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Obsah prezentace

• Proměny trhu práce  v post – industriálních 
společnostech

• Změny obsahu a forem práce
• Vývoj na českém trhu práce :
• Sociální ekonomika jako alternativa k tvorbě
pracovních příležitostí a k sociálnímu státu

• Přijetí sociální ekonomiky v ČR 



Změny obsahu a forem práce   

• Industriální společnost:  
▫ pro ekonomický růst je rozhodující produkce 
materiálních statků závislá na objemu  a kvalitě pracovní
síly 

• Post-industriální společnost:  
▫ pro ekonomický  růst  je rozhodující produkce znalostí, 
vědění a informační toky  

• Končí „společnost práce“? 
• Formální změny trhu práce: „flexibilizace“
poptávkové a nabídkové strany práce“

• Nejistoty  trhu práce



Segmentace trhu práce 
 Ekonomika domácnosti 

Neaktivita 

Šedá ekonomika 

Tradiční 
zaměstnání  

Tranzitní zaměstnání 

Role dostupnosti a kvality práce, postoje zaměstnavatelů, 
marginalizace a diskriminace při ucházení se o zaměstnání. 

Kompetence, 
lidský a sociální 
kapitál, 
zaměstnatelnost 
a motivace, 
bariéry 
zaměstnání 

Daňový systém a 
systém sociální 
ochrany 

Nezaměstnanost Rodina 



Periferní trh práce 

• Nejistá pracovní ujednání:  vnucené dočasné a  
částečné úvazky, vynucené sebezaměstnávání,  
agenturní zaměstnávání, neformální zaměstnání
(částečně v šedé ekonomice)

• Nekvalitní pracovní místa: horší pracovní podmínky 
(práce na směny, intenzivnější práce, pod úrovní
kvalifikace, méně autonomie v práci, práce ohrožující
zdraví), nižší mzdy a mzdové vyhlídky 



Vývoj nezaměstnanosti na českém 
trhu práce 

• Konec 90. let: vysoký nárůst nezaměstnanosti  
• Stagnace nezaměstnanosti  s krátkým poklesem 
v období ekonomické expanze (2005 – 2007)

• Počet uchazečů o zaměstnání :   565,2 tis. osob
• Počet hlášených volných pracovních míst : 
39,8 tis.

• Vysoká regionální variabilita míry 
nezaměstnanosti

• Znevýhodněné skupiny obyvatelstva 



Vývoj obecné míry nezaměstnanosti a 
ekonomický růst/pokles v letech 1993 – 2012 



Vývoj obecné míry nezaměstnanosti, 
registrované míry nezaměstnanosti a 

ekonomický růst/pokles v letech 1993 – 2012 



Budoucnost českého trhu práce

• Současná míra nezaměstnanosti (7 %) 
nepřekračuje:  
▫ míru nezaměstnanosti z přelomu tisíciletí., 

• Pokles míry nezaměstnanosti  v nadcházejícím 
období spíše  nelze očekávat :    
▫ proměny obsahu a forem práce
▫ Mírný ekonomický růst
▫ úsporná opatření týkající se aktivní politiky 
zaměstnanosti 



Stane se sociální ekonomika alternativním 
řešením tvorby pracovních míst?

• Definice sociální ekonomiky  přijata českými 
odborníky: „Jedná se o souhrn autonomních 
soukromých aktivit, uskutečňovaných různými 
typy organizací, jejichž cílem je služba členům 
nebo místní komunitě hlavně prostřednictvím  
podnikání. Sociální ekonomika je orientována 
na řešení otázek zaměstnanosti, sociální
soudržnosti a místního rozvoje“.



Sociální podnikání v ČR 

• Rok 1871: Ženský výrobní spolek 
• Rok 1847: první české družstvo - Pražský 
potravní a spořitelní spolek 

• 20. století:  století sociálního  státu
• Období po roce 1989: ideologie liberalismu 
založená na samoregulaci tržního mechanismu



Přijetí konceptu sociální ekonomiky 
jednotlivými zeměmi EU

Země Veřejnými autoritami Subjekty sociální ekonomiky Akademickou a vědeckou obcí

Česká Republika * ** *

Francie *** *** **

Itálie ** ** ***

Portugalsko *** *** ***

Řecko ** ** **

Španělsko *** *** ***

Švédsko ** *** **

Velká Británie * * **



Závěry

• Sociální podnikání v ČR jako vhodná alternativa 
k:
▫ nedostatečné tvorbě pracovních míst v 
podnikatelském a veřejném sektoru

▫ nedostatečné tvorbě pracovních míst pomocí nástrojů
APZ

▫ snižující se roli sociálního státu
Změna ideologie: je ideologie liberalismu v ČR
překonaná?  


