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Úvod 
Společenské změny závěru 20. st. přinesly do českého prostředí do té doby neznámý jev – 

nezaměstnanost. Od počátku 90. let se míra nezaměstnanosti zvyšuje, i když nerovnoměrně. 
Nejcitelněji jsou vysokou mírou nezaměstnanosti postiženy oblasti, které procházejí 
restrukturalizací těžkého a těžebního průmyslu, chudé zemědělské oblasti a oblasti se špatnou 
dopravní obslužností a velkou vzdáleností k větším městům.  

Skutečnost, že město Ostrava patří k lokalitám nejvíce postižených nezaměstnaností v ČR 
má své sociální a ekonomické důsledky. 

Ke 30. 6. 2003 registroval Úřad práce (ÚP) v Ostravě celkem 28.362 osob, což 
představuje 17,8% nezaměstnaných. Negativní trend vývoje ostravského trhu práce z roku 
2002 pokračuje i v roce 2003 - ve všech dosavadních měsících registrovaných lidí hledajících 
zaměstnání meziročně přibylo a jejich počet ani jednou neklesl pod osmadvacetitisícovou 
hranici (15).  

Řada studií zkoumající vliv nezaměstnanosti na zdravotní stav a psychiku poukazuje na 
možný negativní vliv ztráty práce na zdraví.  Zhoršení tělesného zdraví bylo doloženo jak 
přítomností tělesných příznaků, tak i zvýšeným využíváním zdravotnických služeb 
nezaměstnanými. Jako duševní následky ztráty zaměstnání se uvádějí např. deprese, 
alkoholismus, poruchy chování, sebevražedné pokusy, sebevraždy, domácí násilí aj. (11). 
Zároveň je do značné míry mezi nezaměstnanými doložena i rostoucí spotřeba léků, a to jak 
studiemi založenými na globálních datech zachycujících růst spotřeby léků v oblastech s vyšší 
mírou nezaměstnaností, tak případovými studiemi sledujícími zejména následky hromadného 
propouštění v případě uzavírání celých továren a konstatující rapidní růst spotřeby léků mezi 
propuštěnými osobami (7). 

Autoři Šolcová, Kebza (2001) vzhledem ke stále větší aktuálnosti problematiky 
nezaměstnanosti upozorňují na nutnost většího zájmu ze strany výzkumníků, a to především 
v souvislosti existence vazby nezaměstnanosti na sociální, psychické, behaviorální a zdravotní 
problémy. Konstatují, že nezaměstnanost nemůže být pokládána pouze za osobní věc, starost 
či stav jednotlivce, ale za závažný sociální problém, jehož adekvátní řešení je v zájmu celé 
společnosti (12). Boleloucký vnímá vztah nezaměstnanosti a zdraví jako výzvu pro 
preventivní medicínu (11). 

S vědomím těchto skutečností realizoval Zdravotní ústav v Ostravě ve spolupráci 
s ostravským Úřadem práce studii „Vliv nezaměstnanosti na zdravotní a psychický stav 
obyvatel Ostravy a jejich ohrožení sociálním vyloučením a chudobou“, jejímž cílem bylo 
zjištění nepříznivých zdravotních a sociálních důsledků vyvolaných nezaměstnaností, 
porovnání subjektivně hodnoceného zdravotního stavu nezaměstnaných před ztrátou 
zaměstnání a průběhu nezaměstnanosti a také vyhodnocení vlivu délky nezaměstnanosti na 
zdravotní a psychický stav. 

 
Materiál a metody 
Studie byla koncipována jako dotazníkové šetření u náhodně vybraného vzorku 505 

obyvatel Ostravy registrovaných na Úřadu práce v Ostravě. Vzhledem k organizační struktuře 
ostravského Úřadu práce, která člení ÚP na 4 pobočky v různých městských částech dle 
spádovosti osob bez práce, byl pobočkám přidělen proporcionálně určený počet dotazníků 
(viz tabulka 1). 



 
Tab. 1. Počet dotazníků na jednotlivých Úřadech práce 

Počet registrovaných Městská část 
Četnost Relativní 

četnost 
/%/ 

Počet 
dotazníků 

 

Ostrava - Město 8.299 29,4 148 
Ostrava - Zábřeh 9.251 32,0 156 
Ostrava - Vítkovice 4.487 15,9 81 
Ostrava – Poruba  6.436 22,8 120 
Celkem 28.273 100 505 
 

V červnu 2003 proběhla pilotní studie, jejímž účelem bylo ověření validity dotazníku. 
Vlastní dotazníková studie byla realizována v červnu a v červenci 2003. Nezaměstnaní byli 
osloveni prostřednictvím zaměstnanců Zdravotního ústavu na jednotlivých pobočkách ÚP 
v průběhu jejich kontaktu s ÚP. Zvolení jiného metodického postupu při náhodném výběru 
vzorku nebylo možné, neboť se ukázalo nerealizovatelné oslovit náhodný vzorek 
nezaměstnaných prostřednictvím zprostředkovatelek na Úřadě práce, případně získat náhodně 
vybraná data o nezaměstnaných z databáze ÚP a oslovit je v domácnostech.  

