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Abstrakt 
Výzkumná studie vychází z problému nezaměstnanosti. Obzvláště obtíţná je situace 
u osob dlouhodobě nezaměstnaných se zdravotním postiţením. Jde o osoby, na něţ je 
třeba se zaměřovat především s důrazem na uplatnitelnost na trhu práce. Výzkumný 
soubor tvořilo 240 dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postiţením 
(minimálně 12 měsíců od registrace na úřadě práce, 120 muţů a 120 ţen, průměrný věk 
45 let). Data byla zjišťována prostřednictvím metody Sparo. Na základě této metody bylo 
hlavním cílem výzkumu zjistit podobné osobnostní vlastnosti u této skupiny osob 
v porovnání s populační normou. Z podstatných zjištění vyplývajících z osobnostních 
vlastností v závěru předpokládáme, ţe je u těchto osob reálně spíše nemoţné očekávat 
samostatnou zvýšenou aktivitu při vyhledávání zaměstnání, a proto se jeví jako velmi 
nutná potřebná zvýšená pomoc ve formě pracovně profesního a psychologického 
poradenství.  
 
Klíčová slova: nezaměstnanost, práce, dlouhodobá nezaměstnanost, zdraví, zdravotní 
postiţení 
 
  
 
PERSONAL TRAITS OF THE DISABLED UNEMPLOYED 
 
Abstract 
The research study focuses on the issue of unemployment. Particularly difficult is the 
situation of the long-term unemployed people with disabilities. These are the people we 
mainly need to focus on, regarding their employability. The research study is based on a 
sample of 240 respondents who were unemployed and disabled (at least 12 months 
registered at the Labour Office, 120 men and 120 women, average age 45). The data were 
obtained through the method called Sparo. Using this method, the main task was to 
identify similar personality traits of the disabled long-term unemployed compared to the 
population norms. 
Based on the final findings derived from personal traits we assume, that with these people 
it is almost impossible to expect increased activity from their side while looking for a job 
and that is why the need for increased help in the form of professional and psychological 
counseling is needed. For this group we find as very helpful high assistance 
in professional and psychological counseling. 
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Úvod 
V naší kultuře a společnosti je zaměstnání vnímáno především jako důleţitá součást 

osobní identity a sebevědomí člověka. K pochopení problému ztráty práce je ovšem 
zapotřebí vyjít z celkového komplexního psychologického pohledu a také zákonitostí 
ekonomických a sociálních. Nezaměstnanost je jiţ dlouhodobým, ale také stále aktuálním 
problémem, který trápí nejen obyvatele České republiky, ale také celou Evropskou unii.  

Během posledních let se stala nezaměstnanost ve všech západních zemích problémem 
ekonomickým, politickým, ale také sociálním a stává se tvrdou realitou pro stále rostoucí 
počet nedobrovolně nezaměstnaných muţů a ţen (Kulik, 2000). Jelikoţ role 
nezaměstnaného jedince souvisí především s poklesem pocitu sociálního přijetí, tak se od 
nezaměstnaných osob očekává, ţe budou schopny svou situaci změnit a budou ji 
povaţovat za neţádoucí (Mareš, 1998).  

Patrně nejvíce alarmujícím jevem jsou na trhu práce v posledních letech obzvláště 
tendence ve vývoji dlouhodobé nezaměstnanosti. Do dlouhodobé nezaměstnanosti 
zpravidla zahrnujeme osoby nezaměstnané déle jak 12 měsíců a postihuje především 
osoby s relativně méně výhodným lidským potenciálem (Sirovátka, Řezníček, 1995). 
Jedním z nejrizikovějších faktorů se na trhu práce stává moţnost uplatnění osob se 
zdravotním postiţením. V roce 2006 tvořila nezaměstnanost osob se zdravotním 
postiţením 15,9 % z celkového počtu nezaměstnaných a v roce 2007 se na celkové 
nezaměstnanosti podíleli 18,4 % z celkového počtu nezaměstnaných, přičemţ v námi 
zvoleném Olomouckém kraji, kde probíhal výzkum, na celkovém počtu uchazečů 
o zaměstnání činil podíl osob se zdravotním postiţením 10 -15 % (Dušánková et al., 2006; 
2007).  

Hodnota zdraví se tak jeví jako jedna z nejvyšších ţivotních hodnot, které do značné 
míry určují předpoklad pro získání a udrţení zaměstnání (Buchtová, 2008). U osob se 
zdravotním postiţením evidovaných na úřadech práce se zpravidla jedná o lehčí zdravotní 
poškození (Vyhlídal, Mareš, 2006). Obecně se uţívá pojem somatické postiţení, které se 
vztahuje jak ke skupině znevýhodněných lidí, tedy ke skupině tělesně, resp. pohybově 
postiţených, ale i ke skupině lidí chronicky nemocných či oslabených. Základním znakem 
skupiny somaticky postiţených je sekundární imobilita, neboť je kontraindikován nebo 
výrazně redukován pohyb limitovanou tělesnou námahou nebo jsou onemocněním 
omezeny určité činnosti, které by jinak jedinec mohl vykonávat (Novosad, 2002).  

S ohledem na stále větší důraz na produktivitu a na pracovní výkon mají v současné 
společnosti tito lidé se zdravotním postiţením čím dále menší šanci se na trhu práce 
uplatnit (Buchtová, 1999). V souvislosti s touto rizikovou kategorií jde také zpravidla 
o dopad strukturální nezaměstnanosti, kdy ztrácí řada pracovníků své zaměstnání i díky 
eliminaci starých odvětví, neboť jsou poţadovány nové profese, kvalifikace, dovednosti i 
jiná územní distribuce práce (Mareš, 1998). V případě pracovního uplatnění osob se 
zdravotním postiţením se jedná zejména o starší osoby ve věku 40 – 50 let, které po 
krátké době na hledání zaměstnání rezignují a vytváří si náhradní ţivotní aktivity. 
Obzvláště pro tuto skupinu je tak nezaměstnanost fenoménem relativně novým a obtíţně 
přijatelným, a to s ohledem na „zaţité“ standardní sociální jistoty za minulého reţimu 
(Novosad, 2002; Vágnerová, 2008). Handicap zdravotní a věkový je také velmi často 
kumulován nízkým stupněm vzdělání, nejčastěji základním (Kotíková, 2003).  

