
127

8 NEZAMĚSTNANOST 

8.1 Klíčové pojmy

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo  je defi nováno jako suma zaměstnaných a neza-
městnaných a míra nezaměstnanosti je defi novaná jako procento ekonomicky aktivní-
ho obyvatelstva, které je nezaměstnané.

Nezaměstnaní  jsou lidé, kteří aktivně hledají práci, ale nemohou ji najít.

Nezaměstnanost  je neschopnost účastníků pracovní síly najít práci.

Plná zaměstnanost  je nejnižší míra nezaměstnanosti slučitelná s cenovou stabilitou.

Míra nezaměstnanosti  měří procento ekonomicky aktivních obyvatel, které si nena-
šlo práci. Je to podíl nezaměstnaných osob na celkový počet pracovních sil.

Přirozená míra nezaměstnanosti  zahrnuje frikční a strukturální nezaměstnanost. 
Frikční i strukturální nezaměstnanost budou vždy v ekonomice existovat.

Částečná nezaměstnanost  nastane, pokud mohou pracovníci najít pouze práci na čás-
tečný úvazek nebo práci, která nevyužívá jejich schopností a dovedností.

Typy nezaměstnanosti
Frikční nezaměstnanost : existuje z důvodu určitého času nutného k vyhledání mís-

ta. Pro frikčně nezaměstnané existují v ekonomice volná místa, jen trvá nějakou dobu, 
než si nezaměstnaný vybere. Frikčně nezaměstnaným je člověk pouze dočasně.

Strukturální nezaměstnanost : vzniká z důvodu strukturálních změn v ekonomi-
ce, kdy lidé mohou být dlouho nezaměstnaní s malou šancí nalézt vhodnou práci. 
Strukturální nezaměstnanost vzniká z důvodu kvalifi kačního nebo místního nesou-
ladu mezi poptávkou a nabídkou práce. Strukturálně nezaměstnaní jsou často lidé 
s minimem znalostí a dovedností nebo malou praxí, minoritní skupiny a mladiství.

Cyklická nezaměstnanost  je spojená s cyklickým vývojem ekonomiky. Při rece-
si, kdy klesá HDP, roste počet nezaměstnaných a naopak při expanzi počet neza-
městnaných klesá.

Sezonní nezaměstnanost  je spojená se sezonními změnami v zaměstnání. Plavčí-
ci jsou zaměstnaní během léta, nikoli v zimě a pro lyžařské instruktory platí opak.

Dopady nezaměstnanosti
Ztráta pracovních schopností a motivace
Ztráta příjmů
Zvýšení zdravotních rizik (zejména pro dlouhodobě nezaměstnané)
 Snížení životního standardu
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Okunův zákon 
Okunův zákon  popisuje negativní vztah mezi nezaměstnaností a HDP. Zvýšení neza-
městnanosti by mělo být doprovázeno snížením reálného HDP.

8.2 Písemné otázky

1.  Defi nujte míru nezaměstnanosti a míru ekonomicky aktivního obyvatelstva.
2.  Charakterizujte odrazeného pracovníka. Jaký může mít vliv na míru nezaměst-

nanosti.
3.  Jaké jsou čtyři typy nezaměstnanosti a jak se mění v průběhu hospodářského 

cyklu?
4.  Jak se míra nezaměstnanosti mění v průběhu recese a expanze?
5.  Vysvětlete vztah (y) mezi plnou zaměstnaností, cyklickou nezaměstnaností, 

přirozenou mírou nezaměstnanosti a potenciálním HDP.
6.  Čím můžeme snížit nezaměstnanost?
7.  Co znamená termín minimální mzda a vysvětlete grafi cky její efekt na trh 

práce.

8.3 Testové otázky

1.  Pokud LF je ekonomicky aktivní obyvatelstvo, E jsou zaměstnaní a U ne-
zaměstnaní, pak je míra nezaměstnanosti vyjádřena:

 A.  E/LF
 B.  U/LF
 C.  E/U
 D.  E – U

2.  Cyklická nezaměstnanost  může být nejlépe popsána jako:
 A.  nezaměstnanost spojená s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi pra-

covníka
 B.  nezaměstnanost během ekonomické expanze
 C.  nezaměstnanost spojená se změnou výrobních odvětví, kdy pracovníci za-

niklých fi rem nemají potřebné dovednosti pro nová výrobní odvětví
 D.  zvýšení nezaměstnanosti během období recese

3.  Strukturální nezaměstnanost  nastane, pokud:
 A.  se zvýší infl ace
 B.  má čerstvě nezaměstnaný jedinec jistotu, že brzy práci najde
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 C.  změny v ekonomice vedou ke znatelnému snížení počtu pracovních míst 
v některých odvětvích