Zdrojem dat v této studii byl dotazník. Vzhledem k tomu, že v dostupné literatuře 
neexistuje validizovaný dotazník, který by vyhovoval cílům této studie, byl sestaven vlastní 
dotazník, který svými otázkami pokrývá sledovanou problematiku. Kromě základních 
demografických údajů byl zaměřen na otázky týkající se registrace na ÚP, životního stylu, 
materiálního zabezpečení, zdravotního stavu a osobnosti respondenta. Skutečnosti, které byly 
zjišťovány, se týkaly především změn, které nastaly v životě respondentů po opuštění 
zaměstnání (tzn. snížení příjmů jednotlivce i rodin, výskytu onemocnění či psychických 
problémů, možnost sociálního vyloučení, vliv nezaměstnanosti na sociální kontakty 
respondentů).  

Data byla vkládána dvakrát, čištěna a analyzována statistickým softwarem STATA (10). 
K analýze dat byla použita popisná statistika, χ2-test, logistická regrese a metoda 
rozhodovacích stromů použitím software firmy SPSS AnswerTree v.3 (1). 

 
Výsledky a diskuze 
V dotazníkovém šetření bylo celkem analyzováno 505 dotazníků. Studie se zúčastnilo 

63,2% žen a 36,8% mužů. Celkově je v Ostravské evidenci Úřadu práce 47,7% žen a 52,3% 
mužů.   

V následujících tabulkách (tabulka 2 a 3) je uvedeno porovnání celkových charakteristik 
uchazečů o zaměstnání v evidenci Ostravského úřadu práce a respondentů této studie podle 
věku a vzdělání. 
 
Tab. 2. Věková struktura uchazečů o zaměstnání a respondentů
                studie (k 30. 6. 2003) 

Věková kategorie 
Uchazeči o 
zaměstnání Respondenti studie 

do 24 let 21,5% 30,9% 
25-29 let 13,4% 15,9% 
30-39 let 22,7% 29,3% 
40-49 22,6% 14,2% 
50-59 18,9% 9,5% 
nad 60 let 0,9% 0,2% 
Celkem 100,0% 100,0% 
Zdroj: http://ot.uradprace.cz 



 
Tab. 3. Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání a respondentů
              studie (k 30. 6. 2003) 

Vzdělání 
Uchazeči o 
zaměstnání 

Respondenti 
studie  

ZŠ 39,7% 22,2%  
vyučen/a 38,8% 46,1%  
SŠ 18,1% 26,3%  
VŚ 3,4% 5,4%  
Celkem 100,0% 100,00%  
Zdroj: http://ot.uradprace.cz 
 

Nejmenší ochota spolupracovat v dotazníkové studii byla zaznamenána u mužů a osob 
s nižším vzděláním. Na tento problém však upozorňuje i literatura (2). Jednak je známa 
neochota mužů hovořit o svých prožitcích v souvislosti s nezaměstnaností (11) a jednak 
klienti ÚP, bývalí zaměstnanci těžkého průmyslu zvláště vyřazení horníci, jsou známí svou 
agresivitou (9). Na tuto skutečnost byli upozorněni i zaměstnanci ZÚ zprostředkovatelkami 
ÚP. 

V zaměstnaneckém poměru před registrací na ÚP bylo 48,9% respondentů, téměř čtvrtinu 
(24,4%) tvořili absolventi škol a učilišť, přibližně pětina (20,6%) bylo žen v domácnosti či na 
mateřské dovolené a 3,8% respondentů soukromně podnikalo.  
S partnerem žilo 36,4% respondentů (z toho 29,5% žilo v manželství, 6,9% žilo v nesezdaném 
soužití). Bez partnera žilo 63,6% (z toho bylo 44,0% svobodných 18,4% rozvedených,1,2% 
ovdovělých). Mimo partnerské soužití žilo signifikantně více žen (p<0,001). 

Z hlediska registrace na Úřadu práce bylo cílem šetření také zjistit postoje respondentů 
k jejich situaci, délku a příčiny jejich nezaměstnanosti, způsob hledání informací o volných 
místech atd. 

Více než třetina (35,4%) vnímá svou nezaměstnanost jako ztrátu životních jistot a 
přibližně pětina (20,1%) jako narušení dosavadního způsobu života. Pouze 3% dotázaných 
nezaměstnanost vyhovuje. Zajímavé je, že 37,2% dotázaných hodnotí nezaměstnanost 
poměrně optimisticky, a to jako přechodné období navzdory situaci a prognózám vývoje 
nezaměstnanosti v regionu; jednalo se převážně o osoby ve věku do 30 let. Jako velmi těžkou 
hodnotí možnost opětovného získání práce 71% respondentů, téměř pětina (19,2%) vnímá 
tuto šanci jako beznadějnou, pouze 4,5% oslovených považuje získání práce za snadné. 

