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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce pojednává o analýze nezaměstnanosti pomocí časových řad. 

Vybrané oblasti této analýzy jsou Česká republika, Moravskoslezský kraj a okres 

Karviná. Práce se zabývá teorií časových řad, regresní analýzou a nezaměstnaností. 

Zahrnuje analýzu vývoje míry nezaměstnanosti ve všech třech sledovaných oblastech, 

dále věnuje pozornost věkové a vzdělanostní struktuře v České republice, způsobu a 

doby hledání práce v Moravskoslezském kraji a analýze počtu uchazečů na jedno volné 

hlášené pracovní místo v okrese Karviná. Výsledkem jsou hodnoty ukazatelů 

nezaměstnanosti za určené období a prognózy do budoucna.   

 

 

Klí čová slova:  nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, časové řady, první, 

diference, koeficient růstu, regresní analýza, prognóza  

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with unemployment analysis by time series. Chosen areas for 

this analysis are the Czech Republic, Moravian-Silesian regions and district of Karvina. 

Work deals with theory of time series, regression analysis and unemployment. It 

includes analysis of unemployment rate development in all three studies areas. Further it 

gives attention to age and educational structure in the Czech Republic, method and 

search period for job in Moravian-Silesian region and analysis of the quantity of 

applicants for one available and announced job position in district of Karvina. The 

outcome are parametric values of unemployment in specified period and prognosis for 

future.  

 

Keywords: unemployment, unemployment rate, time series, the first difference, 

rate of growth, regression analysis, prognosis 
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ÚVOD 

Bakalářská práce pojednává o analýze nezaměstnanosti pomocí časových řad. 

Nezaměstnanost je jeden z největších hospodářských problémů nejen vyspělých zemí. 

Česká republika samozřejmě není výjimkou. I tato společnost bojuje s (především 

nedobrovolnou) nezaměstnaností různými prostředky. Pro zanalyzování 

nezaměstnanosti využívá různých nástrojů. K těmto nástrojům patří i časové řady. Díky 

těmto ukazatelům můžeme sledovat vývoj nezaměstnanosti, posuzovat jejích trend a 

určovat různé prognózy do budoucna. Zdrojem zkoumání nezaměstnanosti můžou být 

grafy, tabulky a další zdroje získané díky analýze časových řad týkající se 

nezaměstnanosti.   

Tato práce obsahuje jak teoretické východiska, tak praktické zkoumání časových řad. 

Zde budeme analyzovat nezaměstnanost České republiky. Pro detailnější pohled 

zanalyzujeme i jeden kraj České republiky a jeho jeden okres. Vybraným krajem je 

Moravskoslezský a okresem Karviná. Tyto části České republiky byly vybrány kvůli 

jejímu přednímu místu, co se týče pozice nezaměstnanosti, a také kvůli osobním 

zkušenostem s tímto krajem a okresem.  

Data použitá k vybraným analýzám nezaměstnanosti jsou získány z internetových 

zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého statistického úřadu. Tyto data se 

týkají převážně nezaměstnanosti vybraných oblastí.  
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CÍL 

Cílem práce je analyzovat nezaměstnanost pomoci časových řad. V první části se 

budeme zabývat teorií tykající se problému nezaměstnanosti, časových řad a regresní 

analýzou. Zde si vymezíme i potřebné vzorce sloužící pro výpočet některých hodnot 

časových řad v druhé, praktické, části. 

V praktické části bakalářské práce se budeme zabývat oblasti analýzy, kterými jsou 

Česká republika, Moravskoslezský kraj a karvinský okres. Tyto oblasti jsou vybrány 

kvůli detailnějšímu pohledu na určitou část České republiky. Vybrané ukazatele této 

bakalářské práce jsou analýza míry nezaměstnanosti v letech 1993 - 2009, věková a 

vzdělanostní struktura nezaměstnaných České republiky v letech 1993 – 2008, analýza 

nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje v měsících leden 2008 – prosinec 2009, doba 

a způsob hledání práce v Moravskoslezském kraji v letech 1993 – 2008, analýza 

nezaměstnanosti v okresu Karviná v měsících v období leden 2008 až duben 2010 a 

nakonec analýza počtu uchazečů na jedno volné hlášené pracovní místo v období leden 

2008 až duben 2010 v okrese Karviná. Dále určíme prognózu budoucího vývoje pomoci 

regresní analýzy. Výsledkem budou hodnoty vytyčených ukazatelů nezaměstnanosti za 

vymezené období a prognóza vývoje registrované míry nezaměstnanosti ve vybraných 

oblastech. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 NEZAMĚSTNANOST 

1.1.1  Trh práce 

Trh práce lze chápat jako místo, kde prostřednictvím nabídky a poptávky po práci se 

setkávají dva ekonomické subjekty – firmy a domácnosti.  

Na straně poptávky po práci stojí firmy (resp. Stát). Poptávka po práci je daná mezním 

produktem práce. „Podnikatel je ochoten a má zájem najímat práci, jestliže příjem 

mezního produktu bude větší než náklady na její získání. Dojde-li k rovnosti, nemá 

zájem o dodatečné jednotky práce.“ (FUCHS, TULEJA, 2005, s.136) Poptávka po 

pracovních silách je daná v závislosti na množství dalších výrobních faktorů a jejich 

vzájemných poměrech, dále na celkovém objemu produkce a produktivitou práce. Na 

obrázku č. 1 křivka DL znázorňuje poptávku po práci. Její sklon je dán v souvislosti 

s tím, že při nižší mzdě jsou firmy ochotny nabídnout vyšší množství práce než při vyšší 

mzdě.  

 

 

 Obrázek č. 1: Trh práce / rovnováha na trhu práce 

 
 zdroj: vlastní  
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Nabídka trhu práce je tvořená domácnostmi (obyvatelstvem). „…, ochota pracovat je 

výrazem poznání, že efekt, který z konání práce plyne, je větší nebo roven oběti, která je 

spojena s jejím konáním.“ (BUCHTOVÁ, 2002, s.63) Efektem výrobního faktoru práce 

je mzda. Výkon práce je zdrojem důchodu pro většinu ekonomických aktivních 

obyvatel. Na obrázku č. 1 křivka SL znázorňuje nabídku práce. S rostoucí mzdou se 

zvyšuje množství nabízené práce. V této fázi je nabídka pod vlivem substitučního 

efektu.  Tento vývoj je však ukončen při určité výši mzdy (wa) což způsobuje, že 

rostoucí mzdou je omezeno nabízené množství práce. Tento jev ekonomové odůvodňují 

díky vnímání nabídky práce prostřednictvím domácnosti a ne skrze jednotlivce. 

V domácnosti, kde člen (členové) má vyšší příjem, se setkáváme s častým úkazem a to, 

že další člen dané domácnosti upřednostňuje svůj volný čas oproti pracovní činnosti. 

Volný čas může využít například na péči o dítě, o domácnost apod.  Tento jev je pod 

vlivem důchodového efektu. 

Střet nabídky a poptávky po práci nám udává rovnováhu na trhu práce (na obrázku č. 1 

ji znázorňuje bod E). „Pro současný trh práce je charakteristická skutečnost, že mzdové 

sazby nejsou dostatečně pružné a nevyrovnávají poptávku po práci a nabídku práce 

směrem dolů, je to ovlivněno především odbory, kolektivními smlouvami, …, často i 

státem (garance minimálních mezd ap.). Signály na trhu práce jsou pak zkreslené a tržní 

regulace je v tomto směru deformovaná.“ (GROLIGOVÁ, MANDELÍK, 2007, s.55) 

 

 

 

1.1.2  Nezaměstnanost, druhy nezaměstnanosti 

Lidé, které v ekonomii označujeme za nezaměstnané, splňují tyto podmínky: 

 

• jsou produktivního věku, 

• nedostávají příjem ze zaměstnání (ani ze sebezaměstnání) a jsou dočasně 

uvolněny z práce a očekávají, že budou znova zaměstnány, 

• aktivně hledají práci a jsou ochotni nastoupit do zaměstnání. 
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Zaměstnané obyvatelstvo chápeme jako obyvatelstvo, které má placené zaměstnání 

(popř. sebezaměstnání) a osoby v práci nepřítomné, které mají vztah na zaměstnání jako 

například osoby na mateřské apod. Osoby zaměstnané spolu s nezaměstnanými tvoří 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Toto obyvatelstvo je také často označováno jako 

pracovní síla. Pojem ekonomicky neaktivní obyvatelstvo představuje skupinu lidí, kteří 

z určitého důvodu pracovat nemohou (děti, invalidé, důchodci) nebo kteří pracovat 

nechtějí (například bezdomovci, …). 

 

Pojmem dobrovolné nezaměstnanosti označuje stav, kdy počet nezaměstnaných je 

roven nebo nižší počtu volných pracovních příležitostí. Je to situace, kdy každý kdo 

hledá zaměstnání, může být zaměstnán. Termínem dobrovolně nezaměstnaný se 

označuje ten jedinec, který dává přednost volnému času před konáním práce. 

Dobrovolně nezaměstnaní jsou tedy ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří mohou mít 

nabídky pracovních příležitostí, ale nejsou ochotni je přijmout. Aktivně hledají práci, 

které vyhovují více jejich podmínkám jako například lepší platební ohodnocení. „Pokud 

by trh práce byl dokonale konkurenční, pak by utváření rovnováhy dospělo k řešení, 

kdy nezaměstnanost by byla pouze dobrovolná, neboť rovnováha trhu (vyrovnání 

nabídky s poptávkou) nastává v situaci, kdy část ekonomicky aktivního obyvatelstva je 

nezaměstnaná. Budeme-li přesně interpretovat nabídkovou křivku, pak ale platí, že jsou 

to ti, kteří jsou ochotni pracovat (proto tvoří nabídku práce), ale pouze při vyšší mzdě.“ 

(BUCHTOVÁ, 2002, s.65-66)  

 

Díky nepružnosti mezd se na trhu práce objevují poruchy v podobě nedobrovolné 

nezaměstnanosti. Je porušen čistící efekt trhu práce.(FUCHS, TULEJA, 2005) Dochází 

k situaci, kdy stav na trhu neodpovídá obsahu rovnovážné situace. Existují obyvatelé, 

kteří by při určité ceně na trhu byli ochotni pracovat, ale nemohou. Na obrázku č. 2 je 

znázorněn vznik nedobrovolné nezaměstnanosti v důsledku nepružných mezd. Tato 

skutečnost nastává, jestliže například mzdy jsou ve vyšší hladině, než odpovídá situaci 

rovnováhy na trhu práce.  
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Obrázek č. 2: Vznik nedobrovolné nezaměstnanosti v důsledku nepružných mezd 

 
 zdroj: vlastní 

 

Vyšší mzdová hladina (reálná mzdová sazba) je v obrázku č. 2 označena jako w*. Na 

grafu vidíme, že skupinu zaměstnaných (w*X) tvoří méně než při volných mzdách, kdy 

je vytvořena rovnováha na trhu práce. Při tomto stavu vzniká přebytek nabídky práce, 

která zobrazuje tu část obyvatel, kteří jsou ochotni konat práci, ale neexistuje pro ně 

pracovní příležitost. Tyto osoby jsou tedy nedobrovolně nezaměstnaní, kteří z pohledu 

tvoří rozsah XY. Do rozsahu YZ vnímáme obyvatelstvo, které není ochotno při dané 

mzdě pracovat, tedy jsou dobrovolně nezaměstnaní.  

 

Při analýze trhu práce rozdělujeme nezaměstnanost do třech hlavních skupin, a to: 

 

• frikční nezaměstnanost, 

• strukturální nezaměstnanost, 

• cyklická nezaměstnanost. 

 

Za frik ční nezaměstnanost považujeme krátkodobou nezaměstnanost u ekonomicky 

aktivních obyvatel, která vzniká v důsledku jejich neustálého pohybu mezi pracovními 

místy (pracovními příležitostí) či vstupu na trh práce. Do této kategorie spadá 
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obyvatelstvo, které opustilo své zaměstnání a hledají jiné, zpravidla kvůli lepším 

platebním podmínkám. Lidé opouštějí zaměstnání i z jiných důvodu než jsou právě 

horší platební podmínky. K těmto důvodům můžeme řadit např. přestěhování, potřeba 

mít více volného času, apod. K této skupině řadíme i to obyvatelstvo, které právě hledá 

své první zaměstnání, zpravidla jsou to osoby, které právě ukončili studium. „Frikční 

nezaměstnanost však není vnímána jako závažný problém, neboť po určité době 

nezaměstnaní nalézají uplatnění. V případě frikční nezaměstnanosti se předpokládá, že 

jak profesní orientace, tak regionální rozmístění je na straně poptávky a nabídky 

v souladu.“ (BUCHTOVÁ, 2002, s.67) 

 

Strukturální nezaměstnanost postihuje některé odvětví, jako např. hutnictví, hornictví 

a podobně. Je vyvolána klesající poptávkou po určité produkci statků. „Důsledkem je 

klesající poptávka po práci v odvětví produkující výše uvedené statky a útlum těchto 

výrobků. Útlum jedněch odvětví čí výrob je doprovázen růstem výrob v jiných 

odvětvích či výrobách. Nezaměstnanost, která vzniká v důsledku útlumu některých 

výrob je však charakteristická tím, že uvolňovaná pracovní sílá nalézá na trhu práce 

možnost uplatnění na pracovních místech vyžadujících jinou kvalifikaci.“ 

(BUCHTOVÁ, 2002, s.67) Z těchto faktů lze odvodit, že tento druh nezaměstnanosti 

postihuje jen některé odvětví ekonomiky a způsobuje nerovnováhu na regionálním trhu 

práce. Do této kategorie nezaměstnaných spadají i ty osoby, které mají nízké kvalifikace 

a také nedostatečné vzdělání a málo pracovních příležitostí, a proto jsou nezaměstnaný 

delší dobu než by tomu bylo při frik ční nezaměstnanosti. 

 

Cyklická nezaměstnanost souvisí s cyklickým poklesem výkonu ekonomiky. „…, je 

důsledkem nedostatečné úrovně agregátní poptávky po statcích a tedy i po pracovní síle. 

Můžeme také říci, že mezi agregátní poptávkou a cyklickou nezaměstnaností existuje 

nepřímá úměra, tzn. dochází-li k poklesu agregátní poptávky, dochází tak k růstu 

cyklické nezaměstnanosti. ,…, Cyklická nezaměstnanost se nejvýrazněji projevuje 

v období recese, kdy je spojena s podzaměstnaností. Cyklická nezaměstnanost se ale 

může objevit i v případě, že ekonomika roste, a to konkrétně tehdy, zvětšuje-li se 

pracovní síla (populační růst, imigrace). Pokud nově vstupující na trh práce mají nalézt 

práci a má se zabránit cyklické nezaměstnanosti musí ekonomika růst alespoň tak 



16 

 

rychle, jak roste pracovní síla. Když ekonomický růst nedosahuje této úrovně, míra 

nezaměstnanosti se začne zvyšovat. “ (TULEJA, MAJEROVÁ, NEZVAL, 2006, s.137-

138) 

 

K výše uvedeným druhům nezaměstnanosti řadíme i sezónní nezaměstnanost, která 

vzniká v důsledku sezónních změn v nabídce zaměstnání nebo nabídce práce. Do této 

kategorie můžeme například zařadit obyvatelstvo, které kvůli klimatickým podmínkám 

nemohou vykonávat práci celý rok (lyžařští instruktoři,…), nebo osoby vykonávající 

práci v turistických exkluzivních sezónách, kdy kvůli menšímu (až žádnému) návalu 

turistů, či rekonstrukci objektů (kde práci vykonávají) své zaměstnání konat nemohou 

(průvodci na zámcích, prodavači v kiosku,…).  