I přes všechna tato uvedená fakta je nutné pracovní vyuţití postiţeného člověka, neboť 
jde o jedno z kritérií plnohodnotného zařazení do majoritní společnosti (Opatřilová, 
Zámečníková, 2005). Při jakémkoliv posouzení osobnostních charakteristik 
u nezaměstnaného člověka je třeba brát v úvahu, ţe obecně dochází mimo změnu chování, 
spočívající  zpravidla v nedostatečné autoregulaci a sníţené schopnosti plánovat své cíle,  
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k různým psychickým reakcím, které lze chápat jako důsledek zátěţe. Proţívání 
nezaměstnanosti je vázáno především na určité osobnostní vlastnosti, které významně 
ovlivňují poznávací procesy, sociální formy chování i celou integritu osobnosti. Citové 
reakce mají převáţně negativní charakter a mohou tak vyvolávat pocity zoufalství, 
deprese, psychického napětí a úzkosti (Vágnerová, 2008).  

Problémem je, ţe se ve společnosti velice často hovoří o skupině „nezaměstnaných“ 
bez bliţší specifikace. O osobách nezaměstnaných je ovšem třeba hovořit v konkrétní 
situaci, a to s ohledem na dobu nezaměstnanosti a případně další faktory, jeţ znemoţňují 
snadnější zapojení do pracovního procesu.  

V rámci sociální integrace je dlouhodobě nezaměstnaným osobám zpravidla 
poskytována pomoc ve formě pracovně profesního a psychologického poradenství, na 
kterém se podílejí především pracovníci úřadů práce (Votava, 2005). Při poskytování 
poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání je třeba především zohledňovat 
individuální charakteristiky uchazečů (Kotíková, 2003).  

V této souvislosti jsme se také rozhodli ubírat tímto směrem v našem výzkumu. 
Většinou se hovoří obecně o „nezaměstnaných“, ale zapomíná se jiţ na bliţší specifikaci 
konkrétní rizikové skupiny. Pokud hovoříme o skupině dlouhodobě nezaměstnaných osob 
se zdravotním postiţením, dá se předpokládat, ţe jsou pro tyto osoby příznačná jistá 
osobnostní specifika, která je vhodné zmapovat. Našim záměrem je tedy zjistit podobné 
skupinové znaky, které jsou charakteristické pro skupinu dlouhodobě nezaměstnaných 
osob se zdravotním postiţením, coţ umoţní poradenskou práci pro všechny osoby 
pracující s touto skupinou a dojde tak k efektivnější pomoci postiţeným lidem se zapojit 
do pracovní společnosti. 

 
 
Cíl výzkumu 
 
V rámci výzkumné studie zjišťujeme významnost rozdílů osobnostních vlastností (resp. 

osobnostní struktury a dynamiky bazální psychické autoregulace) u osob dlouhodobě 
nezaměstnaných se zdravotním postiţením, a to minimálně 12 měsíců od registrace na 
úřadě práce, ať uţ mají přiznaný ČID (částečný invalidní důchod) nebo ZZ (zdravotní 
znevýhodnění) v porovnání s populační normou. Stanoveny jsou hypotézy, v nichţ se 
soustředíme na základě teoretických podkladů na emocionální dimenze vycházející 
z dotazníku Sparo.  

V hlavním šetření bylo stanoveno 11 hypotéz: H1 - mezi souborem osob se zdravotním 
postiţením (OZP) a populační normou nebude ve škále EM (emocionální variabilita) 
statisticky významný rozdíl. H2 - mezi souborem osob se zdravotním postiţením (OZP) a 
populační normou nebude ve škále AD (adjustační variabilnost) statisticky významný 
rozdíl. H3 - mezi souborem osob se zdravotním postiţením (OZP) a populační normou 
nebude ve škále VZ (vztahovačnost, podezíravost) statisticky významný rozdíl. H4 - mezi 
souborem osob se zdravotním postiţením (OZP) a populační normou nebude u dimenze 
LS (psychická labilita versus psychická stabilita) statisticky významný rozdíl. H5 - mezi 
souborem osob se zdravotním postiţením (OZP) a populační normou nebude ve škále UZ 
(úzkostnost) statisticky významný rozdíl. H6 - mezi souborem osob se zdravotním 
postiţením (OZP) a populační normou nebude u dimenze EC (emotivita) statisticky 
významný rozdíl. H7 - mezi souborem osob se zdravotním postiţením (OZP) a populační 
normou nebude u dimenze RR (resistence vůči rušení) statisticky významný rozdíl. H8 - 
mezi souborem osob se zdravotním postiţením (OZP) a populační normou nebude 
u dimenze  KT  (uzavřenost  versus  kontaktívnost)  statisticky  významný rozdíl. H9 - mezi  
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souborem osob se zdravotním postiţením (OZP) a populační normou nebude u dimenze 
RF (rigidita versus flexibilita) statisticky významný rozdíl. H10 - mezi souborem osob se 
zdravotním postiţením (OZP) a populační normou nebude u dimenze FC (frustrovanost 
versus cílesměrnost) statisticky významný rozdíl. H11 - mezi souborem osob se 
zdravotním postiţením (OZP) a populační normou nebude u dimenze PR (proţitkový 
versus činnostní přístup) statisticky významný rozdíl. 
 
