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EFEKTIVITA NÁSTROJŮ POLITIK 

ZAMĚSTNANOSTI V EVROPĚ.  

REVIEW LITERATURY 

 

EFFICIENCY OF EMPLOYMENT POLICY TOOLS IN EUROPE.  

LITERATURE REVIEW  

 

Marek Vokoun, František Stellner1 

 

Marek Vokoun působí jako odborný asistent na katedře managementu Vysoké školy 

technické a ekonomické v Českých Budějovicích a na CEVRO Institut. Specializuje se na 

hospodářskou politiku, informatiku v podnikání, především na analýzu inovačních aktivit, 

konkurenceschopnosti a trhu práce. Zároveň spolupracuje na výzkumu hospodářských a 

sociálních dějin. František Stellner působí na katedře managementu Vysoké školy technické a 

ekonomické v Českých Budějovicích a na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na novověké a nejnovější politické a hospodářské 

dějiny střední a východní Evropy. Zabývá se především výzkumem německých a ruských 

dějin 18.-20. století se zaměřením na politické, mezinárodněpolitické, sociální a hospodářské 

dějiny. Dlouhodobě se věnuje metodice odborné práce. Podílí se též na výzkumu vývoje trhu 

práce a managementu ve 20. století. 

 

Marek Vokoun works as an expert assistant at the Department of Management at the Institute 

of Technology and Business in České Budějovice, and the CEVRO Institute. He is an expert 

in economic policy, information science in business, and primarily focuses on analyzing 

innovation activity, competitiveness, and the labor market. At the same time, he cooperates on 

researching economic and social history. František Stellner works at the Department of 

Management at the Institute of Technology and Business in České Budějovice, and at the 

Institute of World History at the Faculty of Arts at the Charles University in Prague. He is an 

expert in modern and latest political and economic history of Central and Eastern Europe. He 

primarily inquires into researching German and Russian history in the 18th-20th centuries, 

focusing on political, internationally political, social, and economic history. For a long time, 

he has been pursuing technical thesis methodology. He partakes in researching the 

development of the labor market and management in the 20th century. 

 

Abstract 

The study is aimed at critically evaluating and summarizing the results of scientific literature 

that assess the efficiency of employment policy tools on the labor market. It primarily focuses 
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E-mail: marek.vokoun@mail.vstecb.cz, stellner@mail.vstecb.cz 
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on evaluating high-quality reviewed sources from the databases Web of Science, Scopus, and 

other Czech scientific literature published in the period between the 1990s until now. The 

study is based on the principles of neoclassical economics and the standard approach of 

economic analysis that uses econometrics as a method for evaluating the efficiency of state 

employment policies. It became transparent that employment policies in Europe can be rather 

seen as government failures than tools, which would help the labor market. This is caused by 

state policies prefer social equality instead of economic and market efficiency. 

Key words: efficiency, employment policy tools, labor market, Czech Republic, literature 

review 

 

Abstrakt 

Studie se zabývá kritickým zhodnocením a souhrnem výsledků odborné literatury, které 

hodnotí účinnost nástrojů politik zaměstnanosti na trhu práce. Hlavní důraz byl kladen na 

zhodnocení kvalitních recenzovaných zdrojů z databází Web of Science, Scopus a dále české 

vědecké literatury v období od devadesátých let dvacátého století až do současnosti. Studie se 

opírá o principy neoklasické ekonomie a standardního přístupu ekonomické analýzy, která 

využívá ekonometrie jako metodu pro zhodnocení účinnosti státních politik zaměstnanosti. 

Ukázalo se, že politiky zaměstnanosti jsou v Evropě spíše vládním selháním než nástrojem, 

který by pomáhal trhu práce. Je to dáno tím, že státní politiky preferují sociální rovnost před 

ekonomickou a tržní efektivností. 

Kľúčové slová: účinnost, nástroje politik zaměstnanosti, trh práce, Česká republika, přehled 

literatury 

 

Úvod 

Evropské státy jako smíšené ekonomiky jsou pod vlivem státních politik zaměstnanosti. Jde o 

soubor hospodářských, sociálních, strukturálních a dalších politik, které mají za cíl ovlivnit 

rovnováhu na trzích práce a ovlivnit chování ekonomických agentů, kteří na trhu aktivně 

vystupují. Tato studie se zaměřuje na kritické zhodnocení a souhrn výsledků odborné 

literatury, které hodnotí účinnost nástrojů politik zaměstnanosti na trhu práce.  

 Evropský trh práce ovlivňuje mnoho ekonomických činitelů. Hlavními hráči jsou 

evropští, státní a oblastní veřejnoprávní činitelé, zaměstnavatelé, představitelé odborů, 

vzdělávací instituce a nevládní neziskové organizace. Tito hráči mohou pravidla hry 

ovlivňovat, např. lobbingem, stávkami aj., ale tyto pravidla definuje decizní sféra pro státní 

hospodářskou politiku. Uchazeči o zaměstnání a zaměstnanci jsou účastníci trhu práce a na ně 

jsou zacíleny i programy a nástroje politik financovaných ze státních a evropských veřejných 

zdrojů. Tyto programy se zaměřují na přípravu a přizpůsobivost (zejména rekvalifikace, 

mobilita a vzdělávání) a zajišťují i společensky akceptovatelné podmínky pomocí sociální sítě 

pro občany, kterým hrozí trvalé vyloučení z trhu práce. 