 D.  je ekonomika v recesi

4.  Které z následujících tvrzení je v souladu s klasickým pohledem na trh 
nezaměstnanosti?

 A.  nemělo by dojít k přetrvávající nezaměstnanosti vyšší, než je nezaměstna-
nost frikční a strukturální

 B.  pokud se mzda nachází na své rovnovážné úrovni, je dostatek pracovních 
míst pro veškeré ekonomicky aktivní obyvatelstvo

 C.  pokles poptávky po práci nemusí nutně znamenat růst nezaměstnanosti
 D.  všechny odpovědi jsou správné

5.  Smluvní ustanovení, které váže mzdy se změnami životních nákladů, se 
nazývá:

 A.  zákon o minimální mzdě
 B.  účinná mzda
 C.  explicitní smlouva
 D.  úprava životních nákladů

6.  Pokud nemají fi rmy dostatek informací o ideální tržní mzdě, mohou 
jednoduše nastavit výši mzdy špatně. Které vysvětlení nezaměstnanosti 
vyplývá z tohoto argumentu?

 A.  nedokonalé informace
 B.  teorie účinné mzdy
 C.  sociální, implicitní nebo smluvní
 D.  vysvětlení relativní mzdy

7.  Který z následujících vztahů je správný?
 A.  vztah mezi produkcí a cenovou hladinou je negativní
 B.  vztah mezi mírou nezaměstnanosti a výstupy produkce je pozitivní
 C.  vztah mezi mírou nezaměstnanosti a výstupy produkce je negativní
 D.  vztah mezi mírou nezaměstnanosti a cenovou hladinou je negativní

8.  Phillipsova křivka  ukazuje vztah mezi:
 A.  výstupy produkce a infl ací
 B.  nezaměstnaností a infl ací
 C.  výstupy produkce a zaměstnaností
 D.  nezaměstnaností a výstupy produkce
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 9.  Přirozená míra nezaměstnanosti  je:
 A.  míra nezaměstnanosti spojená s vertikální křivkou dlouhodobé agregátní 

nabídky
 B.  míra nezaměstnanosti, která je součástí fungující ekonomiky
 C.  suma frikční a strukturální nezaměstnanosti
 D.  všechny odpovědi jsou správné

10.  Pokud dovednosti pracovníků neustále vzrůstají, pak:
 A.  se zvýší efektivita produkce fi rem
 B.  zaměstnanost klesne
 C.  zvýšení fyzického kapitálu nemusí zaznamenat klesající míru produkce
 D.  růst příjmů na osobu se bude snižovat

11.  Učit se praxí znamená:
 A.  větší zkušenosti zvyšují efektivnost
 B.  větší zkušenosti zvyšují výrobní náklady
 C.  zrychlenou klesající marginální produktivitu
 D.  hodnotnější patenty

12.  Jakým způsobem mohou změny v technologii nebo spotřebitelské poptáv-
ce negativně ovlivnit hledání práce?

 A.  ztíží lidem nákup věcí, které potřebují
 B.  změní počet zaměstnanců nebo typ práce
 C.  vytvoří poptávku po komoditách, které nejsou k dispozici
 D.  vytvoří pracovní místa na částečný úvazek

13.  Co se může stát v ekonomice, kde je míra nezaměstnanosti velmi nízká?
 A.  pro někoho může být těžké najít práci
 B.  ekonomika může prosperovat
 C.  mohou se zvýšit ceny i mzdy
 D.  nelze předpovědět účinek

14.  Pokud lidé, kteří jsou součástí cyklické nezaměstnanosti, přijdou o práci, 
tak je ekonomika:

 A.  v expanzivní části ekonomického cyklu
 B.  v recesivní části ekonomického cyklu
 C.  na vrcholu ekonomického cyklu
 D.  nevytváří vhodné pozice pro kvalifi kaci těchto lidí

15.  Ekonomicky aktivní obyvatelstvo  je:
 A.  populace jako celek
 B.  obyvatelé nad věkovou hranicí 16 let
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 C.  část populace, která pracuje nebo aktivně vyhledává práci
 D.  část populace, která pracuje

16.  Pokud je osoba součástí ekonomicky aktivní populace a je zaměstnána na 
částečný úvazek, pak je tato osoba brána jako:

 A.  nezaměstnaná
 B.  zaměstnaná
 C.  částečně nezaměstnaná
 D.  není součástí pracovní síly

17.  Ekonomický model podle klasické ekonomie je model:
 A.  nacházející se pod plnou zaměstnaností
 B.  kde nominální proměnné neexistují
 C.  nacházející se nad plnou zaměstnaností
 D.  nacházející se v plné zaměstnanosti

18.  Alternativní náklady  na nezaměstnanost jsou:
 A.  reálná mzda
 B.  sociální kritika od okolí za lenost
 C.  přebytek volného času
 D.  nominální mzda