 

 

 

1.1.3  Míra nezaměstnanosti 

Základním ukazatelem ke sledování a analýze trhu práce je míra nezaměstnanosti. 

Nezaměstnanost je často považovaná za projev poruch na trhu práce, kde její rozsah se 

měří pomoci ukazatele míry nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti je tedy základním 

ukazatelem ke sledování a zkoumání trhu práce. Označíme-li počet nezaměstnaných 

jako N a L jako ekonomicky aktivní obyvatelstvo pak nezaměstnanost můžeme vyjádřit 

jako míru nezaměstnanosti (n) a to vztahem: 

 

� = �� ∙ 100�%
 (vz. 1.1) 

    

 

Míra nezaměstnanosti je tedy procentuální podíl počtu nezaměstnaných osob k celkové 

pracovní síle.  

 

V České republice se používají dva způsoby měření míry nezaměstnanosti. Jeden 

způsob používá převážně Český statistický úřad, dálen jen ČSÚ, což je obecná míra 



17 

 

nezaměstnanosti a druhým způsobem, který využívá Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, dále jen MPSV, je míra registrované nezaměstnanosti.  

 

Registrovaná míra nezaměstnanosti se určuje jako poměr lidí zaregistrovaných na 

úřadech práce k pracovní síle. Mezi pracovní sílu v tomto případě považujeme 

zaměstnané, dosažitelné uchazeče (ti, kteří do práce můžou nastoupit ihned) a cizince 

pracující v ČR. 

 

Obecná míra nezaměstnanosti je dána podílem nezaměstnaných na součtu 

zaměstnaných a nezaměstnaných zjištěných z výsledku výběrového šetření pracovních 

sil, která vychází z metodiky Mezinárodní organizace práce ILO a používá se hlavně 

pro mezinárodní srovnávání. 
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1.2 ČASOVÉ ŘADY 

„Statistická data, popisující společenské a ekonomické jevy v čase, zapisujeme pomocí 

tzv. časových řad. Zápis těchto jevů pomocí časových řad umožňujeme provádět nejen 

kvantitativní analýzu zákonitostí v jejich dosavadním průběhu, ale dává zároveň 

možnost prognózovat jejich vývoj.“ (KROPÁČ, 2009, s.114) 

Časovou řadou rozumíme věcné a prostorové srovnání pozorování dat (řad hodnot) 

určitého ukazatele, která jsou jednoznačně uspořádána z hlediska přirozené 

posloupnosti času. Z hlediska času se tedy posouváme ve směru minulých dat 

k aktuálnějším hodnotám. Důsledkem tohoto směru můžeme analyzovat jak znalosti 

z minulého či přítomného chování dat, tak i odhadnout budoucí vývoj. „Analýzou (a 

podle potřeby i prognózou) časových řad se pak rozumí soubor metod, které slouží 

k popisu těchto řad (a případně k předvídání jejich budoucího chování.)“ (HINDLS, 

HRONOVÁ, SEGER, 2004, s.246) Z hlediska periodicity rozlišujeme časové řady na 

dlouhodobé neboli roční a krátkodobé. O krátkodobých časových řadách mluvíme, když 

je periodicita kratší než jeden rok například měsíční, týdenní období apod. 

Z rozhodného časového hlediska dělíme časové řady na intervalové a na časové řady 

okamžikové. Toto rozdělení je popsáno níže.  

 

 

 

1.2.1  Časové řady intervalové a okamžikové 

 

Intervalová časová řada 

„ Intervalovou časovou řadou se rozumí řada intervalového ukazatele, tj. ukazatele, 

jehož velikost závisí na délce intervalu, za který je sledován.“ (HINDLS, HRONOVÁ, 

SEGER, 2004, s.247) To znamená, že ukazatele v časových řadách nazýváme 

intervalovými, když popisujeme kolik jevů, věcí, událostí, apod. vzniklo či zaniklo 

na daném časovém intervalu.(KROPÁČ, 2009) Aby při analýze časových řad nedošlo 

k nepřesným srovnáním, musí se intervalové ukazatele vztahovat ke stejně dlouhým 
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intervalům. S problémem zkresleného srovnávání je typické pro krátkodobé časové 

řady. Charakteristickým znakem intervalových ukazatelů je možnost tvořit součty.  

Intervalové časové řady lze znázornit třemi způsoby, a to: 

 

• sloupkovými grafy, 

• hůlkovými grafy, 

• spojnicovými grafy. 

 

Tyto znázornění jsou popsány níže. 

 

 

Okamžikové časové řady 

Okamžikové časové řady jsou stanoveny ukazateli, které se aplikují k určitému 

okamžiku. “Charakterizují – li ukazatele časových řad kolik jevů, věcí , událostí, apod. 

existuje v určitém časovém okamžiku, pak časové řady těchto ukazatelů nazýváme 

okamžikovými“ (KROPÁČ, 2009, s.115)  

Okamžikové časové řady lze znázornit pouze spojnicovým grafem. Toto znázornění je 

popsáno níže. 

 

„Zásadním rozdílem mezi těmito typy časových řad je to, že údaje intervalových 

časových řad lze sčítat a tím lze vytvořit součty za více období. Naproti tomu sčítání 

údajů okamžikových řad nemá reálnou interpretaci. S rozdílnou povahou těchto dvou 

základních druhů časových řad je nutno počítat zejména při jejich zpracování a rozboru. 

Při zpracování intervalových časových řad je také nutné přihlédnout k tomu, zda délka 

časových intervalů, v nichž se hodnoty časové řady měří je stejná nebo rozdílná. 

Rozdílná délka intervalu totiž ovlivňuje hodnoty ukazatelů intervalových časový řad a 

tím zkresluje jejich vývoj.“ (KROPÁČ, 2009, s.115-116). 

 

Časové řady můžeme graficky znázornit. Zde je nutno rozlišovat o jakou časovou řadu 

se jedná. Při znázornění intervalových časových můžeme použít tří způsoby zobrazení, 

a to: 
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Sloupkový graf - je zobrazený obdélníky, jejichž základy jsou rovny délkám intervalů a 

výšky jsou rovné hodnotám časové řady příslušného intervalu. (KROPÁČ, 2009) 

 

Hůlkový graf – jednotlivé hodnoty časových řad se vynášejí ve středech příslušných 

intervalů jako úsečky. (KROPÁČ, 2009)  

 

Spojnicový graf – jednotlivé hodnoty časové řady jsou vyneseny ve středech 

příslušných intervalů jako body, které jsou spojeny úsečkami. (KROPÁČ, 2009) 

 

U znázorňování okamžikových časových řad lze použít pouze spojnicové grafy.  

 

 

 

1.2.2  Elementární charakteristiky časových řad 

 

Tato kapitola zachycuje charakteristiky časových řad, podle kterých můžeme získat více 

údajů o časových řadách. Při použití analýzy časových řad můžeme snadno získat 

rychlou představu o charakteru procesu, který právě zkoumáme. Mezi primární postupy 

běžně řadíme vizuální analýzu chování ukazatele využívající grafů společně se 

stanovením elementárních statických charakteristik.  

 

K elementárním charakteristikám řadíme průměry hodnot časových řad, tempo růstu a 

diference různého řádu. Tyto charakteristiky jsou popsány níže. Při výpočtu 

charakteristik budeme uvažovat časovou řadu, jejíž hodnoty v intervalech ti, kde 

 i = 1,2,…n, označíme yi. 

 

Průměry časových řad patří k nejjednodušším elementárním charakteristikám 

časových řad. Podle druhu časové řady rozlišujeme průměr intervalové řady a průměr 

okamžikové řady, který je označován jako chronologický průměr. 



21 

 

Průměr intervalové řady, značíme jako ��, se počítá jako aritmetický průměr hodnot 

časové řady v jednotlivých intervalech. Vzorec pro výpočet průměru intervalové časové 

řady je dán: 

�� = 1�  ��
�

���  (vz. 2.1) 

 

Chronologický průměr (průměr okamžikové časové řady) je taktéž označován jako ��. 

V případě, kdy vzdálenost mezi jednotlivými časovými okamžiky t1,t2,…tn , kde t1 je 

první a tn poslední časový okamžik, v nichž hodnoty této časové řady zadány jsou stejně 

dlouhé, nazýváme neváženým chronologickým průměrem.  Je dán vzorcem: 

 

�� = 1� − 1 ���2 +  �� + ��2���
��� � (vz. 2.2) 

 

V předchozí charakteristice jsme předpokládali, že intervaly mezi sousedními časovými 

okamžiky resp. středy časových intervalů jsou stejně dlouhé. Není – li délka mezi 

jednotlivými časovými okamžiky konstantní, pak jednotlivé dílčí průměry vážíme 

délkami příslušných intervalů. Délky intervalů označujeme jako di, a tedy vzorec 

váženého chronologického průměru je dán vztahem: 

 

�� = �� + ��2 �� + �� + ��2 �� + ⋯ + ���� + ��2 ����∑ �������� (vz. 2.3) 

 

Další nejjednodušším popisem vývoje elementární charakteristiky časových řad patří 

první diference, někdy označované jako absolutní přírůstky. Diference prvního řádu 

značíme 1di(y), a vypočítáme je jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. 

Vzorec je tedy dán vztahem  

 

1di(y)=��-����,     i=2,3, …n. (vz. 2.4) 

 

První diference znázorňuje přírůstek hodnoty časové řady, tj. o kolik se změnila její 

hodnota v určitém okamžiku popř. období oproti určitému okamžiku či bezprostředně 
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předcházejícímu období. „Zjistíme-li, že první diference kolísají kolem konstanty, lze 

říci, že sledovaná časová řada má lineární trend, tedy její vývoj lze popsat přímkou“ 

(KROPÁČ, 2009, s.119)  

 

Vztah vzorce (vz. 2.5) nám určuje průměr prvních diferencí, který označujeme 1d(y)�������.  

 

1d(y)������ = 1� − 1  1di(y)

�
��� = �� − ��� − 1  (vz. 2.5) 

 

Průměr první diference vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za 

jednotkový časový interval. Jestliže v první řadě vysledujeme růst či pokles (vývojovou 

tendenci), stanovujeme z nich diference vyšších řádů. Druhou diferenci označovanou 

jako 2di(y) určíme jako rozdíl dvou sousedních diferencí viz. vzorec (vz. 2.6.) 

 

2di(y)=1di(y) −  1di-1(y),      i = 3,4,…n. 

 

(vz. 2.6) 

Tempo růstu (poklesu) hodnot časové řady je charakterizována tzv. koeficienty růstu, 

značenými jako !�(�). Určuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém 

okamžiku popř. období oproti určitému okamžiku či bezprostředně předcházejícímu 

období. Koeficient růstu je vyjádřen pomoci vzorce 

 

!�(�) = ������ ,      $ = 2,3, … , �. (vz. 2.7) 

 

Koeficient růstu počítáme jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. 

„Kolísají-li koeficienty růstu časové řady kolem konstanty, usuzujeme odtud, že trend 

ve vývoji časové řady lze vystihnout exponenciální funkcí.“ (KROPÁČ, 2009, s.119) 

Stejně jak u diferencí, tak i u koeficientu růstu lze stanovit průměrný koeficient, 

označován jako!(�)������. Označuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový 

časový interval. Počítá se jako geometrický průměr pomoci vzorce 
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!(�)������ = () !�(�)�
���

*+, = -����*+,
(vz. 2.8) 

  

 

Výraz ./*/,*+,  se získá po dosazení zlomků ze vzorce (vz. 2.7.) za hodnoty !�(�). 
Ze vzorce (vz. 2.5.) (průměr prvních diferencí) a vzorce (vz.2.8.) (průměrný koeficient 

růstu) je patrné, že  charakteristiky závisí na první a poslední hodnotě ukazatele časové 

řady, tzn., že na ostatních hodnotách uvnitř intervalu výpočet nezávisí. Jestliže uvnitř 

zkoumaného intervalu se střídá růst s poklesem, pak tyto jevy nemají velkou informační 

hodnotu. Interpretace průměru prvních diferencí a koeficientu růstu má smysl pouze 

tehdy, má-li časová řada monotónní vývoj.  

 

 

 

1.2.3  Dekompozice časových řad 

Tato kapitola se věnuje přístupu k modelování časových řad, konkrétně klasickému 

(formálnímu) modelu, který je jedním ze tří přístupů způsobu jednosměrného modelu. 

Jednosměrný model je hodnota modelovaného ukazatele v čase, která je určená 0($, 1�), 

kde i je časová proměna a 1� je hodnota náhodné složky v čase t. K tomuto typu modelu 

můžeme přistupovat trojím způsobem a to: 

 

• Klasickým (formálnímu) modelem, 

• Boxovy-Jenkinosovy metodologiemi, 

• Spektrálními analýzami. 

 

V této části bakalářské práce se zabýváme rozkladem časových řad na její jednotlivé 

složky pomoci klasického (formálního) modelu.  

Klasický (formální) model vychází z dekompozice řady na čtyři formy časového 

pohybu. Hodnoty časové řady mohou být rozloženy na složky: 
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• trendovou složku Ti, 

• sezónní složku Si, 

• cyklickou složku Ci, 

• náhodnou složku 1�. 
 

Jde-li o tak zvanou aditivní dekompozici, jsou hodnoty  yi časové řady formulované pro 

čas ti, kde i = 1, 2, …, n součtem všech čtyř složek, tedy: 

 �� = 2� + 3� + 4� + 1� (vz. 2.9) 

 

Dekompozice časových řad na složky je motivována tím, že v každých složkách se lépe 

podaří určit zákonitosti charakteru řady než v původních nerozložených časových 

řadách. 

 

Trendová složka (Ti) 

Časová řada je určitým způsobem trendem, na který jsou nabaleny ostatní složky. 

Trendem rozumíme hlavní tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele 

v čase. Trend může být rostoucí, klesající či konstantní. V případě konstantního trendu, 

kdy ve sledovaném období hodnoty kolísají kolem určité, v podstatě neměnné úrovně, 

hovoříme o tzv. časové řadě bez trendu. 

 

Sezónní složka (Si) 

Periodické změny v časové řadě, které se pravidelně opakují od trendové složky, 

vyskytující se u řad údajů s periodicitou kratší než jeden rok popisuje tzv. Sezónní 

složka (Si). K odchylkám sezónního kolísaní dochází v důsledku působení sluneční 

soustavy na Zem. K těmto složkám řadíme například změny ročního období (sezónní 

práce), různé délky měsíčního či pracovního cyklu, apod. 