 Zároveň také existuje veřejná podpora zaměřená na zaměstnavatele. Jsou to mj. různé 

pobídkové politiky, politiky na rozvoj podnikatelství, daňové zákony, pomoc pro 

zaměstnavatele v platební neschopnosti, pobídkové a dotační programy a také veřejné 

agentury práce, které poskytují zaměstnavatelům informace o volných místech a pro-gramech.  



Vol. 5 (5), pp. 113-122 

 

115   http://www.mladaveda.sk 

 

Jinak řečeno, veřejný sektor používá „pasivní“ a také „aktivní“ strategie. Pasivní přístup je v 

podobě přímé finanční kompenzace (dotace, investiční pobídky). Existují také „aktivní“ 

strategie zaměstnanosti, hlavními jsou rekvalifikační a školící programy, veřejně prospěšné 

činnosti, společensky prospěšné práce, chráněné dílny a poradenské služby na úřadech práce. 

Tyto nástroje vyžadují aktivní spolupráci podpořeného jedince či firmy. Dále existují nástroje, 

které uchazečům poskytují různé motivační příspěvky na založení nové firmy a podporu na 

zvýšení mobility (Novák et al. 2016). 

 Rovnováhu na trhu práce tak ovlivňují různá vzájemně úzce propojená pravidly hry, 

která se mohou doplňovat ale i zhoršovat účinnost jiných opatření. Jedná se například o 

strukturální politiku, inovační politiku, politiku technického, zdravotnického a obecně vyššího 

vzdělání, proticyklickou hospodářskou politiku, zdanění práce či další normy spojené s 

nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce. Podrobný přehled institucí, které ovlivňují 

český trh práce a jakým způsobem, shrnuje Tvrdoň (2008). Evropský trh práce a evropské 

ekonomiky mají podobný systém, kdy garantem státních politik je vláda prostřednictvím 

svých ministerstev, nejčastěji jde o ministerstva práce, průmyslu, regionálního rozvoje, 

vzdělávání a kde hlavní roli hraje ministerstvo financí jakožto správce státního rozpočtu. 

 Tato práce využívá metody review, přehledu literatury. Hlavní důraz byl kladen na 

zhodnocení kvalitních recenzovaných zdrojů z databází Web of Science, Scopus a dále české 

vědecké literatury v období od devadesátých let dvacátého století až do současnosti. Studie se 

opírá o principy neoklasické ekonomie a standardního přístupu ekonomické analýzy, která 

využívá ekonometrie jako metodu pro zhodnocení účinnosti státních politik zaměstnanosti. 

Předpokladem mainstreamové ekonomie je, že trhy docházejí k rovnováze samy. Existují zde 

ale i nedokonalosti na trhu, které mohou ovlivnit rychlost dosažení této rovnováhy, nebo 

mohu znemožnit dosažení rovnováhy. Podpora tržního mechanismu, snaha omezit bariéry 

dosahování rovnováhy bývají cílem hospodářských politik. Snaha o kompromis mezi sociální 

spravedlností a ekonomickou výkonností však způsobuje selhání v podobě tzv. vládních 

selhání.  

 

Jadro 

Dle standardních ekonomických principů docházíme k závěrům, že vládní selhání v podobě 

vysokého zdanění, štědrého systému sociálních dávek snižují motivaci uchazečů o práci 

nastoupit do zaměstnání. Státní zásahy v Evropě ovlivňují převážně motivaci uchazečů 

aktivně participovat na trhu práce. Tito se raději rozhodnou žít pouze z štědrých dávek (Flek a 

Večerník 2005). V důsledku toho se zvyšuje role šedé ekonomiky v podobě zaměstnávaní bez 

smluv, což vede k daňovým únikům (Slemrod 2007). Efekty štědrého sociálního státu, práce 

na černo a daňové úniky jsou přítomny bez ohledu na ekonomickou vyspělost dané země 

(Gërxhani a Schram 2006). Milníkem neúspěchu v Evropě je Lisabonská strategie, která 

neuspěla ani po revizi v roce 2005 a v ro¬ce 2010 se ukázalo, že nebylo dosaženo ani zvýšení 

produktivity práce a ani dlouhotrvajícího ekonomického růstu (Promberger, Marinoudi a 

Martin 2016). Ukazuje se také, že velikost zdanění firem a práce nových členů Evropské unie 

nepřispívá k vyšší míře zaměstnanosti (Fialová a Schneider 2009). 