19.  Křivka nabídky práce je:
 A.  stoupající
 B.  klesající
 C.  horizontální za předpokladu rovnovážné mzdy
 D.  vertikální za předpokladu potenciálního HDP

20.  Trh  práce určuje všechny následující pojmy kromě:
 A.  reálné sazby mzdy
 B.  množství požadovaných pracovních hodin
 C.  rovnovážného množství pracovních hodin
 D.  cenové hladiny

21.  Dobrovolná nezaměstnanost je způsobena:
 A.  asymetrickými informacemi
 B.  neochotou pracovat za stávající reálnou mzdovou sazbu
 C.  snížením sociálních dávek
 D.  růstem investic
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22.  Křivka poptávky po pracovní síle:
 A.  ukazuje množství pracovníků, které fi rmy plánují zaměstnat v rozdílných 

platových tarifech
 B.  je rostoucí křivka doprava
 C.  má sklon – 1
 D.  ukazuje množství pracovníků, poptávajících se po práci

23.  Krátkodobá nezaměstnanost, způsobená časem nutným k vyhledání 
vhodné práce pro pracovníky s danými dovednostmi a schopnostmi se 
nazývá:

 A.  cyklická
 B.  strukturální
 C.  technologická
 D.  frikční

24.  Množství požadované pracovní síly se zvyšuje, pokud se míra reálné mzdy 
snižuje, protože:

 A.  existuje zákon klesajících výnosů
 B.  základní kapitál se zvyšuje
 C.  mezní produkt práce se zvýší spolu s počtem zaměstnanců
 D.  mzda roste

25.  Množství .............................. po pracovní síle je .....................
 A.  poptávky, vztahem mezi poptávkou po pracovní síle a reálným HDP
 B.  poptávky, množství pracovních míst, které lidé chtějí
 C.  nabídky, vztahem mezi nabídkou pracovní síly a reálným HDP
  nabídky, množství naplánovaných pracovních hodin

26.  Křivka nabídky práce:
 A.  je nezávislá na mzdě
 B.  ukazuje, jak moc jsou pracovníci ochotni pracovat za různě vysoké reálné 

mzdy
 C.  je většinou vertikální
 D.  má negativní sklon

27.  Plná zaměstnanost  znamená, že:
 A.  poptávka po práci je vyšší než nabídka práce a reálný HDP se rovná poten-

ciálnímu HDP
 B.  trh práce je v rovnováze, reálný HDP je vyšší než potenciální HDP
 C.  trh práce je v rovnováze, reálný HDP je roven potenciálnímu HDP
 D.  mezní produkt práce se rovná nule
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28.  Pokud je reálná mzda vyšší než hodnota rovnovážné mzdy ............... lidí 
vyhledává práci a míra nezaměstnanosti ................. přirozenou míru.

 A.  více; klesá pod
 B.  méně; stoupá nad
 C.  méně; klesá pod
 D.  více; stoupá nad

29.  Minimální mzda  je určena ................. a může vést k ............. pracovní síly.
 A.  odbory; nedostatku
 B.  vládou; přebytku
 C.  vládou; nedostatku
 D.  fi rmami; přebytku

30.  Který z následujících kroků může pozitivně ovlivnit přirozenou míru ne-
zaměstnanosti?

 A.  expanzivní monetární politika
 B.  zvýšení sociálních dávek
 C.  růst mobility pracovní síly
 D.  expanzivní fi skální politika

8.4 Pravdivé–nepravdivé výroky

 1.  Cyklická nezaměstnanost  je nezaměstnanost způsobená ekonomickou recesí.
 2.  Pokles poptávky po pracovní síle zvyšuje míru nezaměstnanosti.
 3.  Zaměstnanost se snižuje spolu se snižujícími agregátními výstupy a naopak se 

zvyšuje, pokud se zvyšují agregátní výstupy.
 4.  Klasičtí ekonomové věří, že mimo frikční a strukturální nezaměstnanosti exis-

tuje vždy ještě další nevyhnutelná skupina nezaměstnaných.
 5.  Pokud se rovnovážná mzda sníží, ale mzdy jsou ošetřeny proti snižování, zvý-

ší se nezaměstnanost.
 6.  Pokud je nabídka práce rovna poptávce po práci, jsou fi rmy motivovány k vy-

placení vyšších mezd.
 7.  Účelem zákonů o minimální mzdě je eliminovat nezaměstnanost.
 8.  Vztah mezi nezaměstnaností a cenovou hladinou je pozitivní. Zvýšení cenové 

hladiny je v souladu s vyšší mírou nezaměstnanosti a naopak.
 9.  Phillipsova křivka  představuje vztah mezi mírou infl ace a nezaměstnaností.
10.  Ti, kteří věří, že křivka agregátní nabídky je z dlouhodobého hlediska vertikál-

ní, také věří, že za přirozené míry nezaměstnanosti je vertikální i dlouhodobá 
Phillipsova křivka .