V době konání dotazníkové studie bylo 43,4% oslovených zaregistrováno déle než jeden 
rok. Půl roku až rok bylo nezaměstnáno 16,8% a méně než půl roku 37,6%. Je však známo, že 
po 6 měsících bez práce se lidem stále obtížněji daří uspokojovat psychické potřeby, potřeby 
sociálních kontaktů, potřeby nových zkušeností, aktivity a výkonu (B. Buchtová a kol., 1999). 
Buchtová ve své práci cituje M. Freese, jenž ve svých výzkumech uvádí, že po době delší než 
šest měsíců zanechává nezaměstnanost trvalé důsledky v psychice člověka spolu s poruchami 
spánku, celkovou labilitou, ztrátou dlouhodobých cílů a stavy deprese (11).  

S délkou nezaměstnanosti také klesá pravděpodobnost návratu do placeného zaměstnání. 
Bylo zjištěno, že osoby, které zůstaly déle než 15 měsíců nezaměstnanými, ve srovnání 
s osobami, které byly nezaměstnané jen 3 měsíce, mají jen třetinovou pravděpodobnost 
úspěchu nalezení nového zaměstnání (7). 

Při dlouhodobé nezaměstnanosti začíná klesat zájem o nástup do práce. A to tak, že ve 
výzkumu Pernicové (1996) byl v roce 1992 zájem o práci 87%. O rok později poklesl na 69%. 
Nezájem tedy stoupl ze 13% na 31% (12). 

Více než třetina respondentů opustila své zaměstnání nedobrovolně v rámci organizačních 
změn, další téměř třetina dotázaných dosud nepracovala (mateřská dovolená, absolventi), 



necelá pětina (19,1%) odešla sama kvůli nevyhovujícím podmínkách. Kvůli zdravotnímu 
stavu opustilo zaměstnání 8,3%.  

Jako důvod nenalezení vhodné práce respondenti uvedli „klasické handicapy“ 
nezaměstnaných: znevýhodnění na trhu práce (absolventi, ženy s dětmi 30,1%); nedostatek 
míst v okolí bydliště (17,3%); nízkou kvalifikaci (12,5%), zdravotní stav (12,3%), 
nepřijatelné pracovní podmínky (4,9%) a jiné. 

Informace o volných místech získávají respondenti převážně (3/4 respondentů) z Úřadu 
práce, z denního tisku a od známých; z náhodných dotazů ve firmách se o volných místech 
dozvídá 38,4% respondentů, z internetu 34,6% (převážně lidé s vyšším vzděláním), 
z personálních agentur 8,7% a další prostřednictvím jiných zdrojů, např. regionálního 
rozhlasového vysílání. 
 
Materiální a sociální deprivace nezaměstnaných 

Pro zjištění možného ohrožení nezaměstnaných materiální a sociální deprivací byly 
použity otázky týkající se změn životního stylu a materiálního zabezpečení v době registrace 
respondentů na ÚP oproti době, kdy dotazovaní pracovali.  

Deprivace obecně představuje nedostatek něčeho, co je v dané společnosti považováno za 
žádoucí (odpovídající příjem, možnost konzumace pestré stravy, vytápění bytu a domu, 
zdraví, sociální kontakty atd.) a obvykle je vztahována k materiálním či sociálním 
podmínkám (8). 

Deprivovaní lidé klesají pod životní standard, který je dosahován majoritou společnosti, 
což v důsledcích může vést k tomu, že lidé buď nemají vůbec či v naprosto nedostačující míře 
podmínky k životu (bydlení, strava) nebo je nemají v té míře, které by jim umožnily 
participovat v sociálních vztazích a chovat se ve společnosti obvyklým způsobem. Může se 
jednat o problémy sociální izolace, vyloučení ze sociálních vztahů, ztráty podpory komunity, 
diskriminace, nedostatku příležitostí pro vzdělání a zaměstnání ap. (8).  

V této studii byla použita konstrukce materiální a sociální deprivace podle metodiky 
Sirovátka a kol. (8). 

Z hlediska možného ohrožení materiální deprivací se šetření zabývalo otázkou, jak klesla 
schopnost domácností platit některé základní platby po ztrátě práce (nájemné za byt, platby za 
teplo, elektřinu, plyn, splátky úvěrů a půjček), jaké možnosti mají domácnosti respondentů 
opatřit si základní životní potřeby (oblečení, jídlo, vytápění bytu, domu) a kolik procent 
rodinného příjmu dotázaní utratí za jídlo.  

Většina respondentů (71,6%) uvedla, že jejich domácnost vychází se svými současnými 
příjmy s obtížemi, 16,5% oslovených vůbec ne a 11,9% poměrně dobře.  