 Programy rekvalifikace zvýšily v devadesátých letech 20. století šance na 

zaměstnanost a vyšší výdělky, avšak zároveň se ukázalo, že šlo o krátkodobý efekt a 
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dlouhodobě nebyly nijak prospěšné pro uchazeče mužského pohlaví na území bývalé NDR 

(Německé demokratické republiky) (Lechner, Miquel a Wunsch 2007). Rekvalifikace podle 

jiného výzkumu pro Německo měly na zvýšení pravděpodobnosti získat zaměstnání téměř 

nulový efekt (Bergmann, Fitzenberger a Speckesser 2009). Programy aktivní politiky 

zaměstnanosti, které se obecně realizovaly na území bývalé NDR v letech 1998–2005, 

nezpůsobily vyšší zaměstnanost účastníků těchto programů, a to ani po dvou a půl letech 

participace (Lechner a Wunsch 2009). Vyhodnocení politiky zaměstnanosti v Německu v 

letech 2000 a 2001 vykazuje neefektivnost a nesignifikantní výsledky programů jak v 

západní, tak ve východní části Německa, kde se šance uchazečů participací v programech 

APZ dokonce zhoršila (Hujer a Thomsen 2010). Rakouské programy aktivní politiky 

zaměstnanosti neměly téměř žádný efekt na zaměstnanost uchazečů (Lechner a Wiehler 

2011). Na území Slovenska se rekvalifikace ukázaly také jako zcela neefektivní nástroj, a to v 

období devadesátých let (Štefánik 2014). Naopak v Polsku se rekvalifikační programy 

ukázaly jako prospěšné (Kluve, Lehmann a Schmidt 2008). 

 Lorentzen a Dahl (2005) uvádějí, že rekvalifikace v Norsku mají bez rozdílu mezi 

skupinami uchazečů spíše pozitivní dopad, naopak ostatní programy zaměstnanosti neměly na 

norský trh práce a registrovanou nezaměstnanost žádný signifikantní dopad. Norský systém 

programů APZ z devadesátých let 20. století se ukázal i v dlouhém období efektivní, podařilo 

se efektivně umísťovat nezaměstnané na trh práce (Lorentzen a Dahl 2005). Avšak ne každý 

program byl efektivní. Šlo o to, že ne každá skupina nezaměstnaných byla úspěšně umístěna 

na trh práce. Pravděpodobnost úspěšné participace v programech závisela na věku a vzdělání. 

Účast nebyla úspěšná pro osoby s vysokoškolským vzděláním a pro osoby s velmi nízkou 

kvalifikací. Negativní dopad byl konkrétně pozorován u mladých, imigrantů a matek 

samoživitelek (Ronsen a Skardhamar 2009). 

 Programy politiky zaměstnanosti ve Švýcarsku v podobě dotace pro uchazeče na místo 

na dobu určitou byly efektivněji řízeny než stejné programy neziskového sektoru. Pokud jde o 

celkovou efektivitu těchto programů ve srovnání s uchazeči, kteří nevyužili žádný program, 

byly toto programy neefektivní (Gerfin, Lechner a Steiger 2005). V Německu se podpora v 

podobě mzdových dotací u uchazečů s nízkou kvalifikací ukázala jako krátkodobě efektivní 

nástroj zaměstnanosti (Jaenichen a Stephan 2011). Kluve, Lehmann a Schmidt (2008) 

poukázali na negativní efekt mzdových dotací, který ve výsledku snižuje pravděpodobnost, že 

uchazeč získá zaměstnání. Přímá peněžní podpora na založení živnostenského podnikání se 

ukázala v Německu jako prospěšnější než ostatní programy aktivní politiky zaměstnanosti 

(Fertig, Schmidt a Schneider 2006). Tyto tzv. „Start–up“ programy, dosáhly vysoké efektivity 

a zlepšily šance uchazečů na zvýšení osobního příjmu (Baumgartner a Caliendo 2008). Tyto 

efekty jsou dlouhodobé, neboť i po pěti letech bylo přes 80 % účastníků integrováno na trhu 

práce a spokojeno se svou současnou pozicí (Caliendo a Kuenn 2011). 

 U dánského systému „flexicurity“ (spojení slov „flexibility“ a „security“) se jedná o 

aktivizační politiku, která díky reformám v devadesátých letech, které zpřísnily a značně 

omezily nároky a na dávky (v nezaměstnanosti i sociální podpory), se stala efektivním 

nástrojem snižování nezaměstnanosti (Andersen a Svarer 2007). Rosholm a Svarer (2008) 

pokračovali ve výzkumu efektu hrozby Andersena a Svarera (2007).  Ukázalo se, že uchazeči 

jsou dokonce ochotni snížit svoji cenu na trhu práce, jen aby nemuseli přijmout programy 
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aktivní politiky zaměstnanosti, které mají sankce za nedodržení podmínek. Hrozba tkví např. 

v nemožnosti smlouvat odpracované hodiny, nemožnost smlouvat o přiděleném nepříznivém 

pracovním místě, které třeba není důstojné kvalifikaci uchazeče (úklid odpadků na veřejných 

prostranství a pláží). 