 

Zkoumaný soubor 
 
Výzkumné šetření probíhalo od září 2006 do prosince 2007 a zúčastnilo se ho celkem 

240 (120 muţů a 120 ţen) uchazečů o zaměstnání evidovaných Úřadem práce 
v Olomouci, u nichţ je hlavním rizikovým faktorem, vedoucí ke společenskému vyloučení, 
mimo dlouhodobou nezaměstnanost především zdravotní postiţení, ať uţ mají přiznaný 
ČID (částečný invalidní důchod) nebo ZZ (zdravotní znevýhodnění). U této skupiny osob 
(ZZ, ČID) se zpravidla jedná o lehčí zdravotní postiţení, například jde o potíţe 
pohybového aparátu či postiţení vnitřními chorobami, které se někdy označují také jako 
nemoci civilizační (kardiaci, astmatici, onkologičtí pacienti). Bliţší analýza postiţení není 
moţná z důvodu ochrany osobních dat. Míra nezaměstnanosti byla k 31. prosinci 2006 
v Olomouci 7,6 % (Dušánková et al., 2006). Šlo o nezaměstnané osoby, které byly v rámci 
poradenské činnosti úřadu práce zařazeny do programu „bilanční diagnostiky“. Nejmladší 
respondent měl 19 let, nejstaršímu bylo 65. Průměrný věk celého souboru byl 45 let. 
Téměř 48 % má přiznáno ČID (částečný invalidní důchod). Průměrná doba 
nezaměstnanosti je jak u ţen, tak u muţů 4 roky. Podle dosaţeného vzdělání převaţuje 
u 140 respondentů SŠ bez maturity. 

 
Souhrnná tabulka č. 1, Zkoumaný soubor osob se zdravotním postiţením (dále jen OZP) 

Region Pohlaví 

ÚP Olomouc Absolutní četnost Muţi Ţeny 

Celkem 240 120 120 

Věkové rozpětí 

19 - 29 29 24 5 

30 - 39 49 26 23 

40 - 49 69 31 38 

50 - 55 70 23 47 

56 - 65 23 16 7 

Zdravotní postižení 

Zdravotní 
postiţení 

Absolutní 
četnost 
Celkem 

Relativní 
četnost 
Celkem 

Muţi 
Absolutní 
četnost 

Muţi 
Relativní 
četnost 

Ţeny 
Absolutní 
četnost 

Ţeny 
Relativní 
četnost 

ČID 114 47,5 % 53 44 % 61 51 % 

ZZ 126 52,5 % 67 56 % 59 49 % 

Dosažené vzdělání 

Základní 54 22,5 % 15 12,5 % 39 32,5 % 

SŠ bez mat. 140 58,3 % 82 68,3 % 58 48,3 % 

SŠ úplné 41 17,1 % 19 15,8 % 22 18,3 % 

Vysokoškolské 5 2,1 % 4 3,3 % 1 1 % 
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Délka nezaměstnanosti 

12 - 23 měsíců 192 80 % 97 80,8 95 79,2 

24 - 35 měsíců 14 5,8 % 9 7,5 5 4,2 

36 – 47 
měsíců 

6 2,5 % 3 2,5 3 2,5 

Od 48 - nad 
60 měsíců 
(15,16 let) 

28 11,7 % 11 9,2 17 14,2 

Rodinný stav respondentů 

Svobodní 79 33 % 61 51 % 18 15 % 

Ţenatí, vdané 111 46,2 % 40 33 % 71 60 % 

Rozvedení 42 17,5 % 19 16 % 23 19 % 

Ovdovělí 8 3,3 % 0 0 8 6 % 
 

Použité metody 
 

Naše předpoklady jsme ověřovali pomocí dotazníku Sparo, jehoţ autorem je O. Mikšík 
a představuje základní nástroj diagnostické baterie Diaros. Její verzi vyuţívá řada 
psychologických pracovišť v průmyslu, v poradenských institucích, ve školství atd. pro 
komplexní diagnostikování příznačných osobnostních rysů. Konkrétně slouţí Sparo pro 
diagnostikování struktury a dynamiky bazální autoregulace a integrovanosti vnitřních 
i vnějších aktivit osobnosti, její psychické odolnosti, resp. osobnostních zdrojů individuálně 
příznačné povahy a úrovně interakce s reálnými ţivotními kontexty. Dotazník zahrnuje 300 
otázek a skládá se z dimenzí a diagnostických škál viz tabulka č. 2. Analýzou struktur 
jednání a chování jedinců byly vymezeny základní dimenze osobnosti, které jsou utvářeny 
spojením několika osobnostních rysů, rozhodujících o výsledné, globální podobě dané 
dimenze. Komplex jednotlivých škál pak postihuje určitou, do vyšších celků logicky 
uspořádanou soustavu osobnostních rysů, tedy dimenzi (Mikšík, 2001; 2003).  

Výzkum byl prováděn v poradenských střediscích poskytujících sluţby nezaměstnaným 
osobám v rámci Úřadu práce v Olomouci. Výběr respondentů prováděli poradenští 
pracovníci úřadů práce z databáze evidovaných uchazečů dle předem definovaných 
kritérií (evidence v nezaměstnanosti déle neţ 1 rok, zdravotní znevýhodnění či částečný 
invalidní důchod). Šlo o osoby, které byly v rámci poradenské činnosti zařazeny do 
programu bilanční diagnostiky.  

Fáze sběru dat byla zaměřena na získávání standardizovaných dat od klientů formou 
skupinové administrace dotazníků. Otázka etiky celého výzkumu byla řešena v rámci 
informovaného souhlasu o zpracování údajů, který byl součástí kaţdé individuální 
vypracované psychodiagnostické zprávy. Po vyhodnocení dotazníků byly klientovi vţdy 
předloţeny získané údaje z testového vyšetření, kdy byl informován o svých přednostech, 
ale i nedostatcích, o svých moţnostech a o krocích k případnému získání zaměstnání. 
Data byla v průběhu výzkumné analýzy zcela anonymizována tak, aby neobsahovala 
informace, které by mohly vést k identifikaci konkrétních respondentů.   