Respondenti mají opakované problémy zaplatit splátky a úvěry (o 8,5% více oproti době, 
kdy pracovali), nájemné za byt (nárůst o 4,9% více oproti době kdy pracovali). Relativně 
nejmenší nárůst problémů s placením je u plateb za elektřinu, teplo a plyn (nárůst o 4,9%), 
což je pochopitelné vzhledem k nekompromisnímu přístupu společností distribuujících 
elektřinu, teplo a plyn k neplatičům. 

Domácnosti respondentů také musely omezit nákup základních životních potřeb. 
Omezený rozpočet domácnosti se tak nejvíce dotkl především nákupu nového oblečení a 
obuvi, což se jeví jako nešťastné především vzhledem k nutnosti nezaměstnaných se 
prezentovat u potencionálních zaměstnavatelů.  

Mnoho respondentů (viz obr. 1) muselo omezit nákup pestré stravy a ovoce a zeleniny. 
Více než polovina dotázaných (53,9%) uvedla, že utratí za jídlo více než polovinu ze svého 
rodinného rozpočtu, 35,1% respondentů utratí za jídlo čtvrtinu až polovinu svého příjmu a 
11% respondentů méně než čtvrtinu. Více než polovina (62,6%) respondentů se v průběhu 
dne stravuje pravidelně; 84,8% dotázaných uvedlo, že alespoň jedno jejich jídlo je teplé. Svou 
stravovací situaci za uspokojivou považuje 57,7% respondentů, 28,5% se domnívá, že jejich 



stravovací situace uspokojivá není, 13,8% se problematikou nezabývá. Smith (7) upozorňuje 
na to, že sociální dávky (pozn. aut. - jsou vypláceny po 6 měsících registrace na ÚP, pokud 
domácnost nedosahuje životního minima) jsou zcela nedostačující v případě osob, které musí 
držet nějakou dietu, ale i pro staré osoby, těhotné ženy, mentálně a fyzicky handicapované, 
nemocné či diabetiky.  

Skutečnost, že téměř čtvrtina respondentů musela omezit vytápění bytu či domu je 
alarmující. Vzhledem k uvedenému výčtu nutných položek, které respondenti museli omezit 
je zajímavé, že přesto 64,1% dotázaných hodnotilo svou situaci jako průměrnou a 32,7% bylo 
se svou ekonomickou situací spokojena. 
 

Položky, které respondenti museli omezit v době nezaměstnanosti, indikující možnou 
materiální deprivaci

24,9%

32,9%35,2%

46,3%

64,6%
70,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nové oblečení Nová obuv Pestrá strava Drogistické
potřeby

Ovoce, zelenina Vytápění bytu,
domu

 
Obr. 1. Omezení položek nezbytných životních potřeb nezaměstnaných 

 
Do analýzy logistickou regresí vstoupily všechny faktory, které byly ve statisticky 

významném vztahu se sledovanou proměnnou. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 4. Materiálně 
deprivovaný jedinec byl člověk, u něhož došlo v průběhu registrace na ÚP k omezení 2 a více 
položek nezbytných životních potřeb (strava, oblečení, obuv, vytápění, drogistické potřeby). 
Materiální deprivace se vyskytovala u 55,3% nezaměstnaných a je predikována nejvíce 
pohlavím (ženy v souboru byly 3,5 x více materiálně deprivovány ve srovnání s muži). 

 



Tab. 4. Materiální deprivace - výsledky regresní analýzy  
Model  Kategorie 

proměnných 
N 

 
OR 

 

 
95%CI 

 

 
P 

P >|z| 
muži 186 1+   Pohlaví 
ženy 319 3,40 1,75-6,58 0,000 
<20 63 1+   

21-25 104 1,36 0,58-3,23 0,481 
26-30 78 1,64 0,49-5,50 0,419 
31-40 134 2,39 0,72-7,90 0,152 
41-50 76 1,25 0,34-4,57 0,739 

Věk 

>51 10 1,77 0,37-8,46 0,473 
Základní 112 1+   
Učňovské 233 0,70 0,29-1,67 0,421 

Středoškolské. 133 1,10 0,42-2,87 0,848 

Vzdělání 

Vysokoškolské 27 0,31 0,08-1,18 0,087 
Učeň/student 123 1+   
Zaměstnanec 266 2,11 0,90-4,96 0,085 

Sociální postavení  

Mateř. dov./domácnost 104 0,89 0,27-2,95 0,851 
Bez dětí 192 1+   

S jedním dítětem 125 0,94 0,43-2,05 0,869 
Nezaopatřené děti 

Se 2 a více dětmi 148 1,33 0,58-3,04 0,499 
Ne 64 1+   Koníčky, záliby 

Ano 351 0,69 0,30-1,61 0,394 
Ne 228 1+   Pravidelné cvičení, 

sport, turistika Ano 196 1,25 0,69-2,26 0,463 
Do 50% příjmu 275 1+   Náklady na stravu 
Nad 50% příjmu 127 1,95 1,03-3,70 0,041 

