byla velice, brečela. 
Říkám: „Bože můj, co mám dělat? Bože můj, daj mi práce,“ říkám. 
T: Chtěla jste radši do práce než do školy? 
R: Tak radši no. Ale teď říkám, že pokud hledáte práci, tak musíte mít […] na 
všechno musíte mít nějaký kurz. 
T: Jo, jo. 
R: Tím pádem se i líp práce shání, jo, že vidí, že jste cizinka a tady jste to zvládla, 
že vám to jde, nebo tak nějak. (žena, 46 let, SŠ, Ukrajina; doba pobytu v ČR 
nezjištěna) 

Poskytnutí rekvalifikačního kurzu však rozhodně není samozřejmostí ani 
v případě, že o něj nezaměstnaný cizinec projeví zájem. Kromě cílenosti na dlouhodobě 
nezaměstnané je někdy poskytnutí programu APZ (častěji ovšem jiných typů než 
rekvalifikací) cíleno na skupiny s kumulací znevýhodnění na pracovním trhu. Zdá se 
ovšem, že mezi zvažované „handicapy“ patří charakteristiky považované za všeobecně 
znevýhodňující (péče o malé děti, vyšší věk),35 nikoliv však zahraniční původ. Výpovědi 
respondentů tak potvrzují zjištění Pořízkové (2010) z výzkumu role úřadů práce v ČR 
v procesu sociální integrace cizinců, v němž vedoucí pracovníci útvarů zprostředkování 
vybraných úřadů práce uváděli, že cizincům v evidenci je věnována zvýšená pozornost 
většinou až ve chvíli, kdy spadají do některé z kategorií osob, kterým by měla být ze 
zákona o zaměstnanosti věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání.36 
Zákon přitom v době realizace uvedeného výzkumu zařazoval mezi ty, jimž by měla 
být zvýšená pozornost věnována, mj. osoby ze sociokulturně znevýhodněného pro-
středí; také v současné době par. 33 zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) 
umožňuje cizince do této kategorie zařadit na základě „jiných vážných důvodů“. Podle 
Pořízkové (2010) však pracovníci úřadů práce takovou možnost nepřipouštějí a spíše 
zdůrazňují, že nedělají rozdíly mezi uchazeči z řad domácí populace a uchazeči cizí 
státní příslušnosti.  

K zamítnutí žádosti o rekvalifikaci dochází také z dalších důvodů: kromě toho, 
že respondent nespadá do cílové skupiny nebo že projevil zájem o takový typ kurzu, 
který není v rámci APZ poskytován (typicky jazykové kurzy), se jednalo například o 
podmíněnost poskytnutí kurzu příslibem zaměstnání. Ten je vyžadován zejména 
v případě kurzů zaměřených na získání specifické kvalifikace (např. u svářečů). 
Obdobným požadavkem je závazek zahájení podnikání po absolvování kurzu - toho se 
naopak někdy respondenti obávají a od rekvalifikace je odradí (viz níže). Kromě toho 
jsou žádosti zamítány/odkládány také z důvodů organizačních - například proto, že 
požadovaný kurz není právě dostupný, nebo kvůli nedostatku financí; někdy však 
zamítnutí požadavku zprostředkovatelé svým klientům ani neodůvodní.  

                                          
35  Jedná se o charakteristiky, které zákon o zaměstnanosti specificky uvádí jako důvody pro zvýšenou péči 

při zprostředkování zaměstnání (§ 33 zák. č. 435/2004 Sb. v platném znění).    
36  Pokud rekvalifikaci zajišťuje krajská pobočka úřadu práce, je realizována pouze v zařízeních s 

akreditovaným vzdělávacím programem podle platných právních předpisů nebo v zařízeních se 
vzdělávacím programem podle zvláštního předpisu (viz § 108 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů). Absolvuje-li uchazeč o zaměstnání rekvalifikaci na základě písemně uzavřené 
dohody s krajskou pobočkou úřadu práce, která rekvalifikaci i financuje, dostává vždy na závěr osvědčení 
nebo jiný certifikát. Doklad o absolvování rekvalifikace však uchazeč o zaměstnání nedostane v případě, 
že rekvalifikaci předčasně přerušil a nedokončil. 
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Otázkou je, nakolik jsou poskytnuté rekvalifikace skutečně účinnou strategií. 
Zatímco u výše uvedené ženy z Ukrajiny je patrný efekt na posílení sebedůvěry, která 
je při hledání jistě také významná, obecně respondentům absolvování rekvalifikací 
k získání zaměstnání nepomohlo. Někteří z absolventů kurzů vnímali jako limitující 
jejich nastavení z hlediska nedostatečného rozsahu,37 a někdy i z dalších důvodů. 
Například respondent z Arménie, který absolvoval svářečský kurz, byl zaměstnavateli 
odmítán s tím, že kurz nezahrnoval požadovanou státní zkoušku. Pochyby o efektiv-
nosti rekvalifikačních kurzů v respondentce z Ruska utvrdila také zprostředkovatelka: 

Když úplně dole oni mají vyvěšené všecky ty pracovní místa, ale prostě každý 
pracovní místo chce nějaký potvrzení, třeba buď výuční list, nebo prostě nějakou 
praxi, což já vůbec nemám. Já jsem zkoušela přes úřad práce zeptat se prostě, 
když půjdu na ty rekvalifikační kurzy, tak jak to bude vypadat, prostě jestli mě 
vezmou do práce. Ona [zprostředkovatelka] říkala, že prostě můžete tam chodit, 
to je rekvalifikační kurz, ale prostě tam nebudete žádný papír k tomu, že jste 
vyučená nebo něco, protože to je taková krátká doba, jo, to je prostě pro mě. 
Prostě kdybych náhodou něco našla, jo, abych o tom něco věděla. To je tak, že 
prostě nemáte žádný papír, žádný potvrzení. (žena, 32 let, bez vzdělání, Rusko; doba 
pobytu v ČR nezjištěna, ale více než 9 let) 

Výrazně náročnější strategii zaměřenou na zvýšení kvalifikace, než je účast 
v rekvalifikačním kurzu, představuje studium na SŠ nebo VŠ. Tuto variantu, povětši-
nou formou dálkového studia, překvapivě zvolilo hned několik respondentů ve střed-
ním věku a někteří další o něm vážně uvažují. Na druhou stranu ne všichni studium 
také úspěšně ukončí - mezi překážky, s nimiž se potýkají, patří například nároky na 
jazykovou vybavenost (kromě češtiny je požadována znalost dalšího cizího jazyka, 
zpravidla angličtiny) a také další závazky, které musejí plnit souběžně se studiem 
(péče o děti, případně výkon zaměstnání). Proto např. respondentka z Moldávie před-
časně ukončila postgraduální studium v ČR a manželé z Ruska uvažují o tom, že vzdají 
dálkové studium, které zahájili na obchodní akademii. Zkušenost paní z Ruska s tříle-
tým dálkovým studiem vyšší odborné školy ukazuje přínosnost, ale také náročnost této 
strategie:  

R: Jo, jo hodně věcí jsem tam dozvěděla, tak mně se to líbilo, no protože já začala 
studovat ještě předtím, jak sehnala práci jako. A mně líto bylo, že prostě jako já 
to ukončím, to studium [po získání zaměstnání], protože mně hodně pomáhalo 
jako i ve slovní zásobě a v tom právu třeba, ty zákony. Já vůbec předtím nevě-
děla, co můžu jako se podívat na zákony […] teď není problém třeba, jako jestli 
něco potřebuju, tak půjdu do zákonů na internetu a podívám se, vím, kde můžu 
to jako prostě sehnat tu informaci.  
T: A jak jste u toho ještě zvládala rodinu, tak museli vás podpořit? 
R: No těžko jako, těžko to zvládala, ale prostě zvládala to no jako. 
T: A vy jste dokončila tu školu a ještě jste pracovala? 
R: Teď v létě, já jsem dokončila, teď obhajoba byla diplomové práce, no právě 
jsem teďkom ukončila zaměstnání, no na jaře a potom už připravovala ke 
zkouškám, už nehledala práce, protože my jsme měli obhajobu diplomovou 
práce, musela jsem dokončit a prostě tyhle, byla dokonce i ráda, že prostě 
nechodím do práce, to bych prostě nezvládla, tam jsme měli jeden den obhajobu 
a čtyři zkoušky naráz.  

(žena, 42 let, VŠ, Rusko; 8 let v ČR) 

Ochota ke změně a zvýšení kvalifikace, jež byla poměrně častou strategií našich 
respondentů, potvrzuje dřívější zjištění (Rákoczyová, 2011).  

                                          
37  Poskytnuté rekvalifikace se svou délkou pohybovaly od krátkodobých (např. dvoutýdenních) kurzů po 

3měsíční kurzy. 
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7.3 Jiné typy flexibility 

Kromě poměrně rozšířené funkční flexibility, spojené s ochotou k rekvalifikaci a 
dalšímu studiu, jsme se u respondentů méně často setkali také s dalšími formami 
flexibility.  