 

  
Zjištěné výsledky výzkumné studie  
 
Ke zjištění signifikantního rozdílu v jednotlivých proměnných byla data statisticky 

zpracována pomocí počítačového softwaru Diaros, který slouţí pro třídění a 
vyhodnocování dat. Vloţená data byla bezprostředně vyhodnocena v souladu s uvedeným 
věkem  a  pohlavím.  Program  umoţňuje  vyhodnocovat  data  u jednotlivých respondentů 



 
   2011, roč. 5, č. 4 

         Výzkumné studie 

 
35 

 
nejen k vlastním referenčním skupinám, které jsou uloţeny v databázi, ale také ve vztahu 
k obecným normám.    

Při zjišťování a interpretaci rozdílů mezi souborem nezaměstnaných osob se 
zdravotním postiţením a populací jsme vycházeli z hodnot aritmetických průměrů (M), 
výběrové směrodatné odchylky (SD) a t-testu významnosti rozdílů t (pop), (Studentova t-
testu s rovností a nerovností rozptylů). Hladina významnosti zjištěných rozdílů je označena 
5 % * a 1 % **. Níţe uvedené výsledky v tabulce č. 2 naznačují, ţe z celkových 41 škál je 
32 škál, a to: KO, EM, RE, AD, PV, MH, VZ, LS, AN, EX, IP, PN, DI, AS, TN, UZ, EC, UR, 
RR, OI, KT, BE, KN, RF, LO, KI, US, TO, PR, NS, FM, L, mezi testovaným souborem se 
zdravotním postiţením (OZP) a populační normou vysoce signifikantních na 1% hladině 
významnosti. Pouze jedna škála je signifikantní na 5% hladině významnosti, AC. 
U zbývajících osmi škál SI, SD, OS, SE, OR, NE, NU, FC nebyl shledán statistický rozdíl. 
Hypotézy H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11 lze na základě zjištěných výsledků u 
daných škál mezi souborem osob se zdravotním postiţením (OZP) a populační normou 
vyvrátit, neboť byl zjištěn statisticky velmi významný rozdíl na 1 % hladině významnosti. 
Pouze hypotézu H10 nelze na základě zjištěných výsledů vyvrátit, neboť nebyl u škály FC 
(frustrovanost versus cílesměrnost) mezi souborem osob se zdravotním postiţením (OZP) 
a populační normou zjištěn statistický rozdíl. 

Následně se vyjádříme obsahově ke zjištěním v souvislosti se stanovenými hypotézami. 
Na základě výsledků ve škále EM (emocionální variabilnost) byla zjištěna mezi testovaným 
souborem se zdravotním postiţením (dále jen OZP) a populační normou vyšší 
emocionální vzrušivost a sklon proţívat situační napětí. Ve škále AD (adjustační 
variabilnost) je pro zkoumaný soubor OZP příznačnější adjustační rigidita, kdy jedinec 
projevuje tendenci setrvale se přidrţovat vlastních schémat chování. V rámci škály VZ 
(vztahovačnost, podezíravost) zjištěné hodnoty ukazují na vyšší vztahovačnost a 
podezíravost vůči své osobě. V rámci škály LS (psychická labilita versus psychická 
stabilita) zjištěné hodnoty vypovídají o psychické labilitě, resp. sníţené emocionální úrovni. 
U škály UZ (úzkostnost) zjištěné hodnoty ukazují na převládající tendenci proţívat úzkost. 
Ve škále EC (emocionalita) převládá vysoká situační citlivost. Zjištěné hodnoty škály RR 
(hladina resistence vůči rušivým podnětům) ukazují na jedince s niţší schopností 
sebeovládání a autoregulací. V rámci škály KT (uzavřenost versus kontaktívnost) zjištěné 
hodnoty ukazují na vyšší intenzitu prahnutí po nových kontaktech. V rámci škály RF 
(rigidita versus flexibilita) zjištěné hodnoty svědčí o jisté nepřizpůsobivosti (rigiditě), lpění 
na svých osobních přístupech. Škála PR (proţitkový versus reagující přístup k ţivotní 
realitě) ukazuje na situačně proţitkový přístup (tzn. sníţená pohotovost jednat). 

 
 

Tabulka č. 2, Významnost rozdílů v osobnostní struktuře u osob se zdravotním postiţením 

v porovnání s populační normou. 

Dimenze a škály SPARO 

T - test muţi /ţeny versus normy populace 
(N = 240), průměrný věk (45 let). 

M 
(muţi/ţeny) 

SD t (pop) 

Základní 
komponenty 

bazální 
psychické 

integrovanosti 

KO (kognitivní variabilnost)  7,67 3,71 -6,83** 

EM (emocionální variabilnost) 11,67 4,84 17,68** 

RE (regulativní variabilnost) 7,26 3,35 8,36** 

AD (adjustační variabilnost) 13,97 2,98 -2,75** 
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Bazálnější škály 
obecné 