1+   referenční kategorie 
 
Z hlediska sociální deprivace bylo zkoumáno, zda ztráta zaměstnání vedla ke změnám ve 

vztazích rodině či mezi přáteli a které volnočasové aktivity museli respondenti omezit.  
Negativně poznamenala ztráta zaměstnání 22,6% rodinných vztahů (nutno zdůraznit, že 

pouze 36,4% nezaměstnaných uvedlo, že žije s rodinou), pozitivně se rodinné vztahy změnily 
v 7,5% a nezměnily se v 69,9%. Řada studií potvrzuje, že nezaměstnanost s sebou přináší 
významný negativní zásah do rodinného života (11). Další pozoruhodnou skutečností je fakt, 
že více než třetina (34,9%) oslovených uvedla, že v jejich domácnosti žije ještě další osoba, 
která je bez práce. Na tuto tendenci kumulace nezaměstnanosti v rodinách upozorňují 
zahraniční (11) i naši autoři (9).  

Méně nezaměstnanost poznamenala trvající přátelské vztahy; ty se nezměnily v 80,6% co 
se týče kvality vztahu, ale třetina dotázaných uvedla, že po opuštění zaměstnání se s přáteli 
začala stýkat méně často nebo vůbec ne.  

Omezený příjem domácností se dotkl také sociálních aktivit respondentů (viz obr. 2), 
nejvíce výdajů za dovolenou, telefonní služby, dárky a posezení s přáteli. Literární prameny 
většinou poukazují na možnou indikaci sociálního vyloučení takových osob (8). Je však 
otázkou, zda se z nezaměstnaných v Ostravě, kde se podle prognóz má nezaměstnanost 
v prosinci 2003 vyšplhat téměř na pětinu všech obyvatel (19,2%) (6), nerekrutuje tzv. 
izolovaná minorita. Čím více by pak nezaměstnaní byli od ostatní společnosti izolováni, tím 
více by byli odkázáni sami na sebe, a tím spíše by mohla vzniknout komunita 
nezaměstnaných s vlastními hodnotami a pohledem na majoritní společnost (4). 

 



Sociální aktivity, na které byli respondenti nuceni omezit výdaje
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Obr. 2. Omezení položek sociálních potřeb nezaměstnaných 
 

Sociální deprivace se projevovala u 50,9% nezaměstnaných a je nejvíce ovlivněna 
materiální deprivací  - téměř 12-násobně více jsou sociální deprivací postiženi lidé materiálně 
deprivovaní (p<0,001), věkem mezi 31-50 lety (p<0,05) a více se týká lidí osamělých 
(ovdovělí, rozvedení) – jsou 3x více sociálně deprivovaní než ostatní. 
 
Zdravotní stav respondentů 

Svůj zdravotní stav jako dobrý nebo velmi dobrý vnímá 84,2% respondentů; 15,8% udalo 
dlouhodobé zdravotní potíže nebo nemoci a je v souladu s údaji publikovanými za ČR (3). 
Subjektivně vnímaný špatný zdravotní stav s dlouhodobými potížemi se statisticky významně 
více vyskytoval u: žen (p<0,05), respondentů nežijících v partnerském svazku (p<0,01), 
nespokojených se svou současnou situací (p<0,001) a u osob pravidelně neprovozujících 
fyzickou aktivitu (p<0,05) a statisticky významně se zhoršoval s věkem (p<0,001). Rozdíl 
v subjektivně hodnoceném zdraví podle vzdělání nebo kouření nebyl potvrzen.  

Přítomnost jednoho nebo více onemocnění udalo 32,1% respondentů, signifikantně více: 
lidé ve věku nad 30 let (p<0,001), respondenti s psychickými problémy (p<0,001), osoby  
neprovozující fyzickou aktivitu (p<0,01) a lidé s nižším vzděláním (p<0,01). 

Proporce těchto závažných onemocnění byla hodnocena vzhledem k celkovému počtu 
nemocných osob (162). Nejvyšší proporce závažných onemocnění byla následující: 50% 
nemocných lidí v šetřeném souboru trpělo onemocněním pohybového systému; 23,5% 
onemocněním nervového ústrojí; 21,6% trpělo alergiemi; 18,5% onemocněním respiračního 
aparátu a 17,9% psychickými poruchami.  

Celkový počet osob, u kterých vzniklo během posledního zaměstnání onemocnění je 119; 
27 respondentů muselo pro tuto nemoc z posledního zaměstnání odejít; polovina z nich měla 
více než jednu nemoc.   

Omezená pracovní schopnost se vyskytovala u 44 osob, což představuje 27,2% 
z celkového počtu osob v souboru, kteří měli závažné onemocnění (162). Nejčastější 
onemocnění pro které respondenti měli omezenou pracovní schopnost: onemocnění 
pohybového systému (61,4%), dýchací onemocnění (29,5%), alergie (27,3%), nervové 
onemocnění (22,7%); 59,1% osob udalo kombinaci více nemocí.  



Ve studii bylo také zjišťováno, zda u onemocnění respondentů došlo ke zlepšení či 
zhoršení po dobu nezaměstnanosti. Ke zlepšení došlo u 13% dotázaných z celkového počtu 
osob se závažným onemocněním a ke zhoršení u 38,3%.  