Jedná se o flexibilitu časovou, která se projevovala ochotou pracovat více 
hodin, než je standardní pracovní doba. Ta je však spojena především s první fází po 
příchodu do ČR (v případě pracovních migrantů) a v životě našich respondentů jsme se 
s ní setkávali zejména v souvislosti s předcházejícími zaměstnáními, případně podnika-
telskou činností, nikoliv však při popisu současné pracovní aktivity těch respondentů, 
kteří nějakou práci vykonávají. Zatímco v první fázi po příjezdu je vysoké pracovní 
nasazení a dlouhá pracovní doba migranty dokonce oceňovaná, což je pochopitelné s 
ohledem na absenci jiných sociálních vazeb a finanční motivaci k migraci, postupně 
začíná být dlouhá doba spojena s problémy. Například respondentka z Ukrajiny 
popisuje, jakým způsobem se promítla dlouhá pracovní doba (spojená s provozem 
restaurace na živnostenský list) do jejího rodinného života:  

…tak jako na zbohatnutí to nebylo, ale prostě takové jakože na uživení, když 
jsem tam byla prostě sama dennodenně, což potom trošku byla roztržka v rodině, 
protože manžel, už tehdy manžel, prostě už ho nebavilo, že přicházím v dvanáct, 
v jednu, ve dvě, kuchařka onemocní, já jsem v kuchyni, uklízečka onemocní, já 
jsem v kuchyni, holky brigádnice můžou nemůžou, domluvíme se, že můžu a 
prostě potom zavolá, že nemůžu já se vdám, takže to trošku jako začalo skřípat 
to naše partnerství, ale on řekl jakoby, že prostě buď to toho prostě nechám a 
nebo prostě bude po našem partnerství, protože ho nebavilo věčně mě čekat do 
pozdna nebo věčně sedět v hospodě, aby tam vůbec mě viděl. (žena, 38 let, SŠ, 
Ukrajina; 17 let v ČR) 

U této respondentky se k dlouhé pracovní době přidal také další typ časové 
flexibility, a to ochota pracovat v nestandardní pracovní dobu, například v noci nebo o 
víkendu, která není u cizinců žádnou výjimkou.  

Časovou flexibilitu respondenti přímo jako strategii v soutěži o pracovní místa 
zmiňovali spíše výjimečně, lze ji však předpokládat s ohledem na typ prací, které 
v průběhu svého pobytu v ČR vykonávali. Na druhou stranu se u žen s dětmi častěji 
projevovala nemožnost časové flexibility jako významný faktor při hledání nového 
zaměstnání (více v kap. 7.1). 

Za určitou strategii na pracovním trhu lze, alespoň u některých cizinců, 
považovat také mzdovou flexibilitu, resp. ochotu přijmout nízko placené zaměst-
nání. Respondent z Arménie vidí možnost překonání bariéry na trhu práce v podobě 
vyššího věku právě v nízkých mzdových nárocích:  

No mladší už samozřejmě nebudu, ale víte jako hodně práce, který a to vidím, 
který mladší nechtějí dělat, buď je to málo platu, nebo prostě jim to nevyhovuje, 
prostě dneska ta mládež chce prostě míň dělat, ale víc dostat. Ale pro mě, my 
jsme dva s manželkou, nám to bude stačit, aji když seženu nějakou práci, která 
dejme tomu nějakých čistých deset tisíc vyjde, to bude stačit, jeden plat na 
nájem a na ostatní a druhý plat na živobytí, prostě máme dospělé děti a víc už, co 
by chtěly jako. (muž, 57 let, vyučen, Arménie; 17 let v ČR) 

Takový přístup je však spíše výjimečný. Mzdová flexibilita má totiž své hranice 
a některá zaměstnání byla označena za finančně nevýhodná - týká se to nejen 
pracovních míst s velmi nízkou mzdou, ale také v případě, že je výkon zaměstnání 
spojen s nutností dalších nákladů (např. s dojížďkou, viz výše). Ochota přijmout nízko 
placené zaměstnání je nejčastěji spjata s odhodláním přijmout jakékoliv zaměstnání a 
je typická buď pro úvodní fázi imigrace, nebo pro osoby vystavené velkému ekonomic-
kému tlaku. Méně často jsou připraveni přijmout nízko placené zaměstnání lidé, kteří 
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mají finanční zázemí díky partnerovi. To ale také neplatí obecně - například domácnost 
výše citovaného respondenta z Arménie živí manželka a finančně ji podporují i dospělé 
děti; respondentovi je však závislost na ostatních nepříjemná.  

Setkali jsme se také s neochotou přijmout hůře placené zaměstnání z jiných 
důvodů, jako je např. přesvědčení o vlastní hodnotě na pracovním trhu (s ohledem na 
kvalifikaci). V jednom případě se pak zjevně projevila past chudoby: respondent 
z Kazachstánu si nastavil tzv. reservation wage, tedy nejnižší přijatelnou úroveň mzdy, 
na úrovni sociálních dávek, které jeho rodina v ČR pobírá. Ta však neodpovídá reálné 
situaci na místním pracovním trhu; pracovníci v zaměstnáních, která jsou responden-
tovi dostupná s ohledem na jeho kvalifikaci, totiž této mzdy obvykle nedosahují.  

Obecně platí, že mzda je významným faktorem rozhodování uchazečů o 
zaměstnání a vyšší mzdové nároky nejsou mezi výjimkou ani mezi cizinci.  

7.4 Podnikání 

Podnikání představuje jeden z typických způsobů uplatnění přistěhovalců na 
trhu práce v hostitelské společnosti. Alespoň zčásti se přitom jedná o projev margina-
lizačních procesů: cizinci totiž volí postavení drobných podnikatelů a živnostníků 
v důsledku nedostatku jiných příležitosti. Jejich podnikání pak je nezřídka spojeno 
s nejistotou a špatnými pracovními podmínkami, např. v podobě dlouhé pracovní doby 
(Castles, Miller, 2003). S tzv. etnickým podnikáním pak bývají spojeny také další 
problémy, které se promítají do životních podmínek migrantů - příkladem může být 
vykořisťování práce rodinných příslušníků a nelegálních migrantů. 

Rozhovory s našimi respondenty do značné míry potvrzují, že zahájení podni-
katelské činnosti bývá spojeno s marginalizačními procesy na trhu práce a navíc i 
s dalšími mechanismy, které směřují k vyloučení cizinců ze struktur hostitelské společ-
nosti. S nástupem hospodářské krize došlo ke zviditelnění uvedené souvislosti, když 
současně s propouštěním cizinců nedošlo k očekávanému masivnímu návratu cizinců 
do zemí původu, ale spíše k nárůstu počtu cizinců s živnostenským listem. Z grafu č. 1 
je patrný strmý nárůst počtu živnostníků mezi cizinci z třetích zemí v průběhu let 2008 
a 2009. Při současném poklesu počtu zahraničních zaměstnanců v tomto období navíc 
došlo ke zvýšení podílu živnostníků na celkové zaměstnanosti cizinců z třetích zemí, a 
to z 28,7 % na konci roku 2008 na 44,9 % v roce 2010.  
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respondent. Recese totiž stála na počátku nezaměstnanosti některých respondentů, 
kteří v předcházejícím období docela úspěšně podnikali.39  

Kromě toho je „živnost“ spojena ještě s další formou marginalizace na trhu 
práce, a to se švarcsystémem. Zřízení živnostenského listu je totiž někdy jedinou 
cestou, jak získat - i když nestandardní - zaměstnání. V tomto případě se jedná 
především o strategii zaměstnavatelů, jak redukovat náklady na pracovní sílu: na 
pracovníky přenášejí platby zdravotního a sociálního pojištění a navíc je připravují o 
další nároky a práva vyplývající ze zákoníku práce (nárok na placenou dovolenou, 
odstupné ad.). Takový přístup zaměstnavatelů líčí nezaměstnaná respondentka 
z Ruska:  

Když jsem ukončila studium, tak jsem začala hledat práci. Byla jsem na úřadě 
práce, jako jsem nyní. Hledala jsem práci, ale…. Mám nostrifikovaný diplom, ale 
nikdo mě nechce vzít. Kteří by chtěli vzít, tak řekli, potřebujete živnostenský list. 
To je mě trošku nepříjemné. Protože když pracuješ na živnostenský list, jsou 
jedny podmínky, a když pracuješ u zaměstnavatele a máš smlouvu na hlavní 
pracovní poměr, jsou to jiné podmínky.  

[...] 

Mám i dobré zkušenosti, ale chtěla bych mít dobrou práci s dobrou odměnou. Ale 
když přemýšlím nad dobrou prací, například [název firmy], to je firma, která 
poskytuje poradenství. Vše pěkně vypadá, ale pan ředitel hned řekl, že si musím 
vyřídit živnostenský list. Ještě jsem to nezkusila, jestli to půjde. Když si to 
vyřídím, tak budu mít problém, protože hodně peněz vyhodím do vzduchu. 
Nemůžu vědět. On řekl, že podíváme se, co můžeme udělat, ale to nic nezna-
mená. Pak jsem šla do realitní kanceláře. Dopadlo to dobře, ale řekli, že tři 
měsíce bude zkušební doba a pak si musím sehnat živnostenský list. Ale 
překvapilo mě, že mají mandátní smlouvu. Mandátní smlouva není dohoda o 
pracovní činnosti. To znamená, že nejsem zaměstnaná oficiálně. To znamená, že 
musím mít živnostenský list. A v té mandátní smlouvě existují takové podmínky, 
že když poruším jeden bod, tak musím platit padesát českých korun zaměstna-
vateli. A když poruším další bod, tak musím platit dvacet tisíc českých korun 
zaměstnavateli. [...] Já takové peníze nemám a bojím se podepsat takovou 
smlouvu. (žena, 33 let, VŠ, Rusko; doba pobytu v ČR nezjištěna)  

Zatímco tato respondentka se zatím tlaku zaměstnavatelů nepodvolila, další 
z našich klientů mají se švarcsystémem osobní zkušenost. Jedná se o učitele na 
soukromých jazykových školách, ale také např. o pracovníky ve večerce. Někteří z nich 
svoje současné pracovní uplatnění označují za „práci načerno“, přičemž si na základě 
živnostenského listu sami hradí zdravotní pojištění.  

