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Do květnového šetření v rámci bloku věnovaného problematice práce a
nezaměstnanosti byly zařazeny i dvě otázky týkající se možnosti získat práci
v místě bydliště a vyhlídek na udržení stávajícího pracovního místa. Nejprve se
všichni dotázaní vyjadřovali k situaci na trhu práce v místě jejich bydliště.1
Tabulka 1: Hodnocení situace na pracovním trhu v místě bydliště (v %)
není žádný problém najít vhodnou práci
je možné najít práci, ale je těžké najít vhodnou práci
je těžké najít jakoukoli práci
je nemožné najít jakoukoli práci
Neví
CELKEM

5/2004 5/2005
4
3
49
46
35
37
6
7
6
7
100
100

Jak ukazuje tabulka 1, necelá polovina české populace starší 15 let se domnívá,
že v regionu, kde bydlí, je možné najít nějakou práci, ale že je těžké najít
vhodnou práci. Pouze 3 % Čechů si myslí, že sehnat vhodnou práci v místě jejich
bydliště není vůbec žádný problém. Bezmála dvě pětiny respondentů vyjádřily
názor, že v místě jejich bydliště je těžké najít jakoukoli práci, 7 % občanů pak
nalezení práce v místě, kde žije, považuje za nemožné.
K názoru, že najít vhodnou práci není žádný problém nebo že lze alespoň sehnat
nějakou práci v místě bydliště, se výrazně nejčastěji přikláněli obyvatelé Prahy.
Naopak s tvrzením, že v místě jejich bydliště je těžké či nemožné najít jakoukoliv
práci, souhlasili častěji obyvatelé Pardubického a Moravskoslezského kraje.

1
Otázka: „Jak byste popsal situaci na pracovním trhu v místě vašeho bydliště? Myslíte si…(viz
tabulku 1).“
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Nakonec jsme se respondentů ještě zeptali, za jak pravděpodobnou pokládají
ztrátu vlastního zaměstnání.2 Na otázku odpovídali pouze dotázaní, kteří jsou
v současnosti zaměstnáni (n=515)
Tabulka 2: Pravděpodobnost ztráty zaměstnání (v %)
velmi pravděpodobné
spíše pravděpodobné
spíše nepravděpodobné
velmi nepravděpodobné
neví
CELKEM

5/2004 5/2005
5
6
23
33
46
37
8
10
18
14
100
100

Ztrátu svého zaměstnání považují za pravděpodobnou asi dvě pětiny
zaměstnanců (39 %), přičemž 6 % tuto skutečnost označilo dokonce za velmi
pravděpodobnou. Možnost, že přijde o práci, pokládá necelá polovina pracujících
(47 %) za nepravděpodobnou.
Ztrátu svého zaměstnání pokládají za pravděpodobnou častěji lidé se základním
vzděláním, obyvatelé Moravskoslezského kraje, respondenti z dělnických profesí,
ti, kdo mají špatnou životní úroveň, a dotázaní, kteří se již v minulosti ocitli
alespoň jedenkrát bez práce. Naopak jako méně pravděpodobné něco takového
vidí lidé z Prahy, vysokoškoláci a dotázaní s dobrou životní úrovní.
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Otázka: „Jak moc je podle Vás pravděpodobné, že přijdete o svou práci (např. z důvodu redukce
pracovních míst, úpadek zaměstnavatele)? Je to velmi pravděpodobné, spíše pravděpodobné, spíše
nepravděpodobné, velmi nepravděpodobné.“
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