 Rumunská zkušenost s programy SPZ ukazuje, že programy rekvalifikací, podpory 

živnostníků, veřejně prospěšné práce a podpora v ne¬zaměstnanosti zlepšují krátkodobě 

ekonomickou situaci účastníků, avšak pro trh práce výsledky nejsou jasné. Pro zisk 

zaměstnání např. nebyl efektivní program veřejně prospěšných prací a úspěchu v programech 

APZ v Rumunsku dosahovali spíše uchazeči, kteří byli kvalifikovaní a práci by si našli sami 

(Rodriguez–Plans a Jacob 2010). 

 Aktivní politiky zaměstnanosti realizované ve Skotsku od roku 1997 zcela selhaly a 

nepodařilo se snížit riziko nezaměstnanosti uchazečů. Riziko se ukázalo být generačně 

specifické a perzistentní a nástroje na tento scénář nebyly připraveny a nedokázaly zvýšit 

pravděpodobnosti nalezení práce u uchazečů (Adams a Thomas 2007). 

 Mezi další analyzované nástroje patří tradičně minimální mzda, ta obecně nezvyšuje 

agregátní zaměstnanost a nijak neovlivňuje agregátní nabídku práce, tj. neměla vliv na 

zaměstnanost uchazečů v evropských zemích v období let 1991 až 2006 (Oesch 2010). Její 

vliv na konkrétní skupiny obyvatel je již diskutabilní. Minimální mzda je tradiční nástroj, 

který libertariánská větev ekonomické teorie považuje za škodlivý. Minimální mzda totiž 

vytváří tzv. „nedobrovolně“ nezaměstnané jedince. Ti si nejsou schopni najít práci za mzdu, 

která je definována hranicí minimální mzdy. Tito jedinci nemají motivaci hledat si práci, 

případně se podílejí na šedé ekonomice (Wawrosz, Heissler a Mach 2012). Také to vede k 

nahrazování lidské práce kapitálem. Na pozice ohrožené minimální mzdou (prodavač, kuchař, 

administrativa a další) je již nyní „zaměstnán“ stroj – nová technologie, umělá inteligence, 

která je pro zaměstnavatele výhodnější, než nízko-kvalifikovaný zaměstnanec placený 

minimální mzdou (např. samoobslužná pokladna, samoobslužný příjem vratných láhví apod.).  

Netradičním nástrojem je zaměstnávání uchazečů ve věkové kategorii 55–64 let. Koncept 

aktivního stárnutí se začíná implementovat do národních akčních plánů a ukazuje se jako 

užitečný nástroj. Pokud je zacílen na uchazeče ve věku od 45 let, a to v podobě např. 

programů celoživotního vzdělávání, dochází k zachování vysoké produktivity práce, a to 

zejména v sektoru služeb (Hartlapp a Schmid 2008). Některé články se zaměřují i na kvalitu 

institucí, např. v nezaměstnaností nejvíce ohroženém regionu Itálie Sicílii došlo jen k částečné 

modernizaci a přetrvávají problémy v kvalitě poskytovaných služeb (Avola, Azzolina a 

Cuttone, 2016). 

 Co se týče srovnání efektivity SPZ v České republice a v Evropě, znamenal vstup do 

Evropské unie pro Českou republiku lepší pracovní podmínky pro zaměstnance, tvrdší 

podmínky a vyšší náklady pro zaměstnavatele, čeští občané se mohou nově obrátit na 

evropské soudy i v záležitostech diskriminace na trhu práce ap. (Magda, Marsden a Moriconi 

2016). Česká republika začala čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů a v letech 

2004–2006 např. obdržela investice do sektoru politiky soudržnosti ve výši 2,6 miliardy eur. 

(Münich a Jurajda 2009; Wiesböck et al. 2016). Využila je především na zlepšení tržního 

prostředí, zvýšení flexibility trhu práce a zdokonalení dopravní infrastruktury, na druhou 
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stranu se vyskytly i závažné problémy, zejména byly odhaleny velké nedostatky v 

admi¬nistrativě (korupce) a kontrole operačních programů (plýtvání). 

 Dosavadní výzkum (Flek a Večerník 2005; Gerbery 2007; Tvrdoň 2008; Stephan 

2008; Bukowski, Koloch a Lewandowski 2013) předpokládá slabé efekty programů politiky 

zaměstnanosti na výslednou míru nezaměstnanosti ekonomicky aktivních obyvatel České 

republiky ve věku 15 až 64 let. Kalíšková (2010) publikovala výsledky regresní analýzy, které 

prokázaly i přítomnost negativních efektů na míru celkové nezaměstnanosti v případě 

rekvalifikačních programů, programů společensky účelných pracovních míst a programů 

spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. 

 Mobilitu na trhu práce negativně ovlivňoval především regulovaný trh s bydlením. 

