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TRH PRÁCE 

= prostor, ve kterém lidé hledají a nabízí zaměstnání, 

poptávku tvoří firmy a státní instituce 
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PRÁCE 

účelná cílevědomá lidská činnost, která se pomocí 

přírodních zdrojů vytváří kapitál (statky, služby)  

 

 

PRACOVNÍ SÍLA - souhrn fyzických a psychických 

schopností člověka k výkonu lidské práce 
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LIDSKÉ ZDROJE 

úroveň předpokladů pro výkon lidské práce, záleží na 

vzdělanosti a praktické připrav.  

 

 

LIDSKÝ KAPITÁL - jeho hodnota roste se schopností 

produkovat větší množství kvalitních statků 

 

 

KVALIFIKACE - způsobilost člověka k výkonu práce - záleží 

na jeho osobních předpokladech, vzdělání, zaškolení a praxi 
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PERSONÁLNÍ AGENTURA 

Vám poradit, jaké jsou Vaše možnosti na trhu práce, jak 

můžete napsat, případně lépe upravit Váš profesní 

životopis, jak vylepšit Vaši celkovou prezentaci nebo 

vhodněji formulovat odpovědi na otázky, které Vám mohou 

být při pohovoru položeny.  

 

 

Personální konzultant Vám pomůže i v případě, že jednáte 

už o konkrétní pracovní nabídce. Jako uchazeč totiž 

dostáváte jedinečnou šanci získat cenné informace o 

zaměstnavateli ještě předtím, než se s ním osobně setkáte.  
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Dozvíte se více o prostředí společnosti, firemní kultuře, o 

osobě, s kterou se při pohovoru setkáte, o vlastním 

průběhu pohovoru – v jakém jazyce bude setkání probíhat, 

zda Vás čekají speciální testy, atd. 
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VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ 

firmy a státní instituce vytvářejí poptávku po práci, 

potřebují určitý počet pracovníků s kvalifikační strukturou, 

vybírají si zaměstnance podle kvalifikace - velké organizace 

=> děje se v personálním řízení => získává, vzdělává a 

motivuje zaměstnance 
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EU MÁ DIREKTIVY PRO PERSONÁLNÍ POLITIKU 

 

 stejné mzdy pro muže a ženy za stejných podmínek  

 

předběžné konzultace při hromadném propouštění je nutná  

 

diskriminace pohlaví, stejná práva pro ženy a muže v 

sociálních záležitostech  

 

vzájemné uznávání diplomů  

 

prosazuje opatření pro bezpečnost práce  
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NEZAMĚSTNANOST 

-vznikla s nástupem tržní ekonomiky 

 

-vzniká, když nabídka převyšuje poptávku firem 

 

-nezaměstnaný člověk = člověk aktivně hledající 

práci 

 

- míra nezaměstnanosti je 5% (podíl 

nezaměstnaných / součet zaměstnaných i 

nezaměstnaných)  
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TYPY NEZAMĚSTNANOSTI 

 systémová – nezaměstnaný nemůže najít práci ve    

                                  svém oboru 

 

 dobrovolná 

 

 sezónní – často přes zimu (stavebnictví) 

 

 frikční (dočasná) – střídání práce 

 

 cyklická – vzniká při poklesu HDP 

 

 dlouhodobá 
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Příčiny a opatření v nezaměstnanosti 

příčiny: málo informací o místech, lenost, zákon o minimální 

mzdě, pojištění a podpory v nezaměstnanosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

opatření: aktivní – hledání práce 

                pasivní – snížení podpory v nezaměstnanosti 
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ÚŘAD PRÁCE 

= státní instituce, podléhají MPSV ČR  

zprostředkovávají bezplatně zaměstnání na celé území ČR pro všechny 

uchazeče o zaměstnání 

stát hradí zdravotní a důchodové pojištění (po dobu pobírání hmotného 

zabezpečení a pak max. 3 roky) 

osobní podání písemné žádosti o zprostředkování 

poskytují pro nezaměstnané - informace o volných pracovních místech, 

poradenství při výběru 

zaměstnání, rekvalifikační kurzy, zprostředkování kontaktů s možným 

budoucím zaměstnáním 

uchazeč o zaměstnání je povinen: dostavit se na úřad práce, jednat s 

potenciálními zaměstnavateli, informovat o nástupu do zaměstnání, vznik 

nároku na důchod,… 

práva uchazečů na: zprostředkování vhodného zaměstnání – odpovídat 

zdravotnímu stavu,kvalifikaci 
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