 

Cyklická složka (Ci) 

Cyklickou složkou považujeme kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého 

cyklického vývoje s délkou vlny delší než jeden rok. Tato složka může být důsledkem 



25 

 

vnějších vlivů, kde určení příčin bývá někdy velmi obtížné. „Délka jednotlivých cyklů 

časové řady, která je rovna vzdálenostem mezi dvěma sousedními horními resp. dolními 

body zvratu, a také intenzita jednotlivých fází cyklického průběhu se mohou měnit. ,…., 

Eliminace cyklické složky je obtížná jak z věcných důvodů, neboť je obtížné nalézt 

příčiny vedoucí k jejímu vzniku, tak i z výpočetních důvodů, protože charakter této 

složky se může v čase měnit.“ (KROPÁČ, 2009, s.123) 

 

Náhodná složka (ei) 

Náhodná složka je ta veličina, která zbyla po odstranění trendových, cyklických a 

sezónních složek. Její povahu nelze popsat žádnou funkcí času. „V ideálním případě lze 

počítat s tím, že jejím zdrojem jsou drobné a v jednotlivostech nepostižitelné příčiny, 

které jsou vzájemně nezávislé. V takovém případě se jedná o náhodnou (stochastickou) 

složku, jejíž chování můžeme popsat pravděpodobnostně. Práce s náhodnou složkou je 

velmi citlivým místem analýzy časových řad, ...“ (HINDLS, HRONOVÁ, SEGER, 

2004. s.255) 
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1.3 REGRESNÍ ANALÝZA 

V této kapitole se budeme zabývat regresní analýzou, tedy regresní přímkou, klasickým 

lineárním modelem, některými nelineárními modely a metodami pro posouzení 

vhodnosti zvolené regresní funkce. 

 

Zásadním úkolem regresní analýzy je přispět k poznání příčinných vztahů mezi 

statistickými znaky. Je to matematický popis systematických okolností, které provázejí 

statistické závislosti. Snahou regresní analýzy je získat vhodnou matematickou funkci, 

tak aby co nejlépe vyjadřovala charakter závislé proměnné. Tato matematická funkce se 

nazývá regresní funkce. Regresní funkce znázorňuje proměnné veličiny, kdy mezi 

nezávislou proměnou, značenou jako 5 , a závislou proměnou, označovanou jako �, 

kterou pozorujeme, existuje nějaká závislost. Funkčním předpisem je vyjádřená jako � = 6(5), kde funkci 6(5) neznáme nebo nelze tuto závislost rozumnou formou 

vyjádřit. Při nastavení hodnoty nezávislé proměnné 5 dostaneme jednu hodnotu závislé 

proměnné �. 

Měříme – li hodnoty závislé proměnné � a nezávislé proměnné 5, tak dostaneme � 

dvojic (kde � > 2) (5�; ��), $ = 1,2, … , �, kde 5� je nastavená hodnota nezávislé 

proměnné 5 v $-tém pozorování a �� k ní přiřazená hodnota závislé proměnné �. Tento 

fakt můžeme vidět na obrázku č. 3.  

 

 Obrázek č. 3: Závislosti náhodných veličin 

 
 zdroj: vlastní 

 

 



27 

 

Na obrázku č. 3 – A vidíme, že závislost je zřejmě lineární, zatímco závislost B se liší 

svým průběhem, který je nelineární. Vlivem různých náhodných a neuvažovaných 

činitelů, nazývaných „šum“ nedostaneme při hodnotě proměnné 5 tutéž hodnotu závislé 

proměnné �, ale obecně jinačí proměnou. Proměnná � se chová jako náhodná veličina, 

označovaná jako 9. 

 

Závislost náhodné veličiny 9 na proměnné 5 určujeme zavedením střední hodnoty 

náhodné veličiny :, pro hodnotu 5 označovanou ;(9|5). Položíme ji rovnou funkci, 

kterou vyznačujeme =>5; ?�, ?�, … , ?@A, stručně =(5). Vztah mezi střední hodnotou ;(9|5) a funkci =(5) lze zapsat 

 ;(9|5) = =>5; ?�, ?�, … , ?@A (vz. 3.1) 

 ?�, ?�, … , ?@ jsou neznámé parametry, nazývané regresními koeficienty, kde B ≥ 1. 

Jestliže funkci =(5) určíme pro daná data, pak říkáme, že jsme data vyrovnali regresní 

funkci.  

Cílem popisované analýzy je zvolit pro zadaná data (5�; ��), $ = 1,2, … , �, vhodnou 

funkci =>5; ?�, ?�, … , ?@A a odhadnout její koeficient tak, aby vyrovnání hodnot �� touto 

funkcí bylo co nejvhodnější.  

 

 

 

1.3.1  Přímková regrese 

Regresní přímka je nejčastější používaná funkce =(5) regresní analýzy. Je daná 

vztahem ;(9|5) = =(5) = ?� + ?�5 (vz. 3.2) 

 

Přičemž ?� a ?� jsou parametry označované regresními koeficienty. Koeficienty ?� a ?� 

pro danou dvojici (5�; ��) budeme značit jako D� a D�. Pro výpočet těchto koeficientů 
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používáme metodu nejmenších čtverců, která za nejvhodnější považuje koeficienty D� a D�, minimalizující funkci 4(D�, D�) a je dána předpisem 

 

4(D�, D�) = (�� − D� − D�5�)��
��� (vz. 3.3) 

 

Tato funkce je rovná kvadrátů odchylek naměřených hodnot �� od hodnot =� = =(5�) =D� + D�5� na regresní přímce.  

 

Odhady D� a D� určujeme pomoci prvních parciálních derivací funkce 4(D�, D�) dle 

proměnných D� resp. D�, které položíme rovny nule. Po úpravách, které zde neuvádíme, 

získáme tzv. soustavu normálních rovnic 

 

� ∙ D� +   5� ∙ D� =  ��,
�

���
�

���  

(vz. 3.4) 

 5� ∙ D�
�

��� +   5�� ∙ D� =  5���
�

��� .�
���

 

Z této rovnice vypočteme koeficienty D� a D� pomocí metod řešení lineárních rovnic o 

dvou neznámých. Tzn., že D� a D� můžeme vyjádřit ve tvaru 

 

D� = ∑ 5��� − �5̅������∑ 5�� − �5̅����� ,     D� = �� − D�5̅. (vz. 3.5) 

 

Koeficient D� může nabývat jak kladných hodnot, to znamená, že daná závislost je 

přímá, tak záporných hodnot, což určuje, že závislost je nepřímá. Je – li tento koeficient 

roven nule, tak se jedná o lineární nezávislost.  

 

Výběrové průměry 5̅ a �� vypočteme pomocí vzorců  
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5̅ = 1�  5� ,    �
��� �� = 1�  ��

�
��� . (vz. 3.6) 

 

Odhad regresní přímky =̂(5) je dán vztahem 

 =̂(5) = D� + D�5. (vz. 3.7) 

 

 

 

1.3.2  Klasický lineární model 

V předchozí kapitole jsme popisovali nejjednodušší model regresní analýzy, a to 

regresní přímku. Jestliže pro vyrovnání daných dat není regresní přímka vhodná, pak 

používáme pro regresi jiné modely, kterým může být například klasický lineární model.  

V klasickém modelu předpokládáme, že regresní funkce je  tzv. lineární v parametrech. 

V tomto modelu se pro výpočet používá maticový počet, protože vzorce a výpočty 

podstatně zjednodušuje. Jestliže počet lineárních nezávislých řádků matice je roven 

počtu hledaných regresních koeficientů, lze na odhady koeficientů použít metodu 

nejmenších čtverců.  
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1.3.3  Nelineární regresní modely 

Regresní nelineární modely jsou ty modely, u nichž nejsme schopni předpokládat, že 

zvolená regresní funkce byla vyjádřena lineární kombinaci regresních koeficientů a 

známých funkcí, na těchto koeficientech nezávislých. Příkladem nelineární regresní 

funkce může být ve tvaru =(5) = ?�1GH5,     =(5) = ?�5GH .  

V této částí probereme linearizovatelnou funkci, speciální nelinearzivatelné funkce, 

modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a Gompertzovou křivku.  

 

Linearizovatelná funkce 

Nelineární regresní funkce =(5, ?) je linearizovatelná, jestliže vhodnou transformací 

dostaneme funkci, která na svých regresních koeficientech ?� a ?� lineárně závisí. Pro 

určení těchto koeficientů a dalšího popisu linearizované funkce používáme buď regresní 

přímku, nebo klasický lineárních model. Zpětnou transformací výpočtu získáváme 

výsledné odhady koeficientů a dalších charakteristik pro nelineární model.  

 

Speciální nelinearizovatelné funkce 

 

V této kapitole si určíme tři speciální případy nelinearizovatelné funkce, které jsou 

používány hlavně v časových řadách, které popisují ekonomický děj. K těmto třem 

funkcím řadíme modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a Gompertzovou 

křivku. Tyto funkce jsou dané předpisem, kde předpokládáme, že koeficient ?� je 

kladný. 

 

• Modifikovaný exponenciální trend - je vhodný v případech, kdy je regresní 

funkce ohraničená shora resp. zdola. (KROPÁČ, 2009) 

Předpis je ve vztahu  

 =(5) = ?� + ?�?�I.       (vz. 3.8) 
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Graficky jej lze znázornit 

 Obrázek č. 4: Modifikovaný exponenciální trend 

 
 zdroj: vlastní 

• Logistický trend „má inflexi (v inflexním bodě se průběh křivky mění z polohy 

nad tečnou na polohu pod tečnou resp. naopak) a je shora i zdola ohraničen. Řadíme jej 

mezi tzv. S-křivky symetrické kolem inflexního bodu. Každá S-křivka vymezuje na 

časové ose pět základních fázi ekonomického cyklu, popisujícího výrobu resp. prodej 

předmětů dlouhodobé spotřeby.“ (KROPÁČ, 2009, s. 107-108) 

Předpis je dán vztahem 

 

=(5) = 1?� + ?�?�I. (vz. 3.9) 

 

Graficky jej lze znázornit  

 Obrázek č. 5: Logistický trend 

 
 zdroj: vlastní 
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• Gompertzova křivka „má inflexní bod a je shora i zdola ohraničená. Řadíme ji 

mezi tzv. S-křivky nesymetrické kolem inflexního bodu, kdy většina jejích hodnot leží 

až za jejím inflexním bodem.“ (KROPÁČ, 2009, s. 107-108) 

Předpis je dán vztahem =(5) = 1G,JGHGKL . (vz. 3.10) 

 

Graficky jej lze znázornit 

 

 Obrázek č. 6: Gompertzova křivka 

 
 zdroj: vlastní 

 

 

Jednotlivé funkce se dají mezi sebou vhodně transformovat, na základě kterých 

určujeme odhad koeficientů ?�, ?� a ?�. Nejvhodnější metoda je převést funkce na 

modifikovaný exponenciální trend.  

Při transformaci logistického trendu používáme k určení hodnot nezávislé proměnné �� 
jejich převrácenou hodnotu 

�/M. 
 Pro použití Gompertzovy křivky používáme transformaci k určení nezávislé proměnné  �� přirozené logaritmy  ln ��. 
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Odhady b1, b2 a b3 regresních koeficientů ?�, ?� a ?� po transformaci určujeme pomocí 

vzorců, kde tyto vzorce jsou určeny pro odhad koeficientů modifikovaného 

exponenciálního trendu 

 

D� = P4� − 4�4� − 4�Q �RS, (vz. 3.11) 

D� = (4� − 4�) D�S − 1D�I,>D�RS − 1A�, (vz. 3.12) 

D� = 1T U4� − D�D�I, 1 − D�RS1 − D�S V. (vz. 3.13) 

 

Výrazy S1, S2 a S3 jsou součty, které vypočítáme 

 

  

4� =  �� ,R
���      4� =  �� ,�R

��RJ�     4� =  �� .�R
���RJ�  (vz. 3.15) 

 

Při výpočtu odhadu musíme vycházet z předpokladů: 

• Počet � dvojic (5�, ��), $ = 1,2, … , � je dělitelný třemi tzn. � = 3T, kde T je 

přirozené číslo. To znamená, že odhad lze rozložit do tří skupin o stejném počtu T prvků. Jestliže data tento požadavek nesplňují, pak vynecháváme příslušný 

počet dat (buď koncových, nebo počátečních).  

• Hodnoty 5� jsou zadány v ekvidistatních krocích, mající délku ℎ > 0, tj. 5� = 5� + ($ − 1)ℎ. 
 

Jestliže při výpočtu parametru D� vyjde záporná hodnota, pak pro další výpočty musíme 

vzít jeho absolutní hodnotu.  
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1.3.4  Volba vhodné regresní funkce 

Pří použití regresní analýzy musíme brát v úvahu, zda zvolená regresní funkce je 

vhodná pro vyrovnání zadaných dat. Při výběru funkce záleží především na vývoji 

zadaných dat. Zjišťujeme, jak zvolená regresní funkce předpokládanou funkční 

závislost mezi závislou a nezávislou proměnnou vystihuje.  

Jestliže při vyrovnání dat používáme více regresních funkcí, pak k posouzení 

nejvhodnější funkce používáme reziduální součet čtverců, přičemž nejlépe přiléhána 

funkce k datům vede k jeho nejmenší hodnotě. Vzhledem k tomu, že reziduální součet 

čtverců není normován, nedá se určit, jak daná regresní funkce vystihuje závislost mezi 

proměnnými. Z tohoto důvodu je vhodnější metodou pro posouzení vhodnosti regresní 

funkce tzv. index determinaci značený X�, pomoci kterého můžeme vidět vystižení 

závislost mezi závislé a nezávislé proměnné. Index determinace je určen vzorcem 

 

X� = 1 − ∑ (�� − =̂�)�����∑ (�� − ��)�����  (vz. 3.16) 

 

 

Index determinace nabývá hodnot z intervalu < 0,1 >, přičemž čím více se blíží 

hodnota indexu determinace k 1, tím považujeme závislost za silnější, tím pádem i 

zvolenou regresní funkci za vhodnou. Čím více se hodnota blíži k nule, tím je závislost 

slabší a zvolenou funkci považujeme za méně vhodnou.  

 

 

 

1.3.5   Popis trendu pomocí regresní analýzy 

Nejen díky umožnění vyrovnání pozorovaných dat časové řady, ale také prognózou 

dalšího vývoje, je regresní analýza nejpoužívanějším způsobem charakterizovaní vývoje 

časových řad.   

Při používání regresní analýzy předpokládáme, že časová řada, jejíž hodnoty jsou ��,��, … , �� lze rozložit na tzv. složku trendovou a reziduální, tj. 
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 �� = 2� + 1�,    $ = 1,2, … , � (vz. 3.17) 

 

Jak již bylo řečeno zásadním problémem regresní analýzy je zvolit vhodný typ regresní 

funkce. Tuto funkci můžeme určit díky grafickému znázornění vývoje časové řady, 

nebo z předpokladu vlastnosti trendové složky, vyplývající z ekonomických úvah. 