Tak tomu bylo i v České republice. Deregulační proces trhu s bydlením je hodnocen pozitivně 

a naplnili se předpovědi ekonomů o nesmyslnosti regulace a její škodlivosti. Přesto se zde 

stále vyskytuje neochota přestěhovat se za prací kvůli rodinným, společenským a kulturním 

faktorům (Vlček 2010). Obecně vzato politiky zaměřené na flexibilitu trhu práce (motivační 

příspěvek na přestěhování se za prací) mohou výrazně zlepšit výsledku trhu práce a podpořit 

hospodářský růst (Kahn 2012). 

 V rámci provedeného výzkumu Říha (2009) zjistil, že „nejvíce snížily riziko 

nezaměstnanosti absolventské praxe. Naopak, účastníci re¬kvalifikačních kurzů byli 

nezaměstnaní dokonce více než skupina, která kopíruje jejich vlastnosti. Společensky účelná 

pracovní místa a pomoc při započetí samostatné výdělečné činnosti také výrazně pomohly 

dlou¬hodobému vyřazení z evidence. Účast ve veřejně prospěšných pracích a individuálních 

akčních plánech vedla k delšímu vyřazení z evidence úřadu práce v malé míře. Tento menší 

efekt je vysvětlován tím, že tyto programy nevedou přímo k ukončení nezaměstnanosti a 

účastník nejdříve musí odejít z nezaměstnanosti, zatímco nezaměstnanost u účastníků 

vytvořených míst je výsledkem návratu do evidence nezaměstnaných. Vyšší riziko ne-

zaměstnanosti programů VPP a chráněných dílen je dále výsledkem často horších vlastností 

účastníků ve srovnání s ostatními účastníky programů aktivní politiky zaměstnanosti“ (s. 99). 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (2015) hodnotilo aktivní politiku nezaměstnanosti v roce 

2014 výrazně optimističtěji. V příslušné analýze se konstatuje, že APZ „výrazně přispěla k 

postupnému zlepšování situace na trhu práce, kdy se meziroční rozdíly počtu uchazečů o 

zaměstnání registrovaných na ÚP ČR postupně snižovaly a od června 2014 se začaly 

projevovat jejich meziroční úbytky, a zaměstnanost v České republice rostla. Podíl mladých 

uchazečů do 25 let na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se díky opatřením aktivní 

politiky zaměstnanosti meziročně snížil. Aktivní politika zaměstnanosti také přispěla k růstu 

volných pracovních míst, jejich průměrný počet v 1. pololetí 2014 meziročně vzrostl. Zlepšení 

situace na trhu práce v ČR lze doložit i mezinárodním porovnáním, kdy zejména míra 

nezaměstnanosti mladých do 25 let výrazně meziročně klesla. Celková míra nezaměstnanosti 

je v rámci zemí EU 28 dlouhodobě podprůměrná, ve 2. čtvrtletí 2014 zaujímala ČR 5. nejnižší 

hodnotu“ (s. 73). Zprávy ministerstev sice přinášejí přehled poskytnutých dotací, ale 

neuvádějí výsledky šetření efektivity daných opatření. 

 Vokoun svou analýzu (Novák et al. 2016) opřel o data MPSV a hodnotí, že nástroje 

APZ pokud jsou účinné tak jen krátkodobě a jen vybrané, respektive že jejich dopad na 

národní trhy práce je v mnoha případech spíše sporný a v mnoha ohledech i negativní (Novák 
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et al. 2016). Současné poznání zaměřené na český trh práce dochází k podobným výsledkům 

o selektivní a převažující žádné, nebo slabě negativní účinnosti nástrojů APZ. Podobně tomu 

je i v Evropě. Přístup založený na neoklasické ekonomické teorii odhalil krátkodobý pozitivní 

efekt jen u zaměstnávání zdravotně postižených a u veřejně prospěšných prací. Ostatní 

nástroje, ať už na národní nebo regionální úrovni vybraných krajů, nevykazovaly kýžený 

efekt na míru nezaměstnanosti. V rámci cliometrického přístupu (Vokoun 2013), byly 

odhaleny dlouhodobě negativní efekty nástrojů programů APZ, resp. existuje zde přímo 

úměrný vztah mezi růstem míry nezaměstnanosti a růstem celkových výdajů na pasivní 

politiku nezaměstnanosti a státní politiku zaměstnanosti. V této analýze nebyl nalezen 

program, který by byl dlouhodobě prospěšný českému trhu práce (Novák et al. 2016). 

 Dopad minimální mzdy v České republice na agregátní míru nezaměstnanosti je 

neprůkazný (Pavelka, Skála a Čadil 2014), protože život z dávek poskytoval v devadesátých 

letech více peněz a volného času (Pavelka 2012). Právě cena volného času, která se zvyšuje 

díky vyšší životní úrovni obyvatel v České republice, je hlavním faktorem, tzv. relativní 

chudobou, který přispívá k vyššímu riziku negativního dopadu minimální mzdy na trh práce. 