variability 

PV (psychická vzrušivost) 4,73 2,48 7,05** 

MH (motorická hybnost) 4,35 2,52 -6,46** 

Dimenze N - 
rysy normality 

osobnosti 

VZ (vztahovačnost) 7,15 2,55 12,16** 

LS (psychická stabilita/labilita) 7,85 4,16 -18,62** 

AN (anomálie osobnosti) 1,82 2,73 10,05** 

EX (extremita výpovědí) 5,11 2,37 9,86** 

Dimenze S - 
optimální hladina 

stimulace 

SI (smyslová imprese) 7,86 2,73 -1,37 

IP (vnitřní proţívání) 7,54 2,99 5,12** 

PN(pohybový neklid) 6,3 3,68 -2,75** 

DI (dynamičnost) 6,77 2,77 -3,82** 

SD (sociální disinhibitovanost)  6,64 3,24 1,61 

OS (stimulační hladina) 4,89 3,73 1,82 

Dimenze R - 
individuální 
tendence 
riskovat 

AS (úroveň aspirací) 7,84 3,13 -3,77** 

AC (hladina anticipace) 10,1 2,46 -2,54* 

TN (tendence spoléhat na 
náhodu) 7,2 3,25 8,55** 

SE (sociální exhibitovanost) 8,33 3,53 -0,11 

OR (trend riskovat) 3,93 2,59 -1,05 

Dimenze I - 
účinná 

integrovanost 
osobnosti 

UZ (úzkostnost) 11,33 4,43 14,99** 

EC (emotivita) 9,83 3,74 15,63** 

UR (kapacita rozumu) 9,87 3,75 -14,17** 

RR (resistence vůči rušení) 13,02 3,55 -8,22** 

OI (obecná úroveň 
integrovanosti) 9,9 4,28 -16,11** 

Dimenze V - 
interpersonální 
vztahy a vazby 

KT (uzavřenost/kontaktívnost) 5,2 3,56 7,17** 

BE (benevolence/tolerance ) 8,88 1,94 -2,93** 

KN (konformita) 12,51 3,5 5,56** 

NE (nezávislost) 11,32 2,73 -1,04 

Dimenze K - 
korektívnost, 
regulovanost 

interakcí 

RF (rigidita/ flexibilita) 11,91 2,71 -5,65** 

LO 
(lehkomyslnost/odpovědnost) 13,19 3,3 -8,01** 

NU (nevázanost/ usedlost) 14,13 3,49 1,24 

FC (frustrovanou/ cílesměrnost)  9,63 2,68 0,77 

KI (korigovanou/impulsívnost) 6,75 2,54 11,3** 

Dimenze P - 
sebeprosazování 

US (sebejistota) 10,17 3,68 -17,4** 

TO (trudomyslnost/sebedůvěra) 7,85 2,84 -11,7** 

PR (proţitkový/ činnostní 
přístup) 8,78 3,88 -15,83** 

NS 
(nenápadnost/sebeprosazování) 8,47 2,55 -6,58** 

FM (femininní/ maskulinní 
interakce) 8,43 3,82 -11,45** 

 L (lţi skóre) 3,4 2,48 8,43** 

Hladina významnosti: * 5% signifikance; ** 1%signifikance 

  
 
Diskuze 
 
V diskuzi se vyjádříme ke zjištěním v souladu se stanovenými hypotézami. Základním 

záměrem našeho výzkumného šetření bylo především zjistit a popsat osobnostní 
vlastnosti osob, jeţ jsou nejen dlouhodobě nezaměstnanými, ale jsou především osobami 
zdravotně  postiţenými  (OZP)  a  tyto  vlastnosti  porovnat  s normami  obecné  populace. 
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O osobách nezaměstnaných je potřeba hovořit v konkrétní situaci, a to s ohledem na dobu 
nezaměstnanosti a případně další faktory, jeţ znemoţňují snadnější zapojení do 
pracovního procesu. Abychom se tak vyhnuli udělení předčasné nálepky, budící mnohdy 
negativní představu o vlastnostech nezaměstnaných osob, rozhodli jsme se také tímto 
směrem ubírat ve stanovených hypotézách, a proto jsme u stanovených dimenzí 
nepředpokládali statisticky významné rozdíly. Naše hypotézy ovšem potvrdily obecná 
očekávání vycházející z literárních zdrojů, jelikoţ je na základě našeho výzkumu u většiny 
zjišťovaných poloţek v porovnání s populační normou signifikantní rozdíl. Naším cílem je 
v této části diskuze komplexně propojit zjištění u skupiny osob se zdravotní postiţením 
nejen v souvislosti s populačními normami, ale také s ohledem na dlouhodobou 
nezaměstnanost, neboť jde o komplexní klíčový faktor slučující skupinu zdravotně 
postiţených. 

Na základě námi provedeného zjištění se v populaci osob se zdravotním postiţením 
vyskytla ve škále EM (emocionální variabilnost) vysoká emocionální vzrušivost a sklon 
proţívat situační napětí na rozdíl od populačních norem, kde je typická emocionální 
stabilita. Ve škále EC (emocionalita) taktéţ převládá vysoká situační citlivost, projevující 
se intenzivním proţíváním ţivotních kontextů na rozdíl od populace, pro níţ je typická 
nízká emotivní citlivost, a to v souvislosti s adekvátností změn vzhledem k podnětovým 
situacím. V rámci škály LS (psychická labilita versus psychická stabilita) vysoká citlivost 
vede ke ztrátě sebejistoty a vypovídá o psychické labilitě, resp. sníţené emocionální 
úrovni. Pro populační normu je u této škály příznačný spíše integrovaný přístup 
k interakcím a vyšší odolnost vůči destruktivním účinkům na psychiku, citová stálost a 
uváţlivost. Komplexně se tedy sníţená emocionální stabilita projevuje u zkoumané 
skupiny osob se zdravotním postiţením na rozdíl od hodnot běţné populace ve vyšší 
emocionální vzrušivosti se sklonem proţívat situační napětí. Podle P. Eisenberga a P. F. 
Lazarsfelda (1938) je právě emocionální stabilita ovlivněna bezprostředně 
nezaměstnaností. Důvodem emocionální nestability je podle autorů jednak narušení 
časového modelu a následná ztráta smyslu plynutí času, ale také ekonomická deprivace. 
V souvislosti s dlouhodobou nezaměstnaností ve výzkumu J. Číţkové a R. Vyslouţila 
(1994) při sledování tohoto osobnostního rysu 60% jedinců vykazovalo zvýšenou 
nervovou labilitu. O. Mikšík (2006) také na základě svého výzkumu hovoří u populace 
dlouhodobě nezaměstnaných osob o vyšší emoční variabilitě a sklonu k impulzivnější 
interakční odezvě na reálné ţivotní kontexty. 