(KROPÁČ, 2009) 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

V tomto celku bakalářské práce se budeme věnovat praktické části, která zahrnuje 

analýzu nezaměstnanosti. V první podkapitole probereme analýzu České republiky, dále 

jen ČR. Zde si ukážeme základní charakteristiky ČR, vývoj registrované míry 

nezaměstnanosti, věkovou a vzdělanostní strukturu nezaměstnanosti. V další 

podkapitole se zaměříme na Moravskoslezský kraj. Zde probereme taktéž základní 

charakteristiky a vystihneme určité ukazatele nezaměstnanosti. K těmto ukazatelům 

patří registrovaná míra nezaměstnanosti v měsících roku 2008 a 2009 a dobu a způsob 

hledání zaměstnání v letech 1993 – 2008. Třetí podkapitola se zabývá analýzou okresu 

Karviná, která zahrnuje základní informace popisované oblasti, registrovanou míru 

nezaměstnanosti v měsících od roku 2008 do dubna 2010 a v tom samém období 

zanalyzujeme vývoj počtu uchazečů na jedno volné hlášené pracovní místo.  

 

 

 

2.1 Analýza nezaměstnanosti České republiky 

V této části se budeme zabývat vybranými ukazateli nezaměstnanosti České republiky. 

Popíšeme základní charakteristiky ČR, objasníme analýzu vývoje registrované míry 

nezaměstnanosti v ČR v období 1993 – 2009 a určíme věkovou a vzdělanostní strukturu 

ČR v období 1993 – 2008. Dále si určíme prognózu registrované míry nezaměstnanosti 

na období duben, květen a červen roku 2010. 
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2.1.1  Základní charakteristiky ČR 

ČR leží ve středu Evropy, jejím hlavním městem je Praha. Rozlohou pojímá necelých 

79 000 km², patří teda ke středně velkým evropským státům. ČR je od 1. května 2004 

členem Evropské unie, dále jen EU, kde její rozloha zabírá téměř 2% území EU. Je 

rozdělená do 14 krajů. K 31. 12. 2009 činil počet obyvatel ČR 10 506 813, z toho 

v Moravskoslezském kraji 1 247 373 obyvatel a v karvinském okrese 273 137 obyvatel. 

V roce 2009 činila nezaměstnanost ČR kolem 9 %  

 

 

Na obrázku č. 7 můžeme vidět členění krajů v ČR. 

 

Obrázek č. 7: ČR - krajské členění 

 
 zdroj: (10) 
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 2.1.2  Vývoj registrované míry nezaměstnanosti ČR v letech 1993 - 2009 

V této kapitole se zabýváme vývojem nezaměstnanosti v ČR a to v období  

od roku 1993 do roku 2009. Jako ukazatel vývoje jsme určili registrovanou míru 

nezaměstnanosti.  Pro detailnější pohled na vývoj registrované míry nezaměstnanosti 

v ČR využijeme rozdělení podle pohlaví nezaměstnaných obyvatel. V tabulce č. 1 (viz. 

příloha č. 1: Tabulky) jsou uvedeny jednotlivé procentuální míry nezaměstnanosti, 

rozděleno dle pohlaví a jejich statistické ukazatele časové řady.  Tyto ukazatele byly 

vypočteny dle vzorců prvních diferenci (vz. 2.4) a koeficientu růstu (vz. 2.7). Hodnoty 

míry nezaměstnanosti jsou čerpány z ČSÚ a MPSV, kde tyto hodnoty jsou dané k 31. 

12. danému roku. 

 

 

Vytvořená časová řada je okamžiková, a tudíž pro výpočet průměru časové řady 

použijeme vzorec (vz. 2.2). Pro výpočet průměru první diference a koeficientu růstu 

aplikujeme vzorce (vz. 2.5) a (vz. 2.8). Tabulka č. 2 (viz. příloha č. 1: Tabulky) slouží 

pro přehled hodnot, dosazených do vyjmenovaných vzorců.  Zde můžeme vyčíst, že 

průměr registrované míry nezaměstnaností mužů je 6,113 % a žen 8,375 %. U mužů se 

průměrně o 0,338 změnila hodnota časové řady za sledované období a u žen o 0,388. 

Průměrná změna koeficientu růstu u mužů činila 1,066 a u žen 1,059.  

 

 

Vývoj registrované míry nezaměstnanosti 

 

Na grafu č. 1 vidíme, že od vzniku ČR nezaměstnanost určitý čas klesala. V roce 1995 

dosáhla minima, a to 2,9 %. Od roku 1996 začala nezaměstnanost prudce růst, kdy míra 

nezaměstnanosti v roce 1999 dosahovala procentuální hodnoty 9,4 % (u žen dokonce 

10,8 %). V době od 1999 do 2003 nezaměstnanost kolísala. Na konci této doby 

nezaměstnanost překročila deseti procentní míru nezaměstnanosti a tím, co se týče 

nezaměstnanosti, dosahovala maxima v celé historii ČR. Hodnota tohoto maxima činila 

10,3 %. Od roku 2004 se stala ČR členem EU, a díky lepšímu mezinárodnímu 

porovnávání míry nezaměstnanosti MPSV změnil systém sledování registrované míry 
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nezaměstnanosti. Do systému začala počítat i dosažitelné uchazeče. Díky tomuto faktu 

registrovaná míra nezaměstnanosti poklesla o 0,8 procentních bodů. V období 2004 - 

2008 nezaměstnanost klesala. Od roku 2009 nezaměstnanost prudce vzrostla a to až o 

3,2 %. Ve sledovaném období činila průměrná doba registrované míry nezaměstnanosti 

7,122 %.  

Při analýze nezaměstnanosti pomocí časových řad musíme vzít v úvahu ovlivňující 

faktory míry nezaměstnanosti. Těmito faktory můžou být například hospodářská situace 

českého státu, stárnutí obyvatelstva, vzdělání obyvatel, světová krize, změna způsobu 

výpočtu míry nezaměstnanosti apod.   

 

Graf č. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR v letech 1993 – 2009 

 
 Zdroj: vlastní 

 

První diference a její průměr 

 

První diference a její průměr je znázorněn na grafu 2.  První diference nám udává 

přírůstek či úbytek hodnoty časové řady oproti přecházejícímu období, v našem případě 

roku.  
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 Graf č. 2: První diference míry nezaměstnanosti 

 
 zdroj: vlastní 

 

Na grafu lze vidět, že z dlouhodobého hlediska mají první diference časové řady 

kladnou hodnotu. Rok 1996 odstartoval narůstající tendenci první diferenci, kde až do 

roku 1998 (kde dosahovala hodnot 2,3 %.) jsme zaznamenali přírůstek.  V roce 2007 

zaznamenala nejnižší pokles a to o 1,7 % oproti roku 2006. Naopak nejvyšší hodnotu 

zaznamenal rok 2009, kdy první diference činila 3,2 %. V roce 2008 hodnota se 

diference rovnala 0, což znamená, že v roce 2008 nedošlo k žádnému úbytku ani 

přírůstku. Průměr první diference činní 0,356, tzn., že v období 1993 – 2009 vzrostla 

registrovaná míra nezaměstnanosti průměrně každý rok o 0,356 procentuálních bodů. 

Z tohoto lze usuzovat, že v roce 2010 by míra nezaměstnanosti mohla dosahovat kolem 

9,56 %.  

 

 

Koeficient růstu a jeho průměr 

 

Na grafu č. 3 je zobrazen koeficient růstu, který nám udává, jak rychle probíhá růst 

popř. pokles časové řady. Největší nárůst můžeme vidět v roce 1997 a 2009. V roce 

1997 se hodnota koeficientu růstu zvýšila 1,49 krát a v roce 2009 dokonce 1,53 krát. 

Nejpomalejší změnu jsme zaznamenali v roce 2007, kdy hodnota oproti roku 2006 

zvýšila 0,78 krát, tzn. že došlo k poklesu. Průměr koeficientu růstu činní 1,062 a značí, 
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že v období 1993 až 2009 se zvýšil každý rok koeficientu růstu průměrně  1,062 krát. 

Z tohoto můžeme předvídat, že dle koeficientu růstu by registrovaná míra 

nezaměstnanosti v roce 2010 měla dosahovat 9,77 %.  

 

 Graf č. 3: Koeficient růstu míry nezaměstnanosti 

 
 zdroj: vlastní 

 

 

Srovnání registrované míry nezaměstnanosti mužů a žen 

Graf č. 4 obsahuje srovnání registrované míry nezaměstnanosti, mužů a žen. Na grafu 

lze vidět, že od roku 1993 míra nezaměstnanosti kolísala kolem 3,5 %. Co se týče 

srovnání nezaměstnanosti mužů a žen je na první pohled patrné, že ženy tvoří větší část 

nezaměstnaných. Tento jev může být zapříčiněn zčásti ženami, které aktivně nehledají 

práci kvůli péči o domácnost, nebo tím, že ženy nezvládnou provádět práci, kterou 

vykonává muž (práce v oblasti hornictví, stavebnictví, apod.).  Do roku 1996 kolísal 

rozdíl mužů a žen kolem procentní hodnoty 1,3. V roce 1997 se tento rozdíl prohloubil a 

to až na rozdíl 2,6 %. Do roku 2008 se tyto sledované rozdíly stále pohybovaly přes 2 % 

a to až 2,9 % (v roce 2005 a 2006). Od roku 2007 začal tento rozdíl pomalu klesat, a to 

až na 1,9 % na konci sledovaného období.  
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Graf č. 4:Porovnání registrované míry nezaměstnanosti 

 
 zdroj: vlastní 

 

 

 

2.1.3 Věková a vzdělanostní struktura nezaměstnaných osob v ČR v období 

1993 – 2008 

V této kapitole se zabýváme obecnou mírou nezaměstnanosti v ČR v období 1993 – 

2008 a rozdělení nezaměstnaných podle věkového a vzdělanostního kritéria.  

 

 

Věková struktura nezaměstnanosti v ČR 

 

V tabulce č. 3 (viz. příloha č. 1: Tabulky) vidíme rozdělení nezaměstnaných dle 

věkového kritéria v letech 1993 - 2008. Největší část nezaměstnaných tvoří mladiství ve 

věku 15 – 19 let. V této věkové skupině od začátku sledovaného období nezaměstnanost 

stále rostla až do roku 2005, kdy téměř 44 % osob ve věku 15 – 19 let si hledalo práci. 

Od roku 2006 hodnota nezaměstnanosti popisované věkové skupině klesala. Důvodem 

největší nezaměstnanosti ve sledované věkové skupině je ten, že do této skupiny spadá 
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malý počet ekonomických aktivních obyvatel. To je dané jevem, že většina mladistvých 

studuje, a nejsou bráni jako osoby ekonomicky aktivní. Tento fakt výrazně ovlivňuje 

hodnotu ukazatele, a tudíž i obecnou míru nezaměstnanosti ve věkové kategorii 15 – 19 

let. Skupina 20 – 24 let zabírá druhé místo nezaměstnanosti. Od začátku ČR do roku 

1997 trend nezaměstnaných poměrně kolísal mezi 5,1 – 6,4 %. V roce 1998 trend 

vzrostl na 9,1 % a od roku 1999 až 2006 trend kolísal mezi 13,5 – 17,6 procenty. V roce 

2008 činila obecná míra nezaměstnanosti 8 % u osob ve věku 20 až 24 let. I v této 

věkové skupině musíme vzít v úvahu studenty, kteří studují vysokou školu, a tudíž se 

nepočítají mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Dalším faktem velkého počtu 

nezaměstnaných osob věkové skupiny 15 – 24 let, je ten že někteří občané spadající do 

této kategorie mají nízké vzdělání a kvalifikaci, které je nutno potřebovat pro 

vykonávání určitých práci. Skupina 25 – 29 má do roku 2001 zhruba o 1 procentu vyšší 

míru nezaměstnanosti, než celkovou míru nezaměstnanosti. Od roku 2002 tento rozdíl 

začal klesat a to zhruba o polovinu. Od roku 2006 je míra nezaměstnanosti této věkové 

skupiny poprvé nižší než celková míra nezaměstnanosti. Věková skupina 30 – 34 let až 

na roky 2004 a 2005 téměř kopíruje vývoj celkové míry nezaměstnanosti.  V letech 

1993 – 1999 je ve věkových kategoriích 35 – 59 let míra nezaměstnanosti menší než 

celková obecná míra nezaměstnanosti. Zde platí, že s vyšším věkem klesá obecná míra 

nezaměstnanosti, výjimkou jsou však osoby předdůchodového věku v rozmezí 60 – 64 

let, kdy jejich míra nezaměstnanosti vzrostla. Tento jev přerušil až rok 2000.  Od roku 

2002 se nárůst nezaměstnaných zastavil už ve skupinách 45 – 49 let nebo 50 – 54 let.  

Nízkou míru nezaměstnanosti občanů starších 55 let ovlivňuje volba předčasného či 

řádného odchodu do starobního důchodu.  
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 Graf č. 5: Vývoj počtu nezaměstnaných dle věkového rozdělení v letech 2004 – 2008 

 

 zdroj: vlastní 

 

Na grafu č. 5 můžeme vidět počet nezaměstnaných řazených dle věku v letech 2004 – 

2008. 

 

 

Vzdělanostní struktura nezaměstnanosti v ČR 

 

V tabulce č. 4 (viz. příloha č. 1: Tabulky) můžeme vidět, že největší míru 

nezaměstnaných tvoří osoby bez vzdělání či osoby s konečným vzděláním základní 

školy. Ve srovnání s republikovým průměrem v roce 1993 a 1994 představuje míra 

nezaměstnanosti dvojnásobnou hodnotu. Od roku 1995 do roku 2003 představují 

nezaměstnaní se základním vzděláním a bez vzdělání zhruba 2,5 krát vyšší hodnotu než 

celková míra nezaměstnanosti. Podíl celkové míry nezaměstnanosti a nezaměstnaných 

bez vzdělání a se základním vzděláním od roku 1999 neustále roste. V roce 2004 míra 

nezaměstnanosti popisované kategorie poprvé překročila trojnásobek míry 

nezaměstnanosti a v roce 2008 byla dokonce více než 4 krát větší.  

Z přehledu tabulky č. 4 můžeme říct, že s rostoucím dokončeným vzděláním klesá 

obecná míra nezaměstnanosti. Středoškolské vzdělání (SŠ) bez maturity téměř kopíruje 

celkovou míru nezaměstnanosti. Do roku 1998 je míra nezaměstnanosti této skupiny 

nižší než celková. V roce 1999 poprvé míra nezaměstnanosti s dosaženým 
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středoškolským vzděláním bez maturity byla vyšší než republikový průměr. V letech 

2004 dosahovala nejvyšších hodnot a to 9,4 %, což znamená, že 9,4 % ekonomických a 

aktivních občanů se středním vzděláním bez maturity nemělo práci.  Míra 

nezaměstnanosti osob se středním vzděláním s maturitou je za celé sledované období 

nižší než celková míra. Tato míra nezaměstnanosti se pohybuje v intervalu 2,8 % - 

6,7%. 