O zahájení podnikání uvažují někteří z nezaměstnaných respondentů do 
budoucnosti; také u nich se však jednoznačně jedná o výraz ztráty naděje v nalezení 
regulérního zaměstnání. Jako bariéra realizace této strategie se však projevuje 
zejména nutnost vstupních investic; zvažována je také potřeba rekvalifikace a získání 
know-how. Zatímco ochota k rekvalifikaci je mezi respondenty značná, ze zadlužení 
v začátku podnikání mají respondenti strach.40 Nároky na vstupní investice tedy 
respondenti nechtějí řešit půjčkami a volí proto, pokud je to možné, jiné postupy. Patří 
mezi ně odklad zahájení podnikání, volba oboru podnikání s minimálními nároky na 
vstupní kapitál a u registrovaných nezaměstnaných také žádosti o podporu v rámci 
aktivní politiky zaměstnanosti.  

                                          
39  Řada dalších pak podnikání ukončila již dříve, před propuknutím ekonomické recese. Mezi důvody jejich 

podnikatelského neúspěchu patřily mj. odklon zákazníků od nákupu na stáncích, jemuž se respondenti 
věnovali v 90. letech, vysoká časová náročnost podnikání a nekalé praktiky na trhu.  

40  Náklady spojené se zahájením podnikání někdy působí až tak, že se zahájení samostatné výdělečné 
činnosti jeví jako sice jediné možné, aktuálně však zcela nereálné řešení. 
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Mezi našimi respondenty nebyl nikdo, jemuž by byla taková podpora poskyt-
nuta, ačkoliv několik z nich tuto možnost zvažovalo právě jako jednu z variant řešení 
problému se vstupními investicemi. Zkušenost respondentky z Ukrajiny, jejíž žádost o 
podporu byla úřadem práce zamítnuta, ukazuje rizika, která jsou s tímto postupem 
spojena:  

R: [...] na úřadě práce chtěli to, že já jsem chtěla žádat o ten příspěvek, tak jsem 
si musela otevřít živnost [...] no a tam, jak mně oni to odmítli, tak jsem říkala no: 
„ Bože, tak teď co jako“. A to jsem musela mít nasmlouváno, že budu mít kde to 
dělat, takže jsem si vlastně z těch brigádních peněz, pár tisíc, domluvila vlastně 
jakoby pronájem u nás v Černovicích u paní. Tam byl úplně jakoby perfektní 
peníze na měsíc, ale horší to bylo, že tam bylo staré zařízení ještě z dob, já nevím 
kdy. [...] A já říkám, že čekám na příspěvek, třeba mi povolí, třeba si koupím 
něco lepšího atd., no a tak strašně velký zklamání, že prostě jakože oni mi odmítli 
a teď co jako? Klientelu tady nemám, tam chodím na brigády na masáže, tady 
bych chtěla kosmetiku, ale prostě prostředí, no nikdo mi nedá prostě, no já nevím 
10 000 nebo patnáct na kvalitní stůl masážní nebo na lehátko ještě lepší, nikdo 
mi prostě nedá na přípravky, to je vybavení, to taky je takových dvacet třicet 
tisíc, jo prostě pořádný, když chcete s něčím lepším pracovat. 

T: A půjčovat jste si nechtěla? 

R: A půjčovat jsem si nechtěla, protože říkala jsem, já jsem na mateřské jo 
prostě, jako nic nedostávám, děcko, chlap táhne nás všechny jo a já si budu 
půjčovat prostě na nějaký takový, co nemusím prostě, takový pofiderní, takový 
nejistota a říkám si, já ještě nedej bože zadlužím se a chlapovi ještě přibudou 
další starosti, co my spláceli jsme, splácíme byt, spoření, půjčku na byt atd., já 
mu ještě přidám další starosti, tak tady toto mě moc jako nelákalo nebo ne 
nelákalo, přímo jsem se toho bála, no tak mi nic nezbylo, než vypovědět ten 
nájem tam v tom kosmetickém salónu. (žena, 38 let, SŠ, Ukrajina; 17 let v ČR) 

Pokud jde o know-how, pomoc poskytli několika respondentům v rámci své 
činnosti NNO (viz výše).  

Na závěr lze obecně říci, že při hledání zaměstnání se u našich respondentů 
projevuje skutečnost, že v naprosté většině případů v ČR pobývají delší dobu, usadili 
se zde a jejich životní očekávání se do značné míry přizpůsobila místnímu standardu. 
K ústupkům od svých představ, například pokud jde o výši mzdy či práci načerno, byli 
(někteří) ochotni teprve v reakci na akutní finanční tíseň a opakované selhání při 
hledání zaměstnání. V době ekonomické krize jsou ovšem usazení cizinci vystaveni 
silné konkurenci zejména ze strany domácích pracovníků, ale také cizinců z řad 
pracovních migrantů. Ta je pro ně významná s ohledem na to, že jim zaměstnavatelé 
připisují status zahraničních pracovníků a uvažují o nich právě v tomto kontextu. Naši 
respondenti se, překvapivě často, snažili překonat znevýhodněné postavení zvyšová-
ním či přizpůsobením vlastní kvalifikace, a to i dlouhodobým studiem.  
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8. Klíčová zjištění případové studie 

8.1 Příčiny nezaměstnanosti  

Příčiny nezaměstnanosti cizinců jsou v zásadě ovlivněny působením dvou typů 
faktorů. Jedná se o faktory, které mohou mít vliv na vznik nezaměstnanosti jednak 
v rovině osobnostních charakteristik (vnitřní faktory), a ty, které nezaměstnaný nemá 
příliš mnoho šancí ovlivnit, působí z vnějšího okolí (vnější faktory). V následujícím 
textu na základě těchto faktorů shrnujeme hlavní příčiny nezaměstnanosti, které 
identifikovali ve svých příbězích naši respondenti. 

• Úroveň znalosti jazyka hostitelské společnosti - cizinci tento faktor hodnotí jako 
klíčový ve vztahu k úspěšnosti na trhu práce. Úroveň znalosti češtiny se u našich 
respondentů projevovala ve třech rovinách. Cizinci s dobrou znalostí češtiny byli na 
trhu práce vesměs úspěšnější a jejich případná nezaměstnanost byla většinou krátko-
dobého charakteru. Cizinci s nedostatečnou znalostí češtiny identifikovali problémy na 
trhu práce mnohem intenzivněji než předchozí skupina a jejich hendikep se projevoval 
také v dalších dimenzích sociální integrace v rámci hostitelské společnosti. Zvláštní 
skupinu cizinců tvořili ti, jejichž znalost češtiny byla dostatečná, nicméně vnímali 
subjektivní bariéru v jejím používání, což je výrazně limitovalo v přístupu na trh práce. 

• Individuální problémy přistěhovalce - tento faktor nezaměstnanosti některých 
z respondentů vychází především z jejich pocitu vykořenění, který se jeví jako 
důsledek neschopnosti přijmout sociální a kulturní normy hostitelské společnosti za 
své. Osobní charakteristiky takových jedinců často vyvolávají jejich sociální izolaci, 
čímž je diskvalifikují z možnosti aktivně usilovat o získání pozice na trhu práce. 
V případě těchto jedinců se jejich nezaměstnanost vyvíjí v dlouhodobém horizontu.  

• Úroveň lidského kapitálu přistěhovalce - dosažená úroveň vzdělání, dostatečná, 
případně specifická kvalifikace, odbornost nebo alespoň zručnost v určitém oboru 
(např. řemesla) velmi intenzivně působí na rozdělení možností uspět na primárním, 
sekundárním, často až terciárním trhu práce. Respondenti s nízkou kvalifikací se 
typicky pohybují na sekundárním (případně terciárním41) trhu práce, který se vyzna-
čuje vysokou mírou nestability, a je proto spojen s vysokým rizikem (opakované) 
nezaměstnanosti. Problémy s dlouhodobou nezaměstnaností však může způsobovat 
také tzv. překvalifikovanost cizinců, která spočívá v příliš vysoké nebo specifické 
kvalifikaci a jejich neochoty přijmout marginální zaměstnání. Tito cizinci pak často řeší 
dilema, zda setrvávat v nezaměstnanosti s vyhlídkou na případnou kvalifikovanou 
pracovní pozici do budoucna nebo přijmout nízkokvalifikovaná zaměstnání, která se 
jim v aktuální situaci nabízí.  