Vokoun analyzoval (Novák et al. 2016) dopady minimální mzdy na trh práce a nenalezl 

statisticky významný vliv na agregátní míru nezaměstnanosti. Avšak při zvýšení poměru 

minimální mzdy k decilu nejnižších mezd stoupala i míra nezaměstnanosti ohrožených skupin 

obyvatelstva (dlouhodobě nezaměstnaní a nezaměstnané ženy). Minimální mzda způsobovala 

(Grangerova kauzalita) vyšší nezaměstnanost. U žen je situace komplikovanější a lze se 

domnívat, že minimální mzda zde působí jen na část žen a že zde jsou i další faktory, které 

míru nezaměstnanosti žen ovlivňují (Henzel a Engelhardt 2014). Bičáková a Kalíšková (2016) 

konstatovaly, že ženy v České republice se vrací na trh práce ve věku tří let dítěte a mají 

problémy uplatnit se na trhu práce. 

 

Záver 

Ukázalo se, že politiky zaměstnanosti jsou v Evropě spíše vládním selháním než nástrojem, 

který by pomáhal trhu práce. Je to dáno tím, že státní politiky preferují sociální rovnost před 

ekonomickou a tržní efektivností. Tím evropské vlády způsobují paradox, kdy peněžní 

prostředky nemohou být účinně použity na aktivizaci uchazečů o práci, protože tito uchazeči 

nemají motivaci investovat do svého lidského kapitálu (vzdělání a zdraví), vzhledem ke 

štědrému sociálnímu zabezpečení obyvatel Evropy. Nástroje v Evropě se ukázaly jen tehdy, 

pokud byla zvažována dlouhodobost efektu programu politiky zaměstnanosti, pokud byla 

zavedena hrozba omezení štědrosti a komfortu, který nabízí sociální síť, a to formou veřejně 

prospěšných prací. Dále to jsou programy, které konkrétně pracují s přesně vymezenou 

skupinou uchazečů. Ukázalo se, že nemá smysl cílit na kvalifikované uchazeče na úřadech 

práce ani na nízkokvalifikované uchazeče, pouze na ty uchazeče, kteří jsou uprostřed spektra 

– středoškolsky vzdělaní, schopní se rekvalifikovat. U nízkokvalifikovaných uchazečů se 

vyskytují problémy, které je drží v chudobě (psychologické problémy, zadlužení, relativní 

chudoba, státní paternalismus) a vysoce kvalifikovaných jde o prodlužování doby hledání 

práce za státní peníze. U programů peněžních pobídek nejlépe dopadly programy typu „Start-

up“, kdy uchazeči byly motivování vzít osud do svých rukou a postarat se sami o sebe a 
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naučit se nutné dovednosti (administrativní a ekonomické), které jim zlepší jejich osobní i 

finanční život. 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: PhDr. Radek 

Soběhart, Ph.D.  

 

Studie vznikla v rámci Cíl EÚS 2014-2020 ČR - Svobodný stát Bavorsko, projektu 

“Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce”. 

 

Použitá literatúra 

1. ADAMS, J. a R. THOMAS, 2007. Active labour market policy in Scotland: does it make a difference? In: 

International Journal of Manpower. Roč. 28, č. 1, s. 30–41. ISSN 0143–7720. 

2. ANDERSEN, T. M. a M. SVARER, 2007. Flexicurity– Labour market performance in Denmark. In: Cesifo 

Economic Studies. Roč. 53, č. 3, s. 389–429. ISSN 1610–241X. 

3. AVOLA, M., AZZOLINA, L. a M. CUTTONE, 2016. Public Employment Services in the New Tendencies 

of Active Labour Market Policies: Constraints or Resources? In: Cambio. Rivista sulle Transformazioni 

Sociali. Roč. 6, č. 12, s. 85-107. ISSN 2239-1118.  

4. BAUMGARTNER, H. J. a M. CALIENDO, 2008. Turning unemployment into self–employment: 

Effectiveness of two start–up programmes. In: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Roč. 70, č. 3, s. 

347–373. ISSN 0305–9049. 

5. BERGMANN, A., FITZENBERGER, B. a S. SPECKESSER, 2009. Evaluating the Dynamic Employment 

Effects of Training Programs in East Germany Using Conditional Difference–in–Differences. In: Journal 

of Applied Econometrics. Roč. 24, č. 5, s. 797–823. ISSN 0883–7252. 

6. BIČÁKOVÁ, A. a K. KALÍŠKOVÁ, 2016. Výskyt a vznik nezaměstnanosti u žen s předškolními dětmi: 

případ České republiny. In: Politická ekonomie. Roč. 64, č. 6, s. 695-712. ISSN 0032–3233.  

7. BUKOWSKI, M., KOLOCH, G. a P. LEWANDOWSKI, 2013. Shocks and rigidities as determinants of 

CEE labour markets’ performance A panel SVECM approach. In: Economics of Transition. Roč. 21, č. 3, s. 

553–581. ISSN 0967–0750. 