Nejnižší nezaměstnaní, co se týče vzdělanostní struktury, tvoří absolventi vysokých 

škol. Jejich míra nezaměstnanosti se jasně pohybuje pod průměrem celkové míry 

nezaměstnanosti. Nejvyšší míru nezaměstnanosti dosahovali v roce 1999, a to při 

hodnotě 3%. 

 

Na grafu č. 6 vidíme vývoj počtu nezaměstnaných v rozdělení dle dokončeného 

vzdělání. Zde vidíme, že největší počet nezaměstnaných v každém roce představují 

osoby středoškolského vzdělání bez maturity. Zajímavým úkazem, je i to, že počet osob 

bez vzdělání či základního vzdělání kolísá okolo počtu nezaměstnaných s maturitou.  

 

 

 Graf č. 6: Vývoj počtu nezaměstnaných dle dokončeného vzdělání v letech 1993 -2008 

 
 zdroj: vlastní 
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2.1.4  Prognóza vývoje registrované míry nezaměstnanosti ČR 

Díky intervalovému rozpětí dlouhodobé časové řady popisované v kapitole 2.1.2 (Vývoj 

registrované míry nezaměstnanosti ČR v letech 1993 – 2009) a jejímu nepřesnému 

určení funkce vývoje jsme zvolili vybranou oblast pro prognózu vývoje časovou řadu 

s měsíčním rozpětím a určíme vývoj registrované míry nezaměstnanosti na období 

duben, květen a červen roku 2010. Vybraná oblast dat se týká období leden 2008 až 

březen 2009. Tyto data jsou získána z internetových stránek MPSV. Vzhledem k tomu, 

že časová řada nevykazovala žádné sezónní výkyvy, tak její vyrovnání bylo spočítáno 

pomoci regresní přímky a modifikovaného exponenciálního trendu.  

 

V tabulce č. 5 (viz. příloha č. 1: Tabulky) vidíme data registrované míry 

nezaměstnanosti, které pro vyrovnání regresní analýzy slouží jako hodnota Z[. V první 

sloupci vidíme hodnotu \[, která slouží pro výpočet regresní přímky. V posledních dvou 

sloupcích vidíme přiřazené hodnoty vypočítaných funkcí. Kroky k jejímu výpočtu jsou 

popsány níže.  

  

 

Vyrovnání hodnot regresní přímkou  

 

Podle vztahu (vz. 3.6) jsme určili výběrové průměry zadané časové řady. Tyto průměry 

měly přibližnou hodnotu �� = 7,115 a 5̅ = 14. Koeficienty regresní přímky jsme 

spočítali pomoci vzorce (vz. 3.5) a jejich hodnota činí D� =a 0,1971 a D� =a 4,355. Díky 

tomuto výsledku můžeme dosadit do rovnice funkce odhadu regresní přímky, která je 

v teoretické části popsána vzorcem (vz. 3.7). Předpis regresní funkce popisované časové 

řady je tedy: =̂(5) = 4,355 + 0,19715. 
Dosazení hodnot \[ do funkce regresní přímky dostáváme v tabulce č. 5 (viz. příloha č. 

1: Tabulky) čtvrtý sloupec, přičemž tyto hodnoty jsou spočítány s nezaokrouhlených 

hodnot koeficientů D� a D�.  

Index determinace ze vztahu (vz. 3.16) se rovná X� =a 0,861, a značí, že přibližně 86,1% 

rozptylu registrované míry nezaměstnanosti se dá vysvětlit danou regresní funkcí.  
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Na grafu č. 7 můžeme vidět grafické znázornění registrované míry nezaměstnanosti, 

vyrovnání těchto dat pomocí přímkové regrese a prognózu na následující 3 měsíce. Ke 

konci sledovaného období vidíme, že výchozí a vyrovnaná míra nezaměstnanosti má 

stejnou hodnotu. Dle zvolené funkce se vývoj registrované míry nezaměstnanosti 

v dubnu dostane na výší 9,9%, v květnu na 10,1 % a v červnu na 10,3%.  

 

 Graf č. 7: Výchozí a vyrovnané hodnoty míry nezaměstnanosti ČR (regresní přímka) 

 
 zdroj: vlastní 

 

 

 

 

Vyrovnání hodnot pomocí modifikovaného exponenciálního trendu 

 

Jelikož je splněna podmínka, že počet dat časové řady je dělitelný třemi, nemusíme 

vynechávat žádnou hodnotu. Pro určení modifikovaného exponenciálního trendu jsme 

určili hodnoty m, h a 5� a to:   T = 9,       ℎ = 1,         5� = 1.  

 

Dále jsme určili sumu součtu jednotlivých S – hodnot a to pomoci předpisu (vz. 3.15). 

Jejich výsledky jsou tedy:    4� = 48,7;         4� = 62,2;         4� = 81,2. 
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Díky určení těchto hodnot jsme mohli dospět k vypočítání koeficientu modifikovaného 

exponenciálního trendu, který je daný vzorci (vz. 3.11), (vz. 3.12.) a (vz. 3.13). Po 

dosazení do těchto předpisů jsme tedy stanovili koeficienty trendu D� =a 1,0387 D� =a 3,0306 D� =a 1,7293. 

 

Následná funkce trendu dle (vz. 3.8) vypadá následovně: =̂(5) = 1,7293 + 3,0306 ∙ 1,0387I 

 

V pátém sloupci tabulky č. 5  (viz. příloha č. 1: Tabulky) vidíme hodnoty registrované 

míry nezaměstnanosti po dosazení nezaokrouhlené funkce =̂(5).  

Po dosazení do vzorce (vz. 3.16) se index determinace přibližně rovnal hodnotě 0,89. 

Což značí, že přibližně 89 % rozptylu registrované míry nezaměstnanosti se dá vysvětlit 

vypočítanou regresní funkcí. 

 

Na grafu č. 8 můžeme vidět výchozí a vyrovnané hodnoty míry nezaměstnanosti ČR 

pomoci modifikovaného exponenciálního trendu. Zde můžeme zaznamenat také 

vypočítanou prognózu registrované míry nezaměstnanosti v ČR na měsíc duben, která 

činní 10,5%, květen s 10,8% a červen s 11,2%. 
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 Graf č. 8: Výchozí a vyrovnané hodnoty míry nezaměstnanosti ČR (mod. exp. trend) 

 
  zdroj: vlastní 

 

 

Srovnání funkce regresní přímky a modifikovaného exponenciálního trendu 

 

Vzhledem k vyšší hodnotě indexu determinaci dvou srovnávaných funkci, by bylo 

vhodnější pro prognózu příštích období použít modifikovaný exponenciální trend. Ale 

při zkoumání obou funkcí, můžeme vidět, že na konci sledovaného období popisovaný 

trend začíná převyšovat nad skutečným, a při vyrovnání pomoci regresní přímky se tyto 

hodnoty rovnají. Vzhledem k zjištění že v dubnu 2010 byla v ČR registrovaná míra 

nezaměstnanosti rovna číslu 9,2%, což je blíž k vyrovnáním dat pomocí přímkové 

regrese, tak co se týče prognózy, se spíše přikláníme k vyrovnáním dat pomocí regresní 

přímky.  
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2.2 Analýza Moravskoslezského kraje 

2.2.1  Charakteristika Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj se nachází na severovýchodním území ČR. Tento kraj leží na 

hranicích Polska a Slovenska. V ČR sousedí s Olomouckým a Zlínským krajem, 

v Polské republice se Slezským a Opolským „vojvodstvím“ a na Slovensku se 

Žilinským krajem. Moravskoslezský kraj při rozloze kolem 5 500 km2 zabírá 7% ČR a 

řadí se tak na šesté místo mezi kraji.  Jeho největším městem je Ostrava, která je třetím 

největším městem ČR. Popisovaný kraj je rozdělen do šesti okresů a to: 

 

• okres Bruntál, 

• okres Frýdek – Místek, 

• okres Karviná, 

• okres Nový Jičín, 

• okres Opava, 

• okres Ostrava. 

 

Rozdělení těchto okresů můžeme vidět na obrázku č. 8. 

Obrázek č. 8: Rozdělení Moravskoslezského kraje 

 
 zdroj: (13) 

 

Moravskoslezský kraj má nejvyšší počet obyvatel ze všech 14 krajů, její hustota 

zabydlení činí 230 obyvatel na km2.  
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Ekonomická struktura je daná historickým vývojem. V tomto okresu převažuje 

především průmysl. K hlavnímu hospodářství charakterizovaného kraje patří hutnický a 

těžební průmysl, především se jedná o těžbu černého uhlí, kde ložiska tohoto uhlí se 

nacházejí na ostravsko-karvinské pánvi. Avšak v tomto průmyslu dochází k utlumení, a 

tudíž zde roste nezaměstnanost. K dalším těžebním surovinám Moravskoslezského kraje 

patří například ložiska zemního plynu, vápenec, žula, mramor, břidlice, sádrovec apod. 

K průmyslu zde můžeme řadit hutní průmysl, těžební průmysl, výrobu a rozvod 

elektřiny, výrobu dopravních prostředků, chemický průmysl, … Více než polovinu 

území tvoří zemědělská půda. Jak v ČR, tak i v Moravskoslezském kraji se setkáváme 

s fenoménem stárnutí populace, toto je zapříčiněno díky nízké porodnosti. V roce 2009 

činila průměrná míra nezaměstnanosti 11,1 %, přičemž největší průměrnou míru 

nezaměstnanosti měl karvinský okres 13,9 % a bruntálský okres 13,7 %. 

Moravskoslezský kraj tak zabírá druhou příčku, kde první příčku obsadil Ústecký kraj, 

co se týče nezaměstnanosti v krajích v ČR. 

 

 

 

2.2.2  Vývoj registrované míry nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje 

v období leden 2008 až prosinec 2009 

V této části bakalářské práce se zabýváme mírou nezaměstnanosti Moravskoslezského 

kraje v období leden 2008 až prosinec 2009. V tabulce č. 6 (viz. příloha č. 1: Tabulky) 

vidíme registrovanou míru nezaměstnanosti popisovaného kraje ke konci daného 

měsíce, dále první diferenci a koeficient růstu vypočítaného dle vzorců (vz. 2.4) a (vz. 

2.7). Získané data jsou ze statistických ročenek trhu práce v ČR roku 2008 a 2009 

dostupné z internetových stránek MPSV. 

 

 

Vývoj registrované míry nezaměstnanosti 

 

Časovou řadu vývoje registrované míry nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

v období leden 2008 až prosinec 2009 můžeme vidět na grafu č. 9. Na začátku období 
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činila nezaměstnanost 9,6 % a do června 2008 klesala a to až na hodnotu 8 %. Tento 

klesající trend pozastavil až sedmý a osmý měsíc roku 2008, kdy v těchto měsících 

činila míra nezaměstnanosti 8,2 %. Po těchto měsících nadále pokračoval klesající 

trend, který končil v prosinci 2008 na procentu 8,5. Od konce roku 2008 

nezaměstnanost začala růst, přičemž tento trend přerušilo záři s hodnotou 11,7 %. 

Koncem roku 2009 vidíme opět nárůst míry nezaměstnanosti, která dosahovala maxima 

ve sledovaném období s hodnotou 12,1 %.  Zajímavým úkazem, je, že v letních 

měsících (červenec, srpen) v daném roku je míra nezaměstnanosti stejná, přičemž oproti 

předchozímu období tato míra vzrostla. Na tento jev můžeme mít vliv propouštění 

učitelů, či pracovníky ve školství či ženy, které nemají kam dát své děti, které mají 

prázdniny. Po prázdninách v obou letech dochází k poklesu míry nezaměstnanosti, na 

které mají vliv absolventi škol, kteří odcházejí z úřadu práce do zaměstnání či 

pracovníci škol. Průměr sledované časové řady činní 9,789 %, což značí, že ve 

sledovaném období průměrná registrovaná míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském 

kraji činila 9,789 %. 

 

 Graf č. 9: Vývoj míry nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje v období 01/2008-12/2009 

 
 zdroj:vlastní 
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První diference 

Na grafu č. 10 vidíme první diferenci vývoje míry nezaměstnanosti 

v Moravskoslezském kraji v měsících únor 2008 až prosinec 2009. Diference kolísají 

kolem průměru, který je vypočteny na základě (vz. 2.5) a je rovný číslu 0,109. To 

znamená, že v daném období roste nezaměstnanost každý měsíc v průměru o 0,109 

procentní hodnoty. Zajímavým úkazem sledované hodnoty je to, že růst či pokles první 

diference se pravidelně střídá co tři měsíce. V prvních třech měsících diference klesá, 

naopak v posledním dvou roste. Z průměru první diference můžeme usuzovat, že 

v lednu 2010 by míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji měla dosahovat 

kolem 12,2 %. Avšak ze zdrojů MPSV míra nezaměstnanosti dosahovala 12,8 %. 

Zjištěný rozdíl lze vysvětlit tím, že nezaměstnanost je poměrně neregulovaný sociální 

fenomén, který lze jen přibližně popsat matematickými vlastnostmi.  

 

 Graf č. 10: První diference míry nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

 
 zdroj: vlastní 
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březnu snížila o 0,93 krát. Naopak nejvyšší hodnotu sledovaného období vidíme v lednu 

2009, kdy se míra nezaměstnanosti zvýšila 1,14 krát vůči předchozímu měsíci. Průměr 

koeficientu růstu se rovná číslu 1,01, a je vypočítán na základě (vz. 2.8). Ve sledovaném 

období se tedy každý měsíc zvýší nezaměstnanost oproti předcházejícímu měsíci 

v průměru 1,01 krát. Z těchto skutečnosti by míra nezaměstnanosti v lednu měla kolísat 

kolem 12,2 %. Avšak tato míra neodpovídá skutečnosti, stejně jako první diference.  

 

 Graf č. 11: Koeficient růstu míry nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

 
 zdroj: vlastní 
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2.2.3  Doba a způsob hledání zaměstnání v Moravskoslezském kraji v období 

1993 – 2008 

Doba hledání zaměstnání 

Dalším ukazatelem, který stojí za zmínku je doba hledání zaměstnání 

v Moravskoslezském kraji v období 1993 – 2008. V tabulce č. 7 (viz. příloha č. 1: 

Tabulky) nacházíme jednotlivé hodnoty nezaměstnaných v tisících, do kterých se 

nepočítají osoby, které si v daný rok našli práci. V prvním sloupci můžeme vidět 

rozdělení doby hledání podle měsíců. Zdrojem data je MPSV a ČSÚ. 

Vývoj doby hledání práce nad 2 roky se od roku 1999 rapidně zvýšil, a to až o více než 

8 tisíc uchazečů. Od této doby do roku 2005 se počet nezaměstnaných v této kategorii 

stále zvyšuje. Na konci roku 2005 bylo 36,8 tisíc nezaměstnaných, kteří nemají práci 

déle jak 2 roky. Následující období tento počet nezaměstnaných klesá. Od roku 1999 

tato skupina tvořila největší počet uchazečů, přičemž před tímto období největší počet 

tvořila první kategorie, tedy 0 – 3 měsíců. Při analýze první skupiny vidíme, že v roce 

1998 byla zaznamenána nejvyšší hodnota skupiny a to 13,9 tisíc uchazečů o práci. 