• Pocit vyhoření v současném zaměstnání byl respondenty z našeho výzkumu 
poměrně často zmiňovaným faktorem ukončení zaměstnání a vstupu do nezaměstna-
nosti. Respondenti v této souvislosti nejčastěji uváděli i další problémy související 
s pocitem vyhoření, zejména neuspokojené osobní ambice, pracovní pozice neodpo-
vídající typu kvalifikace, úrovni respondentova formálního vzdělání ani představě 
cizince o vlastní kariéře (především u jedinců s vyšším sociálním kapitálem), dále pak 
nespokojenost se mzdovým ohodnocením vykonávané práce, špatný pracovní kolektiv, 

                                          
41 Za terciární segment pracovního trhu v této souvislosti považujeme tu část pracovních míst, která se 
vyznačuje nejvíce znevýhodňujícími podmínkami. Jedná se o pracovní místa, která jsou většinovou 
společností vnímána jako „práce pro cizince“.  
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nevyhovující pracovní vztahy, konflikty s nadřízeným apod.  

• Někteří z našich respondentů také identifikovali jako faktor vzniku své neza-
městnanosti dobrovolné vytvoření prostoru pro hledání nového zaměstnání. V jejich 
případě se ovšem jednalo o krátkodobou nezaměstnanost intenzivně využitou k hledání 
příležitostí nového uplatnění na trhu práce. 

• V rámci výzkumu jsme identifikovali také faktor vzniku nezaměstnanosti 
spočívající ve strategii cizince využít období registrované nezaměstnanosti k překlenutí 
období charakteristického výrazným poklesem zájmu o službu nabízenou v rámci 
samostatné výdělečné činnosti (např. pokles zájemců o studium jazyka v období 
prázdnin), případně strategie zaměstnavatelů uplatňovat možnost propouštění svých 
zaměstnanců v souvislosti se sezónními výkyvy v produkci. I v případě těchto respon-
dentů mělo období nezaměstnanosti většinou krátkodobý, ale v případě zaměstnanců 
opakovaný charakter. 

• Zvládnutí adaptační fáze v novém prostředí - vedle kvality podmínek pro sociální 
integraci cizince nastavených hostitelskou společností je adaptační fáze cizince a jeho 
možnosti uspět na trhu práce ovlivněna varietou dalších faktorů, mezi které patří 
například úroveň lidského kapitálu, individuální charakteristiky, okolnosti, které vedly 
k migraci do hostitelské společnosti ad. Mezi našimi respondenty se vyskytovala 
poměrně velká část těch, které jejich aktuální situace přivádí k migraci celkově 
nepřipravené. Adaptační fáze je pak pro ně s ohledem na budoucí úspěšnou sociální 
integraci kritickým obdobím. Specificky se tato situace projevovala především u těch 
cizinců, kteří přicházeli do České republiky jako doprovod partnera s již nasmlouvanou 
pracovní pozicí. Po příchodu do hostitelské společnosti se tito respondenti stávali přímo 
nezaměstnanými a tento stav často přetrvával dlouho za hranici první fáze sociální 
integrace. Obdobná situace ve fázi adaptačního období se týkala žadatelů o meziná-
rodní ochranu a azylantů, kteří často přichází do ČR pod tlakem nepříznivých okolností 
v zemi původu. V souvislosti s legislativní úpravou pobytu má tato skupina přistěho-
valců ztížené podmínky pro vstup na trh práce a velmi často jsou v důsledku toho 
vytláčeni dlouhodobě mimo jeho regulérní formu, často se pak potýkají i s dlouhodobou 
nezaměstnaností. 

• Participace na sekundárním trhu práce a s tím spojené sezónní výkyvy 
v zaměstnání - zaměstnavatelé v rámci uplatňování numerické flexibility využívají 
zahraniční pracovní sílu především v dobách vyšší produkce či vyššího objemu zakázek 
a mimo tato období jsou cizinci většinou z pracovního poměru propouštěni. Zaměst-
nání na tomto typu pracovních pozic je vysoce nestabilní a vyhlídky cizinců na 
kvalitnější zaměstnání v budoucnu nízké. Respondenti výzkumu s touto zkušeností se 
velmi často setkávali s opakovanou nezaměstnaností. Do této kategorie nepříznivých 
faktorů pro uplatnění cizince na trhu práce je možno řadit i aktivity zprostředkovatel-
ských firem a agentur práce, případně zaměstnávání prostřednictvím klientského 
systému (nestandardní typy smluv, omezenost v pracovních právech, nezaměstnanost 
bez jakéhokoliv sociálního zajištění). 

• Ekonomická krize - v souvislosti s recesí hospodářství byli někteří z našich 
respondentů nuceni poměrně často ukončovat svoji samostatnou výdělečnou činnost 
v důsledku snižování spotřeby jejich produktů a služeb a také růstu nákladů na jejich 
podnikání. Ze zaměstnaneckých poměrů v rámci výrobních firem pak byla velmi často 
uvolňována na prvním místě zahraniční pracovní síla v důsledku vynuceného poklesu 
počtu pracovních míst a snižování zaměstnaneckého stavu. 

• Postoj zaměstnavatelů k zaměstnávání zahraniční pracovní síly byl našimi 
respondenty další často zmiňovanou příčinou jejich nezaměstnanosti. Respondenti 
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v přístupu zaměstnavatelů identifikovali především upřednostňování českých občanů 
při obsazování pracovních míst, dále pak velkou konkurenci na trhu práce, ale také 
zpřísnění přístupu zaměstnavatelů k zaměstnávání načerno. Někteří z našich respon-
dentů zmiňovali projevy diskriminace ze strany zaměstnavatelů plynoucí z jejich 
původu. Souvisejícím faktorem, který výrazně znesnadňoval uplatnění našich respon-
dentů na trhu práce, byly také typy smluv, které zaměstnavatelé cizincům nabízeli jako 
alternativu k možnosti jejich zaměstnání. Jednalo se vesměs o nevýhodné smlouvy 
z hlediska časové určitosti výkonu práce, dále pak různé typy smluv na zkrácené 
úvazky, mandátní smlouvy a zaměstnávání za podmínek tzv. švarcsystému. Pro 
některé z našich respondentů ovšem takové typy smluv znamenaly bariéru jejich 
budoucích potenciálních možností uplatnění na regulérním trhu práce; nepřijetí těchto 
smluv tak vedlo k jejich nezaměstnanosti.  

• Mezi dalšími faktory, které významným způsobem ovlivňovaly vznik nezaměst-
nanosti respondentů našeho výzkumu, byly vedle nepříznivé situace na lokálním trhu 
práce identifikovány také nedostatečné podmínky pro sladění rodinného a pracovního 
života, špatný zdravotní stav cizince, vstup na trh práce v pozici absolventa, ale také 
návyk na životní styl nezaměstnaného plynoucí s dlouhodobých neúspěchů při 
pokusech uplatnit se na trhu práce. 

8.2 Prožívání nezaměstnanosti 

• Prožívání období nezaměstnanosti cizinců je determinováno různými faktory a 
okolnostmi provázejícími jejich současný i minulý život (individuální charakteristiky, 
psychická výbava, lidský kapitál, míra ambicí, rodinný stav, ne/fungující rodinná opora, 
rozsah sociálních sítí, případné úspory, typ bydlení ad.) 

• Úvodní (adaptační) fázi sociální integrace charakterizovali naši respondenti jako 
nutnost zvyknout si na nové životní podmínky. Různým způsobem pak přistupovali 
k možnostem, které se jim v rámci hostitelské společnosti nabízely. Primárně se téměř 
všichni respondenti věnovali studiu jazyka, seznamovali se s kulturou a normami 
hostitelské společnosti (individuálně nebo v kurzech sociální orientace organizovaných 
neziskovými organizacemi), vytvářeli si nové sociální sítě. Někteří z respondentů si 
pak, v souladu se svými ambicemi uspět co nejlépe na trhu práce, zvyšovali kvalifikaci, 
dokonce studiem na českých vysokých školách. 

• Ve výzkumu jsme mezi našimi respondenty v zásadě identifikovali dva typy 
vnímání a prožívání období nezaměstnanosti: pozitivní a negativní. Tyto se vesměs 
projevovaly v míře jejich psychické pohody. Pozitivně bylo období nezaměstnanosti 
vnímáno především při upřednostňování péče o domácnost před zohledněním vlastní 
kariéry, dále pak v době, kdy respondenti potřebovali prostor k hledání nového za-
městnaní, případně, určili-li si sami respondenti toto období jako vyhovující pro jejich 
životní styl. Pro většinu našich respondentů však byla konotace vnímání období neza-
městnanosti výrazně negativní. Tuto fázi svého života vyhodnocovali jako frustrující 
s ohledem na možnost vlastní seberealizace, nedostatek finančních zdrojů nutných 
k zajištění životního standardu, jako fázi vedoucí k postupnému utlumení vlastních 
ambic a znatelnému poklesu míry motivace k participaci na trhu práce. Vedle toho u 
nich docházelo k výraznému poklesu sebevědomí, víry ve vlastní schopnosti a také 
ztráty víry na možnost lepšího uplatnění na trhu práce do budoucna. Současně tento 
stav vedl i k jejich postupnému omezování v osobních kontaktech a v extrémních 
případech až k sociální izolaci. 
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8.3 Dopady nezaměstnanosti cizince na život jeho 
rodiny 

Dopady nezaměstnanosti na rodinný život jsou našimi respondenty popisovány 
především ve dvou rovinách - v rovině vztahů a v rovině vnímání životní úrovně. 

