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Třída 3.B 

Téma hodiny  Nezaměstnanost 
Druh materiálu PowerPointová prezentace 

Anotace 
  

Studenti získají znalosti z  oblasti trhu práce -nezaměstnanost. Procvičí 
tuto problematiku v závěrečných otázkách a připojí svoje postřehy k 
danému tématu. 



Nezaměstnanost 

• označujeme jako jev tržní ekonomiky, kdy určitá část 
práceschopného obyvatelstva nemá uplatnění na 
trhu práce 

• práceschopné obyvatele označujeme jako 
ekonomicky aktivní obyvatele 

• je důsledkem nepříliš pružného fungování tržního 
mechanismu 

• hladina nezaměstnanosti je určována hospodářským 
cyklem (růst, krize, recese a oživení) 



Faktory nezaměstnanosti 

a) investiční pobídky 

b) přístupy k úvěrům 

c) ekonomická aktivita firem 

d) výše úrokových sazeb 

e) daňové úlevy  

f) nezastupitelnost profesí 

g) hladiny mezd  apod. 

Snížení např. ekonomické aktivity firem vede k nárůstu 
nezaměstnanosti. 

 

 



Míra nezaměstnanosti 

• vyjadřuje neschopnost ekonomiky využívat zdroje 
práceschopného obyvatelstva 

 

• je podíl nezaměstnaných, kteří aktivně usilují o 
nalezení uplatnění, na ekonomicky aktivní 
obyvatelstvu vyjádřená v procentech 



Typy nezaměstnanosti 

a) Frikční 

 krátkodobá nezaměstnanost 

 plynulé přecházení z jednoho zaměstnání do 
druhého 

 je způsobena nedokonalou mobilitou pracovních sil 

 

b) Strukturální 

 je způsobena strukturálními změnami v NH 
(technický pokrok, preference spotřebitelů) 

 je také dána rozdílem mezi požadavkem 
zaměstnavatelů na práci a kvalifikací uchazečů o práci 



c) Cyklická 

 vzniká v recesi v sestupné fázi hospodářského cyklu 

 ve vzestupné fázi zaniká 

 

d) Sezónní 

 vzniká v sezónních cyklech některých hospodářských 
činností  

 zemědělství, stavebnictví  

 



Další rozlišení nezaměstnanosti: 

 

a) Dobrovolná 

• lidi v produktivním věku, kteří o práci neusilují 

• nechtějí pracovat za nabízenou mzdu – cítí se 
nedocenění 

 

b) Nedobrovolná 

• nezaměstnaní, kteří o práci aktivně usilují, ale není 
pro ně uplatnění na trhu práce 

• je negativním ekonomickým jevem 

• zabývají se jí úřady práce 

 



Zdroj: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zamestnanost-a-nezamestnanost-v-cr-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2013-33258.html 



Zdroj: 
http://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/statistiky/mira-nezamestnanosti/ 

  leden únor březen duben květen červen 
Nezaměst
nanost 
(MPSV) 

% 8,0 8,1 8,0 7,7 7,5 

Nezaměst
nanost 

Počet osob 585 809 593 683 587 768 565 228 547 463 

Nezaměstnanost v roce 2013 

 

  červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Nezaměst
nanost 
(MPSV) 

% 8,3 8,3 8,4 8,5 8,7 9,4 

Nezaměst
nanost 

Počet osob 485 597 486 693 493 185 496 762 508 498 545 311 

Nezaměstnanost v roce 2012 

 



Otázky k prezentaci: 

1. Co je to nezaměstnanost? 

2. Jaké faktory způsobují nezaměstnanost? 

3. Co je to míra nezaměstnanosti? 

4. Jaké znáte typy nezaměstnanosti? 

5. Co jeto sezónní nezaměstnanost? 

6. Jaké instituce se zabývá nezaměstnaností? 

7. Co označujeme termínem dobrovolná nezaměstnanost? 

8. Co znamená pojem ekonomicky aktivní obyvatelstvo? 
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