V rámci námi zkoumaného souboru osob se zdravotním postiţením byla zjištěna mimo 
vysokou situační citlivost ve škále UZ (úzkostnost) převládající tendence proţívat úzkost, 
která se projevuje snadným narušením psychické (vnitřní) integrovanosti a niţší odolností 
vůči stresogenním situačním vlivům, sklonem k poddajnosti, závislosti a ustaranosti. 
Z populační normy vychází vyšší rovnováha v souvislosti se spjatou mobilizací a 
organizací obranných procesů v psychice organismu. O. Mikšík (2001) ovšem upozorňuje 
v této škále především na interakční posuzování, coţ je vhodnější při individuálnějším 
profilu konkrétní sledované osoby. Pro dlouhodobě nezaměstnané je ovšem tento rys 
obecně příznačnější, kdy se podle J. Číţkové a R. Vyslouţila (1994) jedná především 
o zvýšenou anxietu, jejímţ důsledkem je moţné blokování schopností sociální 
začleněnosti a niţší sebehodnocení vlastních výkonů v běţných činnostech. Nejčastější 
příčinou duševního strádání je ovšem v nezaměstnanosti podle B. Buchtové (1999) patrně 
strach z toho „co bude dál“, který provokuje stálou sebeanalýzu a úzkostné stavy. P. B. 
Warr a P. R. Jackson (1984) také doplňují, ţe je nejistá budoucnost často doprovázena 
úzkostí a finančním napětím.  
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Nezaměstnaní povaţují změny dané ztrátou práce (např. zhoršenou materiální situaci) 

za poniţující a obracejí se proti celé společnosti (Buchtová, 1999). Také u námi 
zkoumaného souboru osob se zdravotním postiţením se vyskytla v rámci škály VZ 
(vztahovačnost, podezíravost) zvýšená vztahovačnost a podezíravost, a to při vysoké 
emocionální a situační vzrušivosti s chováním emocionálně impulsivním, neurotickým aţ 
cholerickým. V rámci populační normy je ukazatelem výrazně niţší sklon apriorní 
podezíravosti. V souvislosti s dlouhodobou nezaměstnaností naše zjištění také doplňuje 
O. Mikšík (2006), který hovoří o určitém sklonu k vznětlivějšímu aţ nedostatečně vnitřně 
zvládanému zachování se. Pro takové chování je příznačné rovněţ nízké sebeovládání a 
menší zvaţování moţných důsledků spouštěných interakčních aktivit. Takové zjištění 
koresponduje se skupinou, do které O. Hora (2008) zahrnuje jedince, kteří své pocity 
charakterizují jako naštvanost či rozčilenost a celkově reagují podráţděně. Jedním 
z faktorů v tomto postoji k nezaměstnanosti je pocit ztráty ţivotní kontroly a hledání viny za 
vlastní nezaměstnanost. Někteří nezaměstnaní mají tendenci hledat příčinu své 
nezaměstnanosti v nespravedlnosti či obecně ve špatném nastavení systému. Externí 
atribuce jim tak umoţňuje zbavit se zodpovědnosti a identifikovat viníka mimo sebe, čímţ 
dojde k minimální újmě vlastního sebehodnocení. Proti tomu J. Premusová a T. Sirovátka 
(1996) spojují rozčilenost nezaměstnaných výhradně s kontaktem s úřady práce. 
Domnívají se, ţe podráţděnost a agresivita jsou do značné míry obrannou reakcí 
nezaměstnaných. Svou roli zde hraje malá orientovanost, psychická labilita spojená 
s proţitkem nezaměstnanosti, pocity sociální degradace a stigmatizace. O. Mikšík (2006) 
shrnuje, ţe čím je člověk psychicky labilnější, resp. vztahovačnější a podezíravější, tím 
vyšší je také nespokojenost s moţností seberealizace, se svou ţivotní úrovní, zdravím či 
interpersonálními podmínkami. 

U nezaměstnaných osob se předpokládá, ţe svou nezaměstnanost budou povaţovat za 
neţádoucí a očekává se, ţe budou schopni svoji situaci změnit (Mareš, 1998). V rámci 
škály AD (adjustační variabilnost) a RF (rigidita versus flexibilita) byla ovšem u námi 
sledované skupiny osob se zdravotním postiţením přítomna jistá nepřizpůsobivost 
(rigidita) a tendence trvale se přidrţovat vlastních přístupů s niţší schopností vyrovnávat 
se s rizikovými situacemi. Populační normy v této škále znamenají vyšší sociální 
přizpůsobivost a proces vyrovnávání se s novými skutečnostmi, a to aţ ve směru 
konformity. V souvislosti s tímto zjištěním si je třeba uvědomit, ţe průměrný věk 
sledovaného souboru muţů a ţen se zdravotním postiţením byl u ţen 46 let a u muţů 43 
let. Podle B. Buchtové a P. Fila (2008) obzvláště s vyšším věkem statisticky významně 
stoupá u nezaměstnaných lidí názor, ţe jim ztráta práce přinesla více klidu, ukončila stres 
a zlepšila jejich zdravotní stav. U skupiny dlouhodobě nezaměstnaných osob jsou také 
silnější návykové stereotypy a tím i obtíţněji a pomaleji se přizpůsobují novým ţivotním 
situacím. Taktéţ zjištěné hodnoty škály RR (hladina resistence vůči rušivým podnětům) 
ukazují u osob se zdravotním postiţením na jedince s niţší schopností sebeovládání a 
autoregulací na rozdíl od populační normy, kde je typičtější volní úsilí překonávat vnitřní i 
vnější překáţky.  