V následujících letech tento počet, až na rok 2003 klesal. Doba nezaměstnaných od 3 do 

6 měsíců se ve sledovaném období pohybuje mezi 4,5 – 12,8 tisící uchazeči. Přičemž 

největší počet uchazečů byl v roce 1999. V téže roku jsme zachytili i nejvyšší počet 

nezaměstnaných spadajících do skupiny 6-12 měsíců, který činil 18,5 tisíc. Následující 

roky, kromě roku 2003, počet uchazečů v tomto rozmezí klesá. Vývoj nezaměstnaných, 

kteří v daném roce tvořili skupinu uchazečů s dobou hledání práce 12 – 24 měsíců do 

roku 1996 klesal. 1997 – 2000 počet nezaměstnaných rostl, přičemž na konci roku 2000 

dosahoval počet uchazečů ve sledované kategorii nejvyššího počtu a to 21,8 tisíc.   

 

Na grafu č. 12 můžeme vidět grafické znázornění vývoje doby hledání zaměstnáni 
v letech 1993, 1999, 2004 – 2008.   
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 Graf č. 12: Doba hledání zaměstnání v Moravskoslezském kraji v letech 1993, 1999, 2004 – 2008 

 

 zdroj:vlastní 
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známých a rovnal se kolem 76,7 tisíc. V roce 2003 se způsob hledání práce 

prostřednictvím návštěvy podniku pohybuje kolem padesáti tisíc respondentů. Na trend 

navýšení způsobu hledání práce jiným než pomocí úřadu práce, má vliv poptávka a 

nabídka na trhu práce. Vzhledem k tomu, že je uchazečů více než volných pracovních 

míst, snaží se využít i různých jiných způsobů hledání práce.  

 

Na grafu č. 13 vidíme graficky znázorněn způsob hledání práce v Moravskoslezském 
kraji v letech 1993, 2001, 2002, 2007 a 2008. Vidíme zde, jak v roce 2002 vzrostl počet 
respondentů, kteří hledali práci i jiným způsobem než na úřadech práce.  

 Graf č. 13: Způsob hledaní práce v Moravskoslezském kraji 

 

 zdroj: vlastní 
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2.2.4  Prognóza vývoje registrované míry nezaměstnanosti Moravskoslezského 

kraje 

Jako vybranou oblast pro vyrovnání registrované míry nezaměstnanosti 

v Moravskoslezském kraji jsme zvolili období v měsíčních intervalech a to – od října 

2008 do dubna 2010. Vzhledem k tomu, že časová řada nevykazuje žádné sezónní 

výkyvy, tak jako zvolenou funkci pro vyrovnání hodnot jsme zvolili Gompertzovou 

křivku. V tabulce č. 9 (viz. příloha č. 1: Tabulky) můžeme vidět hodnoty vypočítané 

funkce =̂(5).  

 

 

Vyrovnání Gompertzovou křivkou 

Z tabulky č. 9 (viz. příloha č. 1: Tabulky) na první pohled vidíme, že počet dat, které 

nám slouží pro vyrovnání je 19, to znamená, že nejsou dělitelné třemi. Abychom mohli 

použít funkci Gompertzové křivky, musíme výpočty provádět až od listopadu 2008. 

Tudíž hodnota 5� se bude rovnat 2. Vzhledem k tomu, že určená data jsou v měsíčních 

intervalech a my chceme získat prognózu následujících tří měsíců, určíme počet kroků, 

neboli ℎ, roven jedné. Hodnota T se tudíž bude rovnat 6.  

Pro výpočet koeficientů funkce jsme si určili součty 4� , 4� a 4�. Pomoci vzorce (vz. 

3.15) a vztahu pro výpočet součtu Gompertzovi křivky, tedy že hodnoty do tohoto 

vzorce dosazujeme ve tvaru e�(��), hodnoty součtu vyšly: 4� =a 13,6225;           4� =a 14,7053;           4� =a 15,077 

 

Díky těmto výpočtům známe všechny neznámé ve vzorcích (vz. 3.11), (vz. 3.12) a (vz. 

3.13) a tudíž hodnoty koeficientů zvolené funkce se rovnají: D� = 0,8368;           D� = −0,5852;           D� = 2,5452. 
 

Funkce =̂(5) je tedy určená vztahem: =̂(5) = 1�,fgf�J(�h,fif�)∙�,fgf�L
 

která je daná vzorcem (vz. 3.10). 
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Po dosazení 5� vzniknou vyrovnané hodnoty, které můžeme vidět v tabulce č. 9 (viz. 

příloha č. 1: Tabulky) v posledním sloupci, přičemž jsou vypočítané 

z nezaokrouhlených hodnot koeficientů.  

 

Po dosazení potřebných neznámých do vzorce indexu determinace (vz. 3.16), nám tento 

ukazatel vykazuje přibližné číslo 0,931, což znamená, že přibližně 93,1 % rozptylu míry 

nezaměstnanosti se dá vysvětlit zvolenou funkcí.  

 

 

Na grafu č. 14 můžeme vidět znázornění míry nezaměstnanosti a vyrovnané data. Dále 

je zde označená prognóza na následující tři měsíce. Hodnoty této prognózy můžeme 

vidět v tabulce popisované v této kapitole. Vidíme, že dle dosazení do funkce 

Gompertzovi křivky by měli hodnoty za květen, červen a červenec lehce vzrůst. 

Přičemž v květnu by registrovaná míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji měla 

činit kolem 12,54 %, v červnu 12,57 % a v červenci 12,60%.  

 Graf č. 14: Výchozí a vyrovnané hodnoty registrované míry nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje 

 
 zdroj: vlastní 
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2.3 Analýza okresu Karviná 

2.3.1  Charakteristika okresu Karviná 

Karvinský okres se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Rozlohou 

zaujímá okolo 356 km2 plochy. Tento okres sousedí s ostravským, opavským a 

frýdecko-místeckým okresem, dále tvoří hranicí s Polskem. Popisovaný okres je tvořen 

17 obcí, z toho tvoří 7 měst. Průměrný počet obyvatel za rok 2009 činil 273 137, z toho 

pracovní sílu tvořilo 141 634 osob.  

Karvinský okres je silně ovlivněn těžkým průmyslem. Zde se rozvíjel průmysl 

koksárenský, železářský, hutní, chemický a další. V šedesátých a sedmdesátých letech 

byl tento průmysl silně vyvíjen. Práce v těchto průmyslových oblastech lákala mnoho 

lidí. S docházejícím ložiskem černého uhlí a ohledem na životní prostředí postupně 

dochází k útlumu těchto průmyslových oblastí, a tím vzniká i nezaměstnanost. V roce 

2009 bylo průměrných uchazečů na 1 pracovní místo okolo 53,9 osob. Jak již bylo 

řečeno, průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2009 činila 13,9%, což karvinský okres 

řadí na druhé místo, co se týče nezaměstnanosti okresů ČR. Postupně začaly vznikat 

kroky k podpoře podnikání, jako byly například postavení průmyslového pole „Nové 

pole“ v Karviné či „Pod zelenou“ v Českém Těšíně. Na tyto účely byly směřované 

různé státní dotace, podpora rekvalifikačních kurzů a školení, které podporoval úřad 

práce, apod. Avšak tyto činnosti byly v přelomu 20. a 21. století nedostačující. 

Nezaměstnanost začala růst, například koncem roku 2001 činila míra nezaměstnanosti 

18,02 %.  
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2.3.2  Vývoj registrované míry nezaměstnanosti v okrese Karviná v období 

leden/2008 – duben/2010 

V této části se budeme zabývat vývojem míry nezaměstnanosti v okrese Karviná, 

v období leden 2008 – duben 2010. Toto sledované období je vybráno kvůli analýze 

současného stavu na Karvinsku. Jako vybraný ukazatel jsme vybrali registrovanou míru 

nezaměstnanosti. Data jsou čerpaná z internetového zdroje MPSV a jsou dány 

v měsíčních intervalech jako koncová registrovaná míra nezaměstnanosti daného 

měsíce. V tabulce č. 10 (viz. příloha č. 1: Tabulky) vidíme v druhém sloupci – období – 

data, které před lomítkem určují číslo měsíce sledovaného období a za lomítkem 

příslušný rok sledovaného období. Ve čtvrtém a pátém sloupci vidíme příslušnou 

hodnotu první diference, vypočítanou dle (vz. 2.4), a koeficientu růstu, vypočítaného 

dle (vz. 2.7). 

 

 

 

Vývoj registrované míry nezaměstnanosti 

 

Na grafu č. 15 vidíme vývoj registrované míry nezaměstnanosti v karvinském okrese. 

Od začátku sledovaného období do listopadu 2008 registrovaná míra nezaměstnanosti 

klesala. Na začátku tohoto období činila 13,44 %. Od ledna do listopadu roku 2008 

registrovaná míra nezaměstnanosti klesala, přičemž v listopadu roku 2008 

nezaměstnanost ve sledovaném období dosahovala minima, tedy 10,99 %. Od prosince 

2008 začala míra nezaměstnanosti růst. Růstu nezaměstnanosti v roce 2009 má vliv i 

celorepubliková hodnota registrované míry nezaměstnanosti, přičemž oproti roku 2008 

vzrostla nezaměstnanost o 3,2 procentních bodů. Od února 2009 se registrovaná míra 

nezaměstnanosti dostává nad průměr sledovaného období, přičemž do konce 

sledovaného období nad tímto průměrem i zůstává. Průměr časové řady vývoje 

nezaměstnanosti v okresu Karviná ve sledovaném období činní 13,21 %. Od prosince 

2008 do srpna 2009 registrovaná míra nezaměstnanosti pomalu rostla. Přičemž o letních 

prázdninách 2009 byla hodnota míry nezaměstnanosti stejná a to 14, 63 %. Následující 

3 měsíce nezaměstnanost pomalu klesala, přičemž v zimním období 2009/2010 začala 
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růst. V březnu a dubnu tohoto roku míra nezaměstnanosti pomalu klesá. Na konci 

sledovaného období činí nezaměstnanost v okrese Karviná 14,27%.  

Musíme vzít v úvahu, že na časové řady působí mnoho faktorů. Ve sledovaném období 

v prosinci vždy začíná růst nezaměstnanost. Na tento jev může mít vliv sezónní 

charakter. Například mnoho stavebních firem přes zimní období nemůže stavět, a tak 

svým zaměstnancům stanovují pracovní smlouvu na dobu určitou, která končí začátkem 

zimy.  

 

 

 Graf č. 15: Vývoj registrované míry nezaměstnanosti v okresu Karviná v období 01/2008-042010 

 
 zdroj:vlastní 

 

První diference 

 

Jak již bylo řečeno, první diference nám oznamuje přírůstky či úbytky hodnot časové 

řady oproti předcházejícímu období, v našem případě měsíci. Na grafu č. 16 můžeme 

vidět znázornění první diference míry nezaměstnanosti v karvinském okrese v období 

leden 2008 až duben 2010. Dosazením hodnot časové řady do vzorce (vz. 2.5) 

dostáváme průměr první diference v hodnotě přibližně 0,031. Tedy ve sledovaném 

období vzrostla registrovaná míra nezaměstnanosti v průměru o 0,031 procentuálních 
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bodů. Můžeme vidět, že první diference ve sledovaném období kolísá kolem jejího 

průměru, můžeme teda uvažovat, že časová řada by mohla vykazovat lineární trend. 

Největší odchylkou od průměru sledujeme v měsíci leden roku 2009, kdy diference 

vzrostla o 1,16 procentuálních bodů. V tomto období jsme zachytili maximum 

diference. Z průměru lze usuzovat, že v květnu 2010 by registrovaná míra 

nezaměstnanosti v okrese Karviná mohla dosahovat kolem 14,3 %. 

 

 Graf č. 16: První diference míry nezaměstnanosti v okrese Karviná 

 
 zdroj: vlastní 

 

Koeficient růstu  

 

Na grafu č. 17 vidíme zobrazení koeficientu růstu, který nám oznamuje, jak rychle 

probíhá růst či pokles časové řady. Hodnoty koeficientu růstu těsně kolísají kolem 

průměru, který je vypočítaný pomoci vzorce (vz. 2.8) a činí 1,002. Tedy ve sledovaném 

období se každý měsíc zvýší nezaměstnanost 1,002 krát. Největší odchylkou od 

průměru činí leden roku 2009, kdy koeficient růstu dosahoval hodnoty 1,1. Z těchto 

faktů můžeme usuzovat, že dle koeficientu růstu, stejně jako první diference, v květnu 

2010 mohla nezaměstnanost v okrese Karviná dosahovat hodnoty kolem 14,3 %.  
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 Graf č. 17: Koeficient růstu míry nezaměstnanosti v okrese Karviná 

 
 zdroj: vlastní 

 

 

 

2.3.3  Vývoj počtu uchazečů připadající na 1 hlášené volné pracovní místo 

v okrese Karviná v období leden/2008 – duben/2010 

V této části se věnujeme analýze vývoje počtu uchazečů připadající na 1 hlášené volné 

pracovní místo v karvinském okrese. Stejně jako v předchozí podkapitole tuto časovou 

řadu budeme sledovat v období květen 2008 až duben 2010. Tabulka č. 11 (viz. příloha 

č. 1: Tabulky) obsahuje údaje počtu uchazečů, které se týkají konce příslušného měsíce. 

Zdrojem těchto dat je MPSV, které je zveřejnila na svých internetových stránkách. 

V posledních dvou sloupcích vidíme hodnoty první diference a koeficientu růstu 

vypočítaného dle (vz. 2.4) a (vz. 2.7). 

 

 

Vývoj počtu uchazečů na 1 volné hlášené pracovní místo 
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roku 2008 bylo registrováno 10,1 uchazečů na jedno volné hlášené pracovní místo, 

přičemž v následujícím roce v tom samém období jich bylo 25,8 a v roce 2010 dokonce 

68,8. V roce 2008 se hodnota počtu uchazečů pohybovala v intervalu 7,8 – 10,9. Od 

začátku roku 2009 začal počet sledovaného ukazatele rapidně růst, tento růst přerušil až 

devátý a desátý měsíc téhož roku. V lednu tohoto roku byla překročena hodnota 60 

uchazečů na 1 volné pracovní místo a to až na hodnotu 68,8 uchazečů. V následujícím 

měsíci jsme zaznamenali nejvyšší hodnotu sledovaného období a to až 69,4 uchazečů. 

Fakt, že v roce 2009 vzrostl počet uchazečů nám potvrzuje i registrovaná míra 

nezaměstnanosti, která je popisovaná v předchozí podkapitole. Na popisovaném grafu 

vidíme průměr časové řady, který dle vztahu (vz. 2.2) činní 33,885 osob. To znamená, 

že ve sledovaném období byl v okrese Karviná průměrný měsíční počet 33,885 

uchazečů na jedno volné hlášené pracovní místo.  