Ve sledovaném souboru došlo v průběhu nezaměstnanosti ke zhoršení psychických 
poruch – ve 27,4% případů. 

Pro účely další analýzy zdravotního stavu metodou logistické regrese byly vytvořeny  
2 kategorie – skupina zdravých a skupina nemocných osob. Rozdělení proběhlo na základě 
výsledků kombinace otázek o přítomnosti závažného onemocnění a subjektivního hodnocení 
zdravotního stavu. Do modelu byly zahrnuty proměnné, u nichž byl zjištěn vztah při 
předchozí analýze užitím χ2-testu – pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, pravidelná pohybová 
aktivita, sociální a materiální deprivace. Výsledek logistické regrese je shrnut v tabulce 5. 

 
Tab. 5. Výsledky regresní analýzy rozdílů zdravotního stavu  

Model  Kategorie 
proměnných 

N 
 

OR 
 

 
95%CI 

 

 
P 

P >|z| 
muži 186 1+   Pohlaví 
ženy 319 0,85 0,48-1,50 0,570 
<30 245 1+   

31-50 210 1,90 1,03-3,51 0,041 
Věk 

>50 40 3,95 1,46-10,64 0,007 
Základní 112 1+   
Učňovské 233 0,64 0,33-1,26 0,200 

Středoškolské. 133 0,36 0,16-0,80     0,012 

Vzdělání 

Vysokoškolské 27 0,21 0,05-0,91 0,037 
Partnerský vztah 184 1+   

Ovdovělý/rozvedený 99 0,58 0,30-1,14 0,113 
Rodinný stav  

Svobodný 222 0,47 0,24-0, 91 0,025 
Ne 221 1+   Pravidelná pohybová 

aktivita Ano 203 0,66 0,39-1,12 0,123 
Ne 204 1+   Sociální deprivace 

Ano 257 1,71 0,92-3,17 0,088 
Ne 154 1+   Materiální deprivace 

Ano 279 1,72 0,89-3,36 0,108 
1+   referenční kategorie 

 
Zdravotní stav byl ve statisticky významném vztahu s věkem, ve skupině 31-50letých byl 

téměř 2x větší výskyt závažných zdravotních potíží, než ve skupině mladších 
nezaměstnaných; ve skupině nad 50 let bylo nemocných již téměř 4x více. Ve skupině 
svobodných se zdravotní problémy vyskytovaly významně méně (p<0,05) než u lidí žijících 
v partnerství nebo partnerem opuštěných (rozvod, ovdovění). 

 
Psychické problémy v souvislosti s nezaměstnaností 

V souvislosti s nezaměstnaností začalo psychickými problémy trpět 39,2% respondentů 
(188), u mnohých se vyskytly vícečetné problémy, a to nejčastěji nervozita (78,6%), deprese 
(50,3%), poruchy spánku (48,1%), bolesti hlavy (28,9%), apatie (18,2%), nechutenství (16%) 
a přejídání (10,7%).  

Psychické problémy se významně více objevovaly: u respondentů ve věku nad 30 let 
(p<0,01), u osob se závažným onemocněním (p<0,001), respondentů nespokojených se 
současnou situací (p<0,001), respondentů s náboženským vyznáním (p<0,01) a lidí, kteří 
subjektivně svůj zdravotní stav hodnotí jako špatný (p<0,05).  



Pomoc při zvládání psychických problémů hledá 42,4% respondentů u rodinných 
příslušníků, 30,4% u přátel, 27,2% dotázaných problémy neřeší, 17,4% vyhledání odborné 
pomoci a 9,8% jiným způsobem (koníčky, sportem atd.). 

Ženy více vyhledávají pomoc v rodině (p<0,01) a mají tendenci problémy neřešit 
(p<0,01). Muži vyhledávají více odbornou pomoc, ale ne statisticky významně. Lidé do 30 let 
hledávají pomoc u přátel (p<0,01).  

Reakce na psychické problémy v souvislosti s nezaměstnaností byly různé: 37,9% začalo 
více kouřit, 27,6% začalo užívat léky, 11,7% dotázaných začalo konzumovat více alkoholu, 
zbývající respondenti reagovali jinak (pláč, podrážděnost, stali se netečnými). 
 
Přístup respondentů k udržování si zdraví (fyzická kondice, tělesná hmotnost, informace o 
zlepšení zdraví, preventivní prohlídky)

Téměř polovina (46,3%) respondentů hodnotila svou fyzickou kondici jako velmi dobrou, 
za podprůměrnou ji považuje 9,3%. Fyzickou kondici měli statisticky významně lepší muži 
(p<0,01) a respondenti mladší 30 let (p<0,01).  