V osobnostní rovině náš zkoumaný soubor osob se zdravotním postiţením také 
doprovází ve škále PR (proţitkový versus reagující přístup k ţivotní realitě) sníţená 
schopnost vlastního aktivního a iniciativního jednání, coţ je přístup odlišný od norem 
běţné populace, pro kterou je charakteristická tendence činnostního přístupu. B. Buchtová 
(2004; 2006; 2008) v této souvislosti popisuje chování u střední generace ve věku 41 – 50 
roků, kdy je typická omezená schopnost racionálně reagovat na nové podmínky 
v důsledku faktorů minulého vývoje společnosti. Taktéţ J. Kotíková (2003) v souvislosti 
s  touto  rizikovou  skupinou  popisuje  v osobnostní  rovině  sníţenou  schopnost vlastního  
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aktivního a iniciativního jednání a spoléhání spíše na vnější pomoc neţ na vlastní 
iniciativní přístup. Sníţenou hladinu autoregulace také zmiňuje O. Mikšík (2006).   

V souvislosti se škálou postihující kontaktivnost KT (uzavřenost versus kontaktívnost) 
bylo zjištěno, ţe zkoumaná populace vykazuje vyšší intenzitu prahnutí po nových 
kontaktech na rozdíl od přiměřené úrovně běţné kontaktivnosti typické pro obecnou 
populaci. Vysvětlení spočívá zřejmě v časté společenské izolaci. V. Kebza (2005) v této 
souvislosti hovoří o potřebě sociální opory v podobě protektivního vlivu na psychickou 
pohodu a zdraví člověka.  

Naše výzkumná zjištění tak zpřesňují představu, ţe v důsledku dlouhodobé 
nezaměstnanosti a zdravotního postiţení dochází ke změnám v zaměření osobnosti a 
v chování. Výše uvedené osobnostní vlastnosti jsou zpravidla vyústěním důsledku faktoru 
času a zdravotních problémů, kdy se mění bezesporu celkové sebepojetí a proţívání 
nemocného. Zhoršuje se jeho sebehodnocení, sniţuje se sebeúcta a mění se jeho 
kompetence. Typické je citové strádání, nedostatek vůle, sníţená efektivita, zvýšený 
egocentrismus doprovázený úzkostí, pocitem bezmocnosti, hněvem aţ agresivitou a 
smutkem (Jesenský, 1995; Opatřilová, Zámečníková, 2005).  

Závěrem můţeme předpokládat, ţe se osoby dlouhodobě nezaměstnané se zdravotním 
postiţením dostávají do stádia, kdy jsou jiţ se svou situací natolik smířeni a adaptováni, ţe 
je pro ně jiţ obtíţné začít něco měnit.  

V našem výzkumu jsme se zabývali psychologickými vlastnostmi osob se zdravotním 
postiţením v dlouhodobé nezaměstnanosti, ovšem bylo by zajímavé se věnovat také 
porozumění změn v kognitivním fungování v důsledku stresu z nezaměstnanosti. Tato 
oblast se jeví jako zajímavá k dalšímu výzkumu, jelikoţ značná část dlouhodobě 
nezaměstnaných osob popisuje svoji zkušenost ve stavu nezaměstnanosti jako jakési 
upadání do apatie a specifičtější stíţnosti se týkají právě mentální čilosti a paměti. 

Stejně tak by mohlo být přínosné se zabývat problematikou přizpůsobení v období, 
které následuje po případném získání zaměstnání. Společnost mnohdy povaţuje získání 
zaměstnání za ukončení problému nezaměstnanosti, ovšem samo přizpůsobení se 
novému zaměstnání můţe být samo o sobě stresující zkušeností a znovu zaměstnaný 
člověk můţe být nucen k jistým osobním přizpůsobením se horšímu zaměstnání, neţ jaké 
očekával. Daný názor také doplňuje M. Vágnerová (2008), která popisuje v rámci stádií 
nezaměstnanosti jako poslední fázi, fázi přetrvávající nedůvěry, která nastává v případě 
nalezení práce po delší době trvání nezaměstnanosti. I kdyţ tedy jedinec práci nakonec 
najde, jeho nedůvěra, podezíravost a pocity nejistoty nezmizí tak snadno. Problémy se 
mohou také objevit při zvládání nové situace, a to v souvislosti s původní adaptací. 
Především můţe jít o obtíţe v oblasti autoregulace, v úbytku mnoha kompetencí a 
pracovních návyků atd. 

 
 
Závěr 
 
Provedené výzkumné šetření zpřesnilo naši představu o podobných skupinových 

vlastnostech u zkoumané populace dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním 
postiţením. 

Shrneme-li základní podstatná zjištění, zkoumaný soubor nezaměstnaných osob se 
zdravotním postiţením vykazuje vyšší emocionální vzrušivost při niţším sebeovládání se, 
se zvýšenou vztahovačností, vyšší nervovou labilitou, nedostatečnou autoregulací a 
flexibilitou vlastního chování, při nízké aspirační úrovni. Zvýšená je také aktuální úzkost a  
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depresivní ladění. Příznačné je sníţené sebehodnocení s vyšší intenzitou prahnutí po 
nových sociálních kontaktech.  

Zjištěné výsledky jsou tedy spíše skeptické a reálně je spíše nemoţné očekávat, ţe 
budou tyto osoby projevovat samostatnou zvýšenou aktivitu při vyhledávání zaměstnání. 
Na základě výše uvedeného zjištění se ukazuje pro nezaměstnané osoby se zdravotním 
postiţením (OZP) zvlášť potřebná zvýšená pomoc ve formě pracovně profesního a 
psychologického poradenství, ať uţ formou individuální či skupinové poradenské práce, 
aby došlo k co nejlepšímu přizpůsobení právě potřebám i moţnostem těmto 
znevýhodněným osobám. Velmi nutným se v této souvislosti jeví také široký servis 
poradenských sluţeb poskytovaných úřady práce, případně jinými institucemi. Při dobře 
cílené strategii se tak můţe jistě větší část z této skupiny na trhu práce dobře uplatnit.  

Domníváme se, ţe výzkumná zjištění naší studie, týkající se osobnostních vlastností 
u osob se zdravotním postiţením, usnadní přístup při práci s těmito osobami. 