 

Rovina vztahů 

Psychická podpora partnera je hodnocena vysoce nad úrovní podpory finanční a 
materiální. Jedině za plné podpory partnera jsou respondenti schopni zvládat nepříz-
nivé období související s nezaměstnaností. Během rozhovorů jsme zaznamenali 
případy, kdy nedostatečná podpora ze strany partnera, neúčast na potřebách seberea-
lizace nezaměstnaného člena domácnosti, jeho ambicích i touze po plnohodnotném 
uplatnění na trhu práce vedla ke konfliktním situacím, v jejichž důsledku se vztah 
postupně rozpadl. Důvodem k rozpadu vztahu však byla také finanční a materiální 
závislost jednoho z partnerů na podpoře druhého. Někteří z respondentů také zdůraz-
ňovali fakt, že intenzivní psychická opora v partnerovi je pro ně klíčová pro zvládání 
pocitu nedostatečné míry podpory a bezpečí v širším kruhu rodiny v případě, že ta žije 
ve vzdálené zemi původu a kontakty s ní jsou omezené. V případě, že partner je 
schopen poskytnout oporu a zázemí nezaměstnané osobě ve své domácnosti, pak tito 
jedinci oceňují především přínos k aktivaci vlastních schopností a posílení motivace 
k řešení problémů s jejich nezaměstnaností. 

 

Životní úroveň  

Nezaměstnanost jednoho nebo obou z partnerů má negativní vliv na životní 
standard domácnosti a členy rodiny tak ve zvýšené míře vystavuje riziku chudoby a 
materiální deprivace. Pro tyto rodiny a jejich domácnosti je charakteristické, že finanční 
prostředky, které jsou si schopni zajistit, dostačují pouze na úhradu životně důležitých 
potřeb, jako jsou strava a bydlení. Někteří respondenti v souvislosti s nepříznivou 
finanční situací domácnosti pociťují osobní selhání a v důsledku toho dochází často 
k postupnému zanedbávání vlastních potřeb na úkor zabezpečení alespoň základního 
standardu pro členy rodiny. 

Nezaměstnanost jednoho (nebo obou) rodičů se zvlášť výrazným způsobem 
projevuje na životní úrovni dětí. Ta je v tomto období charakteristická především 
výběrem ze struktury základních potřeb dětí a schopností rodičů, a v návaznosti i jejich 
dětí, uskromnit se v dalších, méně důležitých oblastech potřeb. Tato schopnost se 
projevuje především u domácnosti cizinců, v jejichž rozpočtu se kromě sociálních 
příjmů neobjevuje žádná další položka - jsou schopni přežívat pouze z dávek hmotné 
nouze. Je charakteristická zejména pro rodiny cizinců z méně rozvinutých částí světa, 
kteří si uvědomují výrazné rozdíly mezi životní úrovní v zemi původu a současnou 
životní úrovní v hostitelské společnosti. Výjimkou ve schopnostech uskromnit se ve 
struktuře svých potřeb nejsou ani rodiny azylantů a žadatelů o mezinárodní ochranu, 
kteří mají zažitou zkušenost z pobytu v azylových zařízeních, a tudíž „jsou navyklí na 
minimální životní standard“. 

Problém ovšem nastává u těch domácností cizinců, jejichž členové obývají byty, 
v nichž platí tržní nájemné. Sociální dávky často nestačí pokrýt ani náklady spojené 
s nájmem a tyto rodiny jsou nuceny se stěhovat do levnějších, často nevyhovujících 
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forem bydlení. Respondenti z našeho výzkumu však kvalitní typ bydlení považují za 
jeden z klíčových faktorů ovlivňujících možnost jejich plnohodnotné sociální integrace.  

Specifickou skupinu respondentů v našem souboru tvořily nezaměstnané ženy, 
jejichž manželé dosahují dostatečně vysoké úrovně příjmů k zajištění rodiny. Tyto 
ženy identifikovaly pokles svojí životní úrovně především jako výsledek neuspokojení 
vyšších forem potřeb, jako jsou kulturní, vzdělávací a společenské aktivity. Několikrát 
byl také zmíněn, a to především u mužských respondentů z našeho výzkumu, problém 
méněcennosti plynoucí z nízké životní úrovně. Ta těmto mužům v podstatě neumož-
ňovala navazovat dlouhodoběji fungující vztahy.  

Pro některé cizince znamená období nezaměstnanosti a jeho opakování nejen 
pokles aktuální životní úrovně jejich domácnosti, ale současně s sebou přináší obavy 
z budoucí existence v případě vzniku sociálních událostí, jako jsou nemoc, odchod do 
důchodu apod. 

Postoj cizinců k závislosti na sociálních příjmech - dlouhodobě pobývající cizinci, 
s nimiž jsme hovořili, mají dobré povědomí o sociálním systému, obzvláště pak o 
nárocích v době mateřství a nezaměstnanosti. Vzhledem ke své pracovní historii na 
území ČR považují v případě vzniku nepříznivých okolností a splnění zákonných 
podmínek pomoc v systému sociálního zabezpečení za svůj nárok. Této možnosti však 
nevyužívají jako strategie přežívání na úkor sociálního systému hostitelské společnosti. 
V rámci našeho souboru respondentů jsme identifikovali téměř třetinu cizinců, kteří o 
podpoře ze sociálního systému vůbec neuvažují a o dávky nežádají ani v případech, 
kdy jim na ně vzniká zákonný nárok. Jako důvod většinou uvádějí dostatečnou životní 
úroveň svojí domácnosti a případné výkyvy v příjmech jsou si schopni zajistit z jiných 
zdrojů, dále osobní přesvědčení, které jim zabraňuje využívat sociální systém nebo 
prostě výplatu sociálních dávek vnímají jako stigma. Pro většinu respondentů jsou 
však sociální dávky jediným zdrojem příjmů (případně v kombinaci s přivýdělky z ne-
standardních forem pracovní činnosti) zajišťujících minimální standard života těsně 
nad hranicí chudoby. Prakticky celá skupina respondentů však v pomoci ze sociálního 
sytému hostitelské společnosti nevidí řešení problémů plynoucích z nezaměstnanosti, 
to spojují pouze s jedinou možností - uplatněním na trhu práce. 

8.4 Úvahy o možných zdrojích pomoci 

V případě, že je období nezaměstnanosti pro cizince výraznou zátěží, kterou 
nejsou schopni řešit vlastními silami, využívají často různé zdroje pomoci. Jako 
primární pomoc, v případě finančních problémů a propadu životní úrovně domácnosti, 
většinou uvádí podporu ze systému sociálního zabezpečení hostitelské společ-
nosti. Období nezaměstnanosti však neznamená pro cizince pouze finanční zátěž, ale 
většinou s sebou přináší problémy nejrůznějšího rázu, například, osobnostní, psy-
chické, materiální, jazykové, problémy v oblasti rozvíjení sociálních sítí apod. Podpora 

a pomoc v těchto oblastech většinou přichází od partnerů nezaměstnaných cizinců. 

Dalším, intenzivním zdrojem pomoci je rodina, a to jak v ČR, tak také v zemi původu. 
Během výzkumu jsme zaznamenali několik situací výrazné pomoci rodinám v nouzi ze 
země původu, a to i v případech, kdy se jednalo o podstatně méně rozvinuté země, 
než je Česká republika. Tato pomoc byla většinou finančního rázu. Pomoc širší rodiny 
v ČR pak spočívala především v podpoře bydlení rodin nezaměstnaných cizinců (v 
případě smíšených manželství), v poskytnutí zázemí domova, finanční výpomoci, ale 
také v sociálně-kulturní orientaci a vytváření sociálních vazeb. Sociální sítě jako zdroj 
pomoci v nepříznivé situaci nezaměstnaných cizinců byly většinou uváděny v souvis-
losti s poskytnutím prostoru k bydlení, jako zdroj informací, při hledání zaměstnání 
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nebo v oblasti komunikace se sociálními institucemi v hostitelské společnosti. Málo 
však v oblasti finanční a materiální podpory. Nejširší základnu v oblasti podpory cizinců 
v nouzi související s nezaměstnaností, dle sdělení našich respondentů, poskytovaly 
neziskové organizace. Mezi stěžejní oblasti jejich podpory patřily především 
poradenské služby, integrační kurzy, kurzy sociální orientace, jazykové kurzy, rozvoj 
kulturních dovedností v rámci hostitelské společnosti, vytváření prostoru pro navázání 
interakcí s většinovou populací, legislativní podpora a právní služby, asistenční služby 
při komunikaci s českými úřady, občas také finanční výpomoc nebo asistence při 
hledání ubytování, případně samotné ubytovací služby. Možnosti asistence a podpory 
v oblasti hledání zaměstnání mají tyto organizace dle výpovědí našich respondentů 
spíše omezené.  

8.5 Hledání zaměstnání  

• V případě nezaměstnanosti hledali naši respondenti aktivně nové pracovní 
místo, přičemž vesměs spoléhali na své vlastní síly a na pomoc nejbližších příbuzných 
(partnera/partnerky, manžela/manželky). 