 

 Graf č. 18: Vývoj počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo 

 
 zdroj: vlastní 

 

 

První diference 
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předcházejícímu období. Koncem roku dochází k jejímu nárůstu a to až o 3,3 uchazeče 

více na jedno volné pracovní místo a dochází tak k prvnímu překročení průměru první 

diference. Průměr je vypočítány dle vzorce (vz. 2.5) a rovná se 2,074, což znamená, že 

ve sledovaném období narůstá počet uchazečů každý měsíc v průměru o 2,074 osob. Od 

roku 2009 jsou hodnoty diference značně rozdílné. Tuto rozdílnost jsme mohli očekávat 

už při pohledu na graf č. 9. Nejmenší hodnotu diference vidíme v záři 2009, kdy je 

značně pod průměr a rovná se -14,5. Naopak největší hodnotu 19,6 vidíme na začátku 

roku 2010. Z daného průměru můžeme říct, že v květnu 2010 může počet uchazečů na 1 

volné pracovní místo činit kolem 68,2 osob.  

 

 Graf č. 19: První diference počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo 

 
 zdroj: vlastní 

 

 

Koeficient růstu 
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průměru, kdy tento jev můžeme vidět na grafu č. 20. Průměr koeficientů růstu dle 

vzorce (vz. 2.8) se rovná 1,072. Tedy, že v období leden 2008 až duben 2010 každý 

měsíc vzrostl počet uchazečů na jedno volné hlášené pracovní místo 1,072 krát. 
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Nejvyšší nárůst můžeme vidět v lednu 2010, kdy počet uchazečů oproti předchozímu 

měsíci vzrostl 1,82 krát. Naopak nejnižší hodnotu tvořilo záři 2009, kdy počet uchazečů 

klesl 0,76 krát oproti srpnu. Z průměru koeficientu růstu můžeme tvrdit, že v květnu 

2010 počet uchazečů na jedno volné pracovní místo překročí hodnotu 70.  

 

 Graf č. 20: Koeficient růstu počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo 

 
 zdroj: vlastní 

 

 

 

2.3.4   Prognóza vývoje registrované míry nezaměstnanosti v okrese Karviná 
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měsíců, což je květen 2008 až duben 2010. V tabulce č. 12 (viz. příloha č. 1: Tabulky) 

vidíme hodnoty vyrovnané časové řady logistickým trendem. Jejich výpočet je uveden 
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Vyrovnání logistickým trendem 

Počet dat zkoumané časové řady činní 24. Toto číslo je dělitelné třemi, a to znamená, že 

ve výpočtech nemusíme vynechávat žádnou hodnotu. Neznámá T je tudíž 8. Díky 

nevynechání žádného údaje, tak 5� = 1. Počet kroků ℎ jsme určili jako 1.  

Při použití výpočtu funkce logistického trendu jsme museli brát v úvahu, že součty 4�,    4�, a 4� počítáme s hodnotami ve tvaru 1 ��j . Součty dané časové řady jsou dle vzorce 

(3.15) ve tvaru: S1 =a 0,6946;           4� =a 0,5767;          4� =a 0,5543. 
 

Z těchto získaných informací, jsme určili koeficienty regresní funkce, a to podle vzorců 

(vz. 3.11), (vz. 3.12) a (vz. 3.13). A tedy koeficienty se rovnají: D� =a 0,8123 D� =a 0,0415 D� =a 0,0686. 

 

Z těchto koeficientů získáváme funkci =̂(5) = �h,hlilJh,hg�f∙h,i���L danou vztahem (vz, 

3.9). Jednotlivé vyrovnané hodnoty můžeme vidět v tabulce č. 12 (viz. příloha č. 1: 

Tabulky), které jsou počítané z nezaokrouhlených hodnot koeficientů.  

 

Pro výpočet indexu determinace potřebujeme, krom popisovaných hodnot znát průměr 

časové řady, který dle (vz. 2.2) činní 13,2971. Index determinace je tedy přibližně roven 

číslo 0,606, což znamená, že přibližně 60,6 % rozptylu míry nezaměstnanosti v okrese 

Karviná se dá vysvětlit zvolenou regresní funkcí.     

 

Na grafu č. 21 jsou znázorněné data výchozích a vyrovnaných dat registrované míry 

nezaměstnanosti v okrese Karviná. Vzhledem k poměrně nízké hodnotě indexu 

determinantu, tuto funkci můžeme využít k prognóze. Podívame-li se na popisovaný 

graf, tak vidíme, že největší výkyvy vůči funkci jsou zaznamenány na začátku 

sledovnaného období, přičemž od roku 2009 se tyto výkyvy ustálily a pohybují se blíže 

k vyrovnaným datům. Můžeme tedy říct, že koncem května 2010 by mohla registrovaná 

míra nezaměstnanosti činit 14,52%, v červnu 14,53% a v červenci 14,54%. 
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 Graf č. 21: Výchozí a vyrovnané hodnoty registrované míry nezaměstnanosti v okrese Karviná 

 
 zdroj: vlastní 
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3 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Vzhledem k tématu bakalářské práce – analýzy nezaměstnanosti pomocí časových řad, 

kdy v této práci je popisovaná pouze analýza nezaměstnanosti, nebudeme se zde 

zabývat detailnějšími návrhy, co se týče snížení nezaměstnanosti. V této kapitole si 

shrneme prognózy míry nezaměstnanosti ve sledovaných oblastech, podíváme se na 

aktivní politiku zaměstnanosti státu a na situaci v Karviné.  

 

Aktivní politika zam ěstnanosti je jeden z prostředků boje proti nezaměstnanosti. 

Zásadními cíli této politiky jsou dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po 

pracovních silách, produktivní využití zdrojů pracovních sil a zabezpečení práva občanů 

na zaměstnání. Jejím prostřednictvím může úřad práce pomoci nalézt svým „klientům“ 

vhodné zaměstnání. 

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně 

prospěšné práce, společenský účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování a 

příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.  

 

Stát by se měl zaměřit především na sledování největšího počtu volných pracovních 

míst v daných oborech. Z toho lze usuzovat, jaké kvalifikace je nutné mít, aby uchazeč 

mohl toto volné pracovní místo obsadit. Dále by se měl zaměřit na nové generace 

studentů. Kvůli nízkému počtu studentů, musí nabírat střední školy s maturitou (např. 

gymnázia), i ty studenty, pro které je na daný typ studia nevhodný, a přitom se na 

učňovské obory hlásí stále méně lidí. Tím pádem musí střední školy slevit ze svých 

nároku na studenta, a tím neprodukují dostatečně kvalifikované studenty. Stát by neměl 

„podporovat“ názor, který sdílí i většina rodičů, že bez maturitní zkoušky se uplatnění 

na trhu práce najde těžce. Přičemž se určitě každý setkal s názorem, že kvalifikovaní 

dělníci chybí na trhu práce. Tento fakt by mohl změnit systém placení škol, kdy stát by 

neplatil školy za počty studentů, ale nějakou fixní částkou, nebo podílením se studenta 

tzv. „školným“.   

 

Co se týče situace na Karvinsku, zde bych navrhovala zlepšení politiky zaměstnanosti, a 

to konkrétně nástroje rekvalifikací. Rekvalifikací rozumíme získání nové, nebo 
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rozšířené kvalifikace uchazeče o zaměstnání, přičemž za rekvalifikace se nepovažuje 

studium na střední či vysoké škole. Nabídka některých kurzů je poměrně absurdní, jako 

například měsíční kurz základy podnikání. Dle mého názoru, a díky tomu, že studuji 

podnikatelskou fakultu si myslím, že za měsíc se člen kurzu stěží naučí základy 

podnikání. Úřad práce by měl nabízet uchazečům o zaměstnání rekvalifikační kurzy, se 

kterými mají větší možnost uplatnění na trhu, jako například svářečské, pečovatelské, 

tesařské kurzy apod. Vzhledem ke vztahu k tomuto městu bych ráda upozornila na práci 

tzv. „na černo“. Kde tuto práci podstupují lidé, kteří jsou zaregistrování na úřadech 

práce, a přesto vykonávají pracovní činnost. Některý zaměstnavatel je ochoten tyto 

osoby zaměstnávat bez pracovní smlouvy kvůli výhodnějším platebním podmínkám. 

Nemusí za ně platit sociální a zdravotní pojištění. Díky tomuto fenoménu bych se 

přikláněla k častějším kontrolám zaměstnavatelů a zaměstnanců, a větších postihů pro 

zaměstnavatele.  

 

Vzhledem k tomu, že jsem vypracovávala bakalářskou práci jako analýzu 

nezaměstnanosti, a ne jako popis nezaměstnanosti, tak bych se v této kapitole dovolila 

zopakovat prognózy vývoje míry nezaměstnanosti v jednotlivých oblastech.  

 

V ČR podle vypočítané funkce regresní přímky by měla registrovaná míra 

nezaměstnanosti v květnu dosahovat 10,1% a v červnu 10,3%. 

V Moravskoslezském kraji podle zvolené Gompertzovi křivky by měla míra 

nezaměstnanosti na následující tři měsíce vypadat následovně: květen 12,54%; červen 

12,57% a červenec 12,6%. 

V okresu Karviná podle výpočtu logistického trendu by registrovaná míra 

nezaměstnanosti měla na konci května dosahovat 14,52%, června 14,53% a července 

14,54%.  

Při výpočtu prognóz musíme vzít v úvahu, že tyto prognózy platí při dodržení stejných 

podmínek, které byly během sledovaného období. Samozřejmě tyto prognózy nejsou 

schopny zachytit nějaké náhlé změny těchto podmínek.  
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ZÁVĚR  

Téma bakalářské práce je analýza nezaměstnanosti pomocí časových řad. V tématu není 

uvedena analyzovaná oblast, poněvadž těchto oblastí je více. V této práci jsem se 

snažila podat ucelenější pohled jak na Českou republiku, tak na její části jako je 

Moravskoslezský kraj a okres Karviná. Tyto oblasti jsem si vybrala kvůli 

dlouhodobému problému s nezaměstnaností a díky tomu, že v Karviné žiji od narození. 

Tudíž problém nezaměstnanosti na Karvinsku se mě v budoucnu bude určitě osobně 

dotýkat.  

V praktické části jsem se zabývala analýzou registrované míry nezaměstnanosti ve 

všech třech sledovaných oblastech. V České republice jsem tuto analýzu prováděla 

pomoci dlouhodobé časové řady, kdy intervaly mezi obdobími byly roční. Vzhledem 

k bližšímu prozkoumání by bylo určení funkce, která by nám sloužila k vyrovnání dat 

velmi složité, a proto k určení prognózy jsem si vybrala míru nezaměstnanosti 

v měsíčních intervalech od ledna 2008 do března 2010. Při zkoumání ČR jsme mohli 

vidět, jaký podíl mužů a žen tvoří registrovaná míra nezaměstnanosti. Zde jsme viděli, 

že ženy tvoří větší část nezaměstnaných než muži. Další zkoumanou oblastí České 

republiky byla věková a vzdělanostní struktura nezaměstnaných osob v ČR. Co se týče 

věku, největší míru nezaměstnanosti tvořily osoby ve věku 15 – 19 let. Tento jev vzniká 

především díky malému počtu ekonomicky aktivních obyvatel tohoto věku. Většina 

těchto ekonomicky aktivních obyvatel převážně dosahuje nízké kvalifikace, a tak je pro 

ně obtížné nalézt práci. Co se týče vzdělanostní struktury, zde platí pravidlo, že 

s vyšším vzděláním klesá míra nezaměstnanosti.  

V Moravskoslezském kraji jsme určili vývoj a prognózu registrované míry 

nezaměstnanosti. Zde jsme mohli vidět, že míra nezaměstnanosti od října 2008 pomalu 

rostla. Na tento nárůst měla z určité části vliv celosvětová hospodářská krize, která se 

začala projevovat koncem roku 2008. V posledních měsících však míra nezaměstnanosti 

v Moravskoslezském kraji klesala. V tomto kraji byla popsána i doba hledání 

zaměstnání, kde můžeme vidět, že největší počet uchazečů od roku 1999 tvoří 

dlouhodobě nezaměstnání.   Co se týče způsobu hledání zaměstnání 

v Moravskoslezském kraji, nejčastěji lidé spoléhají na pracovní úřad, i když 
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v posledních letech se rozmohl trend hledání práce pomocí inzerátů, známých, 

návštěvou firem apod.  

V okrese Karviná jsme analyzovali registrovanou míru nezaměstnanosti, a určili jsme 

její prognózu. Určit funkci, která popíše sledovaný vývoj, bylo velice obtížné.  

Vzhledem k popisovaným situaci, se nakonec tato funkce podařila určit i přes nižší 

index determinace. V tomto okrese také vidíme vývoj počtu uchazečů na jedno volné 

hlášené pracovní místo, kde můžeme vysledovat, že od roku 2009 tento počet rapidně 

vzrostl.  

Při zkoumání nezaměstnanosti pomocí časových řad musíme brát v úvahu, že prognózy 

platí při zachování stávajících podmínek, které se vyskytly během sledovaného období. 

Samozřejmě tyto prognózy nejsou schopny změny v podmínkách postřehnout. Na  

nezaměstnanost působí mnoho vlivů, trendů, sezónních výkyvů, … Na vývoj 

nezaměstnanosti měla z určité části vliv celosvětová krize, která v ČR vypukla koncem 

roku 2008. V období krize jsme se mohli setkat, či zaslechnout o větším propouštění 

zaměstnanců v automobilovém průmyslu, sklářského průmyslu, ze zpracovatelského 

průmyslu, jejich subdodavatelů a další. Tato krize se začíná vytrácet, to můžeme vidět i 

na vývoji nezaměstnanosti, kdy začátkem roku tento vývoj zpomaluje, či v některých 

oblastech i klesá.  