 
 
 

Literatura 

Buchtová, B. (1999). Nezaměstnanost je jako nevyléčitelná nemoc. Psychologie Dnes, 5, 8-11. 

Buchtová, B. (1999). Podání ruky na odchodnou. Ekonom, 63, 39, 66-67. 

Buchtová, B. (Ed.). (2004). Psychologie a nezaměstnanost, zkušenosti a praxe. Sborník referátů 
z mezinárodní konference „Psychologie a nezaměstnanost. Zkušenosti a praxe“. Brno: ESF MU. 

Buchtová, B. (2006). Sázejte třeba stromky. Psychologie Dnes, 2(12), 8-10. 

Buchtová, B. (2008). Kvalita ţivota dlouhodobě nezaměstnaných In Řehulková, O., Řehulka, 
Blatný, M., Mareš, J. (Eds.), Kvalita života v souvislostech zdraví a nemocí (98-113). Brno: MSD. 

Buchtová, B. (2008). Kvalita ţivota dlouhodobě nezaměstnaných In Řehulková, O., Řehulka,  

Buchtová, B., & Filo, P. (2008). Den v ţivotě nezaměstnaného. Psychologie v ekonomické praxi, 
XLIII (3-4), 17-33. 

Číţková, J., & Vyslouţil R. (1994). Podíl osobnostních a situačních proměnných v proţívání ztráty 
zaměstnání. Psychologie v ekonomické praxi, XXIX (1-2), 9-30. 

Dušánková, O., Procházková, E., Ptáčníková N., Šebestová L., & Souffletová N. (2006). Statistická 
ročenka trhu práce v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Správa sluţeb 
zaměstnanosti.  

Dušánková, O., Procházková, E., Ptáčníková N., Šebestová L., & Souffletová N. (2007). Statistická 
ročenka trhu práce v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Správa sluţeb 
zaměstnanosti.  

Eisenberg, P., & Lazarsfeld, P. F. (1938). The psychological effects of unemployment. 
Psychological Bulletin, 35, 358-390. 

Hora, O. (2008). Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. Praha: VÚPSV.  

Jesenský, J. (1995). Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha: Karolinum.  

Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia. 

Kotíková, J. (2003). Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání z pohledu úřadu práce. In Sirovátka, 
T., Mareš, P. (Ed.), Trh práce, nezaměstnanost (128-138). Brno: MU Brno, Fakulta sociálních 
studií. 

 

 



 
   2011, roč. 5, č. 4 

         Výzkumné studie 

 
41 

 

Kuchař, P. (2003). Dlouhodobá nezaměstnanost jako ţivotní styl. In Sirovátka, T., Mareš, P., (Ed.), 
Trh práce, nezaměstnanost (139-148). Brno: MU Brno, Fakulta sociálních studií.  

Kulik, L. (2000). Jobless men and women: A comparative analysis of job searching intensity, 
attitudes toward unemployment, and related responses. Journal of Occupational and 
Organizational Psychology, 73, 487-501. 

Mareš, P. (1998). Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství.   

Mikšík, O. (2001). Zjišťování bazální struktury a dynamiky autoregulace, integrovanosti a 
psychické odolnosti osobnosti dotazníkem SPARO. Praha: Diaros. 

Mikšík, O. (2003). Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum.  

Mikšík, O. (2006). Ekonomické, osobnostní a situační pozadí základních postojů k životní realitě. In 
Pražské sociálně vědní studie. Edice pracovních sešitů PSSS. Psychologická řada. Praha: FSV 
UK. 

Mikšík, O. (2006). Psychologické souvislosti, zdroje a důsledky nezaměstnanosti. In Pražské 
sociálně vědní studie. Edice pracovních sešitů PSSS. Psychologická řada. Praha: FSV UK. 

Novosad, L. (2002). Kapitoly ze základů speciální pedagogiky. Somatopedie. Liberec: Technická 
univerzita v Liberci.  

Opatřilová, D., & Zámečníková, D. (2005). Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. 
Brno: MU Brno, pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky.  

Premusová, J., Sirovátka, T. (1996). K formování dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice. 
Sociologický časopis, 32, 39-50. 

Sirovátka, T., & Řezníček, I. (Ed.). (1995). Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť, 
srovnávací studie tří okresů. Brno: Masarykova univerzita. 

Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. (4. vydání). Praha: Portál. 

Votava, J. (2005). Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum. 

Vyhlídal, J., Mareš, P. (2006). Měnící se rizika a šance na trhu práce. Analýza postavení a šancí 
vybraných rizikových skupin na trhu práce. Praha: VÚPSV Brno. 

Warr, P.B., & Jackson, P.R., (1984). Men without jobs: some correlates of age and length of 
unemployment. Journal of Occupational Psychology, 57, 77-85. 

 

 

O autorce: 
PhDr. Kateřina Malindová pracuje jako asistentka na Fakultě tělesné kultury Univerzity 
Palackého v Olomouci, katedra kinantropologie. 
Odborně se zaměřuje na realizaci vzdělávání a školení v rámci různých vzdělávacích a 
motivačních programů, například jde o projekty pro integraci osob se zdravotním 
postiţením na otevřený trh práce, pro matky na rodičovské dovolené, ale také kursy 
manaţerských dovedností, poradenské aktivity či individuální psychologickou diagnostiku. 
Kontaktní údaje: 
Adresa: Ţeravice 213, Přerov, 750 02 
E-mail: malindova.katerina@seznam.cz 
 

_____________ 
Malindová, K. (2011). Osobnostní vlastnosti nezaměstnaných osob se zdravotním postiţením 
 E-psychologie [online], 5 (4), 30-41 [cit. vloţit datum citování]. Dostupný z WWW:  
<http://e-psycholog.eu/pdf/malindova2.pdf>. ISSN 1802-8853. 
 

http://e-psycholog.eu/