• Individuální hledání práce podpořil rozvoj a dostupnost nových technologií, 
zvláště pak internetu. Prostřednictvím specializovaných webových portálů lidé shánějí 
nejen (vysoce) kvalifikované práce, ale jakýkoliv typ uplatnění, včetně krátkodobých 
brigád. Odpovídání na pracovní nabídky prostřednictvím internetu a zasílání životopisů 
se ovšem nejeví jako příliš efektivní strategie. Na většinu zaslaných životopisů zaměst-
navatelé neodpovídají; pozvání k osobnímu pohovoru bývají - vzhledem k počtu 
odpovědí na nabídku práce - poměrně vzácná. Problémem bývá také nepravdivost, 
resp. neúplnost informací vztahujících se k inzerované pozici.  

• Zjednodušení a rozšíření možností samostatného hledání zaměstnání prostřed-
nictvím internetu vedlo k odklonu od spoléhání na sociální kontakty. Hledání prostřed-
nictvím sociálních sítí je stále rozšířené, má však v současné době spíše doplňkový 
charakter. Sociální kapitál respondentů často postrádá „přemosťující“ charakter - jejich 
přátelé mnohdy zastávají marginální pracovní pozice a návazně jsou schopni zpro-
středkovat pouze tento typ zaměstnání. To se projevuje zvláště v posledních letech, tj. 
v období hospodářského poklesu, kdy respondenti skrze přátele jen zřídka našli 
regulérní zaměstnání odpovídající kvalifikaci.  

• Někteří nezaměstnaní cizinci se hledání práce pomocí vlastních sociálních sítí 
zcela vyhýbají. Kromě toho, že si jsou vědomi omezených možností svých přátel, patří 
mezi důvody takového postoje strach a nedůvěra spojené s dřívějšími negativními 
zkušenostmi (klientský systém, nevstřícné jednání krajanů, zadržená mzda krajanem-
zaměstnavatelem ad.). 

• Cizinci se v případě nároku zpravidla registrují na úřadu práce (někdy ovšem 
s odkladem), výraznější pomoc s hledáním zaměstnání však od úřadu neočekávají. 
Úřady práce ve zprostředkovatelské činnosti ve vztahu k cizincům selhávají. Návštěvy 
na úřadech práce mají jen velmi nízkou frekvenci, doporučených volných míst 
minimum a navíc se jedná převážně o práce nekvalifikované, fyzicky náročné, nízko 
placené a celkově marginální; respondenti je někdy dokonce vnímali jako stigmatizující 
nebo zdravotně nevyhovující. Navíc aktuálně cizinci vypovídají o určité bezmocnosti 
zprostředkovatelek, kterou spojují jednak se špatnou situací na trhu práce a jednak 
s legislativním zrušením povinnosti zaměstnavatelů hlásit úřadům práce volná pracovní 
místa. Podle respondentů pak zprostředkovatelky „nemají co nabídnout“. Respondenti 
také opakovaně vyjadřovali - zjevně mylné - přesvědčení, že úřady práce podle nového 
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zákona ani nemají povinnost zprostředkovávat zaměstnání. Zkušenosti některých 
respondentů s fungováním zprostředkovatelské činnosti zpochybňují dopady zrušení 
ohlašovací povinnosti na efektivitu fungování služeb zaměstnanosti - zprostřed-
kovatelky totiž sice dříve měly více možností doporučit nezaměstnanému volné 
pracovní místo, řada pracovních nabídek však byla hlášena jen formálně. Někteří 
cizinci se občas setkali také s neochotou či dokonce naprostým odmítnutím pomoci 
s hledáním zaměstnání ze strany zprostředkovatelky. Nedůvěru v pomoc navíc přiživují 
výroky některých pracovníků úřadů práce, kteří např. uvádějí, že „nemají práci ani pro 
Čechy“ anebo že v první řadě hledají zaměstnání Čechům. Úřady práce zdůrazňují 
samostatnost klientů při hledání zaměstnání. Pro zvýšení incentiv využívají nástrojů, 
které mají spíše podpůrný, resp. „soft“ charakter: doporučují nástěnky s přehledem 
pracovních míst a jeden z brněnských úřadů práce vykonává kontrolu úsilí prostře-
dnictvím výkazu uskutečněných pokusů o nalezení zaměstnání, který předkládá 
nezaměstnaný při každé návštěvě. V případě pochybností ohledně intenzity hledání 
práce pak zprostředkovatelky varují před možným zpřísněním svého přístupu (zařazení 
na veřejnou službu či nutnost pravidelného hlášení na kontaktním místě). Z případ-
ného uplatnění těchto nástrojů vyjádřili dva respondenti obavy; nikdo se však neobával 
toho, že by mohl být z registru úřadu práce úplně vyřazen. Celkově však nebyl 
k takovým obavám ani důvod, protože respondenti měli - až na skutečně ojedinělé 
případy - velkou snahu najít přijatelné zaměstnání.  

• Na neziskové organizace se s žádostí o pomoc při hledání zaměstnání obrací jen 
část respondentů. Tyto organizace typicky poskytují služby zaměřené na rozvoj do-
vedností, které sehrávají významnou úlohu ve vyhledávání volných míst a v komuni-
kaci se zaměstnavateli. Dvě brněnské neziskové organizace zaměřené na pomoc 
cizincům z třetích zemí na sebe také berou roli zprostředkovatelskou, v níž jsou 
výrazně aktivnější než úřady práce. Při hledání jsou totiž proaktivní a v případě 
nabídky vhodného zaměstnání klienta samy kontaktují. Jejich pomoc pak je více „šitá 
na míru“, včasnější a v důsledku i účinnější.  

• Cizinci jsou při hledání zaměstnáni vystaveni působení podobných faktorů, resp. 
bariér jako domácí populace. Nejčastěji upozorňují na celkově nepříznivou situaci na 
pracovním trhu a individuálně specifické handicapy, jako jsou vyšší věk, nedostatek 
odborné praxe nebo nedostatečná či nežádaná kvalifikace a zdravotní problémy. U žen 
se také opakovaně objevovala omezenost daná péčí o malé dítě (související s nároky 
na pracovní dobu). 

• Na druhou stranu se však nezaměstnaní cizinci při hledání zaměstnání potýkají 
také se specifickými problémy, jež se u domácí populace příliš často nevyskytují. Jedná 
se například o bariéru v podobě „překvalifikovanosti“. S ní se setkávají kvalifikovaní 
cizinci, kteří z důvodu nedostatečné znalosti jazyka hledají pracovní uplatnění pod 
úrovní své kvalifikace. Zaměstnavateli jsou odmítáni právě s odkazem na vyšší 
kvalifikaci. Za tímto postojem může mj. stát obava vedoucího pracovníka přijmout na 
místo podřízeného osobu se stejnou, případně i vyšší kvalifikací, než má sám.  

• Mezi faktory negativně ovlivňující pravděpodobnost uplatnění v zaměstnání, 
které odpovídá jeho kvalifikaci, patří také dřívější pracovní historie přistěhovalce. 
K procesu ztráty dovedností a zastarávání kvalifikace totiž někdy dochází už před 
příchodem do ČR. Přechod mezi marginálními pozicemi na trhu práce v zemi původu a 
v ČR byl mezi našimi respondenty celkově mnohem častějším scénářem než přechod 
z kvalifikovaného zaměstnání v zahraničí na marginální pozici v ČR. 

• Respondenti považují téměř jednomyslně svůj zahraniční původ za jeden 
z nejvýznamnějších handicapů na pracovním trhu v ČR. Rozhodování zaměstnavatelů 
a jejich postoj vůči zahraničním pracovníkům vnímají jako diskriminační. Zaměstnava-
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telé totiž podle nich dávají přednost českým uchazečům před přistěhovalci; o těch 
uvažují pouze v případě segmentu prací sociálně vymezených jako „práce pro cizince“. 
Ty však z mnoha důvodů dlouhodobě usazeným cizincům nevyhovují. V pomyslné 
frontě na práci pak jsou nejvíce znevýhodněni ti z nich, kteří nechtějí pracovat za velmi 
nízkou mzdu anebo načerno. „Přeskočí“ je totiž nejen domácí uchazeči, ale také další 
cizinci, kteří takové požadavky nemají.  

8.6 Strategie nezaměstnaných cizinců při hledání 
zaměstnání 

• Mezi našimi respondenty jsme se v principu setkali se třemi hlavními strategiemi 
řešení vlastní nezaměstnanosti. Jedná se o (a) ochotu k mobilitě, ať už jde o stěhování 
za prací či dojíždění, (b) funkční flexibilitu v podobě zájmu o změnu nebo zvýšení 
kvalifikace a (c) o strategii spočívající v zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Méně 
často pak byli respondenti připraveni také k jiným typům flexibility (mzdové, časové).  