Na konec bych chtěla zhodnotit tvorbu bakalářské práce. Zpracování této práce mi dalo 

ucelenější pohled, co se týče nezaměstnanosti v České republice. Tvorba pro mne byla 

přínosem. Bude zajímavé sledovat, zda se vytyčené prognózy splní či nikoli.  
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Příloha č. 1: Tabulky 

Tabulka č. 1: Statistické ukazatele časové řady vývoje míry nezaměstnanosti ČR 

[ rok celkem 1di(y) m[(Z) muži 1di(y) m[(Z) Ženy 1di(y) m[(Z) 

1 1993 3,5 - - 3,0 - - 4,1 - - 
2 1994 3,2 -0,3 0,91 2,5 -0,5 0,83 4,0 -0,1 0,98 
3 1995 2,9 -0,3 0,91 2,3 -0,2 0,92 3,6 -0,4 0,90 
4 1996 3,5 0,6 1,21 2,9 0,6 1,26 4,3 0,7 1,19 
5 1997 5,2 1,7 1,49 4,1 1,2 1,41 6,7 2,4 1,56 
6 1998 7,5 2,3 1,44 6,3 2,2 1,54 9,0 2,3 1,34 
7 1999 9,4 1,9 1,25 8,2 1,9 1,30 10,8 1,8 1,20 
8 2000 8,8 -0,6 0,94 7,8 -0,4 0,95 10,0 -0,8 0,93 
9 2001 8,9 0,1 1,01 7,9 0,1 1,01 10,1 0,1 1,01 

10 2002 9,8 0,9 1,10 8,7 0,8 1,10 11,2 1,1 1,11 
11 2003 10,3 0,5 1,05 9,2 0,5 1,06 11,8 0,6 1,05 
12 2004 9,5 -0,8 0,92 8,3 -0,9 0,90 10,9 -0,9 0,92 
13 2005 8,9 -0,6 0,94 7,6 -0,7 0,92 10,5 -0,4 0,96 
14 2006 7,7 -1,2 0,87 6,4 -1,2 0,84 9,3 -1,2 0,89 
15 2007 6,0 -1,7 0,78 4,9 -1,5 0,77 7,4 -1,9 0,80 
16 2008 6,0 0,0 1,00 5,0 0,1 1,02 7,2 -0,2 0,97 
17 2009 9,2 3,2 1,53 8,4 3,4 1,68 10,3 3,1 1,43 

 zdroj dat: MPSV, ČSÚ/ tvorba: vlastní 

 

 

Tabulka č. 2: Přehled hodnot průměrných ukazatelů časových řad 

  Zn 1d(y)������ m(Z)������ 
celkem 7,122 0,356 1,062 

muži 6,113 0,338 1,066 
ženy 8,375 0,388 1,059 

 zdroj: vlastní 

 

 

 

  



 

 

 

Tabulka č. 3: Věková struktura nezaměstnaných osob v ČR v období 1993 – 2008 
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celkem 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 

15-19  11,8 13,2 13,1 13,3 16,5 25,1 31,8 33,6 37,3 35,8 38,4 41,9 43,6 38,6 26,9 24,4 

20-24  6,3 6,2 5,6 5,1 6,4 9,1 13,6 14,2 13,7 13,5 14,8 17,6 15,8 14,5 8,8 8,0 

25-29  5,3 5,7 5,4 5,0 5,9 7,5 9,7 9,4 9,1 7,9 8,1 8,9 8,5 6,6 5,2 4,1 

30-34  4,4 4,6 3,8 3,7 5,1 6,5 9,3 9,3 8,1 6,9 7,5 7,2 7,0 7,0 5,2 4,7 

35-39  3,3 3,5 3,4 3,3 4,1 5,5 7,2 7,2 7,5 6,5 7,1 7,1 6,7 5,9 4,8 3,7 

40-44  3,0 2,6 2,9 2,8 3,8 5,1 6,7 7,0 6,4 5,7 6,2 6,8 6,4 5,7 4,5 3,2 

45-49  2,7 2,5 2,4 2,5 3,4 4,5 6,6 7,1 5,8 5,7 5,8 6,3 6,5 6,2 4,5 4,2 

50-54  2,1 1,8 2,1 2,2 3,0 4,1 6,1 6,7 6,3 6,1 6,9 7,4 7,6 6,6 5,3 3,9 

55-59  2,6 2,9 2,4 2,8 2,9 3,4 4,7 5,2 4,8 4,0 4,9 6,0 5,8 6,0 5,4 4,4 

60-64  7,0 5,2 4,2 5,8 5,6 5,2 5,2 4,9 5,3 4,0 2,8 3,0 3,0 3,0 2,5 2,3 

65-XX  5,4 3,2 4,2 4,2 3,5 6,1 5,4 2,9 4,5 3,9 3,7 2,4 3,0 2,5 1,1 0,8 
 zdroj dat: (12) / tvorba: vlastní 

 

 

Tabulka č. 4: Vzdělanostní struktura nezaměstnaných osob v ČR v období 1993 - 2008 
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celkem 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 
ZŠ a bez 
vzdělání 8,9 9,4 10,8 11,2 13,5 16,1 20,9 22,3 21,6 20,8 22,5 26,1 26,7 24,5 20,1 19,0 
SŠ bez 
maturity 4,1 4,1 3,8 3,6 4,4 6,2 8,9 9,0 8,4 7,8 8,4 9,4 8,9 7,7 5,9 4,4 
SŠ s 
maturitou 3,3 3,3 2,5 2,5 3,5 5,1 6,7 6,4 5,7 5,1 5,6 5,3 5,1 4,9 3,3 2,8 

VŠ 2,0 1,7 1,2 1,1 1,5 2,2 3,0 2,8 2,4 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 1,7 1,6 
 zdroj dat: (12) / tvorba: vlastní 

 

 

 

  



 

 

Tabulka č. 5: Vyrovnání registrované míry nezaměstnanosti ČR 

[/(\[) Období 
(měsíc/rok) 

registrovaná 
míra 

nezaměstnanosti  (Z[) 

vyrovnání 
regresní 
přímka 

vyrovnání 
modifikovaným 
exponenciálním 

trendem 

1 1/08 6,1 4,6 4,9 
2 2/08 5,9 4,7 5 
3 3/08 5,6 4,9 5,1 
4 4/08 5,2 5,1 5,3 
5 5/08 5,0 5,3 5,4 
6 6/08 5,0 5,5 5,5 
7 7/08 5,3 5,7 5,7 
8 8/08 5,3 5,9 5,8 
9 9/08 5,3 6,1 6 

10 10/08 5,2 6,3 6,2 
11 11/08 5,3 6,5 6,3 
12 12/08 6,0 6,7 6,5 
13 1/09 6,8 6,9 6,7 
14 2/09 7,4 7,1 6,9 
15 3/09 7,7 7,3 7,1 
16 4/09 7,9 7,5 7,3 
17 5/09 7,9 7,7 7,5 
18 6/09 8,0 7,9 7,7 
19 7/09 8,4 8,1 8 
20 8/09 8,5 8,3 8,2 
21 9/09 8,6 8,5 8,5 
22 10/09 8,5 8,7 8,7 
23 11/09 8,6 8,9 9 
24 12/09 9,2 9,1 9,3 
25 1/10 9,8 9,3 9,6 
26 2/10 9,9 9,5 9,9 

27 3/10 9,7 9,7 10,2 

28 4/10   9,9 10,5 
29 5/10   10,1 10,8 

30 6/10   10,3 11,2 
 zdroj dat: MPSV / tvorba: vlastní 

 

  



 

 

 

Tabulka č. 6: Vývoj registrované míry nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje leden 2008 / prosinec 2009 

[ měsíc/rok 

Registrovaná 
míra 

nezaměstnanosti 
[%] 

1di(y) m[(Z) 

1 1/08 9,6 - - 
2 2/08 9,3 -0,30 0,97 
3 3/08 8,9 -0,40 0,96 
4 4/08 8,3 -0,60 0,93 
5 5/08 8,0 -0,30 0,96 
6 6/08 8,0 0,00 1,00 
7 7/08 8,2 0,20 1,03 
8 8/08 8,2 0,00 1,00 
9 9/08 8,0 -0,20 0,98 

10 10/08 7,7 -0,30 0,96 
11 11/08 7,8 0,10 1,01 
12 12/08 8,5 0,70 1,09 
13 1/09 9,7 1,20 1,14 
14 2/09 10,5 0,80 1,08 
15 3/09 11,0 0,50 1,05 
16 4/09 11,1 0,10 1,01 
17 5/09 11,3 0,20 1,02 
18 6/09 11,5 0,20 1,02 
19 7/09 11,8 0,30 1,03 
20 8/09 11,8 0,00 1,00 
21 9/09 11,7 -0,10 0,99 
22 10/09 11,5 -0,20 0,98 
23 11/09 11,5 0,00 1,00 
24 12/09 12,1 0,60 1,05 

 zdroj dat: (16),(17) / tvorba: vlastní 

 

  

Tabulka č. 7: Doba hledání zaměstnání v Moravskoslezském kraji v období 1993 - 2008 
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celkem 33,4 37,0 34,1 30,3 46,9 61,7 79,6 86,9 86,6 81,4 89,4 87,6 84,6 72,1 49,9 44,5 

0 - 3 11,7 13,0 9,6 9,2 11,7 13,9 12,7 11,3 10,9 9,1 10,6 9,8 9,1 7,6 6,2 6,2 

3 - 6 7,7 7,9 6,4 6,0 8,7 11,8 12,8 11,0 9,2 9,6 10,0 8,7 9,0 7,3 5,3 4,5 

6 - 12 5,3 6,7 6,6 6,1 9,9 14,9 18,5 16,8 15,0 14,2 15,6 15,5 14,0 11,3 8,4 7,0 

12 - 24 6,6 5,4 4,5 4,1 7,6 11,3 16,4 21,8 20,4 16,9 17,2 17,9 15,8 15,6 9,3 8,4 

24 a více 1,9 3,8 7,0 4,9 9,0 9,9 19,2 26,1 31,2 31,5 35,9 35,6 36,8 30,4 20,7 18,4 
 zdroj dat: (19) / tvorba: vlastní 



 

 

Tabulka č. 8: Způsob hledání zaměstnání moravskoslezského kraje v letech 1993 - 2008 
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úřadů práce 19,1 26,0 26,6 24,4 38,6 53,0 73,1 80,2 82,0 77,6 85,5 84,3 81,3 69,3 47,5 41,3 
zprostředko

vatelny - - - 1,0 - - - - - 2,6 3,7 5,6 9,0 14,7 3,9 3,9 

inzeráty 2,3 0,5 4,1 5,9 8,6 8,3 6,1 6,5 6,0 55,4 71,9 74,0 70,8 57,7 38,7 34,4 

známý 0,9 0,7 7,0 7,1 10,0 11,2 12,8 13,8 13,9 56,8 74,4 76,7 75,3 61,2 43,2 35,6 
návštěva 

firem 2,0 1,1 8,2 6,1 8,2 8,2 11,7 13,0 9,1 37,8 50,1 54,0 57,2 51,8 34,3 30,2 
 zdroj dat: (19) / tvorba: vlastní 

 

Tabulka č. 9: Vyrovnání registrované míry nezaměstnanosti moravskoslezského kraje 

[ období 

registrovaná 
míry 

nezaměstnanosti  (Z[) 

vyrovnání 
Gompertzovou 

křivkou 

1 10/08 7,7 7,81 
2 11/08 7,8 8,46 
3 12/08 8,5 9,05 
4 1/09 9,7 9,57 
5 2/09 10,5 10,03 
6 3/09 11,0 10,43 
7 4/09 11,1 10,77 
8 5/09 11,3 11,07 
9 6/09 11,5 11,33 

10 7/09 11,8 11,55 
11 8/09 11,8 11,74 
12 9/09 11,7 11,90 
13 10/09 11,5 12,03 
14 11/09 11,5 12,15 
15 12/09 12,1 12,24 
16 1/10 12,8 12,32 
17 2/10 12,9 12,39 
18 3/10 12,7 12,45 
19 4/10 12,1 12,50 

20 5/10   12,54 
21 6/10   12,57 
22 7/10   12,60 

 zdroj: vlastní 

  



 

 

  

Tabulka č. 10: Statistické ukazatele časové řady vývoje míry nezaměstnanosti v okrese Karviná 

[ období 
registrovaná 

míra 
nezaměstnanosti 

1di(y) m[(Z) 

1 1/08 13,44 - - 
2 2/08 13,12 -0,32 0,98 
3 3/08 12,74 -0,38 0,97 
4 4/08 12,26 -0,48 0,96 
5 5/08 11,98 -0,28 0,98 
6 6/08 11,85 -0,13 0,99 
7 7/08 11,80 -0,05 1,00 
8 8/08 11,65 -0,15 0,99 
9 9/08 11,43 -0,22 0,98 

10 10/08 11,06 -0,37 0,97 
11 11/08 10,99 -0,07 0,99 
12 12/08 11,46 0,47 1,04 
13 1/09 12,62 1,16 1,10 
14 2/09 13,35 0,73 1,06 
15 3/09 13,71 0,36 1,03 
16 4/09 13,81 0,10 1,01 
17 5/09 14,16 0,35 1,03 
18 6/09 14,32 0,16 1,01 
19 7/09 14,63 0,31 1,02 
20 8/09 14,63 0,00 1,00 
21 9/09 14,52 -0,11 0,99 
22 10/09 14,10 -0,42 0,97 
23 11/09 13,99 -0,11 0,99 
24 12/09 14,39 0,40 1,03 
25 1/10 14,83 0,44 1,03 
26 2/10 14,83 0,00 1,00 
27 3/10 14,58 -0,25 0,98 
28 4/10 14,27 -0,31 0,98 

 zdroj dat: MPSV / tvorba vlastní 

 

  



 

 

 

Tabulka č. 11: Vývoj počtu uchazečů připadající na 1 hlášené volné pracovní místo v okrese Karviná 

[  období 
počet uchazečů 

na 1 volné 
pracovní místo 

1di(y) m[(Z) 

1 1/08 10,1 - - 
2 2/08 10,3 0,20 1,02 
3 3/08 10,6 0,30 1,03 
4 4/08 10,2 -0,40 0,96 
5 5/08 9,6 -0,60 0,94 
6 6/08 9,2 -0,40 0,96 
7 7/08 9,2 0,00 1,00 
8 8/08 7,8 -1,40 0,85 
9 9/08 8,5 0,70 1,09 

10 10/08 9,4 0,90 1,11 
11 11/08 10,9 1,50 1,16 
12 12/08 14,2 3,30 1,30 
13 1/09 25,8 11,60 1,82 
14 2/09 38,8 13,00 1,50 
15 3/09 43,7 4,90 1,13 
16 4/09 45,6 1,90 1,04 
17 5/09 45,7 0,10 1,00 
18 6/09 52,9 7,20 1,16 
19 7/09 55,6 2,70 1,05 
20 8/09 59,9 4,30 1,08 
21 9/09 45,4 -14,50 0,76 
22 10/09 41,5 -3,90 0,91 
23 11/09 57,0 15,50 1,37 
24 12/09 49,2 -7,80 0,86 
25 1/10 68,8 19,60 1,40 
26 2/10 69,4 0,60 1,01 
27 3/10 67,6 -1,80 0,97 
28 4/10 66,1 -1,50 0,98 

 zdroj dat: MPSV / tvorba: vlastní 

 

  



 

 

 

Tabulka č. 12: Vyrovnání registrované míry nezaměstnanosti v okresu Karviná 

[ období 
(měsíc/rok) 

registrovaná 
míra 

nezaměstnanosti (Z[) 

vyrovnání 
logistickým 

trendem 

1 5/08 11,98 9,77 
2 6/08 11,85 10,42 
3 7/08 11,80 11,00 
4 8/08 11,65 11,53 
5 9/08 11,43 12,00 
6 10/08 11,06 12,41 
7 11/08 10,99 12,77 
8 12/08 11,46 13,07 
9 1/09 12,62 13,33 

10 2/09 13,35 13,55 
11 3/09 13,71 13,73 
12 4/09 13,81 13,88 
13 5/09 14,16 14,00 
14 6/09 14,32 14,11 
15 7/09 14,63 14,19 
16 8/09 14,63 14,26 
17 9/09 14,52 14,32 
18 10/09 14,10 14,36 
19 11/09 13,99 14,40 
20 12/09 14,39 14,43 
21 1/10 14,83 14,46 
22 2/10 14,83 14,48 
23 3/10 14,58 14,50 
24 4/10 14,27 14,51 

25 5/10   14,52 
26 6/10   14,53 
27 7/10   14,54 

 zdroj: vlastní 

 