8. CALIENDO, M. a S. KUENN, 2011. Start–up subsidies for the unemployed: Long–term evidence and 

effect heterogeneity. In: Journal of Public Economics. Roč. 95, č. 3–4, s. 311–331. ISSN 0047–2727. 

9. FERTIG, M., SCHMIDT, C. M. a H. SCHNEIDER, 2006. Active labor market policy in Germany – Is 

there a successful policy strategy? In: Regional Science and Urban Economics. Roč. 36, č. 3, s. 399–430. 

ISSN 0166–0462. 

10. FIALOVÁ, K. a O. SCHNEIDER, 2009. Labor Market Institutions and Their Effect on Labor Market 

Performance in the New EU Member Countries. In: Eastern European Economics. Roč. 47, č. 3, s. 57–83. 

ISSN 0012–8775. 

11. FLEK, V. a J. VEČERNÍK, 2005. The Labour Market in the Czech Republic: Trends, Policies and 

Attitudes. In: Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 55, č. 1–2, s. 5–24. ISSN 

0015–1920. 

12. GERBERY, D., 2007. Principle of activation in social policy and its relation to alleviation of poverty and 

social exclusion. In: Sociologia. Roč. 39, č. 5, s. 383–408. ISSN 0049–1225. 

13. GERFIN, M., LECHNER, M. a H. STEIGER, 2005. Does subsidised temporary employment get the 

unemployed back to work? An econometric analysis of two different schemes. In: Labour Economics. Roč. 

12, č. 6, s. 807–835. ISSN 0927–5371. 

14. GËRXHANI, K. a A. SCHRAM, 2006. Tax Evasion and Income Source: A Comparative Experimental 

Study. In: Journal of Economic Psychology. Roč. 27, č. 3, s. 402–422. ISSN 0167–4870.  

15. HARTLAPP, M. a G. SCHMID, 2008. Labour market policy for “active ageing” in Europe: Expanding the 

options for retirement transitions. In: Journal of Social Policy. Roč. 37, č. 3, s. 409–431. ISSN 0047–2794. 

16. HENZEL, S. R. a K. ENGELHARDT, 2014. Arbeitsmarkteffekte des flächendeckenden Mindestlohns in 

Deutschland - eine Sensitivitätsanalyse. In: Ifo Schnelldienst. Roč. 67, č. 10, s. 23-29. ISSN 0018-974X. 

17. HUJER, R. a S. L. THOMSEN, 2010. How do the employment effects of job creation schemes differ with 

respect to the foregoing unemployment duration? In: Labour Economics. Roč. 17, č. 1, s. 38–51. ISSN 

0927–5371. 

18. JAENICHEN, U. a G. STEPHAN, 2011. The effectiveness of targeted wage subsidies for hard–to–place 

workers. In: Applied Economics. Roč. 43, č. 10, s. 1209–1225. ISSN 1514–0326. 



Vol. 5 (5), pp. 113-122 

 

121   http://www.mladaveda.sk 

 

19. KAHN, L. M., 2012. Labor market policy: A comparative view on the costs and benefits of labor market 

flexibility. In: Journal of Policy Analysis and Management. Roč. 31, č. 1, s. 94–110. ISSN 0276–8739. 

20. KALÍŠKOVÁ, K., 2010. Aktivní politika zaměstnanosti a její efekty na nezaměstnanost v regionech České 

republiky: diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 

21. KLUVE, J., 2010. The effectiveness of European active labor market programs. In: Labour Economics. 

Roč. 17, č. 6, s. 904–918. ISSN 0927–5371. 

22. KLUVE, J., LEHMANN, H. a C. M. SCHMIDT, 2008. Disentangling Treatment Effects of Active Labor 

Market Policies. The Role of Labor Force Status Sequences. In: Labour Economics. Roč. 15, č. 6, s. 1270–

1295. ISSN 0927–5371. 

23. LECHNER, M. a C. WUNSCH, 2009. Active labour market policy in East Germany. In: Economics of 

Transition. Roč. 17, č. 4, s.  661–702. ISSN 0967–0750. 

24. LECHNER, M. a S. WIEHLER, 2011. Kids or courses? Gender differences in the effects of active labor 

market policies. In: Journal of Population Economics. Roč. 24, č. 3, s. 783–812. ISSN 0933–1433. 

25. LECHNER, M., MIQUEL, R. a C. WUNSCH, 2007. The Curse and Blessing of Training the Unemployed 

in a Changing Economy: The Case of East Germany After Unification. In: German Economic Review. Roč. 

8, s. 468-509. ISSN 1468-0475. 

26. LORENTZEN, T. a E. DAHL, 2005. Active labour market programmes in Norway. Are they helpful for 

social assistance recipients? In: Journal of European Social Policy. Roč. 15, č. 1, s. 27–45. ISSN 0958–

9287. 

27. MAGDA, I., MARSDEN, D. a S. MORICONI, 2016. Lower coverage but stronger unions? Institutional 

changes and union wage premia in Central Europe. In: Journal of Comparative Economics. Roč. 44, č. 3, s. 