Udržením limitu své hmotnosti se zabývá 56,6%; signifikantně více ženy (p<0,001) a lidé 
s vyšším vzděláním (p<0,01). BMI (Body-Mass Index) byl kalkulován podle standardní 
metodiky (WHO) z udaných hodnot výšky a hmotnosti jednotlivých respondentů. Obezitou 
trpělo signifikantně více mužů (p<0,001) a respondentů ve věku nad 30 let (p<0,001), což je 
v souladu s českou i slovenskou odbornou literaturou (5) (12).  

Informacemi o možnostech zlepšení zdravotního stavu se zabývá 61,6% respondentů, 
38,4% dotázaných tyto informace nesleduje.  

Pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře navštěvuje 66,9% dotázaných - 
signifikantně více ženy (p<0,01) a respondenti subjektivně vnímající svůj zdravotní stav jako 
špatný (p<0,001). V podobné studii realizované v Ostravě na vzorku populace byla proporce 
osob navštěvujících praktického lékaře z důvodu preventivních prohlídek celkově nižší 
(52,2%) a s významně vyšší účastí mužů (13). 
 
Vytipování rizikových skupin 

Pro tuto část studie byla použita metoda rozhodovacích stromů. Algoritmy rozhodovacích 
stromů jsou založeny na tom, že množinu analyzovaných případů postupně hierarchicky 
rozkládají na homogenní podmnožiny. V každém kroku rozkladu přitom hledají vysvětlující 
proměnnou, která rozdělí soubor na uvnitř co nejhomogennější  podskupiny, které jsou 
vzájemně mezi sebou co nejheterogennější (14).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cílová proměnná: 
Zdravotní stav byl kódován na základě subjektivního hodnocení zdravotního stavu a přítomnosti nebo absence 
závažného onemocnění 
0: nemají závažné onemocnění (n=311), 
1: mají závažné onemocnění– (n=162), 
chybějící hodnoty – jedinci nebyli klasifikováni (n=32) 
Odhad procenta chybně zařazených případů: 29,2 % 
Do modelu vstupovaly následující proměnné: 
pohlaví (1-muž, 2 – žena), věk (reálné číslo), vzdělání (1- ZŠ; 2 - UŠ; 3 - SŠ; 6 – VŠ), rodinný stav (1 –manželství, 
partnerství, 3 –ovdovělí, rozvedení, 5 –svobodní), fyzická aktivita (1 –aktivní, 0 -neaktivní), zájmy, koníčky (1 – má, 
2 –nemá), sociální deprivace (1 – soc. deprivovaný, 0 – bez soc. deprivace), materiální deprivace  
(1 – materiálně deprivovaný, 0 – bez mat. deprivace), psychické problémy (1 – ano, 0 – ne), fyzická kondice  
(1 – dobrá, 3 – průměrná, 4 – špatná)   

Category % n
0 65,75 311
1 34,25 162
Total (100,00) 473

Node 0

Category % n
0 26,09 12
1 73,91 34
Total (9,73) 46

Node 4
Category % n
0 58,85 113
1 41,15 79
Total (40,59) 192

Node 3

Category % n
0 50,00 7
1 50,00 7
Total (2,96) 14

Node 11
Category % n
0 67,31 70
1 32,69 34
Total (21,99) 104

Node 10
Category % n
0 48,65 36
1 51,35 38
Total (15,64) 74

Node 9

Category % n
0 71,29 72
1 28,71 29
Total (21,35) 101

Node 2
Category % n
0 85,07 114
1 14,93 20
Total (28,33) 134

Node 1

ZdravStav

VEK
Adj. P-value=0,0000, Chi-square=59,7859, df=3

>49(30,49],<missing>

PSYCH_P
Adj. P-value=0,0350, Chi-square=6,7050, df=2

<missing>01

(23,30]<=23

Obr. 3. Zdravotní stav 
 

Analýza zdravotního stavu měla v kořeni stromu (obr. 3) proměnnou založenou na 
subjektivním hodnocení zdravotního stavu a přítomnosti/nepřítomnosti závažného 
onemocnění. Poměr zdravých a nemocných se výrazně lišil mezi věkovými skupinami do 49  
a nad 50 let věku. Podíl nemocných se s přibývajícím věkem zvyšoval – mezníky byly věkové 
skupiny mladší než 23 let, skupina 23-30 let, 30-49 let a věk nad 50 let. Ve skupině osob ve 
věku 30-49 věk byl výrazně větší počet nemocných u osob s psychickými problémy. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cílová proměnná: 
Materiální deprivace byla kódována na základě omezení 2 a více položek nezbytných životních potřeb (strava, oblečení, obuv, 
vytápění, drogistické potřeby) 
0: nejsou materiálně deprivovaní (n=154), 
1: jsou materiálně deprivovaní – (n=279) 
chybějící hodnoty – jedinci nebyli klasifikováni (n=72) 
Odhad procenta chybně zařazených případů: 29,7% 
Do modelu vstupovaly následující proměnné: 
pohlaví (1- muž, 2 – žena), věk (reálné číslo), vzdělání (1- ZŠ; 2 - UŠ; 3 - SŠ; 6 – VŠ), sociální postavení (1 – učeň, student,  
2 – zaměstnanec, 4 – mateřská dovolená, v domácnosti), rodinný stav (1 – manželství, partnerství, 3 – ovdovělí, rozvedení,  
5 – svobodní), nezaopatřené děti (0 – bez dětí, 1 – 1 dítě, 2 – 2 a více dětí), další nezaměstnaný v rodině (1 - ano, 0 – ne), fyzická 
aktivita (1 – aktivní, 0 – neaktivní), zájmy, koníčky (1 – má, 0 – nemá), výdaje na stravu (1 – <50% příjmů, 2 - >50% příjmů) 