• Rozhovory s našimi respondenty ukazují některé faktory, které stály za menším 
rozsahem zpětné migrace v návaznosti na propuknutí ekonomické krize. Jedná se 
například o zhodnocení podmínek v zemi původu: mnozí z nich byli přesvědčeni o tom, 
že návrat by nevedl ke zlepšení jejich životní situace. Situaci v zemi původu totiž 
vyhodnotili ve srovnání s ČR jako celkově horší, ať už jde o možnosti najít zaměstnání, 
mzdovou úroveň či celkové životní podmínky. Někteří z nich se navíc do země původu 
ani vrátit nemohou (osoby, jimž byla udělena mezinárodní ochrana). Mezi další faktory 
patří oslabení či dokonce ztráta sociálních vazeb a horší orientace na trhu práce v zemi 
původu v důsledku dlouhodobého pobytu v zahraničí. Zvláště výraznou bariéru návratu 
představují děti, které vyrůstají v ČR. Obecně pak ochotu k návratu snižuje existující 
rodinné zázemí v ČR. Poměrně běžné ovšem je uvažování o možnosti návratu do země 
původu v budoucnosti, a to jednak v souvislosti s nezaměstnaností a jednak obecně 
v návaznosti na změnu situace v zemi původu, případně na stáří. Úvahy o návratu do 
země původu pak vyjadřují existenci určitého alternativního řešení vlastních problémů 
na pracovním trhu a širší okruh dostupných variant. Ukazuje se, že u přistěhovalců, 
kteří se pevně rozhodli v České republice zůstat natrvalo, je situace nezaměstnanosti 
ještě více frustrující než u těch, kteří se případně mohou vrátit.  

• V rámci ČR spatřují cizinci možnost uplatnění především v Praze: tamní pra-
covní trh vnímají jako dynamičtější, otevřenější a vůči cizincům méně diskriminující. 
Naši respondenti zpravidla znali někoho, kdo za prací z Brna do Prahy odešel, a několik 
z nich se po práci v Praze také poohlíželo. Zvažovali přitom následné přestěhování či 
týdenní dojíždění. Zatímco varianta týdenního dojíždění byla ojedinělá, častěji jsme se 
setkali s ochotou do zaměstnání dojíždět denně, a to i do vzdálenějších míst. U 
několika respondentek se tato strategie projevila jako dobrá volba, která jednak 
rozšiřuje možnosti hledání a jednak byli zaměstnavatelé z menších a odlehlejších míst 
regionu ochotni pracovníkům vyjít vstříc tak, aby snížili související zátěž pracovníka 
(např. pokud jde o úpravu pracovní doby nebo možnost pracovat zčásti doma). Ochota 
k dojížďce je ovšem podmíněna atraktivností takové alternativy. Zpravidla se jedná o 
její finanční výhodnost, významnou roli však sehrává i charakter práce (např. pokud 
se jedná o místo odpovídající kvalifikaci nebo specifickým požadavkům nezaměstna-
ného).  

• Někteří nezaměstnaní volí strategii přijetí (téměř) jakékoliv práce. Jedná se 
především o cizince, kteří jsou v souvislosti s nezaměstnaností vystaveni vážným 
existenčním problémům (nedostatek peněz na uspokojení základních životních potřeb, 
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zodpovědnost za děti a rodinu), stresu a nejistotě. Roli sehrává také délka neza-
městnanosti a narůstající počet neúspěšných pokusů při hledání práce. Tento přístup 
se ukázal jako poměrně efektivní, vedl však u respondentů pouze k získání marginální 
pozice na pracovním trhu a nedostatečnému zlepšení životní situace.  

• Poměrně častou strategií nezaměstnaných cizinců, s nimiž jsme hovořili, je 
změna či přizpůsobení kvalifikace. Mnozí měli zájem o rekvalifikační kurz a asi pětina 
respondentů skutečně absolvovala rekvalifikaci poskytnutou úřadem práce v rámci 
aktivní politiky zaměstnanosti. S rekvalifikačními kurzy měli zkušenost také partneři 
(rovněž cizinci) některých našich respondentů. Několik dalších pak absolvovalo rekva-
lifikační kurz na vlastní náklady, tj. mimo programy APZ. Předpokladem účasti 
v rekvalifikačním programu v rámci APZ je zřejmě informovanost, zájem a aktivní 
přístup nezaměstnaného cizince. Informaci o možnosti rekvalifikovat se získali naši 
respondenti od své zprostředkovatelky jen zcela výjimečně. Přístup k rekvalifikacím 
v rámci APZ je regulován. Kromě cílenosti na dlouhodobě nezaměstnané je někdy 
poskytnutí programu APZ (častěji ovšem jiných typů než rekvalifikací) cíleno na 
skupiny s kumulací znevýhodnění na pracovním trhu. Mezi zvažované „handicapy“ patří 
charakteristiky považované za všeobecně znevýhodňující (péče o malé děti, vyšší věk), 
nikoliv však zahraniční původ. Poskytnutí rekvalifikace bývá také, zejména u kurzů 
zaměřených na určitou profesi/kvalifikaci, podmíněno příslibem zaměstnání, který se 
ovšem ne vždy podaří získat. Obdobně může být kurz spojen s požadavkem zahájit po 
jeho absolvování podnikání, což někdy uchazeče od účasti v kurzu odradí. Cílenost 
rekvalifikací na dlouhodobě nezaměstnané uchazeče se může projevit tzv. efektem 
uzamčení (locking-in), kdy zájemci o kurz nehledají zaměstnání v období před nástu-
pem do něj a v jeho průběhu. V případě našich respondentů se ovšem tento efekt 
neprojevil - práci nepřestávali hledat ani v tomto období. 

• Poměrně náročnou strategii, která je však mezi našimi respondenty častá, 
představuje studium na SŠ nebo VŠ. Vzhledem k náročnosti studia v zahraničí i dalším 
okolnostem (pečovatelské závazky, souběžný výkon zaměstnání ad.) ovšem ne všichni 
studium úspěšně ukončí.  

• Někteří z našich respondentů se po ztrátě zaměstnání rozhodli pro zřízení 
živnostenského listu. Zčásti se jednalo o osoby, u kterých plnila živnost především 
zástupnou funkci legalizace pobytu v ČR, nikoliv však způsob řešení problémů s vlast-
ním postavením na trhu práce (ve skutečnosti totiž nepodnikali). Po splnění podmínek 
pak požádali o trvalý pobyt, živnost pozastavili a registrovali se na úřadu práce. 
„Živnost“ tak pro ně představovala způsob překlenutí období, kdy se nacházeli v tzv. 
skryté nezaměstnanosti. Část cizinců ovšem po ztrátě zaměstnání skutečně usilovala o 
rozjetí vlastní živnosti. Důvodem jejich rozhodnutí bylo především to, že jej vnímali 
jako jedinou možnost, jak se na trhu práce v ČR uplatnit. Zřízení živnostenského listu 
je navíc někdy jedinou cestou, jak získat - i když nestandardní - zaměstnání. V tomto 
případě se jedná především o strategii zaměstnavatelů, jak redukovat náklady na 
pracovní sílu: v rámci tzv. švarcsystému na pracovníky přenášejí platby zdravotního a 
sociálního pojištění a navíc je připravují o další nároky a práva vyplývající ze zákoníku 
práce (nárok na placenou dovolenou, odstupné ad.). Někteří z respondentů se 
zkušeností s tímto systémem pak svoje pracovní uplatnění označovali za „práci 
načerno“ s tím, že si na základě živnostenského listu sami hradí zdravotní pojištění.  

• O zahájení podnikání uvažují někteří z nezaměstnaných respondentů do bu-
doucnosti; také u nich se však jednoznačně jedná o výraz ztráty naděje v nalezení 
regulérního zaměstnání. Jako bariéra realizace této strategie se však projevuje 
zejména nutnost vstupních investic. Přístup k podpoře na zahájení podnikání v rámci 
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APZ sice bylo zvažovanou alternativou, ale našim respondentům se ji nedařilo 
zrealizovat.  
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Příloha č. 1 Zdroje kontaktů 

zdroj kontaktu respondenta země původu respondenta 

Úřad práce Brno - město 

Mongolsko 

Afghánistán 

Moldávie 

Kazachstán 

Ukrajina 

2 x Rusko 

2 x Arménie 

Libye 

Irák 

Bosna a Hercegovina 

Úřad práce Brno - venkov 

4 x Ukrajina 

Irák 

Kazachstán 

Jihomoravské regionální centrum na 
podporu integrace cizinců 

2 x Ukrajina 

Sýrie 

Brazílie 

Rusko 

Bosna a Hercegovina 

Kanada 

OPU Brno 
Irán 

2 x Rusko 

Charita Brno 0 

EXPAT Brno 0 

SOZE Brno Rusko 

sociální sítě 

Argentina 

Jemen 

Mexiko 

2 x Ukrajina 

Egypt 

Afghánistán 

Angola 

Kongo 

2 x Rusko 

Bělorusko 

Chile 
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Příloha č. 2 Scénář rozhovoru 

1. Sociodemografické charakteristiky respondentů  

• věk, pohlaví 

• země původu 

• délka pobytu (typ pobytu a vývoj v rámci imigrace, kdy získal současný pobyt) 

• důvody příchodu do ČR (proč volba ČR - práce, rodina, jiné a okolnosti jejího 
výběru, zda i jiné možnosti, co bylo nejdůležitější při výběru) 

• rodinný status (charakteristika rodinné situace jak zde, tak i v zemi původu; popis 
rodiny; případně zaměstnání manželky apod.) 