638-656. ISSN 0147-5967. 

28. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR. ODBOR TRHU PRÁCE, 2015. Statistická 

ročenka trhu práce v České republice 2014 [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 [cit. 

2015–05–21]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20862/MPSV_rocenka_ 2014.pdf 

29. MÜNICH, D. a Š. JURAJDA, 2009. Labor Market in the Czech Republic. Economic and policy 

developments during first five years in the European Union. Prague: Národohospodářský ústav AV ČR. 

ISBN 978-80-7344-198-2. 

30. NOVÁK, V., VOKOUN, M., STELLNER, F., VOCHOZKA, M. a R. ZEMAN, 2016. Trhy práce v České 

republice po roce 1989. Regionální komparace politik zaměstnanosti. Praha: Setoutbooks.cz. ISBN 978-80-

86277-81-3. 

31. OESCH, D., 2010. What explains high unemployment among low–skilled workers? Evidence from 21 

OECD countries. In: European Journal of Industrial Relations. Roč. 16, č. 1, s. 39–55. ISSN 0959–6801. 

32. PAVELKA, T., 2012. The Minimum Wage in the Czech Republic – the Instrument for Motivation. In: 

LÖSTER, T. a T. PAVELKA, eds. The 6th International Days of Statistics and Economics. Praha: 

Melandrium, s. 903–911. ISBN 978–80–86175–86–7. 

33. PAVELKA, T., SKÁLA, M. a J. ČADIL, 2014. Selected Issues of the Minimum Wage in the Czech 

Republic. In: E & M Ekonomie a Management. Roč. 17, č. 4, s. 30–45. ISSN 1212–3609. 

34. PROMBERGER, M., MARINOUDI, T. a M. M. MARTIN, 2016. Unter der erschütterten Oberfläche: 

Sozioökonomische Praktiken, Zivilgesellschaft und Resilienz in der europäischen Krise. In: 

Forschungsjournal Soziale Bewegungen. Roč. 29, č. 3, s. 86-97. ISSN 2365-9890.  

35. RODRIGUEZ–PLANS, N. a B. JACOB, 2010. Evaluating active labor market programs in Romania. In: 

Empirical Economics. Roč. 38, č. 1, s. 65–84. ISSN 0377–7332. 

36. RONSEN, M. a T. SKARDHAMER, 2009. Do welfare–to–work initiatives work? Evidence from an 

activation programme targeted at social assistance recipients in Norway. In: Journal of European Social 

Policy. Roč. 19, č. 1, s. 61–77. ISSN 0958–9287. 

37. ROSHOLM, M. a M. SVARER, 2008. The threat effect of active labour market programmes. In: 

Scandinavian Journal of Economics. Roč. 110, č. 2, s. 385–401. ISSN 0347–0520. 

38. ŘÍHA, D., 2009. Politika pracovního trhu v České republice a Evropské unii v 90. letech: diplomová práce.  

Brno: Masarykova univerzita. 

39. SLEMROD, J., 2007. Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion. In: The Journal of Economic 

Perspectives. Roč. 21, č. 1, s. 25–48. ISSN 0895–3309. 

40. STEPHAN, G., 2008. The Effects of Active Labor Market Programs in Germany: An Investigation Using 

Different Definitions of Non–Treatment. In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Roč. 228, č. 

5–6, s. 586–611. ISSN 0021–4027. 

41. ŠTEFÁNIK, M., 2014. Estimating Treatment Effects of a Training Programme in Slovakia Using 

Propensity Score Matching. In: Ekonomický časopis. Roč. 62, č. 6, s. 631–645. ISSN 0013–3035. 

42. TVRDOŇ, M., 2008. Institucionální aspekty fungování trhu práce. In: Politická ekonomie. Roč. 56, č. 5, s. 

621–642. ISSN 0032–3233. 



Vol. 5 (5), pp. 113-122 

 

122   http://www.mladaveda.sk 

 

43. VLČEK, P., 2010. Analýza konkurenceschopnosti České republiky. In: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

[online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2010 [cit. 2015–05–21]. Dostupné z: http://www.mpo. 

cz/dokument72288.html  

44. VOKOUN, M., 2013. Cliometrie. In: KOZMANOVÁ, I. et al., Nové přístupy k metodologii hospodářských 

a politických dějin. Praha: Setoutbooks.cz, s. 127–152. ISBN 978–80–86277–77–6. 

45. WAWROSZ, P., HEISSLER, H. a P. MACH, 2012. Reálie k makroekonomii: odborné texty, mediální 

reflexe, praktické analýzy. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978–80–7357–848–0. 

46. WIESBÖCK, L., VERWIEBE, R., REINPRECHT, CH. a R. HAINDORFER, 2016. The economic crisis as 

a driver of cross-border labour mobility? A multi-method perspective on the case of the Central European 

Region. In: Journal of Ethnic and Migration Studies. Roč. 42, č. 10, s. 1711-1727.  ISSN 1369-183X.  