Category % n
1 64,43 279
0 35,57 154
Total (100,00) 433

Node 0

Category % n
1 86,75 72
0 13,25 11
Total (19,17) 83

Node 3
Category % n
1 68,24 101
0 31,76 47
Total (34,18) 148

Node 2

Category % n
1 20,00 1
0 80,00 4
Total (1,15) 5

Node 12
Category % n
1 79,37 50
0 20,63 13
Total (14,55) 63

Node 11
Category % n
1 62,50 50
0 37,50 30
Total (18,48) 80

Node 10

Category % n
1 52,48 106
0 47,52 96
Total (46,65) 202

Node 1

Category % n
1 40,38 42
0 59,62 62
Total (24,02) 104

Node 5
Category % n
1 65,31 64
0 34,69 34
Total (22,63) 98

Node 4

Category % n
1 47,22 17
0 52,78 19
Total (8,31) 36

Node 9
Category % n
1 75,81 47
0 24,19 15
Total (14,32) 62
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MATDEP

ROD_STAV
Adj. P-value=0,0000, Chi-square=31,5750, df=2
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Adj. P-value=0,0061, Chi-square=10,1831, df=2
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Adj. P-value=0,0004, Chi-square=12,5656, df=1
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VZDELANI
Adj. P-value=0,0291, Chi-square=8,2132, df=1
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Obr. 4. Materiální deprivace 
 
 

Rozdíly v materiální deprivaci byly nejvýrazněji spojeny s rodinným stavem (obr. 4). 
Výrazně více materiálně deprivovaných osob bylo ve skupině lidí bez partnera (ovdovělých, 
rozvedených) a ve skupině lidí se závažným onemocněním. Podle pohlaví se materiální 
deprivace týkala významně více žen. Podle vzdělání nebyl významný rozdíl mezi skupinou 
materiálně deprivovaných a nedeprivovaných žen – výrazně se ovšem odlišovala skupina 
s učňovským vzděláním, v níž byla převaha žen bez materiální deprivace. 
 
Závěry 
V době realizace studie byla celková míra nezaměstnanosti v Ostravě 18%. Z celkového počtu 
nezaměstnaných evidovaných na Úřadu práce v Ostravě bylo téměř 35% mladých lidí do 30 
let. Tato věková skupina tvořila téměř polovinu respondentů studie (celkem bylo ve studii 



zapojeno 505 nezaměstnaných), přesto dlouhodobé zdravotní potíže a nemoci udával stejný 
podíl respondentů jako celostátní populační šetření. Přítomnost závažného onemocnění 
udávalo 32,1% osob v souboru. Závažná onemocnění se statisticky významně více 
projevovala u lidí, u nichž se vyskytovaly psychické problémy zapříčiněné nezaměstnaností 
(jejich největší podíl je ve věkové skupině 30-49 let). Závažná onemocnění se v průběhu 
nezaměstnanosti zhoršila u 38,3% osob, převážně se jednalo o zhoršení psychických poruch. 
U téměř 40% všech respondentů se psychické problémy začaly projevovat až v souvislosti s 
nezaměstnaností. Většina z nich hledá oporu u rodiny a přátel; alarmující je, že velké procento 
respondentů s psychickými problémy začalo více kouřit, užívat léky a konzumovat více 
alkoholu.  
Materiální deprivace se vyskytovala u 55,3% respondentů a týkala se významně více žen. 
Téměř polovina z nich musela omezit výdaje na pestrou stravu, třetina výdaje na ovoce a 
zeleninu. Čtvrtina nezaměstnaných musela omezit vytápění bytu. Ve studii byla potvrzena 
tendence ke kumulaci nezaměstnanosti – ve více než třetině rodin žila další nezaměstnaná 
osoba. Nezaměstnanost se negativně promítla jak do vztahů v rodině, tak do styků s přáteli. 
Materiální deprivace byla ve statisticky významném vztahu se sociální deprivací. 
Nezaměstnaní si nemohou dovolit uspokojování svých sociálních potřeb a musí na ně omezit 
výdaje. Vzhledem k vysoké územní koncentraci nezaměstnaných a jejich vysokému podílu na 
celkovém obyvatelstvu hrozí nebezpečí vzniku sub-kultury s vlastními hodnotami a pohledem 
na majoritní společnost. 
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