• vzdělání (jaký stupeň, kde ho získal, zda mu zde bylo uznáno, nostrifikace diplomu, 
problémy při uplatňování vzdělání, zda se dovzdělává, jaké s tím má zkušenosti, 
zda uplatnil své vzdělání v praxi jak v ČR, tak i v zemi původu - výchozí pozice na 
trhu práce v zemi původu a v ČR)  

• popis pracovní historie (stručný popis historie zaměstnání na území ČR a období 
nezaměstnanosti mezi jednotlivými zaměstnáními, délka těchto období, vývoj od 
první zkušenosti až po současnost, opakovaná nezaměstnanost)  

2. Nezaměstnanost 

Zejména je nutno se soustředit na rozbor nezaměstnanosti v posledních 5 letech, 
v případě opakované nezaměstnanosti se dotazovat zvlášť k jednotlivým obdobím 
nezaměstnanosti respondenta.  

2.1 vznik nezaměstnanosti 

• příčiny nezaměstnanosti, faktory (jak došlo k nezaměstnanosti, příčiny - výpověď, 
mateřská dovolená, problém pobytového statutu, legislativní a jiné bariéry - např. 
problematika agenturního zaměstnávání, problém dostupnosti zaměstnání, samo-
volné opuštění zaměstnání apod.)  

2.2 prožívání ztráty zaměstnání (období počátku nezaměstnanosti) 

• prožívání dané situace (počátku nezaměstnanosti) - (co se dělo v jeho životě a jak 
toto období prožíval, důležitost pozice na trhu práce pro zajištění rodiny) 

• úvahy o návratu do vlasti (srovnání podmínek v dané situace v ČR a možnosti 
uplatnění v zemi původu, klíčový faktor v rozhodování o dalším setrvání/odchodu z 
ČR) 

• úvahy o možných formách pomoci (jaké formy pomoci v této situaci zvažoval, zda 
např. i pomoc rodiny ze země původu) 

2.3 dopady nezaměstnanosti na život cizince 

• změny v životě respondenta (trávení volného času, změny v každodenním rytmu, 
změny v sociálních kontaktech) 

• změny v životě jeho rodiny (dopady na život manželky a dětí, jejich reakce na 
nezaměstnanost komunikačního partnera, postavení rodiny v oblasti sociálních 
kontaktů, do jaké míry situace zasáhla rodinu v zemi původu, strategie uplatněné 
směrem k rodině)  

• identifikace klíčových problémů (co bylo největším problémem v období neza-
městnanosti, co bylo nejtěžší)  
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• finanční dopad a dopad na životní úroveň - (jaké měl on, resp. domácnost, příjmy 
v době nezaměstnanosti, změna životní úrovně související se zdrojem příjmů v dané 
situaci a její vývoj, zda bylo nutné se omezovat a v čem, otázka finanční výpomoci 
- kdo a za jakých podmínek, včetně případné pomoci ze země původu, půjčky 
apod., otázka uplatnění nároků na sociální dávky a různé druhy podpor a s tím 
spojené zkušenosti s dávkovým systémem, úspory z předchozího období apod.) 

3. Strategie řešení problému nezaměstnanosti, podniknuté kroky 
a postupy 

• řešení situace, postoj, postup, výčet aktivit, podniknuté kroky (hledání dalšího 
zaměstnání či pokus o sebezaměstnání a důvody pro rozhodování; brigády; šedá 
ekonomika; různé druhy výpomoci za úplatu, např. přátelům, problémy se 
získáváním potřebných informací)  

• zkušenosti s činností úřadu práce (ne/registrace, okolnosti rozhodování, průběh 
komunikace s ÚP, identifikace problémů při komunikaci, reálné možnosti nabídky 
práce, APZ, znalost a identifikace dalších nástrojů podpory; programy; projekty; 
hodnocení přístupu atd.) 

• komunikace s ostatními aktéry (zaměstnavatelé - rozbor problematiky přístupu 
zaměstnavatelů k cizincům, NNO, různé úřady, pracovní agentury, prostředník, 
sociální sítě - zkušenosti s kontakty a komunikací, hodnocení přístupu těchto 
aktérů, možnosti a nástroje, jejich ne/dostatek, srovnání přístupů různých aktérů a 
jejich důležitost v procesu hledání zaměstnání)  

• výsledek (jaké strategie byly užitečné při opětovném získání místa a jak probíhal 
opětovný vstup na TP, zůstává dále nezaměstnaný?) 

• vliv hospodářské krize na současný stav (vliv hospodářské krize na vyhlídky a 
aspirace cizince do budoucna)  

• vyhlídky do budoucna (obava ze ztráty současného zaměstnání, pracovní cíle a 
plány do budoucna, otázka návratu do země, případně odchodu jinam, strategie 
přežití a integrace do majoritní společnosti)  

4. povědomí o zkušenostech ostatních cizinců v okolí 
respondenta 

• rozbor zkušeností blízkých, příbuzných, přátel a známých s nezaměstnaností a 
popis jejich strategií při jejím řešení, otázka odchodu cizinců z ČR v důsledku ztráty 
zaměstnání  

 

 
  



 

 

 
 

  



 

 

Výtahy z oponentských posudků 

 

prof. Ing. Mojmír Koš, CSc.  
 
Prvá část splňuje podle mého názoru požadavky výzkumu. S daty, která měli autoři 
k dispozici, zacházejí citlivě a pokud to z předložené zprávy mohu posoudit, většinou se 
jim daří prokazovat záměry podle autorských předpokladů. To hlavně proto, že dbají, 
aby materiál, s nímž pracují, byl adekvátně zpracován a utříděn, aby příslušná data 
měla dostatečnou vypovídací schopnost, aby se z nich daly vydedukovat potřebné 
závěry.  

Řešitelé se při přípravě a vedení rozhovorů orientovali pouze na cizince z třetích zemí 
... možná, že by řešitelé měli tuto zásadu při event. pokračování výzkumu přehodnotit 
a více pozornosti věnovat i jiným národnostním skupinám pracovníků žijící a pracující 
v ČR.  

Stejná připomínka platí i pro druhou část zprávy, která je orientována na brněnskou 
aglomeraci. Také v této části mi chyběla zevrubná statistika imigrace ze zahraničí (EU, 
třetí země), z níž by se dala vyvozovat rozsáhlost daného problému z kvantitativního a 
posléze i z kvalitativního pohledu.  

Data, která byla předmětem výzkumu, se týkají problematiky zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti cizinců v ČR (první část), resp. poznatků z rozhovorů vybraných 
respondentů na Brněnsku (druhá část). V obou případech jde o informace, o nichž se 
domnívám, že jsou zajímavé a potřebné - zejména pro zainteresované pracovníky.  

Zprávu doporučuji přijmout. Doporučuji rukopis publikovat... Ponechávám na úvaze 
samotných řešitelů a oponentní rady, jak tuto etapu výzkumu uzavřít a jak v něm 
pokračovat. Rozhodně by to bylo podle mého názoru žádoucí. 

 
 
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.  
 
Prvá část práce pracuje se standardními daty registrů, zpracování postrádá 
sofistikovanější matematicko-statistický aparát, ale také nutně předcházející stanovení 
smysluplných výzkumných otázek. Daný text je tak pouze základní deskripcí a autor 
by neměl proklamovat ambice rozboru! 

Druhý, kvalitativně orientovaný rozbor je standardně proveden, přičemž autoři 
získávají podle mého rozsáhlou a kvalitní paletu informací o zkoumaném fenoménu 
nezaměstnanosti a "bojem s ní" dané skupiny cizinců a okolnostech, které to doprovází 
a podmiňují. 

První, "kvantitativní část" přináší výsledky z třídění dat registrů. Závěry nejsou nijak 
překvapivé. Zvěry přinášejí pouhý výčet vybraných faktů, bez zarámování do složité 
reality socioekonomického prostředí společnosti.  

Duhá, "kvalitativní část" přináší důležité závěry, a to jak z hlediska základního vý-
zkumu (příspěvek k hlubšímu poznání charakteru zkoumaných procesů a jevů), tak i ve 
vztahu k legislativě, resp. zde spíše existující praxi, která "organizuje" nezaměstna-
nost/zaměstnanost dané skupiny cizinců. Ač tato část práce přináší mnohé náměty ke 
zlepšení, chtělo by to je vypíchnout alespoň v závěrech do podoby možných doporučení 
- jak celý zkoumaný proces učinit efektivnější, a to jak ku prospěchu státu, tak 
samotných migrantů.   

... je třeba upozornit, že výzkum podchycuje tu méně početnou skupinu imigrantů. 
Nezabývá se totiž těmi, co v zemi pobývají nebo pobývali pod hlavičkou povolení k 



 

 

dlouhodobému pobytu/nebo víza nad 90 dní. Ti podle daných regulí nemají možnost 
vstupu do daného systému registru nezaměstnanosti a všeho, co s tím souvisí. Realita 
(zejména globální ekonomické krize) je však tlačí, a to i přes veškeré zákazy, často 
zemi neopouštět a nové zaměstnání hledat po svém. Právě tito migranti by si v daném 
ohledu zasloužili určitě zvýšenou pozornost výzkumníků.  

Především druhá část monografie je velmi přínosná, tedy je třeba vysoce ocenit 
aktuálnost